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Zadeva:  Zapisnik sveta krajevne skupnosti Dornberk 

Št. seje:  33/2014  

Datum  14.4.2014 

Prisotni člani:  

Štefka Susič (predsednica sveta KS), Borut Mozetič, Martin Čotar,  

Davorin Slejko, Karmen Saksida, Dušan Saksida. 

Odsotni člani:  Andrej Baša 

Dnevni red poslan dne 7.4.2014 (po elektronski pošti) 

 

Vsebina:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 32. seje sveta Krajevne skupnosti  

Člani sveta so pregledali zapisnik in prejete sklepe 32. seje sveta KS. Na zapisnik člani niso 

imeli pripomb.  

Predlog predsednice sveta KS: Svet KS potrjuje zapisnik 32. seje sveta KS.  

 

Glasovanje: Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep št. 33-1: Svet KS potrjuje zapisnik 32. seje sveta KS. 

 

2. Tekoča problematika:  

2.1. Izgradnje nove telovadnice OŠ Dornberk 

Predsednica sveta je člane seznanila z aktivnostmi pri projektu izgradnje nove 

telovadnice. Župan je na sestanku staršem zagotovil, da bo občina razpis za izgradnjo 

nove telovadnice objavila takoj, ko bo sprejet rebalans proračuna MONG. Svet staršev je 

svetnikom MONG poslal dopis o ogroženosti otrok pri urah telesne vzgoje.  

 

Člani sveta KS so se seznanili nadaljevanjem aktivnosti pri projektu izgradnje nove 

telovadnice.  

 

2.2. Izgradnja pločnika v zaselku Draga  

Predsednica sveta je člane seznanila s potekom izgradnje pločnika v zaselku Draga. 

Izvedba del poteka v skladu s planom. Pločnik bo urejen do Petrolove črpalke, nadaljnja 

izgradnja čez železnico bo dokončana ob prenovi mostu čez železnice. Prenovo mostu bo 

izvedlo podjetje Slovenske železnice. Stroški izgradnje pločnika (do Petrolove črpalke) so 

zaradi dodatnih del (izgradnja  podpornih zidov ob cestišču) narasli na 450.000 EUR.  

 

Člani sveta KS so se seznanili z aktivnostmi pri projektu izgradnje pločnika v zaselku 

Draga.  

 

2.3. Obletnica požiga zaselka Tabor 

Predsednica sveta je člane seznanila o obletnici požiga zaselka Tabor. Maja mineva 70 

let od požiga (28.5.). Prireditev v spomin na ta dogodek je načrtovana za konec maja 

(31.5.2014). Prireditev bo organizirala KS Dornberk ob pomoči društva za vrednote NOB.   
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Člani sveta KS so se seznanili z obletnico požiga zaselka Tabor in se strinjali, da se 

obletnico s spominsko prireditvijo obeleži. K sodelovanju se povabi domače zbore. S 

kulturnim društvom Provox iz Renč se preveri možnost, ali je prireditev mogoče izvesti na 

predvečer tradicionalne prireditve Glasbeni večeri v Taboru.   

 

3. Razno   

3.1. Prošnja za finančno pomoč 

Predsednica sveta je člane seznanila s prošnjo kulturnega društva Provox za pomoč pri 

organiziranju prireditve Glasbeni večeri v Taboru 2014.  

 

Predlog predsednice sveta KS: Svet KS se je seznanil s prošnjo kulturnega društva 

Provox in soglaša s sodelovanjem KS Dornberk pri organizaciji prireditve Glasbeni večeri 

Tabor 2014 v višini 600 EUR. 

 

Glasovanje: Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep št. 3-1: Svet KS se je seznanil s prošnjo kulturnega društva Provox in soglaša 

s sodelovanjem KS Dornberk pri organizaciji prireditve Glasbeni večeri Tabor 2014 

v višini 600 EUR. 

 

 

3.2. Odkup občinske hiše v Taboru 

Predsednica sveta je člane seznanila s prošnjo Anuške Plahuta, stanujoča Tabor 30, 

Dornberk za pomoč pri odkupu občinske hiše v Taboru. Predsednica je člane sveta 

seznanila, da KS za to nima nobenih pristojnosti. Gospa se mora obrniti na strokovne 

službe MONG.   

 

Člani sveta KS so se seznanili s prošnjo ga. Plahuta za pomoč in se strinjali  s pojasnilom 

predsednice sveta KS, da se ga. Plahuta za pomoč napoti na strokovne službe MONG. 

  

3.3. Prenova otroškega igrišča v Dornberku 

Predsednica sveta je člane seznanila s prenovo otroškega igrišča v Dornberku. Sredstva 

za prenovo mreže okrog igrišča bo prispevala MONG in jih nakazala KS Dornberk. Ker 

gre za namenska sredstva bo KS Dornberk sredstva nakazala Športnemu društvu 

Dornberk, ki je lastnik zemljišča in bo izvedel dela.  

 

Člani sveta KS so se seznanili z načrtovanimi deli postavitve mreže okrog otroškega 

igrišča v Dornberku s strani Športnega društva Dornberk.  

 

Zapisnik pripravil : Borut Mozetič  Predsednica sveta KS Dornberk: Štefka Susič 

 

 

Datum: 18. 5.2014 


