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Zapisnik 

 

13. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 27. Januarja 2016 ob 19:00 v prostorih KS 

Dornberk. 

 

Prisotni: Štefka Susič, Simon Justin, Martin Čotar, Karmen Saksida, Davorin Slejko 

 

Opravičeni: Sonja Saksida, Radoš Kavčič 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje sveta KS 

2. Problematika obnove hiše v Taboru 

3. Inventura 2015 

4. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: pregled uresničenih sklepov in potrditev zapisnika 12. seje 

 

 Sklep: Zapisnik 12. seje  je bil soglasno potrjen. 

 

Ad 2: problematika obnove hiše v Taboru 

Po zboru krajanov ostaja mnenje o podpori obnovo takoimenovani Potarjevi hiši deljena. 

Soseda, ki se je pogovarjala o nakupu te hiše in ji je bilo s strani KS dano tudi soglasje za 

nakup je ponovno obiskala občinsko upravo, sestala se je z Andrejem Markočičem. Odgovor s 

strani občinske uprave je bil, da bodo povprašali za mnenje svet KS, v pogovoru s 

predsednico pa je Markočič prosil naj KS ne sprejema dokončnega mnenja, ker, da se bodo 

predstavniki občine še pogovarjali z lastnico sosednje hiše. 

 

Sklep: Priporočilo sveta KS je, naj občina išče možnost prodaje »Potarjeve hiše« in 

nakupa kakšne druge nepremičnine v Taboru, ki bi omogočal v bližini tudi parkiranje 

in tako tudi razvoj dejavnosti, ki bi bila na obstoječi lokaciji omejena. 

 

Ad 3: inventura osnovnih sredstev in drobnega inventarja: 

V letu 2015 je KS kupila nov manjši šotor za prireditve, postavljeni so bili štirje panoji za 

oglase in trije za osmrtnice, kupili smo 13 kompletov lučk in prenosni računalnik, ker se je 

prejšnji pokvaril. Odpisane lastnine v letu 2015 ni nilo. 

 

Ad 4: razno  
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a. Prejeli smo predračun za vgradnjo rešetke in ureditev odvodnjavanja na vhodu v vas 

Potok. Predračun CPG znaša 1.855€. 

b. Igor Harej je ponovno pisno opozoril na problem odvodnjavanja meteorne vode in 

nevarnosti plazenja v taboru ob »Šantaneli«. Pripravljen je poskrbeti za ureditev 

okolice, prosi pa za soglasje KS in izdelavo izmer, da bi ne bi pri vzdrževanju in 

urejanju okolice posegal v javno dobro. 

Sklep: KS daje soglasje Igorju Hareju za ureditev ceste v skladu z geotehničnimi 

priporočili. MONG bomo zaprosili za izdelavo izmer. 

c. MONG prosi za soglasje za odobritev urnikov lokala Siesta in Turistične kmetije 

Saksida. Urniki ostajajo nespremenjeni. 

Sklep: KS daje soglasje k urnikom lokalov. 

 

 

              zapisala:                                                                    predsednica sveta KS Dornberk 

        Karmen Saksida                                                                               Štefka Susič 

 

 


