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Zapisnik 

 

2. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 24. nov. 2014 ob 20. uri v prostorih KS Dornberk. 

 

Prisotni:  Martin Čotar, Simon Justin, Radoš Kavčič, Karmen Saksida, Sonja Saksida, 

Davorin Slejko,  Štefka Susič. 

  

 

Predlagan dnevni red: 

 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta KS 

2. Tekoča problematika 

3. Razno 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: pregled in potrditev zapisnika 1. seje 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

Ob obravnavi zapisnika v skladu s sklepom sprejetim na konstitutivni seji so se člani odločili 

na katerih področjih bi se prednostno udejstvovali.  

Radoš in Simon bosta delovala na področju Civilne zaščite , varovanja okolja in sodelovanja z 

društvi. Sonja bo na voljo za pravne nasvete. Karmen kot doslej prevzema stike z javnostmi in 

pomoč pri prireditvah. Davorin bo prevzel področje skrbi za zemljišča, meritve, določanje 

parcelnih meja. 

To je le okvirna delitev sicer pa se bo delo usklajevalo glede na potrebe v kraju. 

 

Ad 2: tekoča problematika 

a. Igor Harej je v pismu, ki ga je naslovil na KS opozoril na problem odvodnjavanja in 

na to, da voda uničuje kulturni spomenik- »kalono«. Harej je pismo naslovil tudi na 

občino. Problem so si na licu mesta ogledali strokovnjaki in predstavniki Civilne 

zaščite. Dogovorili so se kako naj se problem reši. Delno bodo posege izvedli lastniki 

zemljišč, delno se bo odvodnjavanje rešilo v sklopu sanacije plazu, ki poteka v 

Taboru. S temi posegi se bo rešil problem na celotnem območju, pred Šantanelo bodo 

postavili količke, da bo se v okolici kulturnega spomenika prepreči parkiranje strojev.  

Martin predlaga, da bi naredili še izmere okrog Šantanele, da bi se vedelo kateri del 

zemljišča je last občine. 

b. Glede problematike gradnje telovadnice se je predsednica KS udeležila sestanka sveta 

staršev. Ti so povabili svetnike, člane sveta zavoda in predstavnike KS, da bi iskali 

rešitev kako zagotoviti nadaljevanje del. Prva faza gradnje se bo iztekla konec 
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novembra. Župan razpis za drugo fazo načrtuje šele v letu 2015, po sprejetju 

proračuna. Svetniki bodo poskušali doseči, da bi do razpisa prišlo še v tem letu. 

c. Predsednica je člane sveta seznanila, da bi tehnični prevzem pločnika Draga 

2.12.2014. 

d. Razpis za izbiro izvajalca za gradnjo žarnega zidu na pokopališču v Zaloščah naj bi bil 

objavljen v tednu dni. Gradbena dela naj bi potekala vso zimo. 

e. Občina je naročila novo kategorizacijo cest in poti. Gradivo so poslali na vpogled KS. 

Člani ugotavljajo, da bo odslej večina cest občinskih. 

Sklep: Občini se predlaga,  da bi se kot občinska cesta kategorizirala tudi pot v 

zaselek »Benatke« in del poti na Gmajni v Zaloščah(»v Javi«). 

 

f. Občina je zaprosila za mnenje KS glede urnika odprtja Turistične kmetije Lisjak  v 

Zaloščah. Predlagan je urnik od petka do nedelje od 12:00 – 02:00. 

Sklep: Svet KS se strinja s predlaganim urnikom. 

 

g. Občina je pripravila pogodbo o upravljanju lastnine. KS bo upravljala s stavbo v 

Dornberku in igriščem v Zaloščah. Podstrešni del stavbe ni v upravljanju KS. Pogodba 

je enaka kot doslej. 

 

h. Pred novim letom potrebno imenovati inventurno komisijo. 

Sklep: V inventurno komisijo so imenovani Sonja Saksida, Simon Justin in Radoš 

Kavčič. 

 

i. Člani sveta KS se morajo odločiti kako bodo izplačane sejnine. 

Sklep: Sejnine se izplačujejo v skladu s pravilnikom. 

 

j. Finančni plan za leto 2015 bo svet natančno obravnaval po obravnavi proračuna 

občine. Okviren plan je predsednica posredovala občini. Glede na navodila občinske 

uprave je potrebno porabo ohraniti na nivoju leta 2014. Zahtevamo pa, da se sredstev 

namenjenih za KS ne niža. 

 

k. Kulturne prireditve: V petek 28.11.  bodo gasilci ob 18:00 predali defibrilator, ki ga 

krajanom podarjajo s sredstvi donacije Mercatorja.  

Ob 19:30 bo v OŠ nastopila dramska skupina iz Trente. 6. Dec bo v cerkvi v Zaloščah 

dobrodelni Miklavžev koncert. 

 

 

 

         zapisala:                                                                 predsednica sveta KS Dornberk 

    Karmen Saksida                                                                         Štefka Susič  
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