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ZAPISNIK  

1. seje sveta Krajevne skupnosti Izlake  

z dne 27.01.2023 ob 19.00 uri 

 

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

Vučko, Grega Ševerkar, Franc Ravnikar, Martina Mlakar 

Pričetek: 19.00 

 

Dnevni red: 

1. Razprava in sprejem zapisnika 17. redne seje sveta KS Izlake. 
2. Poročilo predsednika. 
3. Postopek uskladitve novih najemnih pogodb. 
4. Poročanje skrbnikov projektov. 
5. Pobude in predlogi. 
6. 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 in AD3. 
 
Predsednik poda poročilo o stanju tekočih zadev: 
 

➢ V letošnji sezoni smo bili s strani GMP Razpotnik obveščeni, da ne more več izvajati zimske službe v 
takšnem obsegu kot jo je. Bregar Bojan je pristal na dogovor in v letošnji sezoni izvaja zimsko službo v 
večjem obsegu, prav tako smo uskladili sezname cest med komunalo, občino in krajevno skupnostjo, 
tako da so sedaj relacije pravilno usklajene tudi v pogodbah. 

 
 

➢ Odštevalni števci za ogrevanje in elektriko so nameščeni. Z 1. februarjem pričnemo z odštevanjem. 
 
Sašo je preko e-pošte prejel prošnjo ga. Špele Drnovšek, kot sledi:  
Prosim, da se cesta čisti le do prvega ovinka, klanec pa naj se do preklica pusti neočiščen in ne posipan, ker se 
na cesti in dvorišču dela škoda. 
 
Na tej osnovi se sprejme sklep, da se cesta locirana proti Drnovšku (Izlake 76), torej prvi odsek na desno od 
Malna navzgor, čisti oziroma pluži le do prvega ovinka, naprej pa ne. 
 
Prejeli smo pripombe najemnika g. Igorja Podpečan v zvezi z različnimi zadevami, posledično pa odpis ene 
najemnine. Na osnovi pregleda in razprave se sprejme sklep, kot sledi: 
 

➢ Prošnja najemnika, g. Igorja Podpečan, po odpisu ene najemnine, se ne odobri. 
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Na osnovi pogovora in razprav se sprejmejo sklepi, kot sledi: 
 

➢ KS Izlake pripravi sledeči urnik uporabe sejne sobe. Sejna soba je od ponedeljka do petka med 16.00 in 
21.00 uro zasedena za potrebe različnih združenj in društev, ki v okviru KS Izlake delujejo. 
 

➢ Vzpostavljen bo Google koledar iz katerega bo točno razvidno kdo in kdaj sejno sobo uporablja. 
 

➢ Od 01.02.2023 se začne z odčitavanjem porabe električne energije za vsak posamezni poslovni prostor. 
 
 
AD4.  
 
Borut Novšak je povedal, da je ureditev pešpoti vključena v proračun občine Zagorje ob Savi.  
Pridobljena so soglasja za postavitev klopi glede na plan, razen klopi na zemljišču g. Francija Sešlar, ker 
postavitve klopi na zemljišču ne dovoli. 
 
Dogovori se sklic sestanka (v začetku meseca marca) vseh društev, ki delujejo na območju KS Izlake z 
namenom, da se jih vključi v projekt priprave oziroma izvedbe dotične pešpoti. 
 
Tudi dokončna ureditev Igrišča KS Izlake je uvrščena v proračun občine. Borut pošilja maila ga. Podbregar in g. 
Švaganu v zvezi z dokončno ureditvijo (naprave za streetworkout), vendar brezuspešno, saj ni nobenega 
odgovora. 
 
Z g. Jakobom Smolič potekajo dogovori o ureditvi odtoka pro odcepu za Obrezijo. Le ta naj bi se uredil, ko se bo 
izvajala dokončna ureditev pločnika ob glavi cesti. 
 
 
AD5. 
 
Na osnovi pobude predsednika, o ponovni izdaji krajevnega glasila Podšentjurčan se dogovori, da so v projekt 
vključeni Mateja Kropivšek Sešlar, Martina Mlakar, Marija Zupančič in Uroš Miklavčič. Predviden izid glasila naj bi 
bil v mesecu maju. Dogovori se, da Sašo vsem udeleženim v projekt, čimprej posreduje maile oziroma kontakte, 
da se le ti posredujejo naprej in da se na tej osnovi prične priprava tekstov in besedil za krajevno glasilo. 
 
Dogovori se, da je član sveta KS, g. Franc Ravnikar koordinator pri določanju del in nalog vzdrževalca na 
območju KS Izlake. Sašo in Franc se okvirno dogovorita o delu in zadevah, ki naj bi jih vzdrževalec urejal ter se 
potem na tej osnovi pripravi tudi poročilo o delu za Komunalo. 
 
Spremenijo se uradne ure KS Izlake in sicer bodo le te vsak torek med 10. in 12. uro ter vsak četrtek med 17. in 
19. uro. Popravi se obvestilo na vratih pisarne KS Izlake. 
 
Rudi Bantan predlaga postavitev table z omejitvijo hitrosti mimo »Cagrčka« in dovoza na nasprotni strani ceste k 
naselju hiš. Sedanja omejitev hitrosti je glede na postavitev table Izlake, 90 km/h. na DRI se posreduje pobuda za 
preučitev omejitve hitrosti na tem odseku oziroma na relaciji Orehovica - Izlake. 
 
Franc Ravnikar poda predlog, na pobudo krajanov, za postavitev dveh ogledal in sicer v naselju Narof (mimo hiše 
Klančišar) in v naselju Gladež (pri Kondiju). 
 

 
AD6. 
 
Marija Razpotnik poda predlog za postavitev avtomatov za kavo, pijačo in manjše prigrizke ter kasneje tudi 
spominkomata v sklopu kolesarske steze na Izlakah. 
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Dogovori se sestava inventurne komisije, kot sledi: Sašo Vučko (predsednik) in člana Mateja Kropivšek Sešlar in 
Borut Novšak. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.uri. 
 
 
Izlake, 27.01.2023 
 
 
Zapisala:         Predsednik KS Izlake: 
 
Mateja Kropivšek Sešlar l.r.      Sašo Vučko l.r. 
 


