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Z a p i s n i k 

 

15. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 29. marca  2016, s pričetkom ob 20. uri, v prostorih 

Krajevne skupnosti Dornberk . 

 

Prisotni:  Sonja Saksida, Davorin Slejko,  Štefka Susič, Martin Čotar in Karmen Saksida. 

 

Opravičeni: Simon Justin, Radoš Kavčič, 

  

 

Predlagani dnevni red: 

 
1.Potrditev zapisnika 14. seje 

2. Rebalans 2016 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: pregled in potrditev zapisnika 14. seje 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 2: rebalans 2016 

Na TRR krajevne skupnosti je bilo na dan 31.12.2015  26.936,69 evrov, Z rebalansom jih 

bomo prerazporedili na naslednje postavke: 

razdeliti. 

 

- delovanje KS                                           3.000 evrov 

- prireditve in praznovanja                         5.000    " 

- vzdrževanje krajevnih poti po KS           8.000  " 

- komunalni objekti v KS                          10.936, 69  " 

 

Sklep: Svet KS je soglasno potrdil rebalans za leto 2016.  

 

Ad 3: tekoča  problematika 

a. Martin Čotar poroča o ponovni oživitvi društva za ohranjanje kulturne dediščine 

Tabor. Udeležil se je ustanovne seje. Društvo ima 33 članov in 7 podpornih članov. 

Predsednik je Egon Pavlicam tajnik Mišela Čotar. 

Predstavniki društva naj bi bili ves čas v kontaktu z občino glede projekta obnove 

»Potarjeve hiše3, v načrtu ima društvo tudi organizacijo prireditev, prva bo kresovanje.  

S potekom priprave projekta »Potarjeve hiše« želijo biti seznanjeni tudi člani sveta KS. 
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Sklep: Ko bo izdelan idejni projekt obnove naj se predstavi svetu KS ter krajanom, 

predvsem bližnjim sosedom. Ta sklep se Andreju Markočiču na MONG. 

 

b. žarni zid Zalošče 

v letu 2016 bo nameščenih polovica žarnih niš, potrebno je urediti še vodo na novem delu 

pokopališča.  

 

Sklep: KS naj pridobi ponudbe za obnovo ali novogradnjo stopnic za pokopališčem. Ta 

ureditev mora biti izveden čim prej. 

 

 

Ad 4: Razno 

a. Ivan Mozetič gradi hiši v Zaloščah ob stari šoli. Če želi urediti dostopno pot mora 

zgraditi podporni zid. Za pridobitev dovoljenja potrebuje soglasje KS. 

Sklep: KS soglaša z gradnjo podpornega zidu. 

b. Gradnja telovadnice ob šoli se zaključuje, Ob rebalansu proračuna občine bodo 

zagotovljena sredstva za opremo. Odprtje bo jeseni. 

c. Sonja Saksida predlaga, da v KS organiziramo čistilno akcijo in povabimo društva in 

krajane. 

Sklep: čistilno akcijo se organizira 7. Maja. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

 

       zapisala:                                                                 predsednica sveta KS Dornberk 

    Karmen Saksida                                                                             Štefka Susič 

 

 


