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ZAPISNIK  

10. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 10.02.2021 on 19.00 uri 

 

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

Ravnikar, Uroš Miklavčič 

Opravičeno odsotni: Simon Zupančič, Metod Knez, Franc Ševerkar 

Pričetek: 19:00 

 

Dnevni red: 

1. Razprava in sprejem zapisnika 10. redne seje sveta KS Izlake 

2. Poročilo predsednika 

3. Pobude in predlogi 

4. Razno 

 
 
Sejo je otvoril in vodil predsednik KS Izlake, Sašo Vučko. 
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AD 1. 
Na zapisnik 9. 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. 
 
AD 2. 

• Menjava stavbnega pohištva (okna, vrata), je zamaknjena na bolj ugodne finančne čase. 

• Ostaja odprta huda poplavna ogroženost doma starejših krajanov Polde Eberl Jamski. Komualno podjetje 
je opravilo pregled kanalizacijskega omrežja okoli doma in podalo mnenje občini Zagorje ob Savi. Do danes 
vidnih sprememb in realizacij ni bilo opravljene. 

• Dogovorjena je bila izdelava kanalete nad mostom ki vodi iz naselja Gladež. S tem naj bi omilili dotok 
meteorne vode in poplavljanje doma s strani glavnega vhoda, prav tako pa preprečili vdor vode na športno 
igrišče. Zadeva naj bi bila realizirana z izgradnjo kolesarske steze. Projekt je trenutno prekinjen. 

• Področje v Lokah, (Pančur) je kritično zaradi neurejene struge in prepusta, prav tako odnaša zemljino in 
povzroča plazenje zemljine, sočasno pa spodjeda temelje LC480061 katera povezuje Loke in Zgornje Izlake. 

• Še vedno ostaja neurejena struga od Zgornje Izlake, mimo Lebarja, pod Plazinami do Drašlarjevih. V sami 
strugi je veliko naplavin. Sama zaprta struga mimo šole, Poglajna do potoka pa je po ugotovitvah pregleda 
z kamero dotrajana. Dno cevi je sprano in ga po nekod več ni. Vsakokratne močnejše padavine pa pri 
Poglajnu povzročajo poplavo na dvorišču. 

• Kritična je tudi veja Narof, mimo Lukmar in Novšak. 

• V letu 2019 naj bi se pokrpalo odsek asfalta od Medijskega gradu, pri Lindiču, v Zabrezniku, ter pri Bedraču, 
vendar je občina odstopila od sodelovanja. V letu 2020 in 2021 ni bilo vidnih sprememb 

• Ureditev parkirišča pred KS Izlake je bila v dogovoru z občino prestavljena na leto 2021. 

• Vložena pobuda za zaščito Valvasorjevega vrelca – vrelec zaščiten 

• Pobuda k odprtim predlogom, kako in na kakšen način zmanjšati in ozavestiti krajane pred nepravilnim 
odlaganjem komunalnih odpadkov zraven otokov za zbiranje odpadkov. 

• Pobuda za zbiranje odpadne folije od bal v kmetijstvu. 

• Pritožba krajanov naselja Podlipovica glede strelišča v upravljanju Lovske družine. Potrebna opredelitev do 
problema. Obljuba župana, da se bo angažiral 

• Pritožba krajanov naselja Podlipovica glede nespoštovanja zakonskih odmikov od cestišča. 

 
AD 3.  
Pri tej točki je potekala splošna razprava o tematiki po Izlakah. Soglasni smo bili, da je potrebno spodbuditi občino k 
boljšem posluhu pri reševanju odprtih težav na področju krajevne skupnosti Izlake. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00. 
 
Izlake, 20.02.2019 
 
 
Predsednik KS Izlake: 
Sašo Vučko l.r. 

 


