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Z a p i s n i k 

 

16. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 3. maja  2016, s pričetkom ob 20. uri, v prostorih 

Krajevne skupnosti Dornberk . 

 

Prisotni:  Sonja Saksida, Radoš Kavčič,Davorin Slejko,  Štefka Susič, Martin Čotar in 

Karmen Saksida. 

 

Opravičeni: Simon Justin 

  

 

Predlagani dnevni red: 

 
1.Potrditev zapisnika 15. seje 

2. čistilna akcija Očistimo našo krajevno skupnost 7.5. 2016 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: pregled in potrditev zapisnika 15. seje 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. Sklepi so uresničeni. 

 

 

Ad 2: čistilna akcija Očistimo našo krajevno skupnost 

Čistilna akcija bo v skladu s sklepom sprejetim na 15. Seji sveta KS v soboto 7.5. med 9:00 in 

13:00. Vsa gospodinjstva bodo v nabiralnike prejela vabila, da se akcije udeležijo, k 

sodelovanju so povabljena vsa društva v KS in osnovna šola. 

Zbirno mesto bo na » Kampotu« kjer bodo udeleženci dobili rokavice in vrečke. Po skupinah 

naj bi se potem podali po vaseh in čistili predvsem okolico cest in sprehajalne poti v bližnji 

okolici vasi. Za prevoz odpadkov na zbirno mesto bodo poskrbeli gasilci, za pomoč bodo 

zaprosili tudi domačine s traktorji. Odpadke bo po končani akciji odpeljala Komunala. Akcijo 

bomo zaključili z druženjem domačinov. 

 

Ad 3: tekoča  problematika 

a) S strani predstavnice MONG je bila predsednica obveščena, da nameravajo v četrtek 

5.5. ob 16:00 v Taboru predstaviti projekt obnove »Potarjeve hiše«, prosijo za pomoč 

pri obveščanju krajanov. Ker je bil svet KS pozno obveščen o tej predstavitvi je bil na 

seji sprejet  

Sklep: Predstavnike MONG se zaprosi, da predstavitev premaknejo na termin o 

katerem bo svet KS obveščen dovolj zgodaj, da bo lahko na krajevno tradicionalen 

način, z obvestili vseh gospodinjstev, povabil krajane na predstavitev projekta. Zaprosi 
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se tudi, da naj bo srečanje v večernih urah, npr. ob 18:00, sicer se ga krajani ne morejo 

udeležiti. 

b) V zaselku Saksid je poškodovano cestišče ob vhodu v vas, tik za železniškimi tiri.  

Slovenske železnice predlagajo, da se cesto sanira, tako, da se odpravi vzrok za podor 

zemljine. Predlagajo, da se pod cesto položi cevi po katerih bo odtekla voda. Stroške 

sanacije naj bi si razdelili Slovenske železnice, CPG in KS. KS naj bi poravnala 

strošek nabave cevi, ta bi znašal predvidoma 600,00€. 

Sklep: KS nameni 600,00€ za nabavo cevi iz postavke urejanje lokalnih cest. 

c) Društvo Veteran prosi za soglasje za nadgradnjo spominskega obeležja v Zaloščah. Na 

zidu ob vstopu v naselje je spominska plošča, v društvu bi obeležje nadgradili s 

postavitvijo nekakšne makete Triglava na zidu. 

Sklep: člani svet KS menijo, da je obeležje dovolj vidno in prepoznavno. Nadgradnja 

ocenjujejo kot nepotrebno in neustrezno zato soglasja ne bodo podali. O tem bodo 

obvestili vodstvo združenja Veteran. 

d) na Brdu bo izpeljana zamenjava zemljišč med občino in lastnicama zemljišča Vido 

Saksida in Karmen Zupančič. Pogodba o menjavi je bila podpisana že leta 1999, ko se 

je premaknila cesta skozi naselje. Menjava nikoli ni bila zabeležena v zemljiški knjigi, 

sedaj bo prišlo do uskladitve zemljiškoknjižnega stanja. 

 

Ad 4: Razno 

a. Martin Čotar sprašuje kdaj se bo premaknilo znamenje v Taboru. Predsednica 

pojasnjuje, da čakajo kdaj bodo na voljo restavratorji. 

b. Martin Čotar je v imenu prebivalcev Tabora povedal, da želijo premakniti 

kontejnersko mesto iz obstoječe lokacije na novo in želijo postavitev plakatnega 

mesta. 

Sklep: pobudniki naj na KS naslovijo dopis, da jim bo svet KS lahko tudi uradno podal 

odgovore in stališča. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

 

       zapisala:                                                                 predsednica sveta KS Dornberk 

    Karmen Saksida                                                                             Štefka Susič 

 

 


