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ZAPISNIK  

4. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 20.02.2019 on 18.00 uri 

 

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

Knez, Franc Ševerkar, Franc Ravnikar 

Opravičeno odsotni: Simon Zupančič 

Odsotni: Uroš Miklavčič 

Pričetek: 18.00 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav prisotnim 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta KS 
3. Poročilo o finančnem stanju 
4. Odprte finančne postavke 
5. Priprava predloga k trasi kolesarske steze 
6. Pobude in predlogi 
7. Razno 

 
 
Sejo je otvoril in vodil predsednik KS Izlake, Sašo Vučko. 
 
 
AD 2. 
 
Na zapisnik 3. seje sveta KS Izlake, ni bilo pripomb, posledično je bil zapisnik 3. seje sveta KS soglasno sprejet 
in s tem potrjen, enako pa tudi dnevni red današnje seje. 
 
Glede na zapisnik 3. seje Sašo Vučko poda povzetek ureditve naslednjih zadev in sicer kot sledi:  
 

➢ 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. 

Predračun za zamenjavo ključavnic je potrjen, glede na navedeno se z najemniki predhodno dogovori o vrnitvi 
starih in prevzemu novih ključev. 
 

➢ Sprejme se sklep, da se ob vhodnih vratih namesti nabiralnik KS Izlake. 

Nabiralnik je nameščen. 
 

➢ Prav tako se sprejme sklep, da se do konca meseca januarja na Telekomu uredi prenos naročnine in telefonske 
številke za Franca Ravnikar. 

Prenos naročnine in telefonske številke na Telekomu je urejen. 
 

➢ 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.. 

Cestni odsek je saniran, potrebno je namestiti še varovalno ograjo. 
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Uradne ure KS Izlake so ob torkih med 9.00 in 11. uro. Na vhodnih vratih je obvestilo o uradnih urah z navedbo 
kontaktnih podatkov. V zvezi s tem je potrebno ažurirati spletno stran KS Izlake. 
 

 
AD 3. 
 
Sašo Vučko poda poročilo o tekočem finančnem stanju na TRR-ju KS Izlake. 
 
 
AD 4. 
 
V zvezi z navedeno točko je Sašo Vučko podal izhodišča, ki so bila dogovorjena s posameznimi podnajemniki, 
kot sledi: 
 
SKLEP št. 1 
Sprejme se sklep, da se naslednje odprte terjatve, ki izhajajo iz naslova Izlaških novic, odpišejo.  
 

 1. Cvetličarna Urška                      2017   80,00 €  

 4. Valina Upravljanje d.o.o.                                                2013                 30,00 €  

 5. SEPRO                                                  2016                 65,00 €  

 7. BULDI                                                  2015                 65,00 €  

 8. ARHING                                                                            2018                 80,00 €  

 9. B.D.C. TIM d.o.o.                                                             2016-2017                60,00 €  

 10. INFRAMAG d.o.o.                                                            2009                 60,00 €  

 
 
SKLEP št. 2 
Zlati zvoki – Sprejme se sklep, da se za del terjatev v višini 1.312,78 EUR izda dobropis, navezujoč na 
poškodovano opremo in izpad dohodka, najemnik pa je dolžan do 15.03.2019 plačati preostalo terjatev v višini 
2.416,12 EUR. 
 
SKLEP št. 3 
B2BAR – Sprejme se sklep, da se del terjatev (komunalni prispevek za nadstrešek) pobota z izdanim računom s 
strani B2BAR. Preostanek v višini 7.128,44 EUR pa je najemnik dolžan plačati do 30.04.2019. 
 
SKLEP št. 4 
Sprejme se sklep, da je najemnik B2BAR dolžan najkasneje do 15.03.2019 odstraniti kiosk Kofe to go. V 
nasprotnem primeru KS Izlake poskrbi za odstranitev le tega na stroške najemnika B2BAR. 
 
SKLEP št. 5 
Sprejme se sklep, da se glede na tekoče plačevanje vseh obveznosti vsem preostalim najemnikom od 
01.03.2019 dalje najemnina zniža za 10%. 
 
SKLEP št. 6 
Ugotovi se, da je bivša najemnica Katja Kališek Hriberšek s.p. vse terjatve do KS Izlake poravnala in se 
posledično sprejme sklep, da ne obstaja terjatev Katje Kališek Hriberšek s.o. do KS Izlake. 
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AD 5.  
 
V zvezi s predlogom trase kolesarske steze se dogovori, da se glede na podane predloge in sicer: 
 
- Umestitev projekta pešpoti v traso kolesarske steze ter 
- Ureditev počivališč ter označb s predstavitvijo »znamenitosti« Izlak (okameneli svatje ipd.)  

 
sestane ožja ekipa v sestavi: Borut Novšak, Gregor Štendler, Sašo Vučko in Franci Zajc, ki zadevo pregledajo ter 
podajo pripombe oziroma predloge k trasi kolesarske steze ter se posledično do petka v tem tednu, poda predlog 
na Občino Zagorje. 
 
 
AD 6. 
 
Franci Zajc na osnovi fotografij v sejni sobi KS Izlake osveži problematiko cest, obcestne razsvetljave, mostov, 
vodotokov in plakatov v KS Izlake. Glede na to, da sta g. Vučko in g. Zajc že pripravila delni popis te problematike 
in cest, se na predlog g. Štendlerja, ustvari skupni dokument v Google drive, do katerega imamo dostop vsi člani 
sveta ter se zadeve opisno ter fotografsko dokumentira. S predlogom se strinjamo vsi člani sveta. 
 
Franci Zajc poda predlog, da na vsako naslednjo sejo povabi gosta (npr. strokovnjaka na določenem področju 
pomembnega za krajevno skupnost, na temo problematika prometa,  razpisi evropskih nepovratnih sredstev ipd.), 
ki se ga seznani s tekočo problematiko v KS Izlake ter pridobi njegovo mnenje o aktualnih problematičnih 
zadevah. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00. 
 
 
Izlake, 20.02.2019 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar       Sašo Vučko l.r. 
. 


