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Zadeva:  Zapisnik sveta krajevne skupnosti Dornberk 

Št. seje:  27/2013  

Datum  16.9.2013 

Prisotni člani:  

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

Andrej Baša, Davorin Slejko, Karmen Saksida. 

Odsotni člani:  Dušan Saksida 

Dnevni red poslan dne 11.9.2013 (ustno) 

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

član nadzornega odbora Franc Vodopivec.  

 

Vsebina:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje sveta Krajevne skupnosti  

Člani sveta so pregledali zapisnik 26. seje sveta KS. Pri točki 2.d. »Mnenje o odkupu 

zemljišča« je bila s strani predsednice sveta KS predlagana dopolnitev sklepa, tako da se 

sklep glasi:  

»Svet KS daje soglasje k prodaji zemljišča. Lastnika zemljišča št. 29 k.o. Dornberk 

(MONG), poziva, da kupcu zemljišča omogoči nemoten dostop do kupljenega 

zemljišča, čez parcelo št. 29 k.o. Dornberk.  

 

Člani sveta KS so dopolnjen sklep soglasno potrdili. Drugih pripomb ali dopolnitev zapisnika 

26. seje sveta KS člani sveta niso imeli. 

 

Predlog predsednice sveta KS: Svet KS potrjuje zapisnik 26. seje sveta KS s predlagano 

dopolnitvijo sklepa točke 2.d. 

 

Glasovanje: Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep št. 26-1: Svet KS potrjuje zapisnik 26. seje sveta KS. 

 

2. Pregled in potrditev zapisnika izredne, razširjene seje sveta Krajevne skupnosti  

Člani sveta so pregledali zapisnik izredne, razširjene seje sveta KS na kateri so predstavniki 

MONG in projektne pisarne predstavili projekt gradnje telovadnice ob OŠ Dornberk ob 

pridobitvi gradbenega dovoljenja.  

 

Člani sveta KS niso imeli pripomb na zapisnik.  

 

Predlog predsednice sveta KS: Svet KS potrjuje zapisnik izredne, razširjene seje sveta KS.  

 

Glasovanje: Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep št. 26-2: Svet KS potrjuje zapisnik izredne, razširjene seje sveta KS. 
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3. Razno 

3.1. Žarni zid v Zaloščah 

Predsednica sveta je člane seznanila o poteku izdelave načrta žarnega zidu na pokopališču 

v Zaloščah. V okviru postopka pridobitve gradbenega dovoljenja bo potrebno:  

- pridobiti mnenje Zavoda za spomeniško varstvo, 

- pridobiti soglasja lastnikov mejnih zemljišč, 

- urediti prenos zemljišča iz KS Dornberk na MONG. V skladu z zakonodajo MONG ne 

more vlagati v nepremičnine, katerih ni lastnik. O prenosu zemljišča so že obvestili 

gospodarski svet župnije Dornberk. Pogodbo o prenosu zemljišča pripravlja pravna 

služba MONG.  

Po zagotovilu odgovornih oseb MONG naj bi se gradnja žarnega zidu začela do novega leta 

2014. V žarnem zidu je predviden prostor za 35 žar.  

 

Predlog predsednice sveta KS: Svet KS se je seznanil s potekom izdelave načrta žarnega 

zidu v Zaloščah. Svet KS soglaša s prenosom zemljišča za izgradnjo žarnega zidu iz KS na 

MONG in pooblašča predsednico KS ga. Štefko Susič za podpis pogodbe.  

 

Glasovanje: Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep št. 26-3-1: Svet KS se je seznanil s potekom izdelave načrta žarnega zidu v 

Zaloščah. Svet KS soglaša s prenosom zemljišča za izgradnjo žarnega zidu iz KS na 

MONG in pooblašča predsednico KS ga. Štefko Susič za podpis pogodbe. 

 

3.2. Pločnik v zaselek Draga 

Predsednica sveta je člane seznanila o zaključku razpisa za izgradnjo pločnika v Draga. Za 

izvajalca je bilo izbrano Cestno podjetje Gorica. Pridobljena so bila tudi soglasja za izgradnjo 

pločnika od lastnikov zemljišč. Soglasja k asfaltaciji pločnika ni dala samo ga. Štefanija 

Hrovatin (Mara).  

 

Svet KS se je seznanil s potekom projekta izgradnje pločnika v zaselku Draga. K točki 3.2. ni 

sprejel sklepa.  

 

3.3. Kontejnersko mesto 

Predsednica sveta je člane seznanila o poteku ureditve nadomestnega kontejnerskega 

mesta med Dornberkom in Zaloščami. Za kontejnersko mesto je KS pridobila potrebna 

soglasja. Umeščeno je na parceli, katere lastnik je MONG in je obdana z dvema parcelama, 

ki sta javno dobro (pot). Kontejnersko mesto bo obzidano v obliki črke U in bo zagotavljalo 

prostor za 10 kontejnerjev. Na koncu kontejnerskega mesta bo obračališče. Predračun 

izvajalca za izris in ureditev kontejnerskega mesta znaša 5.993 EUR.  

 

Svet KS se je seznanil s potekom projekta ureditve kontejnerskega mesta. K točki 3.3. ni 

sprejel sklepa.  
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3.4. Prošnja za finančno pomoč 

Predsednica sveta je člane seznanila s prošnjo športnega, kulturnega in turističnega društva 

Zalošče za finančno pomoč pri izvajanju načrtovanih projektov v jeseni 2013.  

 

Predlog predsednice sveta KS: Svet KS se je seznanil s prošnjo športnega, kulturnega in 

turističnega društva Zalošče in soglaša z dotacijo finančne pomoči v višini 300 EUR.  

 

Glasovanje: Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep št. 26-3-4: Svet KS se je seznanil s prošnjo športnega, kulturnega in turističnega 

društva Zalošče in soglaša z dotacijo finančne pomoči v višini 300 EUR. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Datum:27.9.2013 


