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Zapisnik 

 

12. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 28. decembra 2015 ob 19:00 v prostorih Turistične 

kmetije Rojc Polanec v Zaloščah. 

 

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

Slejko, Radoš Kavčič 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje sveta KS 

2. Inventura 2015 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: pregled uresničenih sklepov in potrditev zapisnika 11. seje 

Sklepi prejšnje seje so bili izvedeni.  

 

 Sklep: Zapisnik 11. seje  je bil soglasno potrjen. 

 

Ad 2: inventura 2015: 

Z občine še nismo prejeli podatkov, ki jih potrebujemo za inventura zato bomo imenovali 

inventurno komisijo, ko bo občinska uprava posredovala podatke se bo komisija sestala in 

preverila stanje.  

 

Sklep: člani inventurne komisije bodo Radoš Kavčič,  Simon Justin in Sonja Saksida. 

 

  

Ad 3. Tekoča problematika  

a. Zaposlene v računovodstvu občine predlagajo vodstvu KS odpis »grobarin« , ki segajo 

v leta od 2008- 2013. Po njihovem je te dolgove nemogoče izterjati, opomini so bili 

dolžnikom poslani že velikokrat. Nekateri so bili opozorjeni tudi s tablico, ki jo je 

vzdrževalec pokopališča dal na grob, predsednica sveta KS je večino tudi osebno 

kontaktirala. Znesek odpisanih sredstev bi znašal 499,00 evrov. 

Po pregledu odprtih terjatev so člani sveta predlagali, da k reševanju zapleta 

pristopimo selektivno, dolg odpišemo tistim, ki res ne zmorejo plačila ali so 

nedosegljivi, ostalim naj se ponovno pošlje opomine ali se jih na odprte terjatve 

opozori s tablico na grobu. 
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Sklep: Odpiše se dolgove iz naslova »grobarin2 v letih 2008 – 2013 v višini 299,00 evrov. 

Ostalim dolžnikom naj se pošlje opomine. 

b. Po obvestilu domačinov iz Tabora, da smo prejeli opomin Zavoda za varovanje 

kulturne dediščine je prišlo med domačini do negodovanj zato bomo nastalo situacijo 

pojasnili na zboru krajanov, ki bo v torek, 12.1. ob 18:00 v Taboru. Obveščeni bodo 

vsi prebivalci tega zaselka. Zbora krajanov se bo udeležila tudi vodja zavoda Ernesta 

Drole. Istočasno se bo prebivalcem Tabora predstavilo projekt oživljanja »Potarjeve 

hiše«. Na svet KS se je s pismom obrnila lastnica sosednje stavbe, ki o projektu s 

strani pobudnika očitno ni bila obveščena. Anton Harej je sicer izrazil željo, da bi 

projekt predstavil vsem krajanom KS a v svetu KS je prevladalo mnenje, da je projekt 

šele na začetku in je v tem trenutku bistveno, da ga poznajo prebivalci zaselka Tabor. 

Če bo kandidatura za EU sredstva uspešna in se bo projekt uresničil, bo predstavljen 

vsem prebivalcem KS.  

Sklep: V torek 12.1.2016 se skliče zbora krajanov Tabora. Predstavnica Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine bo obrazložila vsebino opomina glede posegov na zvoniku v 

Tabora. Anton Harej bo predstavil projekt oživljanja »Potarjeve hiše«. 

c. Prireditvi ob prižigu lučk in blagoslovu jaslic sta lepo uspeli, zbralo se je veliko 

obiskovalcev. Pobudniki so bili uspešni tudi pri zbiranju donatorskih sredstev, tako, da 

se je celotna prireditev pokrila z donatorskimi sredstvi in KS nima dodatnih stroškov.  

d. Prejeli smo predračun koliko bi znašala obnova znamenja v Taboru, predračun znaša 

nekaj več kot tisoč evrov. Ko bomo natančno vedeli s koliko sredstvi razpolaga KS v 

2016, se bomo določili kdaj lahko to znamenje obnovimo. 

Sklep: Obnova in selitev znamenja na novo lokacijo naj se, če bo dovolj sredstev na 

razpolago izvede v letu 2016. 

e. Predsednico sveta  KS je kontaktiral predsednik KS Gorenja Sava  in izrazil eljo po 

pobratenju. 

Sklep: Pobudnike pobratenja bomo zaprosili za več podatkov o njihovi KS in njihovem 

delu. Ko bomo razpolagali z več podatki se bomo odločili o morebitnem pobratenju. 

 

 

 

              zapisala:                                                                    predsednica sveta KS Dornberk 

        Karmen Saksida                                                                               Štefka Susič 

 

 


