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Zapisnik 

 

7. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 18. maja 2015 ob 20.00 v prostorih KS Dornberk. 

 

Prisotni:  Martin Čotar, Radoš Kavčič, Karmen Saksida,  Štefka Susič, Simon Justin, Davorin 

Slejko.  

Pri obravnavi 1. točke dnevnega reda so bili na seji prisotni tudi: Andrej Markočič (MONG), 

Darja Anzeljc (MONG), Janko Zorn (KS Prvačina), Savo Šinigoj, Tomaž Šinigoj, Mitja 

Šinigoj in Ivan Šinigoj (lastniki parcel ob odseku predvidene peš poti). 

 

Odsotna: Sonja Saksida  

 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Ureditev peš in kolesarske poti Dornberk - Prvačina 

2. Potrditev zapisnika 6. seje sveta KS 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: . Ureditev peš in kolesarske poti Dornberk - Prvačina 

Za dokončno ureditev pešpoti Dornberk Prvačina je bil potreben dogovor z lastniki zemljišč v 

Dornberku. Na predlog sveta KS so bili na sestanek povabljeni lastniki zemljišč ob še 

neurejenem delu poti in predstavniki občine, ki so si problematičen odsek pred sestankom tudi 

ogledali na terenu. 

Lastniki zemljišč načeloma ne nasprotujejo ureditvi pešpoti, saj se tako delno rešujejo tudi 

dostopi do njihovih gradbenih zemljišč. So pa predstavili nekatere zahteve, predstavniki 

občine bodo pripombe preučili in jih skušali v čim večji meri upoštevati. Ko bo pripravljena 

dokončna rešitev bodo lastniki zemljišč ponovno pozvani na sestanek s predstavniki občine, 

da se dokončno dogovorijo o izvedbi del.  

 

Ad 2: pregled in potrditev zapisnika 6. seje 

Sklepi zadnje seje so uresničeni.  

 

Zapisnik je bil soglasno potrjen.  

 

Ad 3 : tekoča problematika 

a. Ob rebalansu proračuna so finančna sredstva, ki so iz lanskega leta ostala na računu KS 

prerazporejena po posameznih postavkah. Na računu je bilo ob koncu 2014 15.700,00€, 
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sredstva smo namensko varčevali, da bomo financirali del obnove na pokopališču v 

Zaloščah. Sredstva so se razporedila: 

- Za delovanje KS se nameni dodatnih 4.733,00€ 

- Za prireditve dodatnih 3.000,00€ 

- Za krajevne poti dodatnih 3.000,00€ 

- Za pokopališča  dodatnih 5.000,00€. 

Sredstva, ki so ostala neporabljena na postavki urejanje kontejnerskih mest so bila prenesena 

v proračun občine, ki je v celoti prevzela urejanje te problematike. 

V letošnjem letu bo potrebno urediti dve kontejnerski mesti. Za kontejnersko mesto med 

Zaloščami in Dornberkom smo pridobili predračun, ki znaša 5.600,00€, dovoljenje DRSC-ja 

je pridobljeno. Potrebno je izdelati še načrt in varnostno ceno. Pričakujemo, da se bo 

investicija izvedla čim prej. Za kontejnersko mesto na Saksidu bo potrebno po izdelavi načrta 

pridobiti soglasje DRSC. 

 

Uredilo se je »pročelje« pokopališča v Dornberku, v letošnjem letu bo potrebno sanirati tudi 

zadnji zid, ki je v zelo slabem stanju. 

 

b. Poraba sredstev KS:  

- KS je namenila sredstva iz delovanja tudi za nekaj pomoči pri izvajanju dogodkov 

in investicij. Skupaj s športnim društvom je KS obnovila ograjo ob otroškem 

igrišču v Dornberku, za to investicijo smo namenili 500,00€. Večji del investicije v 

obnovo ograje pokrivata ŠD in zasebni lastnik.  

- Ob tradicionalni prireditvi Tabrški večeri bo KS pokrila potne stroške dvema 

pevskima zboroma(625,00€). Tako pomagamo pri organizaciji zelo pomembnega 

dogodka v KS.  

- KS bo kupila šotor za potrebe prireditev v vasi, strošek znaša 350,00 €. Šotor v 

velikosti 5x8m bo omogočil izvedbo manjših prireditev v kraju, ki so bile doslej 

zaradi slabega vremena pogosto odpovedane. 

- 600,00€ je bilo namenjenih za sanacijo dela sprehajalne poti v Zaloščah kjer je 

bilo potrebno zaradi posipanja brežine urediti odvodnjevanje 

 

c. Tradicionalna prireditev Tabrški večeri bo tudi letos potekala 5 in 6 junija. Petkov večer 

bo obogatil nastop pihalnega orkestra. Zbrali se bomo ob spomeniku v središču vasi. Tam 

se bomo s polaganjem venca spomnili 70 letnice osvoboditve, nato se bomo domačini 

skupaj z nastopajočimi ob taktih glasbe podali do prizorišča koncerta, ki bo potekal pri 

Zdravstvenem domu. V soboto sledi koncert pevskih zorov v Taboru ali v primeru slabega 

vremena na šoli. 
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d. Prejeli smo pritožbe krajanov v Zaloščah in v Dornberku na Stritarjevi ulici, da nepravilno 

parkirani avtomobili povzročajo težave in ovirajo promet v naselju. 

 

Sklep: s problematiko bo predsednica KS seznanila policista, ki skrbi za območje  

KS Dornberk, ta naj lastnike avtomobilov opozori na prekršek in jih obvesti o 

morebitnih sankcijah zaradi nepravilnega parkiranja in oviranja prometa. 

 

e. Na svet KS se je obrnila domačinka iz Tabora, ki bi želela kupiti stavbo v Taboru, ki je v 

lasti občine, ker je bila v projektu revitalizacije naselja predvidena za dejavnost vinoteke 

ali trgovine z domačimi izdelki. Ker se ta dejavnost očitno ne bo razvila je KS v 

preteklosti že dala mnenje, naj se stavba proda zainteresiranim bližnjim stanovalcem. 

Sklep bomo ponovno poslali občini in zainteresirani domačinki, ki smo jo tudi 

opozorili,da bi morala v primeru nakupa ohraniti stolp ob hiši, saj gre za kulturno 

dediščino. 

     Sklep: svet KS se strinja s prodajo stavbe v Taboru, ker se za namen vinoteke ali    

     trgovine z domačimi izdelki očitno ne bo uporabila.  

 

f. Prejeli smo vlogo lastnika kompleksa Zeleni Gaj, ki želi kupiti del občinskega 

zemljišča(parcelna št. 1892/1 za namen parkirišča. 

Sklep: svet KS daje pozitivno mnenje h prodaji zemljišča. 

 

g. V Zaloščah so nas prebivalci opozorili na propadajoči objekt v strnjenem naselju, ki se 

podira in ogroža okoliške prebivalce. 

Sklep: o nevarnem objektu svet KS obvesti Civilno zaščito in po potrebi gradbeno 

inšpekcijo. 

 

Ad 7. razno  

a. Predsednica KS in Martin Čotar sta članom sveta pojasnila, da je prišlo do zaustavitve 

del na zvoniku v Taboru, ki naj bi jih izvajali domačini z lastnimi prispevki. 

 

b. Martin Čotar je opozoril, da prihaja do nesoglasij glede zvonjenja v Taboru.  

Sklep: Svet KS bo na domačega župnika naslovil pojasnilo kako je zvonjenje 

potekalo v preteklosti, da  je zvon last krajanov in ne župnije, zaprosili ga bomo 

naj skrb za zvonjenje prepusti domačinom. 

 

 

              zapisala:                                                                    predsednica sveta KS Dornberk 

        Karmen Saksida                                                                               Štefka Susič 
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