
Z A P I S N I K 

 

1. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v četrtek, dne 20.11.2014 ob 18.00 uri v 

sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta v prejšnjem mandatu in konstitutivne seje 

novega sveta  KS 

2. Prireditve v mesecu decembru 

3. Realizacija letnega plana za leto 2014 

4. Rebalans letnega plana za leto 2014 

5. Program dela za leto 2015 

6. Zimska služba 2014/2014 

7. Potrditev članov nadzornega odbora 

8. Pobude in vprašanja 

9. Razno 

 

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Cesar Janko, Zlatka Pušnik, Drago Pušnik, Miha Pušnik, 

Gregor Stopinšek, Karla Salobir in Franc Vodišek 

Odsotni člani sveta: Razboršek Srečko 

Ostali prisotni: Horjak Darja, Magda Stopinšek, Grofelnik Željko. 

 

Predsednik je vse prisotne pozdravil in predlagani dnevni red dal v razpravo. Razprave na 

predlagani dnevni red ni bilo in je bil soglasno potrjen v predlagani vsebini. 

 

AD. 1  

 

Na zapisnik 18. redne seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen. Sklepi, ki so bili sprejeti 

na 18. redni seji so realizirani. 

Na zapisnik konstitutivne seje z dne 29.10.2014 ni bilo pripomb. Sklepi so realizirani. 

 

AD. 2 

 

Predsednik seznani prisotne, da se je lanskoletnemu srečanju v decembru – zaključku leta in 

svečani seji pridružilo tudi Društvo upokojencev in Kulturno društvo. Zanimanje je bilo tudi s 

strani Gasilskega društva, zaradi tega tudi letos pozove prisotne ali se strinjajo s takšno 

organizacijo. G. Lesičar predlaga, da bi letos bila zaključna seja v ponedeljek 29. decembra 

ob 18.00 uri v dvorani Kartuzije. Športno društvo ni zainteresirano, predsednik Gasilskega 

društva se seje ni udeležil zato se jih povpraša kasneje. G. Grofelnik pa pove, da se bodo 

upokojenci o tem odločali na njihovi seji v začetku decembra. 

Za nabavo daril za poslovna darila se zadolži g. Lesičar, za člane sveta in predsednike 

društev, pa se naroči rokovnike. 

 

Glede Božička, g. Lesičar pove, da ga od lani organizira Kulturno društvo, zaradi zapletov ob 

sami izvedbi pod okriljem KS. Pozove go. Horjak, da seznani prisotne z aktivnostmi, ki so se 

že izvedle in ki jih je še potrebno izvesti. 

Ga. Horjak pove, da bo Božičekv soboto  20. decembra ob 17.00 uri. Najprej bo gledališka 

predstava skupine Ku-kuc v dvorani. Predstava je bila rezervirana že septembra zaradi velike 

zasedenosti skupin v času Božiča. Darila so naročena pri Akvoniju. Seznam otrok je 

dopolnjen in je cca 30 otrok predšolskih in 30 šoloobveznih otrok. Obvestila za starše so že 

pripravljena, prav tako tudi vloge za donatorska sredstva. Ga. Horjak pozove vse prisotne za 



pomoč pri pridobivanju donatorskih sredstev in povpraša ali ostane cena darila ista kot je bila 

lani 25€ in bo za krajane KS prispevek samo 5€ za ostale pa 25€. Prav tako vpraša ali se bodo 

darila razdelila v dvorani ali se bo Božiček pripeljal s sanmi. S ceno so se prisotni strinjali, 

prav tako so sprejeli dogovor, da se Božiček pripelje s sanmi in se v ta namen povpraša 

lastnike konjskih vpreg kdo bi bil pripravljen to izvesti. Za glasbo med čakanjem na Božička 

poskrbi Gregor Stopinšek. Kulturno društvo plača predstavo, Člani sveta so po predlogu 

predsednika soglasno sprejeli naslednji sklep: Krajevna skupnost plača dotacijo za darila 

v vrednosti razlike med vrednostjo daril in zbranimi donatorskimi sredstvi, vendar 

največ do 20€  po osebi. 

 

AD. 3  

 

G. Lesičar pove, da smo realizacijo plana predelali že na prejšnji seji, da je bilo realizirano 

vse kar je bilo  planirano. V letu 2014 smo imeli na voljo 39.000€ sredstev, ki so bila 

razdeljena na določene sklope. Zaradi kar dveh neurij smo prekoračili plan za sanacijo cest. 

Zaradi tega bi prerazporedili namenska sredstva za »Kartuzijo Jurklošter« na namen za 

vzdrževanje cest. 

Predsednik je vse člane sveta seznanil z investicijami, ki so bile realizirane v letu 2014, nekaj 

jih je bilo realiziranih že do 18. seje in je to tudi razvidno iz zapisnika. Večji projekt, ki je bil 

dokončan v zadnjem času je asfaltiranje javne ceste Jereb-Stara Glažuta. Predračunska 

vrednost za podlago je znašala 13.640€+ddv, ker krajani niso zmogli tega bremena, so se 

sredstva pridobila na različne načine. Iz proračuna KS je šlo za ta namen 6.840,00€ + ddv. 

 

Po neurju v jeseni so se izvajala dela na cesti v vrednosti 1.750,00€+ddv za naslednje odseke: 

Marijina vas – Slavisla vas 

Špitalar - Hladin 

Polana – Zakošek 

Marof – Žagar. 

V popisu cest za sanacijo po neurju je bila tudi cesta Jereb-Stara Glažuta. 

200€+ ddv je bil namenjeno tudi za cesto v Panečah. 

 

AD. 4 

 

Rebalans se uredi na Občini in se sprejme sklep, da se za višino primanjkljaja 

prerazporedi finančna sredstva iz namenskih sredstev v redni proračun. 

 

AD. 5 

Za leto 2015 ima KS Jurklošter za izvedbo svojega programa v višini 38.000,00€ finančnih 

sredstev iz dotacije proračuna občine Laško. 

Predsednik predstavi postavke, ki bi jih  naj plan za 2015 zajemal in predlaga da, podroben 

program dela in finančni plan za posamezna področja pripravita predsednik, podpredsednik in 

tajnik KS in ga posredujeta na Občino Laško, prav tako pa se  program predstavi na naslednji 

seji sveta KS in bo priloga k zapisniku. 

 

 

AD. 6 

 

Soglasno se sprejme sklep, da se za izvajanje zimske službe z aneksi podaljšajo 

lanskoletne pogodbe za eno leto z naslednjima izvajalcema: sicer za Jurklošter, Lipni dol, 



Lahov graben, Polana, Paneče z Falter Gozdarstvo Marko Lesičar s.p. in za Marijino vas, 

Mrzlo polje in Blatni vrh z Razboršek Srečko Dopolnilna dejavnost na kmetiji. 

  

 

 

AD. 7 

 

Soglasno se potrdijo člani nadzornega odbora in sicer. 

1. Ksenja Cizl 

2. Marjeta Lesičar 

3. Gašper Palčnik 

Znotraj komisije sami izberejo predsednika. 

 

AD. 8 

 

Ga. Stopinšek opozori na pomanjkljivosti v Kartuziji in sicer pove, da so reflektorji 

popolnoma nefunkcionalni  saj ne dajejo ustrezne svetlobe na oder. Potrebno bi bilo nabaviti 

tepih iz umetne trave, ki bi ga namestili na hodnik neposredno pred vhod, da bi se s tem 

zaščitila tla v dvorani. Potrebno bi bilo s pralnim premazom zaščititi tudi stene in okenske 

police, saj se hitro umažejo. V zaoderju bi potrebovali tudi klopce in obešalnike, da lahko 

kakšno stvar kam tudi odložiš. Potrebovali bi tudi dva stoječa obešalnika za v dvorano in 

vogalne letvice za zaščito vogalov pred krušenjem. 

Ga. Horjak predlaga obnovo igrišča in povpraša če bi bilo mogoče, da bi KS kdaj kaj 

prispevala za igrala, glede na to, da se kdaj zgodi, da so uničena zaradi vandalizma, so pa to 

draga igrala, ker morajo ustrezati točno določenim standardom. Zaenkrat jih je hišnik še lahko 

popravil. 

G. Stopinšek predlaga ureditev lepših otokov za smeti. 

G. Grofelnik predlaga, da bi morali opozarjati vzdrževalce cest na nepravilnosti, prav tako pa 

tudi predlaga, da bi morali posodobiti prometno signalizacijo in določiti kakšna obremenitev 

je dovoljena na kakšni cesti, da bi bilo manj uničenih cest. 

G: Lesičar pove, da bi s tem zelo omejili promet, kar bi posledično najbolj vplivalo na krajane 

ki tu živijo, ker bi bili tudi oni s tem prizadeti, glede na to, da so to povečini kmetje, ki 

prodajajo tudi les ali kaj gradijo in podobno. Potrebno je težiti k temu, da se gradijo 

zmogljivejše ceste. 

G. Pušnik Drago se strinja z g. Grofelnikom in meni, da če nekdo uniči cesto bi jo moral tudi 

sanirati. 

G. Cesar pojasni, da se po javni poti lahko vozi vsak, saj vsak plača cestni sklad, ki je 

namenjen za ceste. Mi lahko samo pišemo pritožbe in pobude, kar smo v preteklosti že 

večkrat naredili. 

 

AD. 9 

Na predlog predsednika je bil soglasno sprejet sklep o inventurni komisiji in sicer so člani 

inventurne komisije: 

1. Predsednik Zlatka Pušnik 

2. Član Janko Cesar 

3. Član Franc Lesičar 

 

Razdeljeni so bili mesečni pregledi cest posameznim preglednikom, le ti jih morajo izpolnjene 

vrniti do 12. decembra g. Stopinšku. 



Predbožična okrasitev centra Jurkloštra bi se izvajala 12 ali 13. decembra. G. Pušnik Miha se 

zadolži, da popolni tudi prazne okvirje na info točki. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 

 

Zapisala: Zlatka Pušnik   Predsednik sveta KS: Franc Lesičar  

 

 

   


