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Z a p i s n i k 

 

18. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 6. september 2016, s pričetkom ob 20. uri, v 

prostorih Krajevne skupnosti Dornberk . 

 

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

Saksida. 

 

Opravičeni: Sonja Saksida 

  

 

Predlagani dnevni red: 

 
1. potrditev zapisnika 17. seje 

2. odprtje telovadnice 

3. pešpot Dornberk. Prvačina  

4. tekoča problematika 

5. razno 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: pregled in potrditev zapisnika 16. seje 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. Sklepi so uresničeni. 

 

Ad 2: odprtje telovadnice ob OŠ Dornberk – informacija 

Slovesnosti ob odprtju telovadnice naj bi se zvrstile v treh dneh. Uradno odprtje bo v četrtek 

22.9. Program pripravi OŠ Dornberk skupaj z občinsko protokolarno službo. 

V petek 23.9. KS organizira glasbeni večer na katerem se bodo predstavili vsi pevski zbori v 

KS, nastopili pa bodo tudi mladi harmonikarji.  Šola pomaga pri organizaciji tega večera. 

Sobota 24.9. bo posvečena športu, program pripravlja Športno društvo Dornberk v 

sodelovanju z učitelji športne vzgoje. Dopoldan bodo aktivnosti za šolarje, igre brez  meja,. 

Popoldan pa športne aktivnosti za vse generacije, Kakšen bo program je odvisno od tega 

koliko opreme bo v telovadnici na voljo. Vse prireditve so vključene v program občinskega 

praznika. Poleg tega bodo vsa gospodinjstva v Dornberku in Prvačini prejela vabilo, zgibanko 

s tridnevnim programom prireditev. 

 

Ad 3: pešpot Dornberk-Prvačina 

Dela naj bi stekla v začetku septembra, most pa bo postavljen prihodnje leto, ker v letošnjem 

proračunu ni dovolj sredstev. Upamo, da bo MONG v času gradnje uredila izmere, da bi 

istočasno z zaključno fazo urejanje pešpoti naredili tudi asfaltno prevleko na ulici mimo bivše 

cvetličarne. 
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Ad 4: tekoča problematika 

a. S strani strokovnih služb MONG smo prejeli v otrditev PZI za žarne niše na 

pokopališču v Zaloščah. Uvaja se nekaj manjših sprememb. Niše ostajajo enake, 

povečajo pa se nadstreški nad žarnimi nišami. Upamo, da bodo dela čim prej izvedena, 

ker se že dolgo vlečejo. 

Sklep: svet KS Dornberk se strinja s predvideno spremembo. 

 

b. Novo kontejnersko mesto v Dornberku letos očitno ne bo povečano.  

 

c. Znamenje v Taboru, zapleta se, ker nova lastnica zemljišča nad predvideno lokacijo 

postavitve znamenja želi meritve, ker meni, da je del zemljišča predvidenega za 

postavitev znamenja v njeni lasti. Predstavniki KS so preverili stanje v zemljiški knjig, 

ki izkazuje, da gre tu za javno dobro. 

 

Sklep: Ker je iz izpiska v zemljiški knjigi jasno razvidno, da je lokacija za postavitev 

znamenja javno dobro KS ne bo plačal meritev. Če lastnica sosednjega zemljišča želi 

nove izmere naj pokrije stroške meritev. Strošek meritev vedno plača naročnik, KS 

meritve plačuje le, ko gre za širši interes krajanov, nikoli pa posameznikom. 

 

Ad 5: razno 

a. Ob vhodu v vas Dornberk je postavljen informacijska turistična tabla. Ker s strani 

donatorjev niso bila pridobljena vsa potrebna sredstva b del stroškov pokrila KS. Člani 

sveta se s tem strinjajo. 

b. KS je pomagala tudi pri organizaciji lovske maše v avgustu. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

 

       zapisala:                                                                 predsednica sveta KS Dornberk 

    Karmen Saksida                                                                             Štefka Susič 

 

 


