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ZAPISNIK  

14. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 21.03.2022 ob 19.00 uri 

 

Prisotni: Borut Novšak, Rudi Bantan, Franc Zajc, Metod Knez, Mateja Kropivšek Sešlar, Sašo Vučko, Uroš 

Miklavčič 

Odsotni: Franc Ševerkar, Franc Ravnikar. Grega Štendler, Simon Zupančič 

Vabljena: župan Matjaž Švagan, direktor občinske uprave Tadej Špitalar 

Pričetek: 19.00 

 

Dnevni red: 

1. Razprava in sprejem zapisnika 12.  in 13. seje sveta KS Izlake. 
2. Poročilo predsednika. 
3. Pobude in predlogi. 
4. Razno. 

 
 
Sejo je otvoril in vodil predsednik KS Izlake, Sašo Vučko. 
 
 
AD 1. 
 
Oba zapisnika sta soglasno potrjena in sprejeta. 
 
 
AD2. 
 
Predsednik poda poročilo o stanju tekočih zadev: 
 

➢ Najemniki so obveščeni o pričetkih postopkov usklajevanja najemnih pogodb v skladu z Odlokom 
Občine Zagorje ob Savi. S podjetjem Sloform je bil že opravljen sestanek, kjer so jim bila pojasnjena 
zgolj dejstva zapisana iz obvestila, ki je bilo posredovano vsem najemnikom. Igorju Podpečanu je bil 
poslan dopis vezan na njegovo prošnjo, katerega so vsi člani prejeli v vednost preko elektronske pošte. 
Ponudb za odštevalne števce, ločena merilna mesta in odštevalne števce za ogrevanje še nismo prejeli. 
 

➢ Zapadle terjatve, katere smo s sklepom odpisali, so bile posredovane na občino v računovodski oddelek, 
kjer je bila zadeva tudi urejena. 
 

➢ Na podlagi pobude občine in podane prošnje župana Matjaža Švagana na seji, sem se pogovoril z 
obema lastnikoma, ki sta podala pozitivno mnenje in soglasje za pripravo projekta ureditve. Trenutno 
čakamo projekt s strani občine, ki bo omogočal natančnejši vpogled v vse detajle, prav tako vezane na 
naša vprašanja. 
 

➢ Zopet je bila težava s pečjo v kurilnici stavbe KS. Napako sem uspel odpraviti preko telefona z 
serviserjem. 
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➢ Projekt RUNE je pričel z izvajanjem primarne veje optike na Valvazorjevi, ki je tudi že zaključena, dela 
se bodo nadaljevala proti Šemniku in Kračam. Izvajalec ni pridobil ustreznih dovoljenj. Zapora ceste je 
bila izvedena brez vednosti KS Izlake, po interveniranju me je kontaktiral izvajalec in sva zadeve 
primerno uredila. 
 

➢ O aktivnostih v Podlipovici na podlagi pritožbe glede izvajanja strelskih vaj je še vedno na mrtvi točki. 
 

➢ Prejel sem tudi klic ga. Ani Lipovšek o statusu izvedbe javne razsvetljave v Podlipovici, poročal sem ji, 
da je bil projekt na željo KS razširjen tudi z razsvetljavo proti kozolcu pri Sešlarju in da je zadeva po 
informacijah s strani občine (Jakob Smolič) v zaključni fazi. Projektne rešitve  s strani občine nismo 
prejeli. 

 
 
AD3.  
 
Predsednik poda predlog zamenjave stranskih vhodnih vrat v lokal BarB, saj so vrata že popolnoma dotrajana in 
ne zadovoljujejo več standardom varnosti. Prejeli sme predračun s strani podjetja Promont tim, v višini 1.318,82 
EUR, ki zajema demontažo, nova vrata in montažo le teh.  
Predlagana je tudi zamenjava glavnih vhodnih vrat v stavbo KS Izlake z novimi, drsnimi vrati, ki bi omogočala 
nastavitev časovnika odpiranja. Ocenjena investicija zamenjave celotnega stavbnega pohištva je bila v letu 2021 
ocenjena na cca. 8.000,00 EUR pri čemer je potrebno tukaj odšteti znesek, ki bi ga nadomestil strošek drsnih 
vrat. Dogovori se, da se pridobi nekaj predračunov za celotno zamenjavo oken in vrat. 
 
Izvedba čistilne akcije na Izlakah je predvidena v soboto, dne 02.04.2022, v primeru slabega vremena bi bila 
čistilna akcija prestavljena za en teden, torej na 09.04.2022. Predlagano je tudi sočasno zbiranje odpadne folije iz 
kmetijstva. Strošek odvoza komunale znaša cca 200 EUR. Obveščanje o čistilni akciji bi oziroma bo potekalo 
preko spletne strani KS Izlake, FB, osnovne šole in vrtca ter plakatov na plakatnih panojih. 
 
S strani občine smo dobili tri klopi ljubezni pri čemer je potrebno organizirati dostavo klopi. Dogovori se, da se do 
naslednje seje pripravijo predlogi lokacij postavitev klopi (Prhovec,, pot pod cerkvijo na Izlakah…..) 
 
Naslednja seja je predvidena v mesecu aprilu. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
 
Izlake, 21.03.2022 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar l.r.      Sašo Vučko l.r. 
 


