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ZAPISNIK  

17. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 21.09.2022 ob 20.00 uri 

 

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

Štendler, Franc Ravnikar, Franc Ševerkar 

Odsotni: Uroš Miklavčič, Grega Štendler 

Vabljeni in odsotni: Župan - Matjaž Švagan, direktor občinske uprave – Tadej Špitalar 

Pričetek: 20.00 

 

Dnevni red: 

1. Razprava in sprejem zapisnika 16. redne seje sveta KS Izlake. 
2. Poročilo predsednika. 
3. Postopek uskladitve novih najemnih pogodb. 
4. Predstavitev in sprejem predloga ureditve pešpoti. 
5. Projekt kolesarske poti – Bleiweisov bajer. 
6. Pobude in predlogi. 
7. Razno. 

 
Sejo je otvoril in vodil predsednik KS Izlake, Sašo Vučko. Člani sveta KS Izlake soglasno potrdijo predlagani 
dnevni red. 
 
 
AD 1. 
 
Dnevni red današnje seje in zapisnik 16. redne seje Sveta KS Izlake sta soglasno potrjena in sprejeta. 
 
 
AD2. 
 
Predsednik poda poročilo o stanju tekočih zadev: 
 

➢ Redno vzdrževanje krajevnih cest – stroški le tega so se povišali, glede na povišanje cen surovin 
oziroma materiala. 
 

➢ Gradnja kolesarske steze poteka po zastavljenih ciljih, kot smo že v začetku vztrajali, da je potrebno 
ohranjati naravno dediščino na Izlakah, samo uspeli doseči dogovor o ureditvi Bleiweisowega bajerja.  

 
 
AD3.  
 
Pridobljene so bile dodatne ponudbe in sicer za namestitev odštevalnih števcev za elektriko in odštevalnih 
števcev za toploto.  
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Za namestitev odštevalnih števcev za elektriko imamo 2 ponudbi in sicer podjetja Elkas in Elektro. Ponudba 
Elkasa-a znaša cca. 3.100,00 EUR, ponudba Elektra, ki zajema namestitev odjemnih mest pa cca. 15.000,00 
EUR. 
 
Po opravljenem pregledu in razpravi je soglasno sprejet naslednji sklep kot sledi: 
 

➢ V posamezne poslovne prostore najemnikov se namestijo odštevalni števci in ne odjemna mesta. 
Sprejeta je bila ponudba podjetja Elkas. Odštevalni števci naj bi bili v vse poslovne prostore, nameščeni 
do konca meseca oktobra 

 
Za namestitev delilnikov stroškov ogrevanja je bila prejeta ponudba podjetja Enerkon d.o.o. v višini cca 1.100 
EUR. 
Uporaba delilnikov zahteva še izračun korekcijskih faktorjev, česar podjetje Enerkon d.o.o. ne izračunava, zato so 
bile za izdelavo izračuna korekcijskih faktorjev pridobljeni dve ponudbi in sicer: od podjetja ZelEN v višini cca. 680 
EUR in od podjetja Cerkovnik d.o.o. v višini cca. 900 EUR. 
 
Po opravljenem pregledu in razpravi je soglasno sprejet naslednji sklep kot sledi: 
 

➢ V posamezne poslovne prostore se namestijo delilniki stroškov ogrevanja. Sprejeta je bila ponudba 
podjetja Enerkon d.o.o.. Delilniki naj bi bili v vse poslovne prostore nameščeni do konca meseca 
oktobra. 

➢ Za izdelavo izračuna korekcijskih faktorjev je bila sprejeta ponudba podjetja ZelEN.  
 
 
AD4.  
 
Borut Novšak je pripravil in vsem članom Sveta KS Izlake že posredoval predlog projekta ureditve pešpoti, ki je 
bil soglasno sprejet in tudi že potrjen s strani podžupana Občine Zagorje, g. Mitje Adamlje.  
 
V sklopu projekta je potrebno določiti še mikrolokacije na katerih bodo nameščene klopi ter na tej osnovi pripraviti 
seznam vseh lastnikov zemljišč, da se jim s strani Občine posreduje soglasje za postavitev klopi. 
 
Soglasno je sprejet sklep kot sledi: 
 

➢ Koordinator projekta s strani KS Izlake je Borut Novšak. V projekt se vključi tudi vsa društva, ki delujejo 
na območju KS Izlake. 

 
 
AD5. 
 
Pripravljen je načrt za realizacijo oziroma začetek izdelave projekta mokrišča – Bleiweisov bajer. Predlog projekta 
je s strani Občine Zagorje že potrjen. Izvedbo projekta zagotavljata podjetji Natura biro in Vrtovi Taškar, 
stroškovno pa Občina Zagorje. Na osnovi pregleda in razprave je soglasno sprejet sklep kot sledi: 
 

➢ Svet KS Izlake se v celoti strinja s predlaganim načrtom uredite revitalizacije mokrišča Bleiweisov bajer, 
podanega s strani Natura biro in Vrtovi Taškar. S strani KS Izlake je Borut Novšak imenovan za 
predstavnika, ki koordinira in spremlja izvedbo projekta revitalizacije mokrišča Bleiweisov bajer. 
 
 

AD6. 
 
Sašo Vučko, na osnovi predlogov, poda pobudo za namestitev ograje ob stopnicah, na lokaciji nasproti DSO, ki 
povezujejo klančino med stanovanjsko hišo Grošelj in cesto, ki omogoča dostop do ostalih hiš (Mlakar). 
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AD7. 
 
 

➢ Prejeli smo dopis stanovalcev naselja Obrezija (od številke 11 do 25) za sanacijo odvodnjavanja 
padavinske vode iz regionalne ceste, kajti ob hudih nalivih (kot so bili v zadnjem času), voda vse zalije. 
Dogovori se, da se uredi odvodnjavanje na uvozu iz glavne ceste v naselje Obrezija ter dodatni propust, 
pod regionalno cesto, v potok Orehovica.   

 
➢ Prejeli smo izpostavljano problematiko odtoka meteorne vode v Orehovici, na območju od Hodaka proti 

Izlakam,. Propusti, ki so bili speljano na travnike so namreč, zaradi zabitja, nepropustni. Dogovori se, da 
se poda pobuda za ureditev te problematike na DRSV (Direkcija RS za vode). 

 
➢ V zvezi s problematiko streljanja v Podlipovici, ki je bila na pobudo Gregorja Štendler, že večkrat 

izpostavljena in obravnavana, smo pregledali posredovano dokumentacijo (koncesijska pogodba ter 
podane pritožbe) in se dogovorili, da se skliče sestanek lastnikov zemljišč, predstavnika lovske družine, 
direktorja občinske uprave g. Špitalarja, župana Matjaža Švagana ter predsednika KS Izlake z namenom 
ureditve navedene problematike. 

 
➢ Borut Novšak izpostavi problem, ki je nastal v zvezi z opremljenostjo otroškega igrišča (Obrezija), ker 

rekonstrukcija otroškega igrišča prvotno ni bila 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. Po obravnavi 
te problematike na prejšnji seji KS Izlake, se je zadeva uredila, v nadaljnje pa Borut prosi za skupni 
nastop vseh članov Sveta KS Izlake, kajti le na ta način lahko dosežemo željeno. 

 
➢ Obravnava se predlog za ureditev obračališča tovornjaka Komunale ob pobiranju odpadkov in sicer na 

lokaciji Spodnji Prhovec. 
 

➢ Občino Zagorje se ponovno pozove k celostni ureditvi meteornih voda in kanalizacije na celotnem 
območju KS Izlake. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri. 
 
 
Izlake, 21.09.2022 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar l.r.      Sašo Vučko l.r. 
 


