
21. seja sveta Krajevne skupnosti Dornberk                                                21.december 2016 

 

1 

 

Z a p i s n i k 

 

21. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 21 decembra 2016, s pričetkom ob 19. uri, v 

prostorih Turistične kmetije Lisjak v Zaloščah. 

 

Prisotni:  Simon Justin, Radoš Kavčič,  Štefka Susič, Martin Čota, Davorin Slejko in Karmen 

Saksida. 

 

Opravičeni: Sonja Saksida 

  

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje sveta KS 

2. Tekoča problematika 

3. Razno 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1:  potrditev zapisnika 

V zvezi za zapisnik je predsednica sveta KS pojasnila, da je bila za postavitev obnovljenega 

znamenja v Taboru izbrana nova lokacija. Zahteva Mišele Čotar, da bi v primeru postavitve 

znamenja na lokacijo pod njenim zidom izdali zagotovilo, da bi v primeru obnove zidu občina 

ali katera od inštitucij nosila stroške zaščite ali umika znamenja ni uresničljiva. Niti Zavod za 

varovanje kulturne dediščine, niti občina takega potrdila ne bosta izdala. 

 

Sklep: Mišeli Čotar se v primeru, da bo zahtevala dodatna pojasnila o postavitvi 

znamenja, pošlje odgovor, da dokumentov z njene strani zahtevano vsebino ne moremo 

pridobiti zato smo poiskali nadomestno lokacijo. 

 

Na pobudo Martina Čotarja bi uničeno sliko na znamenju, ki je ni mogoče obnoviti 

nadomestili z v kamen vklesano podobo Svetogosrke matere božje.  

Glede skupnih javnih razpisov predsednica pojasni, da je občina obvestila vse KS, da je bil za 

distributerja električne energije izbran Elektro Maribor. Člani sveta ob tem opozarjajo, da bi 

bilo smiselno podpirati lokalna podjetja 

Zaščitna ograja za cesto v Taboru bo nameščena takoj, ko bo na voljo. 

Prireditve v decembru uspešno potekajo. Plakati za januarski koncert so že natisnjeni. 

 

Zapisnik 20. Seje so člani sveta KS soglasno potrdili. 

 

Ad 2: tekoča problematika 

a. Imenovanja inventurne komisije 

Sklep: v inventurno komisijo so imenovani:  Simon Justin kot predsednik ter Radoš 

Kavčič in Davorin Slejko za člana . 
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b. MONG je zaprosila za mnenje o urniku Turistične kmetije Saksida, vsak dan do 24:00, 

sobota, nedelja do 02:00. 

Sklep: svet KS se strinja s predlaganim urnikom. 

c. Janko Harej je zaprosil za najem enega od praznih grobov na pokopališču v 

Dornberku. Grob je bil pred kratkim prekopan, 

Sklep: svet KS se strinja, da  se ta grob odda v najem. 

d. Informacijo o finančnem stanju: v leto 2017 se prenašajo sredstva KS za asfaltacijo 

ulice v Dornberku in ureditev pokopališča v Zaloščah. Sredstva za prireditve in 

delovanje KS so bila porabljena v celoti. 

 

Ad 3: razno 

a. Simon Justin opozarja, da se na gasilce obračajo domačini iz zaselka Potok naj uredijo 

vodotok, da ne bo več poplav.  

Člani sveta predlagajo, da se prebivalcem pojasni, da gasilce ne morejo posegati v 

vodotoke. Vse pristojne službe so bile  večkrat obveščene o tej problematiki. 

b. Martin Čotar opozarja, da bo lastnik nasada v Dornberku, nasproti vstopa v Tabor 

moral urediti odvodnjavanje v novem nasadu, da zemlja ne bi zdrsnila na državo cesto. 

c. Karmen Saksida opozarja na potek trase plinovoda, ki nad Zaloščami v komleksu 

Špegle seka trajne nasade. O problematiki bo obvestila KGZ s prošnjo naj se obrnejo 

na pristojno ministrstvo. 

d. Karmen Saksida opozarja, da so bila sredstva, ki so bila v prvi obravnavi občinskega 

proračuna namenjena participativnemu proračunu, v drugi obravnavi bila razdeljena 

med KS. Na žalost pa so dodatna sredstva za investicije prejele le nekatere KS. Na 

srečanjih z županom naj predsednica vpraša za pojasnilo te odločitve.  

 

       zapisala:                                                                 predsednica sveta KS Dornberk 

    Karmen Saksida                                                                             Štefka Susič 

 

 


