2.seja sveta Krajevne skupnosti Dornberk

14.1.2019

2. seja sveta KS Dornberk, ki je bila dne 14.1.2019, s pričetkom ob 19. uri, v prostorih KS
Dornberk
Prisotni: Štefka Susič, Davorin Slejko, Radoš Kavčič, Simon Justin, Martin Čotar in Katarina Kralj
Opravičeni: Karmen Saksida
Vabljeni gost: Darijan Šinigoj – predsednik ŠD Dornberk

Predlagani dnevni red:
-

Problematika dvorane na Kampotu
Tekoča problematika

Ad1: Problematika dvorane na Kampotu
Predsednik Športne društva Dornberk g. Darjan Šinigoj je predstavil problematiko dvorane na
Kampotu, katera je nujno potrebna sanacije. Dvorano se vzdržuje toliko, da se jo lahko vsaj nekaj
uporablja. Streha je bila sanirana pred dvema leti, največjo težavo predstavlja ogrevanje, instalacije,
okna in vrata zaradi varnostnih ukrepov. Darjan poudari, da objekt kljub slabemu stanju se sam ne bo
porušil, ker je dobro grajen. Mestna občina si objekta ne želi, zaradi velikih stroškov obnove, prav
tako v objekt ne vlagala, če je lastnik ŠD. Interesent za prevzem objekta in obnovo je tudi
Stanovanjski sklad, vendar če se del objekta nameni za stanovanja, katera morajo imeti tudi
parkirišča nastane težava, ker bi se del igrišča ob dvorani spremenilo v parkirna mesta. Darjan pove,
da je bil pred leti dogovor z MO, da se lastništvo objekta prenese na MONG, ŠD Dornberk pa bi bil
uporabnik objekta. Vendar ko so prejeli v podpis pogodbo, je bila vsebina pogodbe drugačna kot je
bilo dogovorjeno v predpogodbi. KS o pogodbi in njeni vsebini ni bila seznanjena. Darjan prav tako
poudari, da MONG nima interesa za obnovo Kampota, ker je vsa sredstva namenila za novo
telovadnico in obnovo vrtca. Klub novi telovadnici, ki naj bi bila v Dornberku namenjena za vse
dogodke, ni tako, saj je najem telovadnice previsok in si društva najemna ne morejo privoščiti.
Dogovorimo se, da ŠD pripravi projekt oz. celostno predstavitev podobe Kampota, za kaj točno bi se
uporabljala. Želja ŠD je, da se del prostorov uredi in bi se lahko uporabljali za manjše posamezne
prireditve. Dvorana bi se uporabljala za prireditve in potrebe kraja. Pod dvorano bi se lahko uredilo
fitnes. Stanovanje, ki je že na vrhu, bi ostalo, prav tako bar.
Sklep: ŠD pripravi projekt namena uporabe Kapota, katerega predstavi KS in nato skupaj
posredujemo zahtevo na MONG. Takoj ko se skonstruira MO je potrebno zahtevati sestanek z
novim županom.

Ad2: potrditev zapisnika 1. seje
Sklep: Zapisnik je soglasno sprejet.
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Ad3: tekoča problematika
a. Predsednica KS predlaga, da se za podpredsednika imenuje Radoš Kavčič.
Sklep: Člani KS potrdijo imenovanje Radoša Kavčiča za podpredsednika KS.
b. Inventura komisija je pregledala stanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ter
ugotovila da se dejansko stanje ujema z inventurnimi listami. Predlaga odpis 5. garnitur
gasilskih min in predlaga nabavo novi garnitur.
Sklep: svet KS se strinja z predlogom o nakupu novih garnitur miz.
c. Krajani predlagajo sanacijo zidu na pokopališču v Dornberku, ker je nevarnost da se bo
porušil.
Sklep: svet KS sprejme, da se najprej obnovi zahodni zid pokopališča.
d. Razgrnitev plana poteka plinovoda. Predsednica KS predlaga, da se v petek 18.1.2019 skliče
sestanek z vsemi lastniki kmetijskih zemljišč po katerih bo potekala nova trasa plinovoda.
Lastniki zemljišč, bi ponovno podali svoje mnenje glede prelagane trase, ter o ponovno
poslani pritožbi na Ministrstvo RS za okolje.
Sklep: vabila se obesijo v trgovino Mercator v Dornberku, ter v Kmetijsko trgovino v Dornberku.
e. Izplačilo sejnin
Sklep: sejnine se izplačujejo od konstruktivne seje naprej, skladno s pravilnikom MONG.
f.

Potrditev urnika Bar Siesta

Sklep: svet KS potrdi urnik Bara Siesta

zapisala:
Katarina Kralj

predsednica sveta KS Dornberk
Štefka Susič

