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ZAPISNIK  

16. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 15.06.2022 ob 18.00 uri 

 

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

Štendler, Franc Ravnikar, Franc Ševerkar 

Odsotni: Simon Zupančič, Uroš Miklavčič 

Vabljeni in prisotni: Župan - Matjaž Švagan, Vodja oddelka za gospodarske javne službe - Ivo Vrtačnik, Vodja 
oddelka za okolje in prostor - Tatjana Podbregar 

Pričetek: 18.00 

 

Dnevni red: 

1. Razprava in sprejem zapisnika 15. redne seje sveta KS Izlake. 
2. Poročilo predsednika. 
3. Postopek uskladitve novih najemnih pogodb. 
4. Predstavitev in sprejem predloga ureditve pešpoti. 
5. Poplavna ogroženost KS Izlake. 
6. Otroško igrišče Narof/Obrezija. 
7. Prehod za pešce Orehovica. 
8. Projekt kolesarske poti – Bleiweisov bajer. 
9. Modernizacija krajevnih cest. 
10. Pobude in predlogi. 
11. Razno. 

 
Sejo je otvoril in vodil predsednik KS Izlake, Sašo Vučko. Člani sveta KS Izlake soglasno potrdijo predlagani 
dnevni red. 
 
 
AD 1. 
 
Zapisnik 15. redne seje Sveta KS Izlake je soglasno potrjen in sprejet. 
 
 
AD2. 
 
Predsednik poda poročilo o stanju tekočih zadev: 
 

➢ Osnutki najemnih pogodb so pripravljeni, trenutno smo v fazi pridobivanja ponudb za ureditev merilnih 
odštevalnikov električne energije in ogrevanja. Po namestitvi le teh, se bo z vsemi najemniki uskladilo 
nove pogodbe o najemu. 
 

➢ Idejna zasnova ureditve prve peš poti na Izlakah je bila pripravljena in je primerna za obravnavo na 
svetu KS.  
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➢ Večje deževje, je na Izlakah zopet povzročilo poplavljanje na že znanih mestih. Krajani so se z 
omenjeno težavo obrnili tudi na krajevno skupnost. Kljub večletnemu opozarjanju, še vedno ni zaznati 
napredka k pristopu reševanja teh težav, za kar je kriviti predvsem neodzivnost države pri urejanju 
vodotokov in meteornih voda, ter zastarelo in dotrajano infrastrukturo.  
 

➢ Projekt otroškega igrišča na Narofu/Obreziji je v zaključni fazi, kjer pa se je pokazalo, da navkljub 
vzornega sodelovanja občine in krajevne skupnosti pri projektu, v finalni fazi zopet ni bilo medsebojne 
komunikacije in je občina projekt izpeljala po svoji lastni volji.  

 
➢ Ureditev prehoda za pešce v Podlipovici je trenutno zamrznjena, zaradi razširitve projekta s strani občine 

za kar so potrebna dodatna soglasja lastnikov zemljišč.  
 

➢ Gradnja kolesarske steze poteka po zastavljenih ciljih, kot smo že v začetku vztrajali, da je potrebno 
ohranjati naravno dediščino na Izlakah, tudi tokrat nismo uspeli doseči dogovora o ureditvi 
Bleiweisowega bajerja. Upamo da bomo na tej točki uspešnejši pred zaključkom del.  
 

➢ Modernizacija krajevnih cest še ni bila izvedena in trenutno še čakamo odgovor z občino glede 
investicije v cesto JP982852 in JP892843.  
 

➢ Ureditev parkirišča pred stavbo KS Izlake poteka. 
 
 
AD3.  
 
Pridobili smo samo eno ponudbo za namestitev odštevalnih števcev za električno energijo, v višini cca. 3.300,00 
EUR. Sašo Vučko je prejel ponovno pritožbo oziroma predlog najemnika Igorja Podpečana. Dogovori se, da 
počakamo še pridobitev ostalih ponudb za namestitev odjemnih mest ter glede na dogovorjen rok izvedbe (konec 
meseca septembra), počakamo tudi z odgovorom Igorju Podpečanu. V pripravo povoraševanja glede odjemnih 
mest za ogrevanje se vključi Gregor Štendler. 
 
 
AD4.  
 
Člani sveta KS smo že pred sejo prejeli projekt ureditve in trase pešpoti, ki ga je pripravil Borut Novšak. Pešpot 
naj bi se uredila v dogovoru z Občino. Župan potrdi, da Občina projekt podpira. Projekt je s strani članov sveta 
KS soglasno potrjen in se posreduje na Občino v pregled oziroma potrditev. 
 
 
AD5. 
 
Glede poplavne ogroženosti na področju KS Izlake, poda informacijo g. Ivo Vrtačnik in sicer rešitve, da bi bila 
poplavljena voda speljana v odtoke za kanalizacijo ne bo, ker le to ni dovoljeno. Takšnih rešitev se ni in se jih 
nikoli ne bo izvajalo. Občina je na DRSV (Direkcija RS za vode) posredovala predloge rešitev glede na opisane in 
navedene težave s poplavnimi območji in prejela odgovor, v katerem so zajeta tudi 4 področja, ki se nahajajo v 
KS Izlake: 
 

➢ Pripravlja se projektna dokumentacija za ureditev ceste in vodotoka pri Drolcu (Loke).  
➢ Kot drugo območje je bil izpostavljen travnik v Podlipovici (Sešlar ob cesti), za katerega je ugotovljeno, 

da območje ni rizično in je zaenkrat iz sanacije oziroma iz ureditve izvzeto.  
➢ Tretje območje je mimo OŠ Ivana Kavčiča za to območje je s strani Občine Zagorje naročena izdelava 

projektne dokumentacije potem pa uvrstitev sanacije v investicijski plan.  
➢ Projekt Lesji potok – območje bloka in DSO-ja – Občina bo stanje izboljšala s sanacijo, ne bo pa 

zaenkrat v celoti sanirala oziroma uredila tega območja, ker popolna sanacija pomeni ureditev oziroma 
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rekonstrukcijo ceste, kanalizacije, kar je velik in finančno zahteven projekt. Podan je predlog ureditve 
jaška pri Krivcu na lastne stroške, torej stroške Občine, da se vsaj začasno stanje ob nalivih izboljša. 
Dogovori se, da g. Vrtačnik odgovor s strani DRSV-ja posreduje Sašu Vučko. 
 
 

AD6. 
 
Borut Novšak je članom sveta KS Izlake posredoval pritožbo glede opremljenosti otroškega igrišča (Obrezija) na 
Izlakah iz razloga, ker rekonstrukcija otroškega igrišča ni narejena v skladu z dogovorom, ki je bil sprejet na 
zadnjem koordinacijskem sestanku pred izvedbo, kjer so sodelovali predstavniki Občine Zagorje ob Savi, 
predstavniki OŠ Ivan Kavčič, predstavniki vrtca, predstavniki KS Izlake in izvajalec. 
 
Mnenja je, da naprave niso primerne za to otroško igrišče, ki ga uporablja širša skupina otrok od najmlajših otrok 
iz vrtca, do otrok iz osnovne šole. Prav zaradi otrok iz osnovne šole je bila narejena tudi učilnica na prostem. 
Naprave, ki so po novem postavljene na otroškem igrišču, so namenjene samo otrokom iz vrtca in mogoče 
prvega razreda osnovne šole. Poleg tega pa so naprave postavljene po celem igrišču tako, da otroci nimajo 
prostora za prosto igro in igro z žogo. Edino kar je narejeno po dogovoru, je žičnica (zip line). Ob tem ne razume 
pristopa Občine k izvedbi, saj je bilo v samo predpripravo in dogovore vloženo veliko truda, na koncu pa Borut kot 
odgovoren s strani KS Izlake ni bil deležen niti obvestila o zamenjavi igral in novi ureditvi igrišča. Ugotavlja se, da 
v zadnji fazi opremljanja igrišča z igralnimi napravami ni bilo usklajevanja oziroma potrebne komunikacije s strani 
Občine s tem, da bi Borutu v pregled in potrditev posredovala podatke o napravah, ki so jih potem na osnovi 
lastne odločitve postavili na igrišče. 
 
Po končani seji smo vsi skupaj odšli na igrišče, kjer smo si ogledali postavljena igrala ter se dogovorili določenih 
spremembah na igrišču. 
 
 
AD7. 
 
G. Vrtačnik pojasni ureditev prehoda za pešce v Orehovici ter tudi nove avtobusne postaje ter pločnika na 
nasprotni strani ceste do obstoječe avtobusne postaje. Problem se je pojavil, ker eden izmed lastnikov zemljišča, 
g. Kralj, ni podal soglasja, ker iz pogodbe, ki jo je s strani Občine prejel v podpis izhaja združitev projekta 
prestavitve avtobusne postaje, izgradnje pločnika in gradnja druge faze kolesarske steze. Sprejet je sklep, da se 
z namenom ureditve sporne situacije dogovori sestanek z lastnikom zemljišča na katerem bo prisoten tudi župan. 
 
 
AD8. 
 
G. Vrtačnik pove, da predvideni bajer ni izvedljiv in sicer zaradi premajhne pretočnosti vode, kar bi pomenilo, da 
bi v sušnem obdobju bajer bil brez dotoka vode in bi se lahko ustvarila legla insektov. Se pa na tem območju 
predvideva ureditev počivališča za kolesarje z mizami in klopmi. Ker se članom sveta KS zdi zadeva oziroma 
odločitev Občine preuranjena se dogovori, da se povpraša po primeru dobrih praks z namenom, da se še najde 
rešitev za ohranitev bajerja. 
 
G. Vrtačnik pojasni potek kolesarske steze na območju KS Izlake ter ob tem prenovo treh mostov na Izlakah in 
sicer mosta pri Spinu, Petrolu ter Medijskih toplicah. V roku 14 dni naj bi se pričela obnova oziroma razširitev 
mosta pri Spinu 
 
 
AD9. 
 
Župan pove, da je bilo prejšnji ponedeljek na Občini izvedeno odpiranje ponudb, ki so jih prejeli glede na 
razpisane projekte ureditve cest v posameznih krajevnih skupnostih. Za ureditev ceste na območju KS Izlake, 
ceste Na hrib, je bila prejeta le ena ponudba poleg tega pa je le ta cenovno zelo visoka. Župan predlaga 2 
varianti in sicer, da se cesta kljub visoki ceni uredi, druga varianta, ki jo predlaga pa je, da se počaka, da se cene 
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malce stabilizirajo, pri čemer je mnenja, da bodo cene dela nižje kot so sedaj in da se celoten del sredstev iz 
proračuna ohrani in se počaka in z ureditvijo nadaljuje v naslednjem letu. V naslednjem tednu bo župan na to 
temo sklical sestanek vseh predsednikov krajevnih skupnosti v Občini, da se odločijo oziroma sprejmejo sklep 
kako in kaj. 
 
 
AD10. 
 
Sašo Vučko pove še stanje glede cesta v Podlipovici mimo Uletove kmetije do Gladeža ter predlaga ureditev 
sedanjega stanja. 
 
Franc Ravnikar izpostavi problem šibkega telefonskega signala na določenih območjih v KS Izlake ter kdaj je 
predvideno nadaljevanje projekta Rune (optika). 
 
Rudi Bantan izpostavi vprašanje ureditve odbojkarskega igrišča na Izlakah. G. Vrtačnik pojasni, da se bo igrišče 
urejalo, ko bodo končani projekti glede ureditve poplavnih območij. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
 
Izlake, 15.06.2022 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar l.r.      Sašo Vučko l.r. 
 


