
Stran 1 od 3 

 

ZAPISNIK  

3. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 18.01.2019 on 18.00 uri 

 

Prisotni: Franc Zajc, Borut Novšak, Mateja Kropivšek Sešlar, Rudi Bantan, Sašo Vučko, Gregor Štendler, Metod 

Knez, Franc Ševerkar, Franc Ravnikar 

Prisotni vabljeni: Matej Drobež, Boris Grošelj, Tatjana Podbregar, predstavnik družbe Ozzing d.o.o. 

Opravičeno odsotna: Uroš Miklavčič in Simon Zupančič 

Pričetek: 18.00 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev trase kolesarske steze 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta KS 
3. Pregled primopredajnega zapisnika 
4. Poročilo o finančnem stanju 
5. Pregled stanja podnajemnikov 
6. Pobude in predlogi 
7. Razno 

 
 
Sejo je otvoril in vodil predsednik KS Izlake, Sašo Vučko.  
Seje se je udeležil tudi župan Občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan. 
 
 
AD 1. 
 
Predstavniki Občine Zagorje ob Savi so predstavili traso kolesarske steze, ki je eden izmed trenutno aktualnih in 
največjih projektov Občine Zagorje ob Savi. Predstavljena je bila trasa od začetka kolesarske steze v Zagorju do 
konca, to je v Orehovici. 
Ker so bile s strani svetnikov KS Izlake (Borut Novšak, Franci Zajc) podane določene pobude za ureditev 
kolesarske steze na območju KS Izlake, glede na že nekaj časa nazaj aktualen projekt pešpoti skozi Izlake, se 
dogovori, da svet KS Izlake v pisni obliki do konca meseca januarja poda aktualne predloge na Občino Zagorje 
ob Savi. 
 
 
AD 2. 
 
Na zapisnik 2. seje sveta KS Izlake, ni bilo pripomb, posledično je bil zapisnik 2. seje sveta KS soglasno sprejet 
in s tem potrjen, enako pa tudi dnevni red današnje seje. 
 
Glede na zapisnik 2. seje in sicer kot sledi:  

➢ Na Občini Zagorje ob Savi se, v roku 7 dni, vloži poizvedba glede zadnjega podanega stanja cest v KS Izlake 
(Oddelek za gospodarske javne službe – Boris Grošelj). Na podlagi prejete poizvedbe se prične z ugotavljanjem 
dejanskega stanja cest v KS Izlake ter se na tej osnovi vloži predlog oziroma popravek predloga denarnih sredstev 
pridobljenih s strani Občine za ta namen. Zaprosi se tudi za pridobitev specialne karte ali geodetskega posnetka 
KS Izlake.  
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se ugotovi, da je bila na Občino Zagorje ob Savi dana poizvedba v zvezi z navedenim in da je Sašo Vučko danes 
prejel zahtevano dokumentacijo po mailu. Prejel je tudi specialno karto KS Izlake z vsemi vrisanimi lokalnimi, 
regionalnimi in ostalimi cestami. Na tej osnovi se prične z ugotavljanjem dejanskega stanja cest v KS Izlake. 
 

➢ Sedanji in bivši predsednik sveta KS Izlake se dogovorita o vsebinski in rokovni primopredaji vseh zadev. Dogovori 
se, da bosta ob primopredaji prisotna še podpredsednik in tajnik sveta KS Izlake, Rudi Bantan in Mateja Kropivšek 
Sešlar. Rok: 31.12.2018 

Primopredaja je bila izvedena. Glej obrazložitev AD3. 
 
Glede na pripombo Franca Ravnikar, da preko e-pošte ni prejel zapisnika 2. seje ter vabila na današnjo sejo v 
celoti, se dogovori, da se Francu Ravnikar poleg e - pošte, zapisniki in vabila pošiljajo tudi v papirni obliki preko 
navadne pošte. 
 
 
AD 3. 
 
Sašo Vučko povzame primopredajni zapisnik, ki je bil opravljen s strani bivšega predsednika KS Izlake, Franca 
Ravnikarja in aktualnega predsednika Saša Vučka, pri predaji in sestavi pa sta bila prisotna Mateja Kropivšek 
Sešlar in Rudi Bantan. Primopredajni zapisnik se nahaja v prilogi tega zapisnika. 
 
 
AD 4. 
 
Sašo Vučko poda pregled finančnega stanja na računu KS Izlake na dan 31.12.2018 ter na današnji dan, to je 
18.01.2019, kjer so zadeve že računovodsko potrjene in dvomi razjasnjeni. Ugotovi se, da obstaja kar nekaj 
terjatev pri čemer so najvišje terjatve do podnajemnikov poslovnih prostorov in sicer Zlati zvoki ter B2 bar. Z 
današnjim dnem so se dolžnikom poslali pisni opomini, v nadaljnjem, v kolikor dolgovi ne bodo poravnani pa se 
pošlje opomin pred izvršbo. Sašo Vučko je že opravil razgovor s predstavnikoma dolžnikov pri čemer sta se oba 
sklicevala na ne prejete račune ter na »reklamacije«, ki posledično znižujejo izdani račun najemodajalca do 
najemnika. Računovodstvi najemodajalca in najemnikov so stanje pregledali in ga uskladili, tako, da sedaj ni 
dvoma o višini dolga oziroma terjatev. 
 
 
AD 5.  
 
Sašo Vučko prebere seznam podnajemnikov v stavbi KS Izlake. Pregled pogodb je sicer že opravil, vendar ne še 
v celoti, kar se izvede do naslednje seje. 
 
 
AD 6. 
 
Sašo Vučko predlaga naslednjo razdelitev ter operativno izvedbo del in nalog: 
 

− Vzdrževanje in ažuriranje spletne strani KS Izlake – Uroš Miklavčič; 

− Urnik zasedenosti sejne sobe KS Izlake ter sprejem rezervacij – Sašo Vučko; 

− Tekoče zadeve – mail, gsm – Sašo Vučko; 

− Uradne ure pisarne KS Izlake – vsak torek od 9.00 do 11.00 ure – Sašo Vučko, Rudi Bantan, Mateja 
Kropivšek Sešlar. 

 
Dogovori se, da se na vhodnih vratih v stavbo KS Izlake, v sejni sobi ter v pisarni KS Izlake zamenja ključavnice 
ter posledično vodi seznam kdo ima ključe, kdaj jih je prejel ter s kakšnim namenom. Gregor Štendler izmeri 
ključavnice ter do naslednje seje pridobi predračun za zamenjave ključavnic. 
 
Sašo Vučko predlaga, da se z vsakim podnajemnikom organizira sestanek pri čemer bomo o dogovorjenem 
terminu predhodno obveščeni. 
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Sprejme se sklep, da se ob vhodnih vratih namesti nabiralnik KS Izlake. 
 
Prav tako se sprejme sklep, da se do konca meseca januarja na Telekomu uredi prenos naročnine in telefonske 
številke za Franca Ravnikar. 
 
 
AD 7. 
 
Sašo Vučko nas obvesti o prejemu klica predsednika KO ZB NOB Izlake, Leopolda Drobne, v zvezi s parkiranjem 
tovornih vozil na parkirnem prostoru pred spomenikom v Orehovici. Poleg klica je prejel tudi pisni poziv na 
ureditev zadeve, na katerega je podal odgovor, ki nam ga prebere. Z vsebino se vsi strinjamo, tako, da se 
odgovor pošlje društvu. 
 
V zvezi s sanacijo ceste v Podlipovici prosti Grošlju so pridobljene 3 ponudbe (Arh, Knez in Razpotnik), pri čemer 
je ena od ponudb precej visoka in sicer v višini 11.000 EUR, preostali dve pa v približno enaki višini cca. 3.000 
EUR. Sprejme se sklep, da cesto sanira Metod Knez s.p.. 
 
Do naslednje seje vsak pripravi predlog ureditve parkirišča pred KS Izlake. 
 
 
Seja je bil zaključena ob 21.00. 
 
 
Izlake, 18.01.2019 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar       Sašo Vučko l.r. 
 


