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ZAPISNIK 

 

13. SEJA SVETA KS TURJE-GORE v soboto dne 15.03.2021 ob 19 uri 

 

Navzoči: Vilijem Makek, Iztok Železnik, Ladislav Železnik, Helena Napret in Stane 

Polak 

Upravičeno odsotna: Tina Peklar in Roman Grešak 

 

Dnevi red: 

1. Pregled pošte 

2. Dokončna ureditev prostorov v KS – pisarna KS in čajna kuhinja 

3. Tekoča problematika 

3. Čistilna akcija 

4. Razno  

 

  Ad1. 

 

Prejeli smo več uradnih vestnikov Zasavja z raznimi razpisi.  

Naslednja pošta je bila zahvala družne Babič ob izgubi dolgoletnega predsednika KS 

Turje Gore in krajana g. Babič Edvarda.  

Poleg tega smo prejeli še peticijo krajanov iz Kopitnika - Gore 9, katero prilagamo v 

prilogi. Krajanom smo poslali odgovor na zastavljeno problematiko in vprašanja. Vas 



pa naprošamo, da obravnavate peticijo in nam podaste odgovore na njihove 

probleme, katere bomo naknadno še posredovali krajanom, ki so podali peticijo. 

 

Ad2. 

 

Svet KS Turje Gore se strinja, da se izda dodatno naročilnico za elektro in vodo -

inštalaterska dela v objektu bivša šola Turje v prostorih, kateri so se obnavljali v letu 

2020 in 2021. 

 

Člani sveta KS pooblaščamo predsednika sveta da pridobi ustrezne ponudbe in se s 

strani Občine izdajo naročilnici za dela. 

 

Člani sveta KS Turje Gore se strinjamo in pooblaščamo predsednika, da pridobi dve 

ponudbi za izvedbo generalnega čiščenja prostorov bivše šole v Turju po končani 

izvedbi del. Občina nato izda naročilnico za izvedbo čiščenja najcenejšemu 

ponudniku. 

 

AD3. 

 

1. Obveščamo, vas da je na križišču ceste Čreta proti Ravnam in Sadovnjaku 

obcestni jašek popolnoma zamašen. Ves pesek in vodo odnaša na njivo Košič. 

Prosimo, da pristojne službe cesto in jašek očistijo. 

 

2. Krajani Gor in Kopitnika so se ponovno obrnili na nas zaradi slabe internetne 

povezave. Zanima nas, ali so že kakšne informacije glede rešitve tega 

problema in ureditve ter pridobitve optične povezave. V tem času je internet 

nujna zadeva zaradi šolanja na domu in opravljanje dela od doma. Prosimo, 

da preverite kakšne imajo krajani možnosti da se bi zadeva čim preje uredile 

in bi se lahko priklopili na internet. 

 

3. Krajani Črete so se ponovno obrnili na svet KS, ker se je po neurju v letu 2020 

del ceste popolnoma uničil. Problem je bil že posredovan na občino, sanacija 



pa do danes še ni urejena in je del ceste makadamske. Prosimo, da nam 

sporočite kdaj lahko pričakujemo popravilo asfaltiranega cestišča (Klenovšek 

Urankar)? 

 

4. Zanima nas kaj se dogaja glede nove čistilne naprave Jepihovec? Imate 

kakšne podrobne informacije glede izvedbe del. 

 

5. Prosimo, da kontaktirate izvajalca pluženja podjetje AGM Nemec in naj opravi 

ogled cestišč in popravi po pluženju poškodbe cestišča (ograja pri Cerkvi in 

spomenik v Turju….) 

 

6. Ponovno opozarjamo, da še ni do končno narejen projekt ceste Mejač Pintar, 

Jamnik. Kdaj lahko pričakujemo dokončanje del? Da lahko z deli nadaljujemo 

na cestnem odseku v Gorah – Kopitniku, saj je bil v planu že v letu 2020 

(Gajšek – Napret) 

 

7. Svet Ks opozarja, da na cesti Turje – Čreta še vedno nista sanirana 

odstranjena obcestna jaška pri Stopinšek. Nata problem opozarjamo že dve 

leti in pol. Ponovno prosimo za izvedbo del in ureditev. 

 

8. Z lastniki pri reklamaciji cestnega odseka Peklar Martin ne bo ovir, saj so vsi 

lastniki že pri sami izvedbi del podali soglasje za sanacijo ceste. Če pa želite, 

bomo sami tudi pridobili soglasja za izvedbo del, podati nam morate le 

obrazec za soglasje. Zaželeno pa je, da si sami pridete pogledati na teren in 

bomo skupaj dorekli. Kdaj lahko pričakujemo ogled s strani predstavnikov 

Občine Hrastnik? 

 

9. Svet KS Turje – Gore predlaga ogled cestnega odseka Mastnak Stojan in 

Peklar Andrej. Zanima nas ali ste ta ogled izvršili? 

 

10. Popravilo odvodnjavanja Peklar - Laznik  odvodnjavanje od koče Gore. Krajan 

nas opozarja še vedno da stvari niso urejene. Pri krajanu Laznik Primož in 



Peklar Marinka 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. Imate že kakšne rešitve? 

 

11. Prosimo da nas obvestite, kdaj se pričakuje popravilo asfaltne razpoke igrišča 

v Turju.  

Poleg tega vas naprošamo za nabavo novih mrež (2 kom) za košarkarja koša 

in nabavo novih plastificiranih držal za mreže za nogometne gole. 

 

12. Zadnji ogled neurja pri krajanu Novak Jože, Volaj Mari je bil opravljen ogled s 

strani g. Aleš Venkota, Irena Vozelj in predsednika Makek Viljema. Na ogledu 

se je ponovno ugotovilo, da so površinske vode večje količine zemlje odnesle 

in naredile ponovne razpoke. Pri krajanu Jovan Zdravko pa so opazili nagib 

zbiralnika meteornih vod. Prosimo za ogled s projektantom in našo 

prisotnostjo.  Pristojne službe prosimo za ogled saj nas krajan opozarja,  na  

ogroženost stanovanjskega objekta. Kdaj lahko pričakujemo ogled? 

 

13. Mejniki niso bili odplavljeni, ampak so bili s strani izvajalcev del odstranjeni. 

Kar vse razumemo, zahtevali smo samo to, da jih izvajalec tudi nazaj uredi v 

prvotno stanje, za kar občina ne sme imeti dodatnih stroškov. Po podatkih s 

katerimi razpolagamo je izvajalec v pogodbenih delih imel v popisu del, 

namestitev mejnikov po končanih del. Preveritev razpisne pogoje še z vaše 

stran. Kako je z reševanjem problema? 

 



14. Svet Ks Turje - Gore naproša predstavnika Občine Hrastnik, da opravimo 

skupni ogled pri krajanu Mejač Jurij zaradi hudourniške vode in odnašanja 

zemlje. 

 

Ad4. 

 

Svet KS Turje Gore je sprejel sklep, da izvede očiščevalno akcijo dne 17.4.2021. 

Pridobiti je potrebno naročilnico za zaščitna sredstva, malico in pijačo.  

 

Ad5. 

 

Na naslednjo sejo vljudno vabimo župana Občine Hrastnik in vodjo oddelka za okolje 

in prostor g. Sihurja. Prosim, da se uskladimo kdaj bi lahko imeli skupen sestanek. 

 

 

Zapisnikar:                                                                            Predsednik: 

Tina Peklar                                                                            Viljem Makek 

 

 


