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ZAPISNIK  

15. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 04.05.2022 ob 19.00 uri 

 

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

Štendler, Franc Ravnikar,  

Odsotni: Franc Ševerkar, Simon Zupančič, Uroš Miklavčič 

Vabljena: župan Matjaž Švagan, direktor občinske uprave Tadej Špitalar 

Pričetek: 19.00 

 

Dnevni red: 

1. Razprava in sprejem zapisnika 14. redne seje sveta KS Izlake. 
2. Poročilo predsednika. 
3. Obravnava osnutka novih najemnih pogodb. 
4. Predstavitev in sprejem predloga ureditve pešpoti. 
5. Seznanitev in mnenje s predlogom Odloka o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča na 

območju občine Zagorje ob Savi. 
6. Organizacija spominske slovesnosti Orehovica. 
7. Pobude in predlogi. 
8. Razno. 

 
Sejo je otvoril in vodil predsednik KS Izlake, Sašo Vučko. Člani sveta KS Izlake soglasno potrdijo predlagani 
dnevni red. 
 
 
AD 1. 
 
Zapisnik 14. redne seje Sveta KS Izlake je soglasno potrjen in sprejet. 
 
 
AD2. 
 
Predsednik poda poročilo o stanju tekočih zadev: 
 

➢ Usklajevanje najemnih pogodb poteka po planu. Pridobili smo osnutek pogodbe o najemu poslovnih 
prostorov s strani Občine, ki jih bomo prilagodili po veljavnem Odloku in jih pripravili za podpis. Z vsemi 
najemniki bodo nato opravljeni individualni pogovori, po vzpostavitvi dejanskega odmerjanja stroškov. V 
tem trenutku še vedno pričakujemo ponudbe za odštevalne števce za električno energijo in ogrevanje. 
Še vedno čakamo tudi ponudbo izvajalcev za zamenjavo stavbnega pohištva in novega vhoda.  
 

➢ Projekt pridobivanja soglasij zemljišč za ureditev prehoda za pešce v Orehovici je v teku, pričakujem, da 
bo urejeno do 15.05.2022.  
 

➢ Javna razsvetljava v Podlipovici je bila izvedena v širšem obsegu od pričakovanega, kar nas zelo veseli.  
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➢ Čistilna akcija je bila izvedena v kasnejšem terminu zaradi slabega vremena. Odziv na zbiranje odpadne 
folije baliranja je bil nad pričakovanji, kar je zelo spodbudno za naše okolje. Pozdravljamo izkazan 
interes vseh, hkrati pa apeliramo na vse odgovorne, da se tovrstne zadeve čimprej uredijo na nivoju 
države.  
 

➢ Klopi, ki smo jih prejeli s strani Občine, sem prevzel in so trenutno na skladiščenju v KS Izlake do 
določitve točnih lokacij.  
 

➢ Otroško Igrišče Izlake, bo v mesecu maju deležno 2. faze, kjer bodo zamenjana dotrajana igrala in 
nadomeščena z novimi. Občina nas je že obvestila, da je bil nakup izveden, čaka se le dobavo.  

 
 
AD3.  
 
Glede na sprejet sklep na prejšnjih sejah Sveta KS Izlake, da se v posamezne poslovne prostore namestijo 
odštevalni števci in posledično najemniki plačujejo najemnino v skladu z veljavnim Odlokom o oddajanju 
poslovnih prostorov v najem Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: Odlok) ter poleg le te, glede na kvadraturo 
poslovnega prostora, obratovalne stroške (ogrevanje, elektrika, čiščenje…) ter stroške za vzdrževanje prostorov v 
souporabi (kuhinja, hodnik, sanitarije, sejna soba), je v pripravi nova najemna pogodba za vsakega posameznega 
najemnika. Vse najemne pogodbe bodo enake ter najemniki obravnavani po enakih kriterijih. 
 
Mateja Kropivšek Sešlar poda informacije v zvezi z obračunom najemnine za najemnika Igor-ja Podpečan-a in 
sicer glede uvrstitve najemnika, ki kot glavno dejavnost opravlja R90.010 - Umetniško uprizarjanje, v ustrezno 
število oziroma obračun točk. Število točk se, v skladu z veljavnim Odlokom, določi glede na območje, kjer se 
poslovni prostor nahaja in glede na namembnost poslovnega prostora oziroma dejavnost, ki se v poslovnem 
prostoru opravlja. Predstavljenih je bilo več variant in sicer ob upoštevanju razmerja točk 1. skupine (3 točke) in 2. 
skupine (10 točk) pri čemer v 1. skupino spadajo dejavnosti umetnosti, kulture… ipd., v 2. skupino spadajo vse 
storitvene dejavnosti (3. skupina - dejavnost gostinstva, trgovine, bank, zavarovalnic in vse druge dejavnosti). Na 
tej osnovi člani sveta KS Izlake soglasno sprejmejo sklep kot sledi: 
 

➢ Pri določitvi najemnine za poslovni prostor, katerega najemnik je Igor Podpečan, v skladu z veljavnim 
Odlokom se upošteva razmerje 70/30, kar pomeni, da se 70% najemnine obračuna po vrednosti 1. 
skupine (3 točke) in 30% najemnine po vrednosti 2. skupine (10 točk), pri čemer najemnina znaša 
448,02 €. Vsem ostalim najemnikom se najemnina določi v skladu z veljavnim Odlokom.  
 

➢ Rok izvedbe namestitve potrebnih odštevalnih števcev v posamezni poslovni prostor je najkasneje do 
30.09.2022. Pred dokončanjem namestitve števcev oziroma celotnega projekta se pripravijo nove 
Najemne pogodbe za posamezne najemnike. 

 
 
AD4. 
 
Borut Novšak, na osnovi opravljenega sestanka s podžupanom Občine Zagorje ob Savi, g. Adamljetom poda 
informacije o sprejetju dogovora, da se na območju KS Izlake, vsako leto uredi ena od predlaganih pešpoti. 
Sprejme se sklep kot sledi: 
 

➢ Borut Novšak pripravi osnutek trase pešpoti, ki naj bi se uredila v letošnjem letu. Pot bo poimenovana: 
Medijska pot. Osnutek bo zajemal popolno ureditev pešpoti z vsemi potrebnimi opozorilnimi znaki, 
kažipoti, pojasnilnimi tablami glede na posamezne znamenitosti, smetnjaki… ipd.. Na tej osnovi, se po 
obravnavi osnutka trase, le ta potrdi s strani članov sveta KS Izlake ter se posreduje na Občino v 
realizacijo. 
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AD5. 
 
Sašo Vučko nas seznani s predlogom Odloka o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča na območju občine 
Zagorje ob Savi in na tej osnovi predlaga pojasnilni dopis na Občino, glede na stanje infrastrukture v KS Izlake, 
stanje komunalne ureditve… ipd.. Pripravi se osnutek dopisa in pošlje članom sveta KS v obravnavo in 
dopolnitev, po potrditvi pa se dopis posreduje na Občino v obravnavo. 
 
 
AD6. 
 
V torek, dne 17.05.2022 bo 10. uri v Orehovici potekala spominska slovesnost ob spomeniku žrtvam. Slovesnost 
organizira in pripravi KS Izlake v sodelovanju z OŠ Ivana Kavčiča, župnikom… Slavnosti govornik na slovesnosti 
bo predsednik KS Izlake, Sašo Vučko. 
 
 
AD7. 
 
Sašo Vučko poda predlog ureditve in namestitve table na otroško igrišče na Izlakah, z vsebino zahvale lastnikom 
za podarjeno zemljišče v ta namen, s katerim se strinjajo vsi člani sveta KS Izlake. Pogovor je potekal v smeri 
dokončne ureditve in zasaditve ter opremljenosti otroškega igrišča. 
 
Glede na probleme s pečjo v stavbi KS Izlake, se dogovori, da se pošlje urgentni dopis na servis s predlogom 
čimprejšnje sanacije oziroma ureditve peči. 
 
Franci Zajc pohvali ureditev javne razsvetljave v Podlipovici. Glede na vsebino dopisa, ki smo ga na naslov KS 
Izlake prejeli, s strani ga. Metke Vrhovnik, smo vsi člani KS Izlake ogorčeni, kajti ureditev javne razsvetljave je 
bila predlagana iz razloga urbane ureditve območij v KS Izlake, vendar glede na vsebino prejetega dopisa, žal do 
tega, na posameznih predlaganih območjih, ne more priti, kajti potrebno je soglasje lastnikov zemljišča ob cestah. 
Dogovori se, da se pripravi odgovor za ga. Vrhovnik. 
 
Sašo Vučko poda pobudo, da se v sklopu gradnje razsvetljave ob potekajoči kolesarski stezi v Podlipovici doda 
še dve do tri luči in sicer na lokaciji odcep Rozina – Smrkolj. 
 
 
AD8. 
 
Sašo Vučko pojasni razloge za premestitev avtobusne postaje v Podlipovici, izgradnjo prehoda za pešce ter 
pločnika na nasprotni strani avtobusne postaje, ki jih je prejel s strani Občine.  
 
Grega Štendler ob tem poda pobudo z željo, da je svet KS Izlake predhodno seznanjen s projekti oziroma 
projektno dokumentacijo zadev, ki se bodo urejale z namenom podaje pripomb in s tem celovite ureditve 
zadevnih projektov. Podan je predlog, da se pobude sveta KS Izlake obravnavajo prioritetno glede na pobude, ki 
jih na Občino pošiljajo posamezni krajani in ne obratno. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
 
Izlake, 04.05.2022 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar l.r.      Sašo Vučko l.r. 
 


