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Z a p i s n i k 

 

14. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 23. februarja 2016, s pričetkom ob 20. uri, v 

prostorih Krajevne skupnosti Dornberk . 

 

Prisotni:  Simon Justin, Radoš Kavčič, Sonja Saksida, Davorin Slejko,  Štefka Susič, Martin 

Čotar in Karmen Saksida. 

  

 

Predlagani dnevni red: 

 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje sveta KS 

2. Inventurni elaborat za leto 2015 

3. Zaključni račun KS za leto 2015 

4. Razno 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: pregled in potrditev zapisnika 13. seje 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 2: Inventurni elaborat za leto 2015 

Inventurna komisija je podala poročilo in povzetek dela.  

 

Sklep: Svet KS je soglasno potrdil inventurni elaborat za leto 2015.  

 

Ad 3: Zaključni račun KS za leto 2015 

Predsednica KS je prebrala zaključni račun za leto 2015, iz katerega izhaja, da so znašali 

prihodki v letu 2015 - 38.389,12 eur, odhodki pa - 27.185,38 eur, presežek prihodkov nad 

odhodki pa 11.203,74 eur. Predsednica je povedala, da je bila v letu 2015 zgrajena 1. faza 

žarnega zidu na pokopališču v Zaloščah ter da bo izvajalec nadaljeval z deli v letu 2016. 

 

Sestavni del zapisnika je izkaz prihodkov in odhodkov 31.12.2015, iz katerega izhaja izračun 

prihodkov v letu 2015 ter Realizacija finančnega načrta do 31.12.2015 – I. splošni del 

proračuna, iz katerega izhaja izračun presežka prihodkov nad odhodki. Predsednica je 

povedala, da bo potrebno prerazporediti sredstva v višini 5.000,00 eur, ker v letu 2015 nismo 

izvedli asfaltacije. 

 

Sklep: Svet KS je soglasno sprejel računsko in poslovno poročilo za leto 2015. 
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Ad 4: Razno 

1.Simeon in Anuška Plahuta sta Svetu KS predstavila svoje videnje problematike v zvezi z  

   obnovo »Potarjeve hiše« v Taboru in težave, ki jih imata, ker nimata dvorišča. Predlagala 

sta, da bi odkupila parcelo št. 6344/2 k.o. Dornberk, ki je last Daniele Klinec,  ker bi si s 

tem uredila dostop do vrta, ki ga obdelujeta in parkirišče. Povedala sta, da čakata na 

povabilo  na sestanek pri g. Markočiču na MO Nova Gorica. 

 

Sklep: predsednica KS bo predlagala pobudniku projekta ureditve »Potarjeve hiše« 

Antonu Hareju naj se skuša dogovoriti z lastnico parcele Danielo Klinec, da bi 

prodala zemljišče Anuški Plahuta. 

 

2. David Premrl je opozoril, da bo na njegovem zemljišču na Čuklji, kjer je dovolil poseg 

zaradi gradnje telovadnice, če bodo stanje na zemljišču zgolj povrnili v prvotno stanje 

prišlo do plazenja zato je zaprosi, da bi izvajalec na brežini uredil skalomet. 

 

Sklep: Poskušali se bomo dogovoriti z predstavniki MONG, da bi uredili skalomet. 

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 

 

 

       zapisala:                                                                 predsednica sveta KS Dornberk 

    Sonja Saksida                                                                             Štefka Susič 

 

 


