
Z A P I S N I K 

 

3.redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 07.07.2015 ob 19.00 uri v sejni 

sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta  

2. Organizacija krajevnega praznika 

3. Končno poročilo o izvajanju zimske službe 

4. Realizacija letnega plana 

5. Poročilo popisa stanja javnih poti 

6. Poročilo članov občinskega sveta 

7. Prijava za tekmovanje najlepše urejenih vasi in objektov 

8. Pobude in vprašanja 

9. Razno 

 

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

Karla Salobir  in Franc Vodišek. 

Odsotni člani sveta: Gregor Stopinšek, Razboršek Srečko 

Ostali prisotni: Bevc Bernard, Maruša Horjak, Dobršek Milena in predstavniki Fantov iz 

vseh hribov.  

 

Predsednik je vse prisotne pozdravil in predlagani dnevni red dal v razpravo in predlagal 

menjavo prve in druge točke zaradi vabljenih gostov. Razprave na predlagani dnevni red ni 

bilo in je bil soglasno potrjen v  popravljeni predlagani vsebini. 

 

AD. 1  

Prvotno dogovorjen razpored dogodkov ostaja nespremenjen s popravkom prejšnjega 

zapisnika, kjer je bil naveden napačen datum pohoda – pravilen datum je 22. avgusta.  

G. Pušnik Miha v imenu ŠD Kartuzija pove, da turnir 22.08. po končanem pohodu vsekakor 

bo, dogodek bodo nadgradili tudi s koncertom  rok skupine »Kopje«. To bo dogodek na 

katerem se lahko družijo vsi, saj skupina igra širok repertoar znanih pesmi. 

 

G. Grofelnik pove, da ZDU Občine Laško vsako leto organizira srečanje, preteklo leto je bilo 

srečanje v Hudi Jami. Vsako leto naj bi bilo za organizacijo srečanja zadolženo drugo društvo, 

vendar je problem, da nimajo pogojev za organizacijo takšnega dogodka. Tako je letos 

organizacijo tega dogodka prevzelo DU Jurklošter. Gre za srečanje 230-270 ljudi, ki se 

pripeljejo z avtobusi. Zato bi izkoristili priložnost takrat, ko je postavljen šotor in se za 

postrežbo dogovorili z gasilci. Točno število udeležencev bo znano 10 dni prej, ker se 

pobirajo prijave in soudeležba za malico. Ta dogodek bi imeli 28.08.  ob 13.00 bi se pričel 1- 

urni program za katerega bi potrebovali ozvočenje. Na sestanku DU je bilo povedano, da 

bodo zvečer zaigrali tudi domači godci. 

Ga. Lesičar v imenu KD Prežihov Voranc pove, da prireditev Domači godci bo 28.08. ob 

19.00 uri. 

G. Cesar predlaga, da bi se v sodelovanju z KD in g. Picejem pripravil nek kolaž slik, kako se 

je obnavljal  kamniti most čez Gračnic. Fotograf g. Vrabec ima dovolj slikovnega materiala, 

zgodovinske zapise pa bi lahko pripravil Pater Karel Gržan. 

 

Za dogajanja v okviru krajevnega praznika so predvidene naslednje dejavnosti: 

 

14.08  Filmski večer 



22.08 Pohod po Orionovi poti ob 9.00 

 Turnir v Malem nogometu 

 

28.08. Srečanje Zveze društev upokojencev  Občine Laško ob 13.00 

Domači godci ob 19.00 

 

29.08. Otvoritev ceste – Sele 

 Prihod pohodnikov ob 15.00 

Otvoritev kamnitega mostu 15.30 

 Kulturni program 16.00 

 Koncert Fantje z vseh hribov ob 19.00 

 Veselica z Mladimi Dolenjci ob 21.00 uri 

 

Povprašati je potrebno ali bo srečanje starejših občanov v okviru RK, ker ni nobene 

informacije.  

Letake je potrebno sestaviti že v začetku avgusta, da bo zajet tudi filmski večer. V začetku 

avgusta se skliče sestanek vseh akterjev, da se dogovori točen izgled letaka. 

 

Sprejme se sklep, da za organizacijo Krajevnega praznika poskrbi PGD Jurklošter in za 

ta namen prejme tudi dotacijo od KS. 

 

AD. 2 

Na zapisnik 2. redne seje je  bila  pripomba na datum pohoda po Orionovi poti, z 

upoštevanjem popravka datuma na 22. 08.  in je bil zapisnik soglasno potrjen. G. Lesičar 

poda poročilo v strnjeni obliki in sicer pove, da bo cesta Marijina vas- Slavisla vas verjetno 

asfaltirana iz namenskih sredstev kakor je bilo predvideno in sicer v jesenskem času. 

Avtobusna postaja pri Jerebu se že gradi, podstavek je že narejen. Ograjo pred trgovino bi 

morali že pričeti pred dvnevi, vendar še niso, jih bomo povprašali kdaj bodo naredili. Na 

zelenici bo vsaj neka gugalnica. Za dve cesti nismo uspeli pridobili odstopnih izjav in sicer: 

Lahov Graben- Žagar stranka Zalokar ne podpiše. Druga cesta Golob- Mrzlo Polje, Golobovi 

nimajo urejenega lastništva in je potrebno to najprej urediti šele potem se bodo lahko urejale 

odstopne izjave. 

Prireditev Marca praznujemo je bila izvedena in za to tudi dana dotacija. Čistilna akcija je 

uspela in se predlaga, da se te tradicije držimo.  

Usad Poreber- Paneče mora financirati Občina, vendar se sedaj na tej cesti ne bo delalo nič, 

ker pride najprej na tej lokaciji vodovod.  

Glede kamnoloma Pojerje g. Lesičar pove, da so bile zopet težave, ker je bila prijava na 

inšpekcijske službe. 

G. Cesar pove, da so verjetno prijavo naredili krajani, ker g. Hercog ne spoštuje dogovora in 

polni kamioni peska vozijo čez Blatni vrh, namesto, da bi vozili na Mišji Dol. 

G. Lesičar bo g. Hercoga opozoril, da mora spoštovati dogovor. 

 

AD. 3  

G. Lesičar pove, da smo kljub kratki zimi imeli kar veliko stroškov z zimsko službo zaradi 

obilnih padavin. Kar so bile porabljene ure za odstranjevanje zametov je potrebno pisati 

posebej kot intervencije in ne v sklop zimske službe. Na Rudeniku je bilo 76 cm snega in smo 

povabili predstavnike iz Občine Laško g. Krpiča , da so si na teren ogledali stanje v naši KS. 

Poročilo o zimski službi: plužili smo 29km javnih poti in 18 km gozdnih cest, ki jih 

uporabljajo naši krajani, za to smo porabili: 

Javne poti redno pluženje  231 ur  8.064,68€ 



Gozdne ceste     85 ur  3.629,50€ 

Javne poti plazovi – zameti   85 ur  3.002,49€ 

    401 ur            11.067,17€ 

Delo sta izvajala dva pogodbena izvajalca in sicer Srečko Razboršek in Marko Lesičar. 

Oddali smo vlogo na Občino za refundacijo stroškov zimske službe, ker je močno presegla 

naša planirana sredstva 6000€+ddv. 

Glede na kalkulacije imamo težavo, da je izvajalec G. Razboršek dražji saj je cenovna 

postavka na kilometer 418€/km, medtem ko je cenovna postavka g. Lesičar M. 277€/ km. 

 

Potrebno bo izdati razpis za zimsko službo za naslednja 4 leta. Imenuje se 3. članska 

komisija za odpiranje ponudb v sestavi:  Zlatka Pušnik 

                           Janko Cesar 

      Gregor Stopinšek. 

 

Če bo kategorizacija cest uspela, bo za nas bolje ker bomo pridobili sredstva tudi za ceste, ki 

smo jih že sedaj plužili in vzdrževali . 

 

AD. 4 

G. Lesičar pove, da se je asfaltirala cesta Sele-Baumkirhner, povsem, do hiše 

Baumkirhnerjevih in je sedaj v našem upravljanju. Ker je bilo sedaj lažje izvesti asflatiranje 

do konca, kot pa drugo leto – del poti, moramo finančno prilagoditi zadeve. Predlaga, da se 

namenska sredstva za Kartuzijo začasno prenesejo na ceste, drugo leto, pa jih lahko 

razporedimo nazaj. 

 

Soglasno se sprejme sklep, da se namenska sredstva od Kartuzijske pristave začasno 

prerazporedijo na postavko –investicijsko vzdrževanje javnih poti. 

 

G. Lesičar pove, da se podstavek avtobusne postaje pri Jereb financira iz KS, samo avtobusno 

postajo pa plača Občina. Tudi v Polani, bo avtobusna dograjena, da bo enaka kot ostale. 

Imamo pa problem z avtobusno postajo v Jurkloštru, ker najprej sploh ni bila predvidena, 

sedaj pa želijo postaviti staro nazaj. V skrajnem primeru, če ne bo šlo drugače, bomo 

naslednjo avtobusno preko KS in Občine postavili v Jurkloštru. Skušamo tudi doseči, da bi ob 

izgradnji mostu na novo asfaltirali 60m ceste proti Lahovem Grabnu. Odbojne ograje za most 

so izmere že narejene in se bodo naredile. 

Upokojencem smo odobrili material za rusko kegljišče. Prav tako material za vodovod na 

igrišču. 

Soglasno se sprejme sklep, da se odobri nakup materiala za rusko kegljišče v izvedbi DU  

v višini 147€. 

Soglasno se sprejme sklep, da se odobri nakup materiala za vodovodno napeljavo na 

igrišču v izvedbi ŠD v višini 187€. 

 

G. Cesar vpraša ali se bodo delali kakšni izrezi asfalta.  

G. Lesičar pojasni, da bomo naslednje leto namenili več sredstev za vzdrževanje, ker bomo 

imeli vse večje odseke že asfaltirane. Predvidoma, bi popravili cesto pri Horjak in pred 

Prevoljem takrat, ko bi se delal asfalt v Marijini vasi. 

G. Vodišek opozori, da je na cesti Paneče-Lokavec  pod Hlišom potok odnesel brežino 

globoko v cesto, če bi se to saniralo takoj bi bili manjši stroški, kot če bo to čakalo in bo 

kakšna večja voda naredila še dosti večjo škodo meni, da bi bilo smiselno na to opozoriti 

upravljalca cest Komunalo Laško. 



G. Cesar obljubi, da bo na na komunalnem odboru Občine sprožil pobudo oz. opozoril, da se 

krajani pritožujejo nad slabim vzdrževanjem cest in opozoril na zgoraj omenjeno cesto. 

Prav tako opozori na cesto Lešje – Tisl v dolžini 404 m, ker so prepusti zabiti odnese pol ceste 

ob dežju. 

G. Lesičar pove, da se bo dogovoril z Hercogom, da se bodo očistili prepusti in pripeljal 

pesek. 

 

AD. 5 

 

Lesičar pove, da sta z Stopinšek Gregorjem naredila pregled cest in pripravila popis 

prepustov, ki so potrebni sanacije. Seznam je bil dostavljen tudi na Občino g. Kaluži. 

Žalostno je, da je še več prepustov zamašenih na cestah, kjer je upravljalec Komunala, kot na 

javnih poteh, ki jih vzdržuje KS. V jeseni, bi se dogovorili s Komunalo, da pridejo z WOMO 

in očistijo prepuste ter  vtoke in odtoke. 

G. Cesar meni, da bi bilo bolje, da bi to naredili že do krajevnega praznika. 

 

AD. 6 

Najprej ga. Dobršek seznani prisotne s povzetkom Občinske seje, ki ga je pripravila novinarka 

Boža Herek – TV Krpan, kjer je predstavljena glavna problematika varčevanja in s tem 

zmanjšanje povprečnine na osebo za Občine in s tem manjši proračun 

Nato prevzame besedo g. Cesar, ki prisotne na kratko seznani v katerih funkcijah in odborih 

sodelujejo krajani naše KS in na katere se lahko obračamo. Na kratko predstavi tudi 

problematiko zmanjšanja proračuna Občine in ostale zadeve, ki so jih obravnavali na sejah 

Občinskega sveta in pove, da so zapisniki javno dostopni na spletni strani Občine in si jih 

lahko vsak prebere.  

Glede Kartuzijske pristave je bilo ugotovljeno, da niso bili pripravljeni nobeni načrti oz. 

dokumenti na podlagi katerih bi se lahko prijavljali na razpise, čeprav je bilo tako rečeno. G: 

Cesar pove, da se mora pripraviti popoln konzervatorski načrt, ker to ne bo letos so se 

sredstva za obnovo Kartuzije  iz Občinskega proračunaprenesla v leto 2016 razen 36000€, 

kolikor znaša obnova kamnitega mostu, ki se je že izvedla. 

Ga. Otar, ki je naredila doktorsko disertacijo z naslovom Oživljanje Kartuzijske pristave in je 

tudi pregledala dokumente je ugotovila, da so georadarski posnetki zelo dobri in da bi z malo 

sredstvi lahko veliko naredili. 

 

AD. 7 

Lesičar pove, da poteka natečaj za najlepše urejeno hišo, kmetijo, vas, zaselek. Če bi se kdo 

želel prijaviti je čas do 17. julija. Iz naše KS je bolj majhna udeležba.  

Razpis je tudi za priznanje Antona Aškerca 2016, vendar trenutno nimamo kandidata za to 

priznanje. 

 

AD. 8 

G. Pušnik Miha v imenu športnega društva izroči vlogo za pomoč in sicer utemeljuje prošnjo 

s stroški ob organizaciji 12. Športnega dne Jurkloštra, ter organizaciji turnirja ob krajevnem 

prazniku. Hkrati pa opozarja, da jih čaka odvodnjavanje zemljišča ob igrišču, ravno na 

prostoru kjer se dogajajo spremljevalne aktivnosti turnirja in je v primeru dežja prava 

poplava. Sicer je tam jašek vendar ne služi namenu z Womo so ga že skušali očistiti vendar ni 

šlo, zato bo verjetno potrebno izvesti večji poseg. 

G: Lesičar odgovori, da pri napeljavi vodovoda na igrišče je KS že sodelovala in da veliko 

več ne bo mogla pomagati, zadevo z odvodnjavanjem je potrebno rešiti na cenejši način. 



G. Cesar opozori, da KS ne more pokrivati izgube pri dogodkih, ki jih organizirajo društva, če 

se koncert s stroški ne pokrije potem ga je škoda organizirati. KS pa je vedno nekaj prispevala 

za pokritje stroškov ob organzaciji Športnega dne. 

 

Soglasno se sprejme sklep, da so ŠD Kartuzija Jurklošter nakaži 400€ dotacije  na 

njihov TRR, kot pomoč ob izvedbi 12. Športnega dne Jurkloštra. 

 

Ga. Salobir povpraša kaj je s cesto Mrzlo Polje - Lažiše, ker ni od nikogar, ko jo je potrebno 

urejati. 

G. Lesičar pojasni, da je potrebno za to cesto najprej urediti kategorizacijo, kar je potrebno 

storiti v sodelovanju z Občino Dobje. Poskusil se bo dogovoriti z g, Leskovškom za 

kategorizacijo te ceste. 

 

AD. 9 

G. Lesičar pove, da je krajanka ga. Vešligaj vložila vlogo za pomoč ob asfaltiranju ceste, saj 

so v lastni režiji asfaltirali dovozno pot od ceste Jurklošter-Voluš, do hiše kar je več kot 100. 

Dogovor je bil, da tistim, ki v lastni režiji asfaltirajo dovozne poti daljše od 100 m pomagamo 

z enkratnim izplačilom 625€, ki jih nakažemo direktno izvajalcu del. 

 

Soglasno se sprejme sklep, da odobrimo sredstva za izplačilo kot pomoč krajanom v 

višini 625€, ki se nakažejo izvajalcu del. 

 

Ga. Dobršek je vložila prošnjo za pomoč ob sanaciji plazu, ki je že bil saniran ampak se je ob 

večjih padavinah ugotovilo, da bo potrebno še 25 kanalet in velik jašek. Z zadevo je bil 

seznanjen tudi g. Lesičar.  

G. Cesar predlaga, da se pridobi uraden predračun, da bomo seznanjeni o kakšnem znesku 

sploh govorimo in se potem na podlagi tega dogovorimo o višini pomoči oz. izplačilu za 

material izvajalcu del. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 

 

Zapisala: Zlatka Pušnik   Predsednik sveta KS: Franc Lesičar  

 

 

   


