
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TURJE – GORE 

Turje 20 

1431 Dol pri Hrastniku 

 

Turje, 6.01.2023 

 

ZAPISNIK 

 

3. seja Sveta KS Turje – Gore, v petek dne 06.01.2023 ob 19:00 uri, sestanek v 

prostorih KS Turje Gore. 

 

PLAN DELA ZA OBDOBJE 2023-2026 

2023 

 

UREDITEV PARKIRIŠČA GORE-KOPITNIK: 

 

- Že kar nekaj let potekajo pogovori o povečanju turizma. V naši KS imamo kar 

dve zelo lepi in zelo obiskani lokaciji in sicer planinsko kočo Kopitnik in planinsko 

kočo Gore. Ampak prva slaba stran, katera mogoče odvrne koga za ponovni 

obisk, je parkirišče na križišču Gore – Kopitnik. Parkirišče je neurejeno in blatno. 

Potrebno ga je urediti z vzidavo robnikov okoli parkirišča, izkopati del peska in 

blata, katero je sedaj in navoziti ter potlačiti nov pesek, da ne bo ob vsakršnem 

že manjšem deževju, vse blatno. Prav tako je potrebno lično urediti komunalni 

INVESTICIJA 

1.  

 

2. 

3.  

Ureditev parkirišča Gore – Kopitnik pri krajanu Završnik Marjan 

Prenova strehe na stari šoli Turje   

 

  

   

Intervencijska pot odcep do šole in gasilskega doma Turje 

 

  TEKOČI STROŠKI 

 elektrika, voda, čistila, smeti, tekoči stroški 

 

4.000 

  1.000 pogostitve organizacija prireditev 

obnovitvena dela v šoli 2.000 

2023 



otok in postaviti kamere, saj ne moramo nikakor preprečiti, da bi ljudje ne 

odlagali vsepovprek smeti, katere ne spadajo tja (razni hladilniki in gradbeni 

odpadki).  

 

PLAN DELA V OBJEKTU BIVŠA ŠOLA TURJE: 

 

• Kot je bil že dogovor v prejšnjem mandatu, je potrebno prenoviti ostrešje 

bivše šole Turje. Ostrešje je potrebno obnove, saj se z LAS - om dogovarjamo 

za preureditev notranjih prostorov šole na podstrešju, tukaj naj bi se uredilo 

stopnišče in dva prostora, katera bi se namenila za društvo kmečkih žena in 

ostalih društev v KS. Ta dogovor poteka z ga. Vojko Šergan, predstavnico 

društva LAS. Dela bi se lahko začela udejanjati po ureditvi ostrešja, saj je to 

dotrajano. Brez ureditve ostrešja se nebi obnavljali notranji prostori, saj je 

ostrešje v tako slabem stanju, da bi bila ta investicija zgrešena. Tako, da 

predlagamo, da skupaj z Občino, najprej zamenjamo ostrešje in s tem 

omogočimo tudi popravilo notranjih prostorov za dejavnosti društev v KS.  

 

• S tem bi se pridobil lahko tudi prostor, kjer bi se lahko mladi zbirali, namreč v 

celotni KS nimajo mladi nobenega prostora za zbiranje razen nogometnega 

igrišča in igrišča za majhne otroke. Mladina in otroci pa se morajo družiti med 

seboj, kajti preveč je te tehnologije in druženja samo preko telefonov in 

računalnikov.  

 

• Prav tako je v dogovoru z ureditvijo teh prostorov tudi ureditev zunanje 

polnilnice in parkirišča za električna kolesa, katera naj bi se tudi oddajala za 

prevoz po lokalnih cestah. 

 

UREDITEV ODCEPA INTERVENCIJSKE POTI PROTI ŠOLI: 

 

- Odcep intervencijske poti iz glavne ceste proti gasilskemu domu in šoli je 

nefunkcionalen, sej že z osebnim avtomobilom ne moraš zaviti, brez da bi 

podrsal po tleh, kaj šele s kombijem ali kamionom. Tukaj bi se moral odcep 

prestaviti za par metrov višje in se speljati bolj položno, da je funkcionalen. 



Sedaj morajo že kombiji, kaj šele kamioni, iti obrniti na soseden odcep in se 

zapeljati iz druge strani! 

 

2024 

 

- Asfaltiranje odseka ceste Fračji dol, od konca asfalta levo do zadnje stranke 

spodaj (Meterc – Rak) 

- Odvodnjavanje vode iz ceste pri planinskem domu Gore 

- Urediti dovoz pri križu na skopnem (hlev Pikelj ) in s tem tudi zaščitit jašek za 

vodo, katerega pri vsakem pluženju poškodujejo in odkrijejo. 

- Asfaltiranje dela lokalne ceste na Kopitniku od ovinka pod krajanom Rupnik 

Petra do krajana Jančarja – Zidmaher 

 

2025-2026 

 

- Asfaltiranje odcepa od krajana Šergan Pepi do krajana Končina 

- Združenje denarja za dve leti in s tem ureditev vaškega jedra, razširitev ceste pri 

Lokovšku in prestavitev avtobusne postaje in trenutnega mesta proti Lokovšku. 

 

 

PLAN DELA ZA OBNOVO VAŠKEGA JEDRA TURJE: 

 

- Opomba: Ali so za obnovo vaškega jedra Turja za cesto pripravljeni kakšni 

projektni dokumenti, od takrat ko se je asfaltirala glavna cesta Marno Turje do 

krajana Završnik Marjan? Ker takrat cesta čez vas ni bila sanirana prav zaradi 

dogovora, da se bo to naredilo v sklopu ureditve vaškega jedra. 

- Vaško jedro je potrebno obnove, saj je postalo precej nevarno za pešce. Ozek 

del cestišča pri krajanu Lokovšek je potrebno primerno urediti predno pride do 

kakšne hujše nesreče. Tukaj namreč hodijo otroci in ostali pešci, cestišče pa je 

tako ozko, da se komaj srečata dva osebna avtomobila. Krajan se strinja z 

porušitvijo opornega zidu, katero je postavljeno tik na robu cestišča, saj bi se s 

tem poskrbelo za varnost tako pešcev, kakor tudi voznikov. Tega problema se 

ne da rešiti z postavljanjem prometnih znakov, ampak je potrebno sanirati 



vozišče in s tem preprečiti kakšno hujšo nesrečo! Tukaj vsak dan hodijo otroci, 

kateri so še najbolj izpostavljeni vsem dogajanjem. 

 

 

 

Zapisnikar:                                                                                    Predsednik: 

Tina Peklar, Iztok Železnik                                                                      Iztok Železnik 

 

 

 


