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Z a p i s n i k 

 

17. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 5. julija  2016, s pričetkom ob 20. uri, v prostorih 

Krajevne skupnosti Dornberk . 

 

Prisotni:  Simon Justin, Radoš Kavčič, Davorin Slejko,  Štefka Susič, Martin Čotar in Karmen 

Saksida. 

 

Opravičeni: Sonja Saksida 

  

 

Predlagani dnevni red: 

 
1.Potrditev zapisnika 16. seje 

2. Tekoča problematika 

3. Razno 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: pregled in potrditev zapisnika 16. seje 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. Sklepi so uresničeni. 

 

Ad 2: tekoča  problematika 

a. Odprtje telovadnice ob OŠ Dornberk 

Slovesnosti ob odprtju telovadnice naj bi se zvrstile v treh dneh. Uradno odprtje je predvideno 

v četrtek 22.9. Program pripravi OŠ Dornberk skupaj z občinsko protokolarno služb. 

V petek 23.9. naj bi organizirali večer posvečen kulturi. Prireditev S harmoniko na rajžo bo 

nadomestil glasbeni večer na katerem naj bi se predstavili vsi pevski zbori v KS, nastopili pa 

bodo tudi mladi harmonikarji. Večer organizira KS ob pomoči šole. 

Sobota 24.9. naj bi bila posvečena športu, program pripravlja Športno društvo Dornberk v 

sodelovanju s šolo. Če bo teklo vse po načrtih naj bi na ta dan predali namenu tudi pešpot med 

Dornberkom in Prvačino. Vse prireditve bodo vključene v program občinskega praznika. 

b. Predsednica KS je pripravila polletno poročilo o delu KS, ki ga je že posredovala 

občinski upravi. (poročilo o delu in finančno poročilo sta priloženi zapisniku) 

Sklep: Člani sveta KS so seznanjeni s vsebino poročila in se z njo strinjajo. 

 

Ad 4: Razno 

a. Sonja Saksida opozarja na problem zaraščenosti nekaterih njiv v bližini naselja z 

ambrozijo. Ker KS nima pristojnosti na tem področju bomo opozorili pristojne 

inšpekcijske službe naj pregledajo stanje in ji pozvali naj opozorijo lastnike zemljišč 

na dolžnost odstranjevanja ambrozije. 
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Na pobudo krajana, katerega otroka je napadel pes bomo v vsa gospodinjstva poslali 

dopis v katerem opozarjamo, da morajo lastniki skrbeti za živali, da se te ne smejo 

prosto sprehajati po naselju (dopis priloga zapisniku). 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

 

       zapisala:                                                                 predsednica sveta KS Dornberk 

    Karmen Saksida                                                                             Štefka Susič 

 

 


