SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TURJE – GORE
Turje 20
1431 Dol pri Hrastniku
Turje, 01.04.2015

ZAPISNIK

Navzoči člani sveta KS Turje - Gore: Ladislav Železnik, Tina Peklar, Stane Polak, Sašo
Peklar, Vojka Grešak Kramžar in Polona Draksler.

Upravičeno odsoten: Stojan Mastnak

Na 3. seji sveta KS Turje – Gore, v sredo dne 01.04.2015 ob 19.00 uri, je bil
sprejet naslednji dnevni red:

1) Pregled zapisnika zadnje seje
2) Tekoča problematika v letu 2015
3) Čistilna akcija april 2015
4) Razno

Ad1.
Pregledali smo zapisnik ter poudarjamo določene probleme kateri so še odprti, saj
odgovorov na zapisnik 1. Seje sveta KS Turje – Gore nismo prejeli:

-

Postavitev cestne ograje ob cestišču k cerkvi v Turju (dogovorjeno
reševanje spomladi)

-

Reklamacija cestnega odseka Peklar Martin Turje (dogovorjeno
reševanje spomladi)

-

Priključitev na vodovod na vodovarstvenem območju (odgovor, da je
potrebno, da krajani na tem območju imajo izpolnjene določene pogoje.
Krajani so strani KSP d.d. seznanjeni o teh kriteriji)

-

Priključitev na kanalizacijo

- sporočeno je bilo, da bo pripravljena

predstavitev projekta s strani predstavnikom Občine Hrastnik, predstavljeno
celotni krajevni skupnosti Turje - Gore

-

Vhodna vrata na objektu šola v Turju (lahko pričakujemo v tem letu)

-

Ogrevanje objekta šole v Turju (s to rešitvijo naj še malo počakamo, da se
Občina Hrastnik prijavi na razpis Razvoj podeželja, takrat se bolje vedelo kako
in kaj glede obnove doma).

-

Izpostavili smo reklamacijo oz. zaznane okvare na cestišču Marno Turje (predlagali smo preveritev ali je reklamacija še možna?)

-

Dovoz na regionalno cesto na Marnem (preveritev ali se lahko drugače
uredi mulda na tem delu stičišča cest)

-

Ureditev in zatrditev muld na območju Čreta

-

Preučitev in postavitev osne obremenitve na cestišču Turje – Gore –
Kopitnik zaradi preobremenitve in uničevanje ceste.

-

Glede investicije smo predlagali ureditev in asfaltiranje cestnega odseka Vičič
Šergan. To bo urejeno v letu 2015.

-

Ureditev ekološkega otoka na območju Završnik (Turje – Gore) in
parkirišča na tem delu. To bo urejeno v letu 2015.

-

S strani Občine Hrastnik nam je bilo predstavljeno, da bodo ponovno sklicali
vse predsednike KS in se dogovorili, da bi združili sredstva za investiranje asfaltiranje cestišč po KS tako, da bi na leto pripadalo eni KS, drugo leto pa
naslednja KS. Vendar še ta sklep ni potrjen.

-

Pobuda da bi bilo na območju šole v Turje in Gasilskega doma brezplačen
WI-Fi dostop (bo s strani Občine Hrastnik preverjeno).

-

Pridobiti soglasje za odstranitev objekta na območju črete – podrta
zidanica, katere lastnika sta Sumak Josefina in Sumak Josef, in sicer vsak ½.

Ad2.
1. Postavitev oglasne deske na območje avtobusnega postajališča v Turju in
pri odcepu Turje – Gore. Oglasna deska bo služila oglaševanju KS Turje – gore
in upokojencev.

2. Razdelitev peska – v mesecu aprilu 2014 bomo dostavili krajanom pesek za
popravilo cestišč.

3. Ob cestišču Turje v sadovnjaku smo opazili, da je eno drevo zelo nagnjeno na
cestišče. Naprošamo, da se stopi v kontakt z lastnikom tega gozda (Napret
Damjan) in se drevo odstrani, da ne bo padel na cestišče.

4. Ob cestišču Turje pri krajanu Grešak Romanu (v ovinku pri ogledalu) in ob
cestišču Kopitnik pri odcepu za lovsko kočo, je obcestni jašek odprt.
Naprošamo za sanacijo.

5. Na Občino je že bilo sporočeno, da je most pri krajanih Mejač in Knez zelo
poškodovan in ga meteorna voda spodjeda. S strani Občine Hrastnik je že
steklo reševanje nastalega problema in ustrezni pregledi s strani pristojnih
služb vodovarstvenega območja.

6. Na cestišču Turje pri Grešak Romanu (v ovinku pri ogledalu) je bilo
ugotovljeno, da meteorna voda teče za škarpo in jo je že zelo spodjedla.
Nastala je že tudi manjša luknja, saj se zemlja spodjeda. Prosimo, da uredite
ogled tega dela in ustrezno ukrepate.

Ad3.

ČISTILNA AKCIJA APRIL 2015

Organizacija čistilne akcije dne 18.4.2015 ob 9 uri. Zbor prostovoljcev - krajanov
je pri šoli Turje in potem se bomo napotili na različna območja Turje, Gore in
Kopitnik. V primeru slabega vremena bomo čistilno akcijo zamaknili za en teden. S
strani KSP Hrastnik naprošamo za dodatne vrečke za smeti in rokavice. Sami pa
bomo pripravili vabila in razposlali na vse naslove krajanov Turja, Gor in Kopitnika.

Ad4.
V mesecu marcu smo izvedli prireditev materinski dan, ki je bila zelo lepo obiskana.
Bilo je veliko obiskovalcev tako krajanov iz Turja, Gor ter Kopitnika.
Veseli smo, da so se povabilu odzvali v takšnem številu in s tem podali otrokom
zadovoljstvo, saj so se za nastop zelo potrudili.

Seja je bila zaključena ob 20:30 uri.

Zapisnikar:
Tina Peklar

Predsednica:
Vojka Grešak Kramžar

