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Z a p i s n i k 

 

19. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 10. oktobra 2016, s pričetkom ob 20. uri, v 

prostorih Krajevne skupnosti Dornberk . 

 

Prisotni:  Simon Justin, Radoš Kavčič,  Štefka Susič, Martin Čotar in Karmen Saksida. 

 

Opravičeni: Sonja Saksida, Davorin Slejko 

  

 

Predsednica sveta KS predlaga dopolnitev dnevnega red z točko finančni plan KS Dornberk 

za leto 2017 in sicer: 

 

1. Potrditev zapisnika 18. seje sveta KS 

2. Finančni plan KS Dornberk za leto 2017 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 
 

Dopolnjen dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1:  potrditev zapisnika 

Zapisnik 18. Seje so člani sveta KS soglasno potrdili. 

 

Ad 2: finančni plan KS za leto 2017 

S strani MONG smo prejeli navodilo naj pripravimo finančni plan za prihodnje leto, poraba 

naj ne bi bila višja kot v letošnjem letu. 

KS Dornberk načrtuje 13.700,00 evrov lastnih prihodkov (najemnine za grobove + najemnina 

Vitel). 

Predvidevajo se odhodki v višini: 12.000,00e za komunalne objekte, za delovanje KS 

2.600,00 evrov, za prireditv 500,00€ in 1.200,00 evrov za krajevne poti 

Podrobnejši finančni plan je priloga zapisniku. 

 

Sklep: svet KS Dornberk potrdi finančni lan za leto 2017. 

 

 

Ad 3:tekoča problematika 

a. Predsednica sveta KS je člane seznanila z vsebino anonimnega pisma, ki ga je  prejela 

po odprtju telovadnice. Na pismo člani ne morejo odgovoriti, ker ni naveden 

pošiljatelj. 

Sklep: člani sveta KS so se seznanili z vsebino anonimnega pisma. Obžalujejo, da se 

avtorji pisma niso podpisali, da bi jim lahko primerno odgovorili. 

b. Gradnja žarnega pokopališča v Zaloščah: dela se bodo nadaljevala po 1. Novembru. 
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c. Odgovor na željo po izvedbi meritev na novi lokaciji postavitve znamenja v Taboru: 

Predsednica sveta KS je lastnico sosednjega zemljišča seznanila s stališčem KS, da ni 

na voljo sredstev za izvedbo meritev, tudi občina nima sredstev. Lastnica sosednjega 

zemljišča je napisala pismo, v katerem ponovno izraža željo, da se izvedejo meritve, 

da se znamenje ne prestavlja in, da se na lokaciji kjer naj bi stalo znamenje gradi 

infrastruktura kot prva faza bodočega parkirišča pod vasjo.(pismo priloga zapisniku) 

 

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

znamenja javno dobro člani sveta KS ostajajo na stališču, da svet KS bo plačal meritev. 

Tudi sredstev za gradnjo infrastrukture KS nima na voljo. 

d. Pešpot Prvačina: gradnja je bila ponovno ustavljena zaradi zapleta z lastnikom enega 

od sosednjih zemljišč. Po sklenitvi dogovora gradnja poteka po planu. Potrebna a pa 

so bila dodatna dela. Del dodatnih stroškov bo krila KS in sicer strošek v višini 2.500 

evrov. 

e. V oktobru se bodo izvedle meritve na ulici mimo nekdanje cvetličarne. Če se bo 

izkazalo, da je cesta res na zasebnih zemljiščih in bo občina izkazalo namero, da ta 

zemljišča odkupi bodo lastniki dovolili  da se cesta asfaltira. 

f. V zaselku Potok prebivalci prosijo za poglobitev struge preden bo prvo večje deževje 

povzročilo poplave. Zahtevo bomo predali odgovornim. 

 

Ad 5: razno 

a. 28. Okt. bo v prostorih OŠ slovesnost ob 30 letnici pevskega zbora Žene iz Dornberka 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

b. Društvo upokojencev je KS zaprosilo za pomoč pri novoletnem obdarovanju članov. 

Pomagali bomo tako kot vsako leto. 

c. 29. Oktobra med 10:00 in 12:00 bo E - hiša iz Nove Gorica organizirala delavnico v 

Dornberku. Prosili so za pomoč pri organizaciji on obveščanju. Šole bo v dogovoru s 

KS dala na razpolago šola. KS bo obvestila domačine. 

d. Martin Čotar predlaga, da bi tudi v Dornberku uredili lokacijo z brezplačnim wi-fi 

omrežjem., potrebno pa bi bilo razmisliti o najboljši lokaciji. 

 

 

       zapisala:                                                                 predsednica sveta KS Dornberk 

    Karmen Saksida                                                                             Štefka Susič 

 

 


