
Z A P I S N I K 

 

6. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 13.09.2016 ob 18.00 uri v sejni 

sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom: 

 

1. Pregled zapisnika 5. seje sveta  (zapisnik v prilogi vabila) 

2. Izvajanje letnega plana 2016 – tekoča problematika 

3. Poročilo o izvedbi Krajevnega praznika 

4. Praznovanja in prireditve v mesecu decembru 2016 

5. Oblikovanje spletne strani KS  

6. Razno 

 

 

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Zlatka Pušnik, Karla Salobir, Drago Pušnik, Srečko 

Razboršek in Franc Vodišek. 

Odsotni člani sveta: Pušnik Miha, Cesar Janko in Gregor Stopinšek. 

Ostali prisotni: Stopinšek Magda, 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. Razširitev cestišča na 

križišču v Marijini vasi realizirana, ob prvi priložnosti se bo na ta del položil tudi asfalt. 

Ograje na mostu Marof-Marijina vas še vedno ni, g. Cesar se dogovarja z Komunalo.  

Investicija za asfalt Marof – Žagar je znašala 15.260€, podlago so financirali krajani sami. 

Sanacija plazu Poreber-Paneče se je do sedaj financirala iz našega proračuna, da je cesta 

prevozna. V bodoče bi morali ta sredstva pridobiti iz Občinskega proračuna za elementar. 

Zavod za gozdove je namenska sredstva v višini 14.000€ namenil za preplastitev ceste Paneče 

– Polana, kar naj bi se realiziralo že letos. 

G. Miha Pušnik je zadolžen za ureditev Info-gobice, vendar se ni nič zgodilo. Sedaj je 

prebarvana, vendar je potrebno osvežiti vsebine na njej. Vsako društvo naj posodobi in osveži 

svoje zadeve, ki jih ima obešene na gobici. 

Avtobusna postaja na Marofu postavljena. V Jurkloštru še ni odstranjena stara avtobusna kot 

tudi ne bencinska, odstranitev je dogovorjena čaka se sama izvedba. 

Ga. Bezgovšek Ireni je bil kot odgovor na vlogo poslan dopis s pozivom dostave predračuna, 

predračun še ni bil dostavljen. G. Veber Karel je sam financiral in uredil cesto, ker smo mi 

vlogo zavrnili. 

Ograja v Lazah je še vedno enostranska. 

Otvoritev mostu je bila uspešno izpeljana. Napis na mostu je bil gratis, rože je financirala KS, 

zanje pa skrbi ga. Koželj Marijana. Ob otvoritvi je bila dana tudi obljuba, da bo 2018 tudi nov 

most v Rim. Toplicah in s tem rešena tudi problematika podvoza. Na otvoritvi je bil prisoten 

minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič poleg drugih predstavnikov oblasti. Ob otvoritvi 

ni bila prisotna ga. Herga, ki nas je potem obiskala 20. julija in si je ogledala lokacijo 

obvoznice ter naslednji most predviden za obnovo. Za obvoznico se je izkazalo, da je ovira 

občinski prostorski načrt, ki še ni bil sprejet. Sedaj so ga sprejeli torej ne bi smelo biti več 

ovir. 

Nakup knjig avtorja Ivana Sivca je bil izveden, 15. oktobra je v kulturni dvorani Kartuzijske 

pristave predstavitev knjige »Samotna divja roža« v organizaciji knjižnice Jurklošter. 

 

Sklep: zapisnik 5. seje sveta KS z dne 17.03.2016 se soglasno sprejme. 

 



AD 2 

G. Lesičar pojasni, da je bil letni plan povečini realiziran. Izveti je potrebno še drugi del 

asfaltiranja za kar je predvidena cesta Polana – Borš, pogovori z lastniki so v teku. 

Po neurju 15. avgusta se je naredila rekonstrukcija treh cest in sicer: 

- Blatni Vrh – Zorko 

- Blatni Vrh- Lešje – Tisl 

- Lipni dol. 

Naredil se je popis del  in g. Hercog je tudi dela izvedel, razen v Lipnem dolu, kjer lastniki 

Tašker ne dovolijo izkopa 150 m jarka po njihovem zemljišču. Račun za ta dela je šel v 

elementar in ga plača Občina Laško. 

Pri obnovi Gasilskega doma je bilo potrebno 98 m2asfalta od tega je 78m2 prispeval Asfalt 

Kovač in 20m2 je financirala KS. Potrebno je financirati še podlago g. Hercogu, običajno 

lokalna skupnost financira urejanje okolice javnih objektov.  

 

Sklep: ureditev podlage za asfalt v okolici gasilskega doma financira Krajevna skupnost, 

ker gre za javni objekt. 

 

G. Razboršek predstavi problematiko košnje travnika ob Kartuzijski pristavi in predlaga, da se 

za drugo leto poišče nekoga drugega, ki bo kosil ta travnik. Po njegovem mnenju ne moreš 

tega travnika tretirati kot kmetijsko površino, ki jo kosiš dvakrat ali trikrat takrat ko je 

ustrezno vreme, ampak bi morala biti košnja pogostejša, predvsem pa mora biti pokošeno ob 

različnih prireditvah zato meni, da bi košnjo morala prevzeti  Komunala. 

G. Lesičar pove, da je veliko odvisno od revitalizacije  Kartuzije, vendar ni pravega interesa. 

Če bi ta projekt uspel bi se vse zadeve urejale drugače. Če se bo vsaj stolp obnovil iz 

občinskih sredstev, da bi potem v stolp lahko namestili gozdarski material, ker gozdarske 

koče ob peš poti Jurklošter-Kartuzija še ne bo kmalu. Projetki so sicer pripravljeni, vendar se 

sedaj čaka na razpise za nove učne poti, država pa temu ni naklonjena. 

 

AD 3 

G. Lesičar pojasni, da je bil krajevni praznik realiziran v skladu s predhodnimi dogovori . 

Samo pohod Borcev je bil prestavljen za dva dni prej. Ta praznik KS vedno več stane, 

pogostitve 570€, vabila 150€, sofinaniranje ŠD itd. Občani bi morali to ceniti in se v vedno 

večjem številu praznika tudi udeleževati. Športniki so  pričakovali večji obisk in niso najbolj 

zadovoljni. Gasilsko društvo je zadovoljno z izvedbo in organizacijo praznika, seveda ob 

dejstvu, da so vsi akterji delali brezplačno. 

Ga. Stopinšek pove, da njihovo društvo ima stroške pogostitve nastopajočih na Jurklošterskih 

godcih, letos je bil strošek manjši manj nastopajočih zato tudi manj obiska. 

 

Sklep: za organizacijo 14. športnega dne Jurkloštra na zadnji šolski dan in 

tradicionalnega turnirja v malem nogometu 25. po vrsti se športnemu društvu Kartuzija 

Jurklošter nakaže dotacija v višini 400€. 

 

Sklep: za organizacijo in izvedbo Krajevnega praznika se nakaže dotacija v višini 100€, 

G.asilskemu društvu Jurklošter. 

 

AD  4 

Ga. Stopinšek pove, da je Kulturno društvo že pristopilo k izvedbi Božička in sicer je v petek 

23. decembra ob 17.30 uri predstava katere stroške krije društvo. Po predstavi Božiček in 

obdaritev otrok, za darila bodo poskusili dobiti donatorje. 

 

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 pove, da za koledarje KS ostaja ista izdelava. Osnovno novoletno darilo bo knjiga 

g. Sivca »Samotna divja roža«. Člani sveta so opozorili na slabšo kakovost tiska lansko leto. 

G. Lesičar predlaga datum zaključne seje in sicer v torek 27. decembra ob 19.00 uri. 

 

AD 5 

Ga. Pušnik predstavi zbiranje ponudb za oblikovanje spletne strani, ki se za naše zahteve, da 

lahko sami dodajamo zadeve na  spletno stran gibljejo od 700€ naprej z vsemi domenami. Na 

društva bo potrebno nasloviti prošnjo, da nam dostavijo gradivo, da ga bomo lahko dostavili 

izvajalcu, da bi spletna stran zaživela še letos. 

 

Sklep: spletne strani KS Jurklošter bo oblikoval g. Zoran Dimitrijević, ki oblikuje tudi 

spletne strani Občine Laško in še dveh KS.  

 

AD 6 

Ga. Salobir zopet izpostavi problematiko, da propust na cesti Lešje - Tisl,  pred kapelo še ni 

očiščen. 

G. Lesičar pove, da si bo šel zadevo ogledat, prav tako je potrebno za to cesto urediti 

kategorizacijo, da bo 80m javne poti Dežno – Lažiše.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 

 

Zapisala: Zlatka Pušnik   Predsednik sveta KS: Franc Lesičar  

 

 

   


