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Zadeva:  Zapisnik sveta krajevne skupnosti Dornberk 

Št. seje:  36/2014  

Datum  2.9.2014 

Prisotni člani:  

Štefka Susič (predsednica sveta KS), Borut Mozetič, Martin Čotar,  

Davorin Slejko, Dušan Saksida Karmen Saksida. 

Odsotni člani:  Andrej Baša 

Dnevni red poslan dne 25.8.2014 (po elektronski pošti) 

Na seji sveta KS je bil prisoten tudi predsednik nadzornega odbora KS g. Milan Saksida.  

 

Vsebina:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 35. seje sveta Krajevne skupnosti  

Člani sveta so pregledali zapisnik in prejete sklepe 35. seje sveta KS. Na zapisnik člani niso 

imeli pripomb.  

Predlog predsednice sveta KS: Svet KS potrdi zapisnik 35. seje sveta KS.  

 

Glasovanje: Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep št. 36-1: Svet KS potrdi zapisnik 35. seje sveta KS. 

 

2. Odkritje spominskega obeležja vojne za Slovenijo na Gmajni 

Predsednica sveta je člane seznanila s prireditvijo ob odkritju spominskega obeležja vojne za 

Slovenijo na Gmajni 4.9.2014. Prireditev organizira Društvo veteranov vojne za Slovenijo v 

sodelovanju s KS Dornberk. Slavnostni govornik na prireditvi bo župan MONG g. Matej 

Arčon, nastopil bo moški PGD Dornberk in predstavniki veteranov. Odkritje sodi med 

dogodke v okviru praznika MONG. 

 

Člani sveta KS so se seznanili s potekom načrtovane prireditve ob odkritju spominskega 

obeležja vojne za Slovenijo na Gmajni.  

 

3. Glasbena prireditev »S harmoniko na rajžo« 

Predsednica sveta je člane seznanila z načrtovano prireditvijo »S harmoniko na rajžo« na 

kateri bodo nastopili domači harmonikaši, plesna skupina Tandem, skupina Hran in kmečke 

žene. Del stroškov prireditve bo na podlagi sprejetega sklepa pokrila KS Dornberk.  

 

Člani sveta KS so se seznanili s potekom načrtovane prireditve »S harmoniko na rajžo«.  

 

4. Tekoča problematika:  

4.1. Izgradnje nove telovadnice OŠ Dornberk 

Predsednica sveta je člane seznanila z aktivnostmi povezanimi z izgradnjo nove 

telovadnice OŠ Dornberk in sicer. V petek 5.9.2014  bo uradni začetek obnove. Začetna 

dela obsegajo izkop na površini, kjer bo nova telovadnica. Dela bo nadziral g. Jordan 

Mozetič. 
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Člani sveta KS so se seznanili z aktivnosti pri projektu izgradnje nove telovadnice.  

 

4.2. Izgradnja pločnika v zaselku Draga  

Predsednica sveta je člane seznanila s potekom izgradnje pločnika v zaselku Draga. 

Pločnik je zgrajen v obsegu kot je bilo predvideno, potrebno je še zagotoviti povezavo 

med pločnikom in staro cesto na Brdo. Po načrtu naj bi povezavo zagotavljalo novo 

stopnišče zgrajeno po brežini nad cesto. Za te potrebe namerava občina odkupiti celotno 

brežino.  

 

Člani sveta KS so se seznanili z aktivnostmi pri projektu izgradnje pločnika v zaselku 

Draga. S strani članov sveta je bila pozitivno ocenjena rešitev za umiritev prometa (nizke 

hitrostne ovire) na regionalni cesti na mostu čez reko Vipavo iz smeri Prvačina – 

Dornberk. Postavitev nizkih hitrostnih ovir so člani sveta predlagali tudi na regionalni cesti 

pod zaselkom Tabor  ob vstopu v vas Dornberk na Prešernovi ulici.  

 

5. Razno   

5.1. Odvodnjavanje v Taboru 

Član sveta KS Martin Čotar je opozoril na problematiko odvodnjavanja meteornih voda v 

Taboru, na vrhu proti zgodovinskemu obeležju »Šantanela«.  

Član sveta KS Borut Mozetič je opozoril na problematiko odvodnjavanja meteornih voda, 

ki iz Tabora pridejo na lokalno cesto Dornberk – Potok.  

  

Člani sveta KS so se seznanili s problematiko odvodnjavanja meteornih voda v Taboru. O 

problematiki bo predsednica ponovno obvestila strokovne službe v MONG (g. Zoratija).  

 

 

Zapisnik pripravil : Borut Mozetič  Predsednica sveta KS Dornberk: Štefka Susič 

 

Datum: 7.10. 2014 


