
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TURJE – GORE 

Turje 20 

1431 Dol pri Hrastniku 

Turje, 23.09.2015 

 

ZAPISNIK 

 

Navzoči člani sveta KS Turje - Gore: Ladislav Železnik, Tina Peklar, Stane Polak, 

Vojka Grešak Kramžar, Stojan Mastnak in Polona Draksler. 

 

Upravičeno odsoten: Sašo Peklar  

 

 

Na 4. seji sveta KS Turje – Gore, v torek dne 22.09.2015 ob 19.00 uri, je bil 

sprejet naslednji dnevni red: 

 

1) Pregled zapisnika zadnje seje  

2) Tekoča problematika v letu 2015 

3) Razno 

  

 

Ad1. 

Pregledali smo zapisnik prejšnje seje ter poudarjamo določene probleme kateri so še 

odprti: 

- Postavitev cestne ograje ob cestišču k cerkvi v Turju (dogovorjeno s 

strani Občine Hrastnik z g. Kranerjem da bo zadeva urejena) 

 

- Reklamacija cestnega odseka Peklar Martin Turje (dogovorjeno je bilo 

reševanje spomladi, a zadeva se ni nič premaknila. Prosim, da sporočite kako 

je z zadevo, v kateri fazi se stvari ustavljajo in zakaj ni prišlo do realizacije.) 



- 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, Ali je mogoče kaj novega 

na tem področju?) 

 

- Priključitev na kanalizacijo  - sporočeno je bilo, da bo pripravljena 

predstavitev projekta s strani predstavnikom Občine Hrastnik, predstavljeno 

celotni krajevni skupnosti Turje – Gore. Zanima nas ali se je rok za ureditev 

podaljšal? 

 

- Vhodna vrata na objektu šola v Turju (ponudbe v teku, realizacija do 

konca oktobra) 

 

- 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? Tudi tukaj se 

zadeve nič ne odvijajo, kako je z reklamacijo, zima trka na vrata in nujno je 

potrebno določene luknje sanirati – večja je na ovinku Mastnak, da zmrzal še 

ne bo bolj uničila cestišča.) 

 

- Ureditev in zatrditev muld na območju Čreta (prejeli smo klic krajana g. 

Ščukanec Ernesta, ki zatrjuje, da se bo vsakem večjem nalivu mulde vse 

sperejo na cestišče. Mi podajamo predlog, da je potrebno te mulde zazeleniti 

ali asfaltirati, saj je drugače zadeva rešena lahko tudi samo za en dan. Kajti 

zelo veliko krat je takoj po ureditvi muld naliv in ves pesek odnese nazaj na 

cetišče, ki je potem zaradi večje količine peska še toliko bolj nevarno. 

Naprošamo, da bi se te mulde uredile drugače.)  

 



- Preučitev in postavitev osne obremenitve na cestišču Turje – Gore – 

Kopitnik zaradi preobremenitve in uničevanje ceste. Tukaj še ni odgovora oz. 

ureditve. 

 

- 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. Je kaj novega na tem področju? 

 

- Pridobiti soglasje za odstranitev objekta na območju črete – podrta 

zidanica, katere lastnika sta Sumak Josefina in Sumak Josef, in sicer vsak ½. 

 
- 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. (V reševanju). 

 

Ad2. 

 

1. RAZDELITEV PESKA: 

krajan 
dodelitev 

količine peska telefonska številka 

Pintar – Mejač Čreta 10m3 

 Kališnik Gore 5m3   

 

2. POPRAVILO CEST V REKLAMACIJI – tu opažamo da se je reševanje 

reklamacije  enostavno ustavilo 

 

a) Cesta Marno Turje  

Ponovno opozarjamo, da je cestni odsek Marno Turje še vedno v reklamaciji in 

smo vas že obvestili o slabi kvaliteti, razpokanem asfaltu, sedaj se je na ovinku 

pri Mastnaku že pojavila luknja v cestišču. Naprošamo, vas da se obrnete na 

izvajalca in odgovornega projektanta naj se zadeva preuči in pride pregledati, 



da ne bo slučajno reklamacija potekla oz. zastarala in bomo imeli nato 

popravila cestišča iz lastnih virov krajevne skupnosti. 

  

b) Cestni odsek Peklar Martin  

Tudi o tem odseku vedno pišemo v zapisnik, a zadeva se pride le pogledati 

realizirati in sanirati pa ne. Prosim, da stvari stečejo dalje in se stvar uredi in 

sanira, saj vsaka zima situacijo samo še poslabša in uničuje.  

 

Če želite, lahko tudi vse te cestne odseke poslikamo in vam slike pošljemo. 

 

3. UREDITEV VAŠKEGA JEDRA 

Zanima nas kako daleč je investicija v ureditev vaškega jedra? 

 

 

4. DOGAJANJA V ŠOLI TURJE 

- V oktobru delavnice s strani Mladinskega centra Hrastnik (ustvarjalna 

delavnica v času krompirjevih počitnic za otroke v  prostoru bivše šole v Turju) 

 

- V novembru izdelava adventnih venčkov, novoletnih voščilnic predviden datum 

28.11.2015 (ustvarjalna delavnica za otroke v prostoru bivše šole v Turju) 

 

- Obdaritev otrok – Božiček, prireditev s prosvetnim društvom Martin Orožen 

Turje, december 2015. 

 
 

Ad3. 

 

Prejeli smo pismo krajanke ga. Branke Jović ali je možno urediti prevoz 

srednješolskih otrok iz Gor, Turja, Kovka na Marno. Svet KS Turje – Gore se je 

prvotno obrnil na Občino Hrastnik, kjer zatrjujejo (g. Kraner), da sredstva 

absolutno niso na voljo, da bi Občina Hrastnik financirala kombi prevoz npr. 

zjutraj ob 6 in nato ob 15 uri nazaj domov. Svet KS predlaga rešitev, da se 



starši sami povežejo med seboj in uredijo oz. se dogovorijo in izmenjujejo 

prevoze. Podali smo še rešitev seveda proti plačilu staršev, da se sami 

dogovorijo s prevozniki npr. Majcen ali Lakner, vendar kot je ga. Branka 

zatrdila je cena takega prevoza zelo visoka. Podala je še problem glede zime 

in prevozov, vendar smo mnenja, da je prevoz s kombijem in prevzeta 

odgovornost, da prevažaš 8 tujih otrok, za katere odgovarjaš, še toliko večja 

kot če sam pelješ svojega otroka. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30 uri. 

  

Zapisnikar: 

Tina Peklar                                                                                       Predsednica: 

                                                                                         Vojka Grešak Kramžar     


