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ZAPISNIK  

18. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 16.11.2022 ob 19.00 uri 

 

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

Miklavčič, Franc Ševerkar 

Odsotni: Franc Ravnikar, Grega Štendler 

Pričetek: 19.00 

 

Dnevni red: 

1. Razprava in sprejem zapisnika 17. redne seje sveta KS Izlake. 
2. Poročilo predsednika. 
3. 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 17. redne seje Sveta KS Izlake sta soglasno potrjena in sprejeta. 
 
 
AD2. 
 
Predsednik poda poročilo o stanju tekočih zadev: 
 

➢ Odštevalni števci za toploto so nameščeni v posamezne pisarne, razen v zgornjo pisarno (najemnik: 
Sloform), kjer se bo le ta namestil skladno z dogovorom z najemnikom. 
 

➢ V stavbi KS je nastal problem z ogrevanjem oziroma s sistemom ogrevanja. Dogovori se, da bodo iz EVJ 
sistem preverili, da se ugotovi napaka.  

 
 
AD3.  
 
Borut Novšak pove kako poteka priprava oziroma urejanje potrjene pešpoti. Izdane so bile vloge za soglasje 
lastnikom, za postavitev klopi, pri čemer so trije lastniki zemljišča postavitev že odobrili, z ostalimi lastniki pa 
dogovori še potekajo. 
 
Borut Novšak, ki koordinira tudi dokončno ureditev oziroma opremljenost otroškega igrišča (Obrezija) z rekviziti 
za rekreacijo, je povedal, da je zadeva v teku oziroma se glede dokončne namestitve rekvizitov in širjenja 
zelenice, dogovarja s predstavniki Občine. 
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Na podlagi pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov 
delovnih teles OS, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov KS (Uradni list 
RS, št. 18/2015, z dne 16.03.2015), sprejme svet KS Izlake Sklep, kot sledi: 
 

➢ Predsedniku KS Izlake, pripada letno plačilo v višini največ 15,5 % plače župana. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
Izlake, 16.11.2022 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar l.r.      Sašo Vučko l.r. 
 


