
Z A P I S N I K 

 

5. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v četrtek, dne 17.03.2016 ob 18.00 uri v 

sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom: 

 

1. Pregled zapisnika 4. seje sveta  

2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2015 

3. Izvajanje letnega plana 2016 – tekoča problematika 

4. Poročilo o izvajanju zimske službe 

5. Sprememba volišč 

6. Problematika odstranitve bencinske črpalke 

7. Vloge krajanov 

8. Poročilo o projektu kartuzije 

9. Praznovanja 2016 

10. Priprava na izvedbo Čistilne akcije 

11. Otvoritev mostu v Jurkloštru 

12. Razno 

 

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

Salobir,  Srečko Razboršek in Franc Vodišek. 

Odsotni člani sveta: Pušnik Miha, Pušnik Drago. 

Ostali prisotni: Bevc Bernard, Stopinšek Magda, Tadej Klavžar, Lavrič Miroslav, Lesičar 

Marjeta.  

 

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

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

 

AD 1  

G. Lesičar poda poročilo o realizaciji sprejetih sklepov prejšnje seje. Novoletna okrasitev 

Jurkloštra je bila izvedena. Izvedba pripreditve božička je bila dobro organizirana, za kar gre 

zahvala v največji meri KD, v ta namen je KS nakazala tudi dotacijo v višini 404,72€. Na 

občini smo uspeli pridobiti dodatna sredstva za asfaltiranje cest, ker so bile investicije dražje 

od predvidenih. Napeljava centralne v spodnje prostore Kartuzijske pristave je realizirana.  

Prerazporedili smo tudi namenska sredstva od Kartuzije v višini 6.000, ker so bile investicije 

za ceste višje od predvidenih.  

Vodovod v Panečah je pod vprašanjem, izkazalo se je tudi, da ljudje nimajo interesa. 

Zgradba »Vile haus« na naslovu Jurklošter 20 je predvidena za rušenje, naj bi se pričelo z 

rušenjem v bližnji prihodnosti. 

Sanacija plazu Poreber-Paneče je z g. Krpičem iz Občine dogovorjeno, da se bo pokrivala iz 

elementarja. 

Intervenirali so na Zavod za gozdove, da nam iz naslova financiranja gozdnih cest namenijo 

več sredstev zaradi izvoza lesa iz gozdov. 

Za asfaltiranje je v letu 2016 predvidena cesta Marof-Žagar  v dolžini 512m. Za asfaltiranje 

ceste s pomočjo Občinske investicije je predvidena cesta Lahov Graben – Jepihovca, vendar 

je še potreben dogovor z lastniki. 

Za pešpot od Jurkloštra do Kartuzije, kjer je predračunska vrednost cca 70.000€ je sedaj vse 

potihnilo, ker se je regionalne ceste potrebno izogniti zaradi administrativnih težav. 

G. Cesar pove, da je za ograjo na mostu na Marofu predvideno, da se betonska odstrani in 

naredi dvojna odbojna ograja, vendar se še nič ne dogaja. 

Popisna komisija je odpravila napake na  inventurnem listu in opravila popis. 

 

 



AD 2  

G. Lesičar na kratko poda zneske porabe po posameznih postavkah za preteklo leto in pove, 

da so ti podatki s strani Občine potrjeni. Hkrati so vsem računom priloženi ustrezni 

dokumenti, do vrednosti 2000€ so priložene naročnilnice, pri računih nad 2000€, pa je 

priloženih več ponudb.  

PRIHODKI               39.397,59 

 
- dotacija proračun            38.809,10 

                - Lastni prihodki                          588,49 

ODHODKI                 46.088,88    

1.  Tekoči odhodki                   26.892,27    
     - pisarniški material in storitve                     1.066,27    
     - energija, voda, kom.stor.,TK                     4.838,69    
     - tekoče vzdrževanje                   14.217,52    
     - drugi operativni odhodki                     4.810,39    
     - proračunska rezerva                                -      
     - tekoči transferi neprofit.organiz.                     1.671,00    
2. Investicijski odhodki                   19.485,01    
     - nakup opreme                                -      
     - investicijsko vzdržev. in obnove                   19.485,01    

REZULTAT -                 6.691,29    

Sredstva na računih   
31. dec. preteklega leta                   18.194,91    

31. dec. tekočega leta                   11.503,62    

   

Poslovanje je pregledal tudi nadzorni odbor, ki poda poročilo, ki je priloga zapisnika. 

 

Sklep: zaključni račun za leto 2015 se soglasno sprejme. 

 

AD 3 

G. Lesičar pozove prisotne, da se pogovorijo kakšne potrebe so se pojavile na cestiščih po 

koncu zime. Potrebno bi bilo dobiti nekoga s kombinirko, ki bi najprej očistil vtoke in iztoke, 

in nato še sam propust. 

G. Razboršek pove, da bi mogoče lahko glede tega storili kaj krajani sami, v Marijini vasi se 

bodo sami dogovorili in očistili zadeve, opozori, da je potrebno pri Pertinač zamenjati propust 

v dogovoru z njimi. Pove tudi, da bi na Križišču Marijina vas-Prevole radi razširili cestišče. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep: za razširitev cestišča v križišču cest Marijina vas-Prevole se nabavijo 3 betonske 

cevi fi 40, v Tehniki Rim. Toplice. Vgradnjo opravijo v lastni režiji. 

 

G. Lesičar opozori tudi na problematiko košnje okoli Kartuzije, ker je namenski občinski 

objekt. 

G. Razboršek pove, da je najemnina za hektar 117€, kar znaša več kot so subvencije, problem 

košnje je tudi zaradi ogromno kamenja , ki je ob škarpi in grmovja, zato pove, da ne bo več 

kosil tega travnika. Na občino je podal tudi  prošnjo za brezplačen najem, vendar za to ni bilo 

posluha.  

G. Cesar pojasni, da verjetno Občina po predpisih ne sme oddati zemljišča v brezplačen 

najem oz. v najem z nizko najemnino. Predlaga, da bi se v sklopu čistilne akcije takrat tudi 

očistil travnik kamenja, da bi bila košnja lažja. 

G. Lesičar opozori, da bo zaradi rekonstrukcije tudi potrebno očistiti določene predele okoli 

Kartuzije. 



 

Sklep: g. Razboršek bo tudi v letu 2016 kosil travnik okoli Kartuzije. Brežine okoli 

igrišča čisti športno društvo. 

 

G: Lesičar opozori, da je potrebno posodobiti in urediti info točko – gobico, za to je bil 

zadolžen g. Pušnik Miha, vendar še ni nič urejeno, zato je potrebno pozvati vsa društva, da 

bodo posodobila zadeve. Sam objekt pa je potrebno tudi prebarvati in mu mogoče dodati 

smerokaze. 

G. Cesar pri Direkciji za ceste  je potrebno uradno urediti za smerokaze za Kartuzijo in 

Cerkev. 

  

Na pobudo g. Lesičarja, kje bi postavili novo avtobusno postajo je bil sprejet sklep: 

 

Sklep: nova avtobusna postaja v letu 2016 se postavi na Marofu. Stara avtobusna 

postaja pri bencinski v Jurkloštru se odstrani skupaj z bencinsko črpalko. 

 

AD 4 

G. Lesičar pove, da v zimski sezoni ni bilo nič posebnega samo nekaj intervencij predvsem na 

Rudenik in Jepihovco. Sklican je tudi sestanek svet KS pri Županu, kjer bo potrebno podati 

poročilo o zimski službi. V sezoni 2015/2016 je bilo za pluženje javnih poti na območju 

krajevne skupnosti Jurklošter planirano 6.000,00€, dejansko smo porabili 4.521,00€ 

Zneski ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Delo sta izvajala dva pogodbena izvajalca in 

sicer Srečko Razboršek in Marko Lesičar. 

G. Stopinšek pove, da so zimske službe v veliko občinah urejene kot pavšali le ekstremi se 

plačajo posebej. 

 

AD 5 

G. Lesičar pove, da se je na temo spremembe volišč že veliko govorilo, zaradi racionalizacije 

naj bi se število volišč zmanjšalo in Občina je pripravila predloge od KS, pa je odvisno ali se 

s tem strinjajo ali imajo mogoče druge predloge. Dve KS ne odstopata od obstoječih volišč, če 

pa bo ta predlog na nivoju Občine zdržal, pa se ne ve. Predlog za našo KS je da obdržimo tri 

volilne enote s tem, da bi imeli samo eno volišče v Jurkloštru. 

 

Sklep: v krajevni skupnosti Jurklošter se oblikuje eno volišče in 3 volilne enote in sicer: 

1. Polana, Paneče 

2. Lahov Graben, Jurklošter, Lipni dol 

3. Mrzlo Polje, Marijina vas, Blatni Vrh. 

V volilni komisiji naj bodo predstavniki vseh volilnih enot. 

 

AD 6 

Nadzemni del  črpalke Občina odstrani in se uredi zunanja okolica , cisterna 50.000l tri 

prekatna (2x17.000 in 1x16.000) ostane v zemlji. G. Jože Ratej, ki je v odboru za 

revitalizacijo Kartuzije, meni, da bi bil prostor primeren za maketo steklarske peči. 

 

Sklep: svet KS soglaša, da se odstrani nadzemni del bencinske črpalke in zaprosi Občino 

kot lastnika za odstranitev. 

 

AD 7 

 

G Lesičar predstavi vloge ki so prišle na KS  s prošnjo za pomoč in sicer: 

- vloga g. Zemljak Janija , za ureditev cestišča, do stanovanjske hiše s popisom predvidenih 

del, ki jih je nekaj že opravljenih; 



- vloga ga. Bezgovšek Irene za pomoč pri izgradnji vodovoda; 

- vloga g. Veber Karla za sanacijo javnega dobra – ceste, ki v zadnji obnovi 2003 ni bila 

dokončno sanirana, saj ni bilo urejeno odvodnjavanje, gramoziranje in izdelava propustov. G. 

Lesičar ob tej vlogi poda dodatno obrazložitev, da je je bil na ogledu omenjene poti (Deželak-

Bobak) in sicer gre za dovozno cesto do stanovanjskih hiš Paneče 44 do 46 Bršlanovca, cesta 

je javno dobro ni pa kategorizirana. Problem na tej poti je meja z g.Rajhom. 

 

Sklep: pomoč krajanu g. Zemljak Janiju  za rekonstrukcijo ceste do stanovanjske hiše 

Lahov Graben 28 so soglasno dodeli v višini 625€. 

 

Sklep: v zvezi z vlogo za pomoč krajanke ga. Bezgovšek Irene se na podlagi predhodnih 

izkušenj pošlje dopis, da dostavijo popis del z predračunsko vrednostjo na osnovi 

katerega se bo odločalo o višini pomoči, ki bo nakazana izvajalcu del. 

 

Sklep: v zvezi z vlogo g. Veber Karla svet KS ugotavlja, da je omenjena javna pot samo 

do hišne številke Paneče 46, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, dalje pa je dovozna 

pot s katero upravljajo lastniki sami, Vsled tega KS nima sredstev, da bi pristopila k 

sanaciji zgoraj navedenega odseka ceste in o tem se g. Vebra pisno obvesti. 

 

G. Bevc opozori, da je bila podana vloga za ograjo, ki je sedaj narejena enostransko, ograja bi 

morala biti po obeh straneh. 

G. Lesičar pove, da je g. Krpič izmeril obe strani in ne ve zakaj ni ograje na obeh straneh, bo 

povprašal o zadevi. 

 

AD 8 

G. Cesar pove, da se pripravlja programska shema, kaj vse bi se še vključilo v Kartuzijo, 

pisarna iz stolpa bi se prestavila v Kartuzijo in stolp bi bil prazen. V njem bi želela imeti svoj 

prostor ga Jana Kvas. Opozori tudi na to, da dokler ne bo razpisa bo vse mirovalo, ker Občina 

sama nima dovolj denarja. Pripraviti pa je potrebno tudi projekte. 

G. Lesičar pove, da se ogromno zgodovinarjev zanima za ta projekt očitno se nadejajo, da 

bodo projekti financirani z raznimi razpisi. Ga. Marina Bezgovšek iz STIKA je pri vseh 

projektnih skupinah in se zelo zavzema za revitalizacijo Kartuzije, predlaga tudi da bi se 

prostori uporabljali za umetniško ustvarjanje. 

Kartuzija mora več pokazati kot je dosedaj. Vztrajati je potrebno na pešpoti od Jurkloštra do 

Kartuzije, ob tej poti bi lahko stala brunarica, kjer bi bilo prikazano življenje gozdarjev. G. 

Ratej dejal, da bi morali obravnavati Jurklošter kot celoto in ne pozabiti tudi na steklarski del 

v Jurkloštru. Potrebno je zajeti vse vidike, gozdarstvo, steklarstvo in na koncu zgodovino z 

Kartuzijo. 

 

AD 9 

G. Lesičar pozdravi predstavnike društev, ki so se pridružili na sestanku in kar pozove s 

predlogi za 15. krajevni praznik. 

Ga. Lesičar opozori, da je preteklo leto izpadel pohod po jurkloštrskih poteh. G. Lesičar pa 

pove, da je nastal tudi problem, ker nismo bili prisotni na pohodu k spominskemu obeležju na 

Njivcah. Ga. Stopinšek pove, da so slikarji iz Likovnega društva Laško tudi pripravljeni 

sodelovati. G. Klavžar pove, da bi bil koncert v isti obliki. 

Po razpravi so bili dorečeni glavni termini in sicer: 

20. avgusta nogometni turnir in Orionova pot 

26. avgusta Jurkloštrski godci 

27. avgusta otvoritev ceste, osrednja prireditev, koncert 

Naslednji sestanek za organizacijo krajevnega praznika bi bil predvidoma konec maja oz. 

začetek junija. 



 

Ga. Stopinšek pove, da je KD Jurklošter uspešno organiziralo druženje Marca praznujemo za 

naše krajane in hkrati prosi za dotacijo ter se zahvaljuje vsem sodelujočim. 

 

Sklep: Kulturnemu društvu Prežihov Voranc Jurklošter se nakaže dotacija za praznik 

Marca praznujemo za stroške pogostitve. 

 

AD 10 

Sklep: čistilna akcija v KS Jurklošter se bo izvajala 16. aprila 2016 s pričetkom ob 8.00 

uri na zbirnem mestu pred trgovino v Jurkloštru. 

 

AD 11 

G. Cesar pove, da je bilo na komunalnem odboru s strani g. Piceja povedano, da bo do konca 

marca zaključena dokumentacija. Tako bi lahko bila otvoritev aprila ali v začetku maja. 

G. Lesičar pove, da mora biti otvoritev na nivoju, ker bodo prisotni predstavniki Direkcije za 

ceste, mogoče tudi minister. Dobro bi bilo, če bi sodelovali tudi lovci in gasilci v uniformah. 

G. Ocvirk Dani bo naredil tudi maketo napisa Kloštrčan in se bodo naredile črke iz rostfreia 

za na most, da bo izgled takšen kot je na koledarjih.  

 

Sklep: na Občino se pošlje dopis, z okvirnimi datumi otvoritve in sicer 5.6 ali 7 maj s 

pričetkom ob 13.00 uri, da potem Občina uskladi datum otvoritve z Direkcijo za ceste. 

 

AD 12 

Podana je pripomba na tisk koledarjev, ki jih je tiskal Gobec Rok za leto 2016, ker je slaba 

kakovost barv. 

G. Bevc: prosi za pomoč pri obnovi Gasilskega doma in asfaltiranjem prostora pred gasilskim 

domom. G. Cesarja tudi povpraša ali je možno, da bi javno dobro prepisali na Gasilsko 

društvo. Prav tako zaprosi za pomoč, če ima kdo kakšne stare slike, zapise o prostovoljnem 

gasilskem društvu, ker se na nivoju zveze pripravlja Zbornik zgodovine vseh društev. 

G. Cesar pojasni, da mora društvo za prenos javnega dobra vložiti vlogo na Občini in se bodo 

potem odločili kako in kaj naprej. 

 

G. Lesičar še enkrat pozove predstavnike društev, da posodobijo obvestila na info točki –

Gobici.  

G. Cesar predlaga, da bi se po odstranitvi bencinske črpalke, gobica prestavila na to mesto. 

G. Lesičar povpraša prisotne kaj menijo o vzpostavitvi spletne strani KS Jurklošter, kjer bi 

svoj prostor lahko našla tudi društva. Glede na to, da je že NO predlagal, da bi morali o 

dejavnostih poročati v biltenu, bi bilo smiselno razmišljati o spletni strani, kjer bi bili vidni 

zapisnik naših sej in drugi uporabni podatki za naše krajane. 

Po splošni razpravi se je izkazalo, da so društva zainteresirana, ker delajo z majhnimi 

proračuni si svojo spletno stran težko privoščijo v interesu, pa jim je, da bi o raznih dogodkih 

obveščali tudi preko spleta. Ga. Pušnik se pozanima na Občini, če so kakšne zahteve glede 

postavitve spletne strani za KS oz. če nudijo tudi kakšno pomoč. Nadalje se pristopi k iskanju 

ugodnega ponudnika storitve. 

 

G. Lavrič pove, da so lovci hvaležni za vse in pove, da je Lovska koča za vse namene.  Na kar 

mu g. Lesičar odgovori, da je to namen dobrega sodelovanja in se mu zahvali. Hkrati še 

enkrat poudari, da je sejna soba KS namenjena tudi društvom, ena pisarna pa je samo za 

potrebe KS in je zaklenjena. 

 

G. Lesičar pove, da je na KS prišla tudi vloga Ivana Sivca za pomoč pri izdaji knjige Samotna 

divja roža, ki vsebuje zgodbo o Veroniki in Frideriku in se velik del dogaja v Jurkloštru. 



Avtor je pripravljen po izidu knjige, priti knjigo predstaviti v Jurklošter. Knjiga naj bi 

predvidoma izšla to jesen. 

 

Sklep: v prednaročilu se naroči 50 kom knjig z naslovom Samotna divja roža po ceni 

16,55€. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.10 uri. 

 

Zapisala: Zlatka Pušnik   Predsednik sveta KS: Franc Lesičar  

 

 

   


