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Zapisnik 

 

8. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 22. junija 2015 ob 20.00 v prostorih KS Dornberk. 

 

Prisotni: Štefka Susič,  Martin Čotar, Radoš Kavčič, Karmen Saksida, Sonja Saksida, Davorin 

Slejko.  

 

Odsoten: Simon Justin 

 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 7. seje sveta KS 

2. Polletno poročilo 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2: pregled uresničenih sklepov in potrditev zapisnika 7. seje 

Sklepi zadnje seje so uresničeni.  

 

Sklep: Zapisnik 7. seje je bil soglasno potrjen.  

 

Ad 2 : polletno poročilo 

 

Poročilo o delu sveta KS Dornberk je priloženo zapisniku. Glavno opozorilo, v prvem polletju 

naredili manj od načrtovanega zaradi pomanjkanja sredstev v občinskem proračunu. Iz tega 

razloga ni bila začeta nobena večja investicija. 

 

Sklep: Polletno poročilo je bilo soglasno potrjeno. 

 

Ad 7. Tekoča problematika  

a. Zaradi dežja je brežina zasula začasno kontejnersko mesto na Čuklji. Tam sta bila 

postavljena dva kontejnerja za mešane odpadke. Komunala je kontejnerja 

premaknila na kontejnersko mesto pri trgovini. Tudi po sanaciji brežine ne bosta 

vrnjena na prvotno lokacijo, ker zaposleni Komunale opažajo, da je tam najmanj 

ločevanja odpadkov. 

b. Zadnje deževje je močno poškodovalo tudi edino makadamsko ulico v 

Dornberku(pri nekdanji cvetličarni), sedaj je komaj prevozna. Poleg tega je zaradi 

nanosa gramoza poplavilo klet enega od tamkajšnjih prebivalcev. Ulico je nujno 
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potrebno sanirati, imamo tudi predvidena sredstva na postavki vzdrževanje cest.  

Predsednica  sveta KS je za ponudbo za asfaltno prevleko zaprosila CPG.  

 

Sklep: po prejemu ponudbe bo predsednica sveta KS obvestila ostale člane sveta 

kakšna je cena. Če imamo na postavki dovolj sredstev se preplastitev čim prej 

izvede, v gabaritih obstoječe ulice.    

 

c. V okviru občinskega praznika tudi letos v načrtu izvedba prireditve S harmoniko 

na rajžo. Predsednica sveta KS se je že pogovarjala z organizatorjem. Prireditev 

načrtovana za 13 ali 18. September. 

 

d. V četrtek 25.6.2015 ob 20:00 bo na Kamnovcu (nad zaselkom Tabor) potekal 

blagoslov nove kapelice, ki so jo postavili domačini. Zaradi odsotnosti predsednice 

bo svet KS zastopala Sonja Saksida. 

 

e. V Zaloščah, na Gmajni si želijo prebivalci na zemljišču nad kontejnerskim 

mestom, ki je v lasti občine urediti igrala in utico za druženje. Občini so obljubili, 

da bodo zemljišče vzdrževali sami, zato jim je  bilo dano soglasje za ureditev. Tudi 

svet KS se strinja s takšno odločitvijo občine. 

 

f. Predsednica sveta se je udeležila delavnice LAS – v objemu sonca. Predlaga, da 

člani sveta razmislijo o morebitnih projektih, ki bi jih lahko prijavili na razpise 

LAS.  

 

Ad 4: razno 

a. Zorana Lončar se je pritožila na opomin za neplačilo najema grobov. V primeru 

njenega groba je v preteklosti najbrž prišlo do preplačila, ker sta najemnino plačevali 

obe s sestro dokazil ni. Sedaj je stanje po letu 2010, ko se je računovodstvo preneslo 

na občino uredilo. Za nazaj ostaja dolg v višini 46 €, predsednica sveta KS predlaga 

odpis te terjatve. 

 

Sklep: Zorani Lončar se odpiše dolg v višini 46€ za najem grobov. 

 

b. Sonja Saksida sprašuje zakaj je ponovno zaprta pipa na za kapelico na pokopališču v 

Dornberku. Predsednica pojasni, da predstavniki Vodovodov ne morejo odkriti kje cev 

pušča. Izvajalec del bo moral najprej pregledati celotno traso vodovoda okoli kapelice, 

če napake ni tam bo potrebno prekopati celotno pokopališče. V vmesnem času bo 

voda zaprta, ker se sicer precej višajo stroški. 

 



8. seja sveta Krajevne skupnosti Dornberk                                        22.6. 2015 

 

3 

 

c. Sonja Saksida se je na predsednico sveta KS obrnila s prošnjo, da bi KS poiskala  

Možnost za sanacijo mostu čez reko Vipavo v breskovem nasadu, ki ga uporabljajo 

tako kmetje kot kolesarji in sprehajalci, ki ji na tem delu ni malo. Most je dotrajan, 

nekatere deske s preperele in nevarne.  

Predsednica sveta KS se je pogovarjala z odgovornimi na  MONG. Znotraj oddelka za 

gospodarstvo, služba za kmetijstvo nima na razpolago sredstev za sanacijo mostu zato 

se je obrnila po pomoč na predstavnike Civilne zaščite. Ti so si most ogledali,potrdili, 

da je predstavlja potencialno nevarnost zato bodo skušali poiskat intervencijska 

sredstva  z obnovo objekta. 

 

d. Martin Čotar opozarja na nujnost postavitve zaščitne ograje ob delu ceste v Taboru, 

ker je odsek nevaren predvsem za mlajše, ki se igrajo v središču naselja.  

 

 

 

 

              zapisala:                                                                    predsednica sveta KS Dornberk 

        Karmen Saksida                                                                               Štefka Susič 

 

 


