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ZAPISNIK  

12. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 17.02.2022 ob 20.00 uri 

 

Prisotni: Grega Štendler, Rudi Bantan, Franc Zajc, Metod Knez, Mateja Kropivšek Sešlar, Sašo Vučko, Franc 

Ravnikar, Uroš Miklavčič 

Opravičeno odsotni: Borut Novšak 

Odsotni: Simon Zupančič, Franc Ševerkar 

Vabljen: Igor Podpečan 

Pričetek: 20.00 

 

Dnevni red: 

1. Najemnina – Igor Podpečan 
2. Poročilo o delu, tekoči projekti, realizacija in cilji 

 
 
Sejo je otvoril in vodil predsednik KS Izlake, Sašo Vučko. 
 
 
AD 1. 
 
Sašo Vučko pove, da je najemnik Igor Podpečan podal prošnjo za znižanje najemnine. Razlog se nanaša 
predvsem na dejavnost, ki jo opravlja – umetniško uprizarjanje -  in sicer le ta sodi med kulturne dejavnosti, Le 
del te dejavnosti je pridobitna dejavnost.  
 
Igor Podpečan nato poda svoje mnenje, ki je osnova za predlog znižanja najemnine. Sklicuje se na Odlok občine 
Zagorje ob Savi – Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem, kjer se višina najemnine določi po formuli in 
sicer mesečna najemnina je produkt vrednosti točke (na podlagi dejavnosti), števila točk in kvadrature 
poslovnega prostora. Sedanja najemnina je izračunana glede na uvrstitev njegove dejavnosti v 2. skupino (vse 
storitvene in proizvodne dejavnosti, razen gostinstva in trgovine) – 10 točk. Po njegovem mnenju pa njegova 
dejavnost spada v 1. skupino (dejavnost umetnosti, kulture…), ki je točkovana s 3. točkami. Najemnina bi ob 
upoštevanju kriterija 2. skupine znašala cca. 800 €, ob upoštevanju kriterija 1. skupine pa cca. 240 €, sedanja 
najemnina pa znaša 586 €. Poda predlog, da se mu najemnina zniža na cca. 350 €. Predlaga tudi namestitev 
odštevalnih števcev za vsak poslovni prostor. 
 
Franci Zajc poda mnenje, da je ob tem potrebno ocenjevati vse najemnike enakovredno, pri čemer glede stroškov 
predlaga povzetek obračunov, ki bo osnova za nadaljnje odločitve. Mnenju se v celoti pridružuje Grega Štendler.  
 
Uroš Miklavčič se strinja z Podpečanom glede dejavnosti in predlaga, da sam oceni % pridobitve dejavnosti in 
posledično % kulturnega uprizarjanja.  
 
Dogovori se, da se pripravi simulacija dejanske porabe stroškov, izračuna najemnina v skladu z Odlokom občine 
Zagorje ob Savi, torej brez tekočih obratovalnih stroškov in se do petka, dne 24.02.2022 posreduje vsem članom 
Sveta KS, kar bo osnova za nadaljnjo razpravo in sprejem odločitve. Odločitev glede predloga Igorja Podpečan 
se realizira do konca meseca februarja. 
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AD 2. 
 
Sašo Vučko poda poročilo o delu v letu 2021: 
 
Leto 2021 nas je še vedno držalo v primežu epidemije KS je nadaljevala z začrtanimi cilji, ki pa jih večina od njih 
ni bila realizirana, zaradi drugačnega načrta vlaganj občine Zagorje ob Savi v samo krajevno skupnost. 
Nadaljevala so se dela na plazu Pušave. Projekt kolesarske steze je bil pripravljen in urejena dokumentacija. 
Veseli nas, da nam je uspelo zaključiti celotno traso v Orehovici. KS je v okviru zmožnosti zagotavljala 
vzdrževanje krajevnih cest, ter izvajala svoje obveznosti. Menjava stavbnega pohištva (okna, vrata), je 
zamaknjena na bolj ugodne finančne čase. Ostaja odprta huda poplavna ogroženost doma starejših krajanov 
Polde Eberl Jamski. Komunalno podjetje je opravilo pregled kanalizacijskega omrežja okoli doma in podalo 
mnenje občini Zagorje ob Savi. Do danes vidnih sprememb in realizacij ni bilo opravljenih. 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 Drašlerjevih. 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. Uspeli smo realizirati krpanje več odsekov asfalta od Medijskega gradu, pri Lindiču, v 
Zabrezniku, ter pri Bedraču, kar smo v letu 2021 v sodelovanju z občino tudi realizirali. Ureditev parkirišča pred 
KS Izlake je bila v dogovoru z občino prestavljena na leto 2022.  Vložena pobuda za zaščito Valvasorjevega 
vrelca – vrelec zaščiten. 
 
Sašo Vučko poda poročilo o trenutnem stanju zadev: 
 

➢ Na občino se poda predlog po tajnici, ki bo skrbela za administrativne zadeve v KS. 
 

➢ Javna razsvetljava Podlipovica – Do danes na KS še nismo prejeli osnutka oziroma okvirnega projekta  
s strani občine. Baje je v planu postavitev 4. obcestnih svetilk na razdalji od Miklavčiča do ovinka pri 
Arhu ter postavitev 3. svetilk na razdalji od razcepa ceste proti Sešlarju do kozolca. Soglasja lastnikov je 
občina že pridobila – dogovori se, da se poda na občino zahtevo po pridobitvi projekta. 
 

➢ Sanacija ceste do Bedrača je v planu. 
 

➢ Sašo Vučko pove, da se bo v KS Izlake v letu 2022 asfaltirala le ena cesta, ter, da so, ne glede na 
posredovano prioritetno listo, ki jo imamo na KS, na osnovi njegove odločitve, na občini pridobivali 
ponudbe, da se uredi oziroma asfaltira cesta mimo Sešlarja do razcepa (Arh), čeprav le ta ni na prvem 
mestu prioritetne liste. Prva na listi je namreč cesta na Hrib. Dogovori se, da se občino pozove k 
posredovanju projekta ureditve te ceste ter, da se dogovori za prisotnost predstavnika KS Izlake ob 
izvajanju sanacije oziroma asfaltiranja tega cestnega odseka.  
 

➢ Sečnja zaraščenega predela zemljišča v zasebni lasti – proti Štendlerju. Zemljišče je v lasti Mateja 
Sešlar in 243. člena Zakona o urejanju prostora, ki določa, da občina odredi izvedbo vzdrževalnih del z 
odločbo, s katero lastnika ali upravljavca nepremičnine zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna 
dela, določi katera so ta dela in katere so pomanjkljivosti, ki kvarno vplivajo na podobo naselja ali 
krajine. Občino se pozove k sprejetju in izdaji odloka. 

 
➢ Trenutno se izvajajo dela čiščenja brežin ob potokih. Čiščenje opravlja podjetje Hidrotehnika. 
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➢ Ureditev parkirišča pred KS – projekt zajema ureditev celotnega zemljišča (tudi na predelu sedanjega 
travnika) pri čemer bi, glede na potekajoče trenutne dogovore predel, kjer je trenutno še zelena 
površina, torej travnik občina dala v uporabo ETI-ju za namen ureditve parkirišča za zaposlene. 
 
Franci Zajc predlaga, da se vodstvo ETI-ja primarno pozove k ureditvi parkirišč ob cesti proti gradu. 
 
Sprejme se sklep, da se pozove vodstvo ETI-ja k skupnemu sestanku z namenom preprečitve ureditve 
parkirišča na travniku iz razloga ohranitve zelenih površin na območju KS. 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob  22.00 uri. 
 
 
 
Izlake, 17.02.2022 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar l.r.      Sašo Vučko l.r. 
 


