35. seja sveta Krajevne skupnosti Dornberk

Zadeva:
Št. seje:
Datum

23.7.2012

Prisotni člani:
Odsotni člani:

Zapisnik sveta krajevne skupnosti Dornberk
35/2014
23.7.2014
Štefka Susič (predsednica sveta KS), Dušan Saksida, Martin Čotar,
Davorin Slejko, Andrej Baša.
Karmen Saksida, Borut Mozetič

Dnevni red poslan dne

17.7.2014

Na seji sveta KS je bil prisoten tudi predsednik nadzornega odbora KS g. Milan Saksida.
Predlagan dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 34. Seje
2. Tekoča problematika
3. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet
Vsebina:
1. Pregled in potrditev zapisnika 34. seje sveta Krajevne skupnosti
Člani sveta so pregledali zapisnik 34. seje sveta KS. Na zapisnik člani niso imeli pripomb.
Predlog predsednice sveta KS: Svet KS naj potrdi zapisnik 34. seje sveta KS.
Glasovanje: Predlog je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 35-1: Svet KS potrjuje zapisnik 34. seje sveta KS.
2. Tekoča problematika
2.1 Žarni zid na pokopališču v Zaloščah
Predsednica sveta je člane seznanila s pripravljenim projektom za izvedbo žarnega zidu na
pokopališču v Zaloščah. Člani sveta se s predlaganimi rešitvami strinjajo in predlagajo, da se
čim prej pristopi k izvedbi.
Svet KS v okviru 2.1. točke ni sprejel sklepa.
2.2 Oglaševalna tabla za sprehajalne oziroma pešpoti
Po predstavitvi izgleda sprehajalne table je bilo dogovorjeno, da se na terenu samem določi
lokacijo za postavitev. Predlagano je, da se tabla postavi ob kapelici ali na avtobusni postaji
v Zaloščah.
Svet KS v okviru 2.2 točke ni sprejel sklepa.
2.3 Pritožba lastnic zemljišča parc. št. 734/1 k.o. Dornberk zaradi zalivanja parcele
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V preteklosti je med to in sosednjo parcelo potekal odprt jarek za odvod meteornih voda.
Sčasoma se je v jarek postavilo cevi in ga zasulo. V času večjih voda, verjetno zaradi manjše
prepustnosti, prihaja do zalivanja sosednje parcele.
Predlog predsednika sveta KS: Opozori naj se g. Bojana Rojc, da je dolžan urediti
odvodnjavanje meteornih voda ob svoji parceli.
Glasovanje: Predlog je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 35-2.3: Opozori naj se g. Bojana Rojc, da je dolžan urediti

odvodnjavanje meteornih voda ob svoji parceli.
2.4 Razpis lokalnih volitev 2014

Lokalne volitve so razpisane za 5. Oktober 2014. Na tej osnovi smo od Občinske
volilne komisije prejeli obrazce za vložitev kandidatur za člane sveta KS Dornberk.
Rok za vložitev kandidatnih list je 10.9.2014.

3.Razno
3.1 Jašek na križišču Gregorčičeve in Prešernove ulice
Zaradi posedanja terena ob jašku v križišču nastaja udarna jamo. Nemudoma je o tem treba
obvestiti Cestno podjetje Nova Gorica.
3.3 Cestna rešetka v Taboru

Obvesti se pristojne službe, da popravijo poškodovano rešetko.
3.3 Tampon za posipavanje poškodovanih krajevnih poti
Pri podjetju Gratip d.o.o. se naroči potrebno količino tampona za sanacijo poškodovanih
krajevnih poti.
Zapisnik pripravil : Dušan Saksida

Datum:28.8.2014
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