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Zapisnik 

 

10. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 5. oktobra 2015 ob 20:00 v prostorih KS Dornberk. 

 

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

Saksida, Davorin Slejko 

 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 9. seje sveta KS 

2. Tekoča problematika 

3. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2: pregled uresničenih sklepov in potrditev zapisnika 9. seje 

Sklepi prejšnje seje so bili izvedeni ali so v izvajanju. 

Predsednica sveta KS je podala dodatna pojasnila.  

Sklep pod točko a: občina se v obeh primerih z izvajalcem pogovarja o sanaciji.  

Sklep pod točko c: veliko prebivalcev je po opozorilu počistilo žive meje, KS bo pozvala 

občinskega inšpektorja naj pregleda stanje in ponovno opomni lastnike, ki niso uredili stanja, 

kaznuje ali naroči koncesionarju izvedo del, v skladu s pristojnostmi inšpekcijske službe. 

Sklep pod točko d: Civilna zaščita bo sanirala najbolj poškodovane dele mostu. 

Sklep pod točko e: v občinski upravi bodo poklicali lastnike zemljišč in skušali doseči 

dogovor. Načelnica pristojnega oddelka meni, da sestanek na KS ni potreben. 

 

 Sklep: Zapisnik 9. seje  je bil soglasno potrjen. 

 

Ad 2. Tekoča problematika  

a. Menjava zemljišč med župnijo Dornberk in MONG kljub soglasju sveta KS v 

preteklem mandatu ni bila uresničena zato sedaj MONG ponovno prosi za soglasje. 

Predlagana je menjava dostopne poti v delu naselja v bližini župnišča, ki je v lasti 

cerkve z delom zemljišča pred cerkvijo, kjer je zgrajeno stopnišče cerkve, ki je v lasti 

občine. Gre za zemljišče v velikosti cca 163 kvadratnih metrov. Z zamenjavo občina 

zemljišče, ki se uporablja kot javna pot, cerkev pa zemljišče na katre je že zgrajeno 

stopnišče in manjši pas pod stopniščem kjer se ob praznikih postavljajo slavoloki. 

Sklep: svet KS daje pozitivno mnenje k predlagani zamenjavi zemljišč. 

b. V letu 2011 je bil narejen popis svetilk javne razsvetljave v KS, občina sedaj zahteva 

dopolnitev. V tem času je bila na tem območju na novo zgrajena le javna razsvetljava 

v Steskah. 
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c. Na predlog članov Športnega društva Dornberk bomo na »kampotu« postavili dodatno 

plakatno mesto. Podlage za osmrtnice so v izdelavi in bodo v kratkem nameščene na 

dogovorjenih lokacijah. 

d. Gradnja telovadnice poteka po načrtih 

e. S strani MONG je končno podpisana pogodba za gradnjo žarnega zidu v Zaloščah. Z 

deli naj bi začeli v oktobru, zaključek predviden konec novembra. V sklopu te 

investicije se bo z lastnimi sredstvi uredilo še zadnje stopnišče, ograja na stopnišču 

pred pokopališčem in klančina za invalide. 

f. Predsednica sveta KS bo iskala predračun za sanacijo južnega zidu na pokopališču v 

Dornberku. 

g. Kor je bilo dogovorjeno na sestanku z lastniki zemljišč ob pešpoti Prvačina Dornberk 

so predstavniki MONG pred začetkom del sklical sestanek na terenu. Posledica sporov 

na sestanku je prijava uzurpacije občinskega zemljišča, ki je priloga zapisniku. 

h. V zaselku Saksida se je pojavil nov problem z meteornimi vodami, ki po sanaciji dela 

cestišča zamakajo klet ene od prebivalk naselja. Predsednica KS je prosila, da si 

situacijo ogleda geodet in predlaga najboljšo rešitev. 

i. Občina je odkupila zemljišče pod naseljem Brdo, na delu tega zemljišča, ki je bilo prej 

v zasebni lasti je postavljeno kontejnersko mesto in urejeno parkirišče za tovornjak 

bližnjega soseda. 

Sklep: Svet KS bo na MONG naslovil zahtevo, da dovoli uporabo javnega dobra za 

potrebe parkirišča in postavitve kontejnerskega mesta. 

j. Dela na urejanju odvodnjavanja v Taboru so zaključena, sedaj voda ne uničuje več 

kulturne dediščine 

 

Ad 4: razno 

a. Karmen je poročala o sestanku v Taboru na beseda tekla o možnostih obnove hiše v 

lasti MONG. Člani sveta KS menijo, da bi se bilo potrebno o možnih rešitvah 

pogovoriti s krajani. 

Sklep: Ker aktivnosti s tem v zvezi vodi Anton Harej se ga povabi na eno do 

naslednjih sej, da svet KS seznani z načrti. 

 

 

              zapisala:                                                                    predsednica sveta KS Dornberk 

        Karmen Saksida                                                                               Štefka Susič 

 

 


