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Z a p i s n i k 

 

24. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 28. marca 2017, s pričetkom ob 19. uri, v prostorih 

KS Dornberk. 

 

Prisotni:  Simon Justin,  Štefka Susič, Sonja Saksida Martin Čota, Davorin Slejko in Karmen 

Saksida. 

 

Opravičeni: Radoš Kavčič 

  

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje sveta KS 

2. čistilna akcija 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 

 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1:  potrditev zapisnika 

Zapisnik 23. seje so člani sveta KS soglasno potrdili.  

 

Ad 2: čistilna akcija 

Tudi letos bo v KS Dornberk organizirana čistilno akcijo, glede na izkušnje iz preteklega leta  

bo akcija že v aprilu, ker so v maju brežine že preveč zaraščene in je čiščenje oteženo. 

Čistilna akcija bo 8.4. med 9:00 in 13:00. Cilj je očistiti vpadnice v naselja, ulice v naselju so 

večinoma urejene in čiste. Udeleženci se zberejo na »kampotu«, tam bo po končani čistilni 

akciji tudi zaključek s kosilom. KS bo kupila rokavice in vrečke. O akciji bodo obveščena vsa 

gospodinjstva in društva v KS. Vabilu na čistino akcijo bo dodano tudi opozorilo naj krajani 

uredijo žive meje in drevesa, ki ovirajo preglednost cest in hojo po pločnikih. 

 

Ad 3. tekoča problematika 

a. v  imenu društev in sveta KS bo na občinsko upravo naslovljen dopis z vprašanjem 

ali je telovadnica ob šoli varna za uporabo in, če ni kdaj naj bi bile odpravljene vse 

pomankljivosti, da bo mogoče objekt uporabljati. V zadnjem času se širijo 

informacije, da telovadnica ni varna, razpisa za drugi del opreme še ni. Krajani pa 

zahtevajo jasne odgovore kdaj bodo lahko uporabljali novo telovadnico. 

b. Predsednica  sveta KS poroča, da smo korespondenčno potrdili sklep o ukinitvi 

javnega dobra v Dragi. To je potrebno za ureditev lastniških razmerij med državo 

in občino na delu kjer poteka državna cesta. 

c. S strani Telekoma smo prejeli novo pogodbo. KS ima odslej paket, ki bo bolj 

ugoden, za enako ceno kot doslej bo na voljo več storitev. 
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d. MONG je vodstvo KS obvestila, da bo najbrž potreben umik avtobusnega 

postajališča na Prešernovi ulici, kjer ustavlja avtobus v smeri Sežane. Lastnik 

objekta pred katerim ustavlja avtobus toži občino, češ, da so postavili postajališče 

brez soglasja, on pa naj bi bil oškodovan, ker naj bi čakajoči na avtobus sedeli na 

njegovih stopnicah in smetili zelenico. Na tej lokaciji ni nadstreška, je le 

označevalna tabla za postajališče, avtobus pa ustavlja na cestišču, ker druge 

možnosti ni.  MONG prosi za pomoč pri iskanju nove lokacije, kar pa bo zahtevna 

naloga, ker so vse mogoče lokacija za ustavljanje avtobusa na nevarnih odsekih. 

 

Ad 4. razno 

a. Prebivali zaselka Saksid pa so na KS naslovili prošnjo, da bi uredili postajališče ob   

državni cesti, ker otroci čakajo avtobus na cesti, brez oznak. Mong smo zaprosili 

za mnenje ali je na  lokaciji, ki jo predlagajo domačini mogoče urediti postajališče. 

b. Še vedno ni rešitve za problem odvodnjavanja v zaselku Saksid, predstavniki CZ 

so bili na ogledu, rešitve še niso podali. 

c. V zaselku Draga želijo urediti del hudourniškega potoka urediti, ker tam teže 

kanalizacija. Sosednje bodo kupili cevi, KS bo plačala izkop. 

d. Na Zavod za varovanje kulturne dediščine se bo naslovilo dopis, ali razpolagajo s 

sredstvi za  obnovo freske na zvoniku v Taboru. 

e. Znamenje v Taboru bo kmalu obnovljeno in postavljeno.  

 

 

       zapisala:                                                                 predsednica sveta KS Dornberk 

    Karmen Saksida                                                                             Štefka Susič 

 

 


