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ZAPISNIK
7. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 28. 5. 2012, ob 18.00 uri, na sedežu
Krajevne skupnosti Izlake.
Prisotni: Borut Novšak, David Kralj, Rudi Bantan, Jožef Arh, Danilo Lipovšek, Urška
Sodec Bedrač, Marija Razpotnik, Valentin Vrtačnik
Opravičeni: Zvonimir Ule, Irena Hudi, Marko Lebar
Neopravičeni:
Ostali: Rudi Medved (direktor občinske uprave Občine Zagorje ob Savi), Zvone
Poznič (predsednik društva invalidov Zagorje), Lavrač (poverjenik društva invalidov
Zagorje)
PREDLAGAN DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev predlaganega dnevnega reda
Potrditev zapisnika 6. redne seje
Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje
Igre in zaključna prireditev na športnem igrišču, 9. 6. 2012
Poročilo o tekočih aktivnostih
Razno

1. točka
Predsednik je vse prisotne lepo pozdravil. Predlagal je potrditev predlaganega
dnevnega reda.
Svetniki so predlagani dnevni red soglasno potrdili.
2. točka
Predsednik je članom sveta predlagal potrditev zapisnika 6. redne seje sveta KS
Izlake, ki je bila 20. 2. 2012. V 5. točki je predlagal spremembo zapisnika v besedilu,
kjer besedo »asfaltiralo«, zamenja beseda »razširilo«:
»Prav tako naj bi se, po županovih besedah, parkirišče pred KS razširilo, projekt je
že v izdelavi. »
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik z navedenim popravkom,
6. redne seje sveta KS Izlake, ki je bila 20. 2. 2012.
V nadaljevanju je predsednik pozdravil goste, ter mu predal besedo, direktorju
občinske uprave, Rudiju Medvedu. Ta je prisotne pozdravil, se zahvalil za povabilo,
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ter apeliral na svetnike KS Izlake, naj konkretno opredeljujejo svoje predloge, da jih
lahko prenese naprej.
Za njim je spregovoril Zvone Poznič, predsednik društva invalidov Zagorje. Predstavil
je projekt poverjeništva na lokalni ravni, zaselkih ali vasi. Projekt je nastal z
namenom približati dostopnost društva prebivalcem. Naloge poverjenikov:
obiskovanje po domovih, obiski strokovnih oseb, terapevtski obiski,…
3. točka
Predsednik je članom sveta predlagal potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje
sveta KS Izlake, ki je bila 26. 4. 2012.
Člani sveta so glasovali in soglasno potrdili zapisnik 2. korespondenčne seje
sveta KS Izlake, ki je bila 26. 4. 2012.

4. točka
Predsednik je opisal potek športnih iger, ki bi potekale na igrišču ob krajevnem
prazniku. Sodelovala naj bi društva, v različnih, športno obarvanih igrah, ob zaključku
iger pa bi igral ansambel Obvoz. Za hrano (žar) naj bi poskrbel Oražen, za pijačo pa
PGD Izlake. Posamezna društva bi se lahko predstavila s stojnicami ob igrišču. Za
kulturni program in komentarje ob igrah bi poskrbela Mateja Drnovšek v sodelovanju
z Romano Poglajen. Naročiti bo potrebno dodatne WC kabine in oder za ansambel.
Kot zdaj že tradicionalna igra bi se izvajala vleka vrvi med društvi. Datum izvedbe
zaključne prireditve ob krajevnem prazniku je 9. 6. 2012. Povabi vse prisotne, da se
iger udeležijo.
5. točka
V nadaljevanju je predsednik prisotne seznanil s tekočimi aktivnostmi, ki se izvajajo v
KS:
 Smo v fazi pridobivanja soglasij za ureditev Pešpoti okoli Izlak
(Rudi Medved je povedal, da je Občina Zagorje ob Savi izrazila voljo do
odkupa Medijskih toplic, lastniki pa voljo, da prodajo).
 Predsednik je izpostavil problem vzdrževanja javnega vodovoda Izlake.
Potrebne sanacije na vodovodnem omrežju, ki se kažejo predvsem na cestah,
so v celoti finančno breme odjemnikov vodovoda, kar je posledica
neplačevanja omrežnine in števnine. Rudi Medved je obljubil, da bo o tem
povprašal na komunalnem podjetju.
 Dogovarjamo se za ureditev treh ekoloških otokov v KS.
 Na občini so nam potrdili, da se bo asfaltirala cesta Gradišče – Mosar (do
kamnoloma). Arh Jožef je vprašal predsednika, kdaj se bo asfaltirala »plinska
cesta« v Podlipovici.
 Na pešpoti proti cerkvi Sv. Jurija poteka asfaltiranje poti, predsednik ponovno
apelira na svetnike naj pridejo, vsaka pomoč je dobrodošla.
 Sanirala se športno igrišče, njegova brežina, kjer so nastale poškodbe po
velikem dežju.
 Urejuje se avtobusno postajališče pod Trojanskim klancem, v Polšini.
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6. točka
Pod točko razno, je bilo v izpostavljeno več predlogov svetnikov v splošni razpravi.
 Potrebna je sanacija cesta Kajbič – Sešlar Orehovica. Cesta se poseda ob
robu.
 Močno je poškodovana cesta Spodnje Izlake – Zgornje Izlake, kljub nedavni
preplastitvi z asfaltom. Na žalost je bila izvedba izredno površna, zato razpoke
na tankem preplastenem sloju asfalta.
 Razpotnik Marija je opomnila na slabo cesto v Pavleku in predlagala, da cesto
pregleda predstavnik občine.
 Izpostavi se vprašanje kako je z Drolčevo hišo v Lokah. Ta je postavljena tik
ob cesti in ovira promet. Hiša je stara in propada, v njej ne živi nihče. Naj se
preveri kako je z gradbenim dovoljenjem.

Sejo smo končali ob 20.00 uri.
Izlake, dne 30. 5. 2012
Zapisala
Tanja Bebar

Predsednik KS Izlake
Borut Novšak
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