
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DONAČKA GORA 
 

 
2. redna seja Sveta krajevne skupnosti Donačka gora, dne 9.11.2014 ob 9.00 v prostorih 
Vaško gasilskega doma 
 
Prisotni: Pušaver Vlado, Šmit Alojz, Podhraški Jože, Jerič Peter, Brigita Horvat, Šmit Mojca, 
Korez Martin, Roškar Anton, 
 
Odsotni: Kitak Srečko, Kitak Jakob 
 
Dnevni red: 

1. Predlogi potrebnih del v KS Donačka Gora za proračun 2015, 2016 
2. Razno 

 
 
K točk 1. 
Predsednik je pozdravil navzoče člane KS in tudi občinske svetnike iz KS Donačka Gora. 
Povedal je, da so bili povabljeni z namenom, da sodelujejo pri pripravi predloga potrebnih del 
v KS Donačka Gora v letu 2015, 2016 ter posledično zagovarjajo interese KS Donačka Gora v 
Občinske svetu Občine Rogatec. 
 
Predsednik je povedal, da bodo zapisniki KS Donačka Gora sedaj tudi javni, saj se je na 
podlagi prošnje članice KS na prejšnji seji župan Martin Mikolič strinjal z javno objavo 
zapisnikov KS Donačka Gora na spletni strani Občine Rogatec. 
 
Predsednik je predlagal, da se zapišejo vsi predlogi za proračun 2015, 2016. Prisotni so 
ugotovili, da se niso izvedla dela, ki so jih na prejšnjih sejah izpostavili kot nujna dela za 
tekoče vzdrževanje obstoječih cest, zato se bodo ponovno zbrala.  
 

1. Predlog za popravilo cest oziroma bankin in čiščenje obcestnih jarkov na naslednjih 
odsekih: 
1. Jakopanec – cesta proti Izidorju, ob vsakem deževju je polno blata na cesti 
2. Gornja vas – od Galuna proti Ženčaju, izkop jarka ob cesti 
3. bankine proti Donački  
4. odstranitev večjega kamenja s cest proti Donački  
5. pesek za zimsko posipavanje pod Blažami 
6. šoder rizl za posip pred planinskim domom  
7. varnostna ograja pod planinskim domom 
8. odtočna cev zamašena pri Kitaku na odcepu Donačka gora, Poharc 
9. cesta Plavčak – transformator, očistiti obcestni jarek in sanirat usedline 
10. cesta Florijanski most – Tlake, bankine in usedline 
11. odčistiti obcestni jarek Florijanski most, smer Florijan in popravit bankine 
12. cesta transformator – lazec (smer Kitak Izidor), saniranje odtokov in obcestnega 

jarka 
13. popravilo ceste pri odcepu Trebše (cesta Žahenberc – Gorenje) 
14. čiščenje jarkov in odstranitev vejevja, ki zarašča cesto  (cesta Žahenberc – 

Gorenje) 
15. razdelilni jašek v naselju Sveti Jurij (pri garažah) in ureditev bankine Polajžer-

Vreš 
16. vstavitev kanalete in kanala pred pokopališčem Sveti Jurij (meteorne vode 

nanašajo pesek na pokopališče ob vsakem večjem nalivu) 



17. ureditev in asfaltiranje ceste Sveti Jurij, Vreš – Kamenšek  
18. ponovno popravilo mostu v Žahenbercu – jame zaradi posedanja    
19. preplastitev asfalta Gasilski dom - Planinski dom (ureditev bankin in razširitev 

ceste) 
20. postavitev hidranta v zaselku Gornja vas 
21. popravilo ceste v Tlakah (Vrtnik in Potočnik proti Polažer Leopoldu) 
22. sanacija odtoka pri gasilskem domu (podteka pod cesto na zemljišče g. Kitak 

Zvonka) 
 
 

2. Predlog drugi potrebnih del v KS Donačka Gora: 
1. Za zimsko pluženje je potrebno določiti točne naslove, ki so upravičeni 

pluženja in o tem obvestiti vse občane 
2. Zamenjava strehe na Gasilskem domu Donačka Gora in preureditev kuhinje, 

ki jo koristijo tudi članice Društva žena Donačka Gora (že obljubljeno s strani 
župana za 2015) 

3. Zagotoviti dostop do javnega vodovoda (Justin, Lebič, Preskar, Bele Martin, 
Trebše , Bele Ivan, Bele Franc, Vrabič Terezija….)  

4. Odmeriti občinske ceste, saj so nekateri krajani pripravljeni brezplačno 
odstopiti zemljišče v javno dobro 

5. Kolesarska steza proti Florjanskemu mostu – povezati z Rogaško in Vonarjem 
6. Florjanski most – postavitev vzporedne brvi za pešce, saj je most preozek, da 

bi lahko zagotovili varen prehod otrok ob srečanju avtomobilov 
7. Fric – Lampret postavitev prometnega ogledala 
8. Most pri Galunu – postavitev premične ograje oz. izgradnja roba, proti zdrsu 

iz mostu 
9. Zaselke označiti s smernimi tablami, kjer so navedene tudi hišne številke  
10. Plinifikacija – pripeljati plin do gasilskega doma 
11. Postavitev prometnih znakov 

 
3. Ostali predlogi vezani na celotno občino: 

1. Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav – 
stalno bivališče v Občini Rogatec 

2. Sofinanciranje podjetnikov, obrtnikov  pri nakupu strojev oz. opreme – stalno 
bivališče v Občini Rogatec 

3. Pomoč lokalnim kmetom pri prodaji – združenje 
4. Parcele v industrijski coni ponuditi domačim podjetnikom po minimalni ceni 

in s tem zagotoviti nova delovna mesta 
5. Mladim, ki rešujejo stanovanjski problem pri gradnji hiše omogočiti 

oprostitev komunalnega prispevka 
6. Osebno obveščanje domačih podjetnikov, obrtnikov o razpisih, ki jih ima 

Občina Rogatec 
7. Oživitev trškega jedra: 

• otvoritev trgovinice z domačimi pridelki, proizvodi, 

• domačim rokodelcem, umetnikom omogočiti razstavo, prodajo svojih 
del v samem trgu … 
 

Podžupan Anton Roškar je prisotnim povedal, da Občina Rogatec ima že sedaj načrt pluženja 
po prioritetah – zdravstveni problemi … Povedal je tudi, da ni na razpolago dovolj finančnih 
sredstev s katerimi bi lahko popravili vse ceste in očistili jarke, kaj šele odmerili zemljišča ter 
naredili ostala potrebna dela. Pri odmeri zemljišča sproti rešujejo najnujnejše primere.  
Povedal je, da so v Tlakah v sodelovanju z OKP Rogaška Slatina omogočili priklop na javni 



vodovod, vendar tega nočejo vsi, ki so bili prej zainteresirani izkoristiti. Izpostavil je 
problematiko ne zagotavljanja javnega vodovoda v  posameznih delih Donačke gore (Justin, 
Lebič, Preskar, Bele Ivan, Bele Franc, Vrabič Terezija) in v Žahenbercu (Bele Martin, Trebše).  
Prisotni so se strinjali, da bi pri  investicijskih delih poleg pooblaščenega nadzornika morala 
biti prisotna tudi komisija sestavljena iz članov vseh treh krajevnih skupnosti. Tako bi 
preprečili površno opravljeno delo – popravljanje in asfaltiranje cest … in boljšo porabo 
finančnih sredstev, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju …  
 
Prisotni so tudi predlagali, da Občina Rogatec natančno pove koliko sredstev bo namenjenih 
za vzdrževanje cest in za ostala investicijska sredstva v KS Donačka Gora. Na podlagi plana del 
se tako sam krajevni svet odloči o izvedbi del glede na prioritete. 
 
Zaradi pomankanja finančnih sredstev namenjenih vzdrževanju jarkov so prisotni predlagali, 
da se najame za delo s strojem zunanjega izvajalca, odvoz zemlje in vejevja pa bi lahko 
zagotavljali krajani sami, s tem, da se jim povrne strošek goriva. 
 
Pri organiziranju čistilnih akcij se vključijo vsa gospodinjstva, ki aktivno sodelujejo s čiščenjem 
svojega zemljišča, zemljišča ob cestah ….  
 
Krajani v KS Donačka Gora imajo težave tudi z nedostopnostjo oziroma zelo slabim signalom 
vseh mobilnih operaterjev. Prisotni predlagajo, da Občina Rogatec skupaj z mobilnimi 
operaterji najde rešitev, da se zagotovi krajanom boljši mobilni signal. 
 
Sklep  2/1 
Svet KS Donačka Gora je sprejel sklep,  da se zgoraj navedeni predlogi del za proračun 2015 
in 2016 pošljejo na Občino Rogatec. Vsi prisotni so glasovali za. 
 
Sklep  2/2 
Svet KS Donačka Gora je sprejel sklep, da se določi komisija iz članov vseh treh krajevnih 
skupnosti, katera sodeluje pri pregledu opravljenih del in prevzemu del poleg 
pooblaščenega nadzornika. Vsi prisotni so glasovali za. 
 
Sklep  2/3 
Svet KS Donačka Gora je sprejel sklep, da jih Občina Rogatec obvesti o višini načrtovanih 
finančnih sredstvih za KS Donačka Gora in Svetu KS DG omogoči, da sami odločajo o 
prioriteti del, ki se bodo izvedla v omenjeni krajevni skupnosti v letih 2015 in 2016. Vsi 
prisotni so glasovali za. 
 
Sklep  2/4 
Svet KS Donačka Gora je sprejel sklep, da Občina Rogatec skupaj z mobilnimi operaterji 
najde rešitev, da se zagotovi krajanom boljši mobilni signal. Vsi prisotni so glasovali za. 
 
Sklep  2/5 
Svet KS Donačka Gora je sprejel sklep, da se v skladu s Pravilnikom o sejninah določijo 
sejnine tudi za člane Sveta krajevnih skupnosti v Občini Rogatec. Vsi prisotni so glasovali za. 
 
 
K točk 2. 
Predsednik je pozval navzoče, da skupaj določijo datum  - VOŠČILO KRAJANOM KS DONAČKA 
GORA. Prisotni so se odločili, da je najbolj ustrezen termin 4.1.2015 ob 15.00.  
 
Seja zaključena ob: 11:30 



Zapisnik zapisala: Brigita Horvat 
Vlado Pušaver 

predsednik KS Donačka Gora 

                                                                                                                  

 


