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ZAPISNIK  

13. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 28.02.2022 ob 19.00 uri 

 

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

Vučko, Franc Ravnikar 

Opravičeno odsotni: Simon Zupančič 

Odsotni: Franc Ševerkar, Uroš Miklavčič 

Vabljen: Matjaž Švagan 

Pričetek: 19.00 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje sveta KS Izlake. 
2. Simulacija in odločanje o uskladitvi najemnin podnajemnikov z veljavnim Odlokom občine 

Zagorje ob Savi. 
3. Pregled in uskladitev izbora ceste za asfaltiranje v letu 2022. 
4. Razno. 

 
 
Sejo je otvoril in vodil predsednik KS Izlake, Sašo Vučko. 
 
 
AD 1. 
 
Franc Zajc poda pripombe na zapisnik 12. seje sveta KS.  

➢ Dogovori se, da se v nadalje pripombe na zapisnik posamezne seje podajo takoj ob posredovanju 
zapisnika na e-pošto posameznega člana sveta KS, tako, da se na prvi naslednji seji sprejme zapisnik v 
čistopisu oziroma v končni verziji. 

 
 
AD2. 
 
Glede na povzetek mesečnih/letnih stroškov celotne stavbe KS Izlake in posledično poslovnih prostorov v stavbi 
ter trenutnih najemnin se ugotavlja, da so najemnine v večini precej nižje kot bi bile ob upoštevanju določb 
veljavnega Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem-uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 
81/2004 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Odlok). Zaradi navedenega se po razpravi o tej 
problematiki dogovori naslednje: 
 

➢ Dogovori se, da se za vse najemnike poslovnih prostorov pripravi dopis z obrazložitvijo, da se bodo vse 
najemnine uskladile z veljavnim Odlokom. V posamezne poslovne prostore se bodo namestili odštevalni 
števci za elektriko in ogrevanje, vsi ostali stroški (čiščenje, telekomunikacije, komunala, vzdrževanj….) 
pa se glede na kvadraturo posameznega prostora porazdelijo. 

 
Pridobijo se ponudbe za odštevalne števce za elektriko in ogrevanje. 
Za Igorja Podpečan pa se pripravi dopis glede njegovega predloga po znižanju najemnine, ob upoštevanju 
gornjih navedb. 
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AD3.  
 
Glede na razpravo in podano mnenje vsakega od članov sveta KS se sprejme sklep, kot sledi: 
 

➢ Predlaga se ureditev ceste v skladu z obstoječo prioritetno listo (cesta Na hrib), v kolikor pa bodo 
sredstva s strani občine na voljo oziroma zadostna pa tudi za (vsaj) 150 m že dokaj pripravljene ceste 
od Sešlarja proti Arhu. 

 
 
AD4. 
 

➢ Sašo Vučko pove o (še vedno) obstoju terjatev in sicer terjatev KS Izlake do Stanislava Hriberšek v višini 
7.554,00 EUR in terjatev do Branke Burkeljca s.p. v višini 212,00 EUR. Obe terjatvi sta zelo stari in 
izhajata iz cca. 8 let nazaj, tako, da se sprejme sklep, na osnovi katerega lahko v računovodstvu terjatvi 
odpišejo in sicer: 
▪ Sprejme se sklep o odpisu terjatve Branke Burkeljca s.p. v višini 212,00 EUR in terjatev Stanislava 

Hriberšek v višini 7.554,00 EUR. Hriberška se ob obstoju možnosti izpolnitve pozove in seznani z 
ev. poravnavo obstoječe terjatve z delom (polaganje ploščic). 

 
➢ Najemnik Sloform d.o.o. je podal predlog o zamrznitvi najemnine v času od januarja do junija letošnjega 

leta iz razloga prijave na različne razpise, kjer je pogoj ustrezno finančno stanje prijavitelja. Po obravnavi 
prošnje se sprejme sklep, kot sledi: 
▪ Sprejme se sklep o začasnem mirovanju najemnine v obdobju od meseca januarja do meseca junija 

2022. V mesecu juliju se izda račun za najemnino preteklih mesecev, torej od januarja do junija ter 
tekočo najemnino. 

 
➢ Župan Matjaž Švagan poda prošnjo po pridobitvi informacije glede soglasja s strani lastnikov zemljišč za 

izgradnjo prehoda za pešce in premaknitev avtobusne postaje v smeri Zagorje – Orehovica višje od 
obstoječe postaje. Po razpravi glede podanega predloga se po razpravi sprejme sklep, kor sledi: 
▪ Dotična lastnika zemljišč se povabi na naslednjo sejo sveta KS Izlake, ki se dogovori za dne 21. 

marec 2022 ob 19. uri, kjer se jima predstavi predlog ureditve ter pridobi informacijo ali sta 
pripravljena za poseg dati soglasje. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
 
 
Izlake, 28.02.2022 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar l.r.      Sašo Vučko l.r. 
 


