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ZAPISNIK  

1. konstitutivne seje novoizvoljenega sveta  

Krajevne skupnosti Izlake z dne 06.12.2018 on 17.30 uri 

 

Prisotni: Matjaž Švagan, Matej Drobež, Franc Zajc, Borut Novšak, Mateja Kropivšek Sešlar, Franc Ravnikar, 

Sašo Vučko, Gregor Štendler, Metod Knez, Franc Ševerkar, Uroš Miklavčič, Simon Zupančič 

Odsotni: Rudi Bantan 

Pričetek: 17.30 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav 
2. Ugotovitev navzočnosti članov sveta krajevne skupnosti (v nadaljevanju: svet KS) 
3. Imenovanje predsednika in dveh članov komisije za verifikacijo mandatov sveta KS 
4. Poročilo občinske volilne komisije p izidu volitev za člane sveta KS in predložitev poročila in 

potrdil o izvolitvi članov sveta KS Komisiji za verifikacijo mandatov 
5. Poročilo Komisije za verifikacijo mandatov o pregledu potrdil o izvolitvi članov sveta KS 
6. Sklepanje o potrditvi mandatov članom sveta KS in sprejem sklepa, da je svet KS nastopil svoj 

mandat 
7. Imenovanje predsednika sveta Krajevne skupnosti Izlake 
8. Razno 

 
 
 
AD 1. 
 
Vse navzoče je na 1. konstitutivni seji krajevne skupnosti Izlake (v nadaljevanju: KS Izlake) pozdravil dosedanji 
predsednik KS Franc Ravnikar.  
Konstitutivno sejo je otvoril in pozdravil vse navzoče župan Občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan ter v.d. 
direktor občinske uprave, Občine Zagorje ob Savi, Matej Drobež. Matjaž Švagan je predlagal je zgoraj navedeni 
dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. 
 
 
AD 2. 
 
Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih 10 novoizvoljenih članov sveta KS, eden izmed novoizvoljenih članov 
sveta KS pa se je opravičil. 
 
 
AD 3. 
 
V komisijo za verifikacijo mandatov o pregledu potrdil o izvolitvi članov sveta KS so bili predlagani in soglasno 
izvoljeni: Mateja Kropivšek Sešlar kot predsednica ter Franc Ravnikar in Franc Zajc kot člana komisije. 
 
  
AD 4. 
 
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane sveta KS Izlake je podal Matej Drobež. 
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 AD 5. 
 
Komisija je pregledala posamezna potrdila o izvolitvi članov v svet KS, pri čemer se ugotovi, da vsi prisotni potrdil 
niso prinesli s seboj, zato se verifikacija opravi na podlagi osebnih poznanstev. Kopije potrdil o izvolitvi 
posameznih članov v svet KS so shranjene na Občini Zagorje ob Savi 
 
Komisija za verifikacijo mandatov članov sveta KS Izlake je predlagala svetu KS Izlake, da potrdi mandate 
naslednjim članom sveta KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar, Franc Zajc, Borut Novšak, Franc Ravnikar, Metod Knez, Sašo Vučko, Gregor Štendler, 
Franc Ševerkar, Uroš Miklavčič, Simon Zupančič in Rudi Bantan. 
  
 
AD 6. 
 
Z dvigom rok je bil potrjen novoizvoljeni svet KS Izlake, ki je tako nastopil svoj mandat. 
 
  
AD 7. 
 
Za predsednika KS Izlake sta bila predlagana 2 kandidata in sicer Franc Ravnikar in Sašo Vučko. Izvede se 
glasovanje za predsednika KS Izlake pri čemer vsak od predlaganih kandidatov prejme 5 glasov, tako, da se 
sprejme sklep, da se za vršilca dolžnosti predsednika KS Izlake imenuje, dosedanji predsednik KS Izlake, Franc 
Ravnikar. Imenovanje novega predsednika KS Izlake pa se izvede na naslednji seji sveta KS, ki se soglasno 
dogovori, v sredo, 12.12.2018 ob 18.30 uri, pri čemer se zagotovi 100% udeležba vseh članov sveta KS Izlake. 
 
 
AD 8. 
 
Pod točko razno se obravnava tekoča problematika ter sprejme dogovor, da se do naslednje seje pripravi popis 
vseh lokalnih cest na območju KS Izlake ter celotno območje v km (Franc Ravnikar).  
Borut Novšak prinese odlok, ki določa način dodeljevanja denarnih sredstev krajevni skupnosti s strani Občine 
Zagorje ob Savi. 
 
 
Seja je bil zaključena ob 19.30. 
 
 
Izlake, 06.12.2018 
 
 
Zapisala:         V.d. predsednika KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar       Franc Ravnikar l.r. 

 


