6. seja sveta Krajevne skupnosti Dornberk

07.04.2015

Zapisnik
6. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 7. aprila 2015 ob 20.00 v prostorih KS Dornberk.
Prisotni: Martin Čotar, Radoš Kavčič, Karmen Saksida, Sonja Saksida, Štefka Susič, Simon
Justin, Davorin Slejko.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. seje sveta KS
2. Tekoča problematika
4. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1: pregled in potrditev zapisnika 5. seje
Ob obravnavi zapisnika je predsednica sveta KS Dornberk pojasnila, da so sklepi uresničeni
razen načrtovanih izmer parcelnih mej, ker za to občina nima finančnih sredstev na razpolago.
Z lastniki gostilne pri Lojzetu je govorila so obljubili sanacijo objekta. Če se to ne bo zgodilo
bomo prisiljeni poklicati inšpekcijske službe.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad 2 : tekoča problematika
a. 30.3. bosta KS Dornberk obiskala župan Matej Arčon in novi vodja kabineta župana
Andrej Markočič. Sestanek s člani sveta KS bo ob 19:00 v prostorih KS Dornberk.
Pred sestankom naj bi županu poslali teme in vprašanja o katerih bo tekel pogovor na
sestanku.
Sklep: Na sestanku bomo izpostavili problematike : gradnje telovadnice, dokončanja
pločnika Draga – Dornberk, gradnje kanalizacijskega omrežja in priključitve na
čistilno napravo v Prvačini, urejanja kontejnerskih mest, začetka gradnje žarnega
zidu in ureditve pokopališča v Zaloščah ter gradnje mrliške vežice, problem
manjšanja obsega javne službe vzdrževanja cest. Župana bomo povprašali tudi kako
vidi vlogo KS v bodoče.
b. Novi vodja kabineta župana pričakuje spisek načrtovanih investicij v KS za prihodnja
4 leta z finančno opredelitvijo.
Sklep: pripravili in poslali bomo spisek investicij in pričakovanih vlaganj v našem
kraju. (gradnje telovadnice Dornberk in rušenje stare, pločnik Draga, kanalizacija
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Dornberk, Zalošče in manjši zaselki, mrliška vežica Zalošče, nadstrešek avtobusnega
postajališča v Dornberku, kontejnerska mesta, parkirišče, vrtec sanacija ali
novogradnja). Finančno naj investicije ovrednotijo odgovorni v občinski upravi, ki
skrbijo za to področje. KS ne vodi investicij in tudi ne more finančno ovrednotiti le
teh.
c. Prebivalci Tabora želijo postaviti znamenje na poti Tabor – Pedrovo, na lokaciji kjer je
baje znamenje že bilo v preteklosti. Radi bi ga predali namenu zadnji dan v maju,
istočasno želijo predati namenu novo fresko na zvoniku v vasi. Stara je namreč
propadla. Pričakujejo finančno pomoč občine ali KS. Vrednost postavitve znamenje
(kapelice) je 5.700€, sredstev v tej višini KS ne more zagotoviti. Lahko mogoče
pomagamo pri financiranju nove freske, a z manjšim zneskom.
d. Novi lastnik Zelenega Gaja je zaprosil za pomoč pri vzpostavitvi javne razsvetljave.
Sklep: KS bo poskušala urediti, da se ponovno priključita dve svetilki ob glavni
cesti. Tiste, ki so pod zabaviščem pa so last Zelenega Gaja in KS ne more
plačevati računov.
e. imenovana na sta bila nova poverjenika Civilne zaščite. Za Dornberk Ivan Šinigoj
in za Zalošče Ivan Mavrič.
Ad 5: razno
Table za plakatna mesta so narejene postavili naj bi jih v tednu dni na lokacijah, kjer so
obstoječa plakatna mesta. V prihodnje bomo poskušali postaviti podobne table, manjše tudi za
osmrtnice, da teh ne bi več obešali na drevesa. Te naj bi bile postavljene na tri lokacije kjer
danes običajno obešajo osmrtnice.

zapisala:
Karmen Saksida

predsednica sveta KS Dornberk
Štefka Susič
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