
Z A P I S N I K 

 

2.redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 10.03.2015 ob 18.00 uri v sejni 

sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom: 

 

1. Pregled zapisnika 1. seje sveta  

2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2014 

3. Izvajanje letnega plana – tekoča problematika 

4. Poročilo o izvajanju zimske službe 

5. Kategorizacija cest – odstopne izjave 

6. Marca praznujemo 

7. Priprava na izvedbo Čistilne akcije 

8. Priprave na izvedbo Krajevnega praznika 

9. Pobude in vprašanja 

10. Razno 

 

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

Gregor Stopinšek, Karla Salobir  in Razboršek Srečko. 

Odsotni člani sveta: Franc Vodišek 

Ostali prisotni: Magda Stopinšek, Gračner Edvard, Bevc Bernard, Vresk Anton, Klavžar 

Tadej.  

Opravičila se je ga. Maruša Horjak. 

 

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

na 1. redni seji so realizirani. G. Lesičar poda poročilo v strnjeni obliki. 

 

AD. 2 

G. Lesičar predstavi letno poročilo, KS je zaključila poslovno leto s 3.590€ presežka 

odhodkov nad prihodki. V letu 2014 smo s sklepom prerazporedili namenska sredstva v višini 

1.138€, na tekoča sredstva, le ta sredstva lahko s sklepom razporedimo nazaj na namenska 

sredstva za kartuzijo če bo potrebno. Pojasni, da so visoki stroški že tekoči stroški elektrike, 

ogrevanja in vode, vendar meni, da je prav, da stroške prostorov krije KS, koristijo, pa jih 

lahko vsi, da so čimbolj racionalno uporabljena. Glede na to, da smo majhna krajevna 

skupnost, bi verjetno bil problem te stroške kriti iz društvenega denarja, glede na to, da so to 

majhna društva z nizkim proračunom. 

G. Lesičar pove, da se je plan 2014 realiziral, prav tako se je izvrševal plan 2010-2014.  

G. Lesičar poda poročilo inventurne komisije (priloga zapisnika) 

Ga. Lesičar poda poročilo nadzornega odbora (priloga zapisnika). 

 

Prisotni so soglasno potrdili letno poročilo za leto 2014. 

 

AD. 3  

G. Lesičar pove, da je v načrtu za 2015 asfaltiranje ceste Sele-Baumkirher, cesta je že 

odmerjena in vrisana. Potrebno je sklicati sestanek, da se dogovori za podlago. Za to zadolžen 

G. Pušnik Drago. Če dogovor ne bo mogoč, je rezervna lokacija Marof – Žagar. 

 



G. Lesičar pove, da namenska sredstva za posodobitev cest v letu 2015 verjetno bodo, zato bi  

posodabljali odsek Prevole-Slavisla vas. Potrebno sklicati sestanek za pripravo podlage z 

udeleženci – zadolžen g. Srečko Razboršek. 

G. Razboršek pove, da je kar nekaj nesoglasij in zahtev v zvezi s to cesto in predstavi glavne 

probleme. 

G. Lesičar pove, da je nujno sklicati sestanek, nobena nova gradnja ceste ni izvedljiva. 

Čimprej je potrebno pridobiti odstopne izjave. 

 G. Lesičar poda tudi načrte za 2015 in sicer je predvidena ena nova avtobusna postaja pri 

Jereb, če bo dosežen dogovor, če ne se bo nova zgradila v Jepihovci. Potrebno je pridobiti 

soglasje lastnikov zemljišča in pa uporabnik morajo narediti podstavek. 

Opremo dvorane za kartuzijo bomo v 2015 zaključili. Redno vzdrževanje bomo tekom leta 

določili. Potrebna je ograja pred trgovino, ki jo je odneslo neurje. Nadomestni most je vzel 

igrala, če bo to potem ostalo parkirišče bo potrebno igrala prestaviti na zelenico. Seveda je to 

povezano s stroški. 

G. Lesičar seznani prisotne, da projektanti obvoznice pokopališče – Janezova kapela, 

predvidevajo odstranitev obstoječe deponije in s tem odvoz  4000m3 zemlje na drugo 

lokacijo, mogoče kdo ve za primerno deponijo. 

G. Stopinšek pove, da mora poskrbeti za ta odvoz investitor. 

 

AD. 4 

 

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, da so si na teren ogledali stanje v naši KS. 

 

AD. 5 

 

O odstopnih izjavah smo razpravljali že v prejšnjih točkah, sedaj pa g. Lesičar opozori še na 

napake, ki se pojavljajo in sicer so vpisani narobe lastniki ali celo napačne parcele in povpraša 

prisotne ali je kdo opazil kakšno napako. Vsi se strinjajo, da bi te zadeve morale biti urejene 

100% pravilno iz uradnih registrov, ne pa, da se rešujejo potem na terenu. 

 

AD. 6 

 

Po razpravi, se dogovori, da se prireditev Marca praznujemo izvede 28. marca ob 19.00 uri. 

Za nastopajoče in prijavljene krije toplo večerjo KS. Prispevek za izvedbo bi znašal 5€ po 

osebi tako kot pretekla leta, s tem, da pijačo po večerji plača vsak sam. Za vabila in 

organizacijo poskrbi Kulturno društvo. 

 

AD. 7 

 

Soglasno smo se odločili, da bo čistilna akcija 11. Aprila od 8-12.00 ure. Za malico poskrbi 

LD Jurklošter. Zbor ob 8.00 uri pred trgovino v Jurkloštru. Obvestila razpošlje KS najmanj 10 

dni pred čistilno akcijo. Na pojasnilo g. Cesarja, da naj bi Komunala v tem času čistila 

prepuste, se bo g. Lesičar dogovoril o tem. 

G. Vresk vpraša zakaj se čistilne akcije ne udeležujejo Ribiči, glede na to, da vsa ostala 

društva aktivno sodelujejo v kraju. Vabilo se jim vsako leto pošlje, potem, pa se udeležijo ali 

pa ne. 

 



AD. 8 

 

Na podlagi razprave tudi s predstavnikom Fantje z vseh hribov, ki so predlagali, da bi njihov 

koncert vključili v krajevni praznik in s tem povečali obisk. Vendar bi v tem primeru bil 

koncert zvečer in bi eventuelno morali začetek prireditev 29.08 tudi zamakniti za dve uri. 

Tudi prihod pohodnikov bi potem morali prestaviti na popoldanski termin nekje okoli 15.00 

ure. Na ta dan bi bila tudi pogostitev starejših občanov. G. Bevc in Fantje vseh hribov 

dogovorijo podrobnosti ali bo sploh možna takšna organizacija in se potem skliče sestanek v 

zvezi z organizacijo Krajevnega praznika. V tem okviru bi tudi lahko organizirali strelsko 

tekmovanje za pokal Jurkloštra pod okriljem Strelskega društva. G. Bevc pozove prisotne, če 

ima kakšno društvo kakšno obletnico ali drugega pomembnega, kar bi lahko bila rdeča nit. 

Predviden razpored dogajanj ob Krajevnem prazniku: 

14. 08. Filmski večer 

23. 08. Pohod- organizira Stik 

28.08. Domači godci 

29.08. prireditev po dogovoru. 

 

AD. 9 

 

Usad pri Jančič je izven javne poti, čeprav je Komunala obljubila pomoč pri sanacijo. Prav 

tako je podana kritika na   vzdrževanje ceste Blatni vrh – Mišji dol. Na splošno so javne poti v 

boljšem stanju kot lokalne. Imamo tudi večji usad na cesti Poreber – Paneče. 

G. Lesičar  pove, da je odpravo posledic neurij financirala Občina in da so kmetje škodo na 

kmetijskih površinah prijavljali vsak zase. 

G. Lesičar pove, da je g. Kmecl zelo zainteresiran za muzej gozdarstva v Jurkloštru, če bi 

našli primerno lokacijo, gradiva je veliko. 

G. Cesar pove, da so projekti pešpoti naročeni, opozori, pa tudi na dejstvo, da bi bilo potrebno 

preverjati celotne vrednosti investicij, kjer KS sofinancira del investicij, da ne bi bil prispevek 

KS višji od celotne vrednosti 

Ga. Stopinšek opozori na most pri Kartuziji, ki je zaprt tudi za pešce. G. Lesičar pojasni, da so 

zadeve za sanacijo že v teku. 

 

LD Jurklošter je vložila vlogo za pomoč ob izgradnji vodovoda, ki so ga bili prisiljeni 

zgraditi, da so lahko pridobili vodovodno soglasje in nadalje vsa ostala soglasja, ki so jih 

morali pridobiti po obisku inšpekcije. Sklad kmetijski zemljišč jim je za to ker vodovod teče 

po njihovem ozemlju zaračunal odškodnino, ki znaša več kot 1000€. 

 

Soglasno se sprejme sklep, da se LD Jurklošter na njihov TRR nakaže dotacija v višini 

400€. 

 

G. Bevc: zaprosi za pojasnilo kako je sedaj s kamnolomom Pojerje glede na to, da je Hercog 

postavil rampo.  

G. Lesičar pojasnjuje, da je Republika Slovenija obnovila stara dovoljenja za koriščenje 

pekokopov in je tako bilo obnovljeno dovoljenje za koriščenje kamnoloma Pojerje, ki ga je 

imela KS. Vendar je po zakonu bilo potrebno vse kamnolome sanirati za kar, pa KS nima 

pogojev in je morala pridobiti, nekoga, ki ima ustrezen kader ter strojni park in je bil seveda 

pripravljen investirati v sanacijo. Kamnolom je dobil potrjeno dokumentacijo za sanacijo, ki 

jo je pripravil g. Hercog in v skladu s tem sedaj izvaja tudi dela. KS se je dogovorila z g. 

Hercogom, da v času sanacije kamnoloma, lahko krajani KS dobijo brezplačno pesek (700m3 

letno) prevoz, pa seveda financira vsak sam. (cca 60€ je kamion). Seveda, če se bo status 



kamnoloma spremenil in bo dobil dovoljenje za koriščenje, bo pogodba drugačna. Ker takrat 

bo moral poslovati pod pogoji kakor vsi ostali peskokopi, ker je pesek javna dobrina. 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 

 

Zapisala: Zlatka Pušnik   Predsednik sveta KS: Franc Lesičar  

 

 

   


