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Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 29. seje sveta KS
2. Tekoča problematika
3. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
1. Pregled in potrditev zapisnika 29. seje sveta Krajevne skupnosti
Ob obravnavi zapisnika predsednica sveta še pojasni kako teče reševanje problematike:
odkupa zemljišča odkupne rampe v Dornberku. Župan se je baje dogovoril s KZ kot
lastnikom, da malo počakajo s prodajo. Občina bi kupila a ne za ceno 107 tisoč
evrov.
- Prodaja Zelenega Gaja, prodaja se za ceno 140 tisoč, župan pravi, da občina nima
denarja.
- Postavitev ogledala na cesti za pokopališče Zalošče. Z lastniki zemljišča se je
predsednica dogovorila, da se postavil prometno ogledalo na križišču s cesto proti
pokopališču, ker je to križišče zelo nepregledno, poleg tega se bo na cesti s
pokopališča postavil znak stop. To naj bi pripomoglo k večji varnosti.
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
2. Tekoča problematika
a. Imenovanje inventurne komisije
Sklep: v inventurno komisijo se imenuje Karmen Saksida za predsednico in Martina
Čotarja ter Davorina Slejka za člana.
b. urejanje infrastrukture v Steskah: vodovod je dokončan, položene tudi cevi za
elektriko, potrebna še postavitev luči in priklop. Izdano je že bilo naročilo za
izvedbo teh del.
c. Sejnine članov sveta KS: sejnine za prvo polovico leta so bile izplačane. V drugi
polovici leta so bile tri seje, za te se lahko izplača sejnina pred zaključkom leta.
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Sklep: izplača naj se sejnine za drugo polovico leta 2013. V letu 2014 se sejnine
obračunajo enkrat letno, pred iztekom mandata. Predsednici sveta se poravnava
stroške telefona v višini 20€ mesečno.
d. Cestna infrastruktura: Nekateri prebivalci tega predela zahtevajo širitev ovinka na
Gmajni v Zaloščah, nasproti Turistične kmetije Gregorič. Problem še vedno
nerešeno lastništvo zemljišč. Občina je baje plača že tri izmere zato ne želijo
ponoviti meritev. Zahtevajo, da meritve, če do teh pride plača Gregorič Marjan.
Cesta v delu naselja Saksid je uničena zaradi vode ob deževjih. Sklenjen
dogovor, da jo prebivalci sami sanirajo, stroške materiala pokrije občina.
Cesta proti pokopališču v Zaloščah. G. Mavrič predlaga, da se poseče hrast, ob
cesti, pod cerkvijo, češ, da uničuje cestišče.
Sklep: Gre za zelo staro drevo, ki malo načenja cestišče, a to ni tako moreče, da bi
žrtvovali mogočen hrast. Člani sveta KS se s sečnjo ne strinjajo, Hrast naj ostane, ker
je v okras temu predelu vasi.
e. Kontejnerska mesta: v kratkem se pričakuje odločbo inšpekcijskih služb, ki bo
zahtevala odstranitev kontejnerjev v zaselku Saksid, ob reki Vipavi. Nujna selitev,
ker ob poplavah voda odnaša kontejnerje in odpadke. Skupaj s predstavniki
Komunale se je poiskala nova lokacija za kontejnersko mesto, na križišču pred
mostom čez reko Vipavo. Tam je še vedno blizu vasi, gladina vode pa ob
poplavah do tja ne seže.
Sklep: Kontejnersko mesto za zaselek Saksid se preseli na novo lokacijo, na križišče
pred mostom čez reko Vipavo, pod državno cesto. V letu 2014 pa se uredi že novo
kontejnersko mesto za vas Zalošče.
Območna organizacija Rdečega križa Nova Gorica je na svet KS naslovila
prošnjo za donatorska sredstva za nakup defibrilatorja, ki bi namestili na jao
dostopno mesto v vasi.
Sklep: RK se nameni 300 evrov. Ko se bo defibrilator nabavil, bi želeli skupaj s
predstavniki RK doreči lokacijo, kje naj bo nameščen.
f.

3. razno
Predsednica sveta KS je povzela dogajanje na kulturnem področju. Koncerta tako S
harmoniko na rajžo, kot dobrodelni v Zaloščah sta uspela. Obisk je bil dober, na
dobrodelnem koncertu zbrali tudi kar lepo vsoto, ki bo namenjena v šolski sklad.
S strani društva Veteran smo prejeli vabilo na prireditev ob dvigu zastave 24.12. ob 16:30 pri
spomeniku.

zapisala:
Karmen Saksida

predsednica sveta KS Dornberk
Štefka Susič
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