
Z A P I S N I K 

 

4. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 10.11.2015 ob 18.00 uri v sejni 

sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom: 

 

1. Prireditve v mesecu decembru  

2. Pregled zapisnika zadnje seje sveta  

3. Poročilo o izvedbi Krajevnega praznika 

4. Realizacija letnega plana za leto 2015 

5. Rebalans letnega plana za leto 2015 

6. Program dela za leto 2016-17 

7. Poročilo o izvedbi razpisa za zimsko službo 

8. Imenovanje inventurne komisije 

9. Pobude in vprašanja 

10. Razno 

 

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Cesar Janko, Zlatka Pušnik, Gregor Stopinšek, Karla 

Salobir  in Franc Vodišek. 

Odsotni člani sveta:  Razboršek Srečko, Pušnik Miha, Pušnik Drago. 

Ostali prisotni: Bevc Bernard, Stopinšek Magda, Horjak Darja, Vrhovšek Jože, Lesičar 

Marjeta.  

 

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  

 

G. Lesičar pove, da bo za decembrsko krasitev potrebno dokupiti nekaj lučk zaradi 

dotrajanosti obstoječih, nekaj lučk, pa so nam preteklo leto odtujili. Smiselno bi bilo, da bi bil 

letos Jurklošter bolj praznično okrašen zaradi novega mostu. Kdaj bo otvoritev se še ne ve, 

tehnični prevzem mostu naj bi bil predvidoma v januarju 2016. Mnenje večine pristonih je, da 

bi potem bila tudi otvoritev po tehničnem prevzemu. 

 

Ga. Horjak poda poročilo o pripravah na Božička za otroke v okviru Kulturnega društva. 

Prihod Božička bi bil 19. decembra s pričetkom ob 17. uri s predstavo Pismo za Božička. 

Vabila za Božička bodo odposlana v prvem tednu decembra. Dogovorjeno je tudi z g. 

Hrastnikom in g. Gunzekom, da se bo Božiček pripeljal z vozom. Cena daril ostane 

nespremenjena 25€, za otroke naše krajevne skupnosti je prispevek 5€, zunanji plačajo polno 

ceno. Otrok za obdaritev je cca 60, natančna številka bo znana šele po prijavah. Apelira na vse 

prisotne za pomoč pri zbiranju donatorskih sredstev, prošnje za donatorska sredstva bodo 

pripravljene v naslednjem tednu. Za glasbo med čakanjem na Božička zopet prosimo za 

pomoč Gregorja Stopinšeka. Kulturno društvo plača predstavo in organizira nakup daril ter 

samo izvedbo božička. 

 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. 

 

G. Lesičar povpraša prisotne predstavnike društev ali so zainteresirani, da se pridružijo na 

Zaključni seji s skupno večerjo.  



Predstavniki društev bodo prisotnost sporočili naknadno, ko se dogovorijo po društvih. 

Predviden datum zaključne seje je ponedeljek, 28. decembra ob 19.00 uri. Za živo glasbo se 

prisotni niso odločili. 

  

AD 2 

Na zapisnik 3. redne seje ni bilo pripomb. G. Lesičar poda kratko poročilo o realizaciji 

sklepov prejšnjega zapisnika, ki so bili v večini realizirani. Potrebno je še dogovoriti sestanek 

z Županom občine Dobje g. Leskovškom glede kategorizacije ceste Mrzlo Polje – Lažiše. 

G. Lesičar pove, da je uspešna realizacija krajevnega praznika za nami, KS je plačala strošek 

šotora. Vse ostale dejavnosti, pa so organizirali gasilci. 

G. Cesar povpraša po realizaciji predloga za izrez asfalta.  

G. Lesičar pojasni, da se bo verjetno ena sanacija asfalta realizirala letos hkrati ob asfaltiranju 

ostalo bo moralo še počakati. 

G. Bevc seznani prisotne, da tudi gasilsko društvo namerava nabaviti napravo podobno Womi 

s katero bodo lahko tudi čistili prepuste, kjer bo potrebno. 

 

AD 3 

G. Bevc je podal kratko poročilo o izvedbi krajevnega praznika, z samo izvedbo so bili vsi 

udeleženi akterji zadovoljni in Fantje iz vseh hribov sprašujejo ali bi lahko naslednje leto 

zopet realizirali koncert in krajevni praznik na podoben način. 

 

AD. 4 in 5 

G. Lesičar pove, da se asfaltiranje ceste Sele-Baumkirher realiziralo – bil je večji projekt kot 

smo predvidevali zato smo morali prerazporediti namenska sredstva za Kartuzijo na 

investicijsko vzdrževanje javnih poti. Prav tako je podlaga za asfaltiranje ceste Prevole-

Slavisla vas pripravljena. Zaradi poznega razpisa Občine je tudi asfaltiranje pozno, 

predvideva se 23. tega meseca. Tudi ta investicija je bila dražja kot smo predvidevali saj smo 

ostali brez peska v KS in smo ga morali kupiti drugje. Zaradi tega  skušamo na občini 

pridobiti dodatna sredstva v višini 3.380€.  

Prav tako smo v Kartuziji napeljali centralno ogrevanje (2 velika radiatorja) v spodnje 

prostore, da ne bo potrebno proti zmrzali ogrevati z električnimi radiatorji. Verjetno bi bilo 

potrebno razmisliti tudi o dodatnem prezračevanju dvorane in v ta namen dobiti ponudbe. 

Realizirali pa smo tudi nakupk oprema za sobo v zaodrju dvorane v Kartuzijski pristavi. 

 

Sklep: investicija centralne napeljave v spodnje prostore Kartuzijske pristave se 

soglasno potrdi. 

 

V zvezi z prerazporeditvijo sredstev smo razloge že našteli. Osnutek sklepa o prerazporeditvi 

sredstev so pripravili na Občini Laško. Potrditev sklepa pa smo sprejeli že na prejšnji seji. 

Tako, da lahko zaključimo, da smo plan, ki smo si ga zadali za leto 2015 tudi realizirali. 

 

AD 6 

G. Lesičar pove, da je dotacija za leto 2016 enaka prejšnjemu letu in sicer 38.809€ zato tudi 

planirani odhodki po posameznih postavkah  ostajajo podobni, doreči moramo samo 

dejavnosti, ki jih bomo opravljali v prihodnjem letu. Dolgoročnega plana po letu 2014 ni, 

večji del dolgoročnega plana od 2010 do 2014, pa je bil realiziran. Ni se realizirala mala 

čisitlna naprava v Jurkloštru, izgradnja pločnika Jurklošter – Kartuzija je v projektu, ureditev 

brežin bo aktualno po zaključku izgradnje mostu. Stavba s hišno številko Jurklošter 20 gre v 

rušenje. Golf igrišče na Marofu odpade, prav tako pa trenutno tudi ni smiselna izgradnja tenis 

igrišča. Vodovod v Panečah je v izvedbi, vendar so se pojavile težave, ponovno sestanek v 

nedeljo 15. 11. sklicala ga. Zavšek 



G. Vodišek pove, da so se nanj obračali krajani s vprašanji, vendar jim ni vedel nič povedati. 

Je pa težava v tem, da niso vsi krajani za vodovod, ker imajo svoje lastne vodovode in  niso 

zainteresirani . Povpraša tudi ali je možno asfaltirati cesto nad Panečami proti vikendom.  

G. Lesičar pojasni, da ta cesta ni kategorizirana, ker se niso strinjali vsi lastniki zemljišč. 

Po letnem planu imamo na postavki tekočega vzdrževanja 4.000€, ki se porazdeli po 

makedamskih cestah. Na cesti Poreber – Paneče so zamašeni prepusti, plaz se bo saniral iz 

sredstev  za elementarij. 

Za investicijsko vzdrževanje imamo namenjenih 8.500€, ceste, ki so bile doslej 

kategorizirane, pa še niso asfaltirane, pa so naslednje: 

- 528 m cesta Sele – Zg. Tisovca oz. Vrečko 

- 325 m Mala Lisca – Lajovic 

- 941 m Sele-Leskovšek  

- 329 m Spitaler-Hladin 

- 1.900 m Brodnice-Poreber-Paneče (ne pride v poštev, dokler ni zgrajen vodovod, ki 

bo potekal ob tej cesti. 

- 630 m Jereb-Stopinšek-Zemljak 

- 623 m Lahov Graben-Jepihovca (Kunšek, Lavrič) 

- 347 m Jepihovca-Kosmačin 

- 200m Guča vas-Ravne 

- 512 m Marof – Žagar 

- Jurklošter-Voluš-Kozmus 

- 1.254m Polana- Zakovšek (Čiček) 

- 63 m Lipni dol 

- 404 m Lešje – Tisl 

- 81 m Blatni Vrh – Cestnik (proti Pasarič) 

- 998m Polana-Prevejska Ravan (Polana-Podradež) 

 

V plan za asfaltiranje damo cesto Marof-Žagar, kot nadomestno, pa Sele- Vrečko, seveda po 

dogovoru z uporabniki cest. 

Denar za investicije s strani Občine Laško bo še tudi drugo leto zato predlaga, da damo v plan 

asfaltiranje ceste Lahov Graben-Jepihovca (Kunšek, Lavrič). 

Smiselno bi bilo apelirati za sanacijo ceste Pojerje, da bi pridobili namenski denar, ki ga dobi 

Občina za sanacijo javnih poti za izvoz lesa iz skladovih host; in ga nato dalje razporeja. 

 

G. Lesičar predlaga, da bi se rešil problem vode nad blokom v centru Jurkloštra. Predlaga, da 

bi se na zgornji strani cestišča vodo zajezilo –zgradilo korito in potem vodo speljali stran. 

Igrala bodo postavljena, s strani športne zveze, na mestu kjer je lociran pontonski most. 

 

Plan investicij s strani Občine Laško bi ostal podoben kot preteklo leto. Sanacija ceste 

Zagračnica-Paneče se ni izvedla kljub posredovanju podatkov s strani g. Cesarja na na 

komunalnem odboru Občine Laško. 

G. Vodišek pove, da poleg tega, da se ni saniral usad pod Hlišem je cestišče v dolžini 100 m 

tik pred vstopom v našo KS gledano v smeri Zagračnica -Paneče popolnoma uničeno glede na 

to, da gre za investicijo Občine je popolnoma vseeno v kateri KS leži cesta. 

- Plan investicij na območju KS Jurklošter s strani Občine Laško za leto 2016 

(navedene samo najpomembnejše zadeve): cestna infrastukruta 

- Zagračnica – Paneče , ureditev cestišča in preplastitev z asfaltom (že v planu 2014) 

- Mrzlo polje – Blatni vrh, ureditev cestišča in  preplastitev z asfaltom 

- Globoko – Mišji dol – Blatni vrh, sanacija udorov na cesti in preplastitev z asfaltom 

ter  ureditev opornih zidov na mostu preko Mišnice 

- Obnova varovalne ograje na mostu čez Gračnico na lokalni cesti Mrzlo polje – 

Marijina vas 



Plazovi: 

- 700560 Jurklošter – Zgornji Voluš 

- 700511            Blatni vrh – Jančič 

- 700301            Brodnice – Poreber - Paneče    

- 700631 Obrez – Lipni dol    

- 700331 Sele - Lokavec    

Komunalna , stanovanjska in športna infrastruktura:        

- Kanalizacija center Jurkloštra z malo čistilno napravo 

- Posodobitev ene avtobusne postaje 

- Izgradnja javnega vodovoda Paneče in izgradnja hidranta 

- Vzdrževanje javnih površin ( Kartuzija in center Jurkloštra) 

- Izgradnja javnega vodovoda v delu naselja Lahov graben 

- Ureditev odvodnjavanja na območju Kartuzijske pristave 

- Namestitev varovalne ograje na JP št. 700571 Jurklošter – Lenovca 

- Izgradnja pločnika ali peš poti na relaciji Jurklošter center – Kartuzija 

- Nadaljevanje projekta ureditve celotnega kompleksa  kartuzijske Pristave 

- tematske, kolesarske in sprehajalne poti 

- sanacija obstoječega igrišča  

 

AD 7 

G. Lesičar pove, da se je razpis izvedel. Na razpis so se prijavili naslednji ponudniki: 

Razboršek, Lesičar, Štorman in Hercog. Izbrana sta bila   Razboršek Srečko in Marko Lesičar 

s.p. . Pogodbe za zimsko službo se sedaj podpisujejo za 4 leta. 

 

AD 8 

Soglasno se sprejme  inventurna komisija v sestavi: 

1. Predsednik Zlatka Pušnik 

2. Član Janko Cesar 

3. Franc Lesičar 

 

AD 9 in 10 

G. Bevc povpraša ali je možno urediti odvodnjavanje parkirišča nasproti Gasilskega doma in 

pa ureditev cestišča Marof-Blatni Vrh naprej od Cestnika ali je možno pripeljati kakšen 

kamion peska. Prav tako opozori na zabite prepuste pri Percu in hidrantu na Blatnem Vrhu. 

G. Lesičar pove, da je cesta do Cestnika kategorizirana naprej ni. S peskom je pa trenutno 

tako, da ga v KS ni, za kaj res nujnega se pripelje iz Zid. Mosta. Zemljišče nasproti gasilskega 

doma je v lasti Falterjevih dedičev in tam ne smemo nič početi, tudi parkirati ne. 

Odvodnjavanje, pa bi morali urediti cestarji ob cestišču. 

G. Cesar meni, da bi bilo sedaj, ko je še gradbišče v Slavisli vasi, potrebno izkoristiti stroje in 

očistiti prepuste, prepust pri Zenzianovskem je popolnoma zamašen. 

G. Lesičar pojasni, da je cesta do Veršiča kategorizirana, naprej je pa zasebna cesta. 

G. Vrhovšek je na začetku seje podal predlog(ker je sejo predčasno zapustil), da bi 

meteorološko postajo iz Lisce (kjer je ne bo več) prestavili k šoli v Jurklošter, ker meni, da je 

prav, da ostane v naši KS. Prav tako je na vpogled dostavil print maila iz leta 2003v zvezi s 

postavitvijo spletne strani KS, ki je v režiji KS, na Občinski spletni strani zagotavljajo samo 

povezavo na našo stran. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

Zapisala: Zlatka Pušnik   Predsednik sveta KS: Franc Lesičar  

 



 

   


