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ZAPISNIK 

 

12. SEJA SVETA KS TURJE-GORE v soboto dne 07.11.2020 ob 19 uri 

 

Navzoči: Vilijem Makek, Iztok Železnik, Tina Peklar, Roman Grešak, Ladislav Železnik, 

Helena Napret in Stane Polak 

 

Dnevi red: 

1. Pregled pošte 

2. Pregled pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti 

3. Ureditev sejne sobe KS ter čajne kuhinje 

4. Razno 

 

Ad1. 

 

Prejeli smo Uradni vestnik Zasavja. 

Prejeli smo odgovor glede pluženja odseka do Gor 8 (Planinšek) s strani Občine 

Hrastnik, katerega smo po mailu posredovali krajanu. In sicer se bo odsek plužil 

skupaj z odsekom Zibmaher, ki je po prioriteti v kategoriji, kjer je pri sneženju 

potrebno zagotoviti prevoznost z zastoji do enega dne, pri močnem sneženju pa 

lahko zastoj traja do nekaj dni. Moramo se namreč zavedati, da imajo enako 

prioriteto tudi nekateri odseki do objektov, kjer prebivalci vsak dan hodijo v službo in 



v šolo. Ni smiselno, da bi se za goste apartmaja plužilo pogosteje kot za stalne 

prebivalce v KS. 

 

Ad2. 

V prilogi vam pošiljamo pregledan in komentiran pravilnik o financiranju 

krajevnih skupnosti Občine Hrastnik. 

 

Ad3. 

Glede porabe namenskih sredstev se je svet KS odločil, da obnovimo sejno sobo ter 

čajno kuhinjo. Prejeli smo naročilnico za izvedbo del.  Dela se bodo pričela že v 

mesecu novembru. Izvajalec ki je izbran je Matej Trošt s.p. 

 

Ad4. 

Pri krajanu Laznik P     in P    M     v Gorah so bila opravljena dela glede 

odvodnjavanja za cesto. Vendar nas je krajan poklical, da je ob prvem večjem nalivu 

zopet imel vodo in pesek na svojem travniku. Sedaj predlagamo, da se del odvečne 

vode že spelje iz cestišča pred parkiriščem pri Planinskem domu Gore na desno proti 

Šavni peči. Kajti smatramo, da če bi se del odvečne vode, ki priteče od Cerkve sv. 

Jurij zajelo pred pričetkom parkirišča od Planinskega doma v Gorah, bi do krajana 

priteklo bistveno manj vode in mu ne bi odnašalo peska vode na travnik. Zato 

prosimo pristojne da stopijo v kontakt s Planinskim društvom Dol pri Hrastniku in 

rešijo problem odvečnih voda. 

 

Zapisnikar:                                                                            Predsednik: 

Tina Peklar                                                                            Viljem Makek 

 

 


