20. seja sveta Krajevne skupnosti Dornberk

10. novembra 2016

Zapisnik
20. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 10. novembra 2016, s pričetkom ob 19. uri, v
prostorih Krajevne skupnosti Dornberk .
Prisotni: Simon Justin, Radoš Kavčič, Štefka Susič, Martin Čotar in Karmen Saksida, Sonja
Saksida, Davorin Slejko.
Gosta: Egon Pavlica. Predsednik društva Tabor, Mišela Čotar Mlakar- članica društva Tabor

Predsednica sveta KS predlaga dnevni red
1. Potrditev zapisnika 19. seje sveta KS
2. Tekoča problematika
3. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1: potrditev zapisnika
Zapisnik 19. Seje so člani sveta KS soglasno potrdili.
Ad 2: tekoča problematika:
a) Ker sta se seje na povabilo predsednice sveta KS udeležila predstavnika društva iz
Tabora je svet KS najprej obravnaval problematiko prestavitve znamenja v Taboru.
Člani društva so se na KS obrnili s pismom v katerem izražajo pomisleke zaradi
prestavitve znamenja na lokacijo, ki po njihovem mnenje zapira možnost za razvoj
dejavnosti lastnici hiše nad lokacijo znamenja. Ne strinjajo se, da se pod znamenjem
dela večji plato in postavlja klopca.
Lastnica zemljišča nad predvideno lokacijo postavitve znamenja vztraja, da je del
zemljišča kjer se predvideva postavitev znamenja v njeni lasti, predlaga, da se naredi
izmere. Pripravljena je dati služnost a le v primeru, da ob morebitni obnovi zidu na
njenem zemljišču ne bo dolžna pokrivati stroškov zaščite ali prestavljanje znamenja.
Člani sveta KS ostajajo na stališču, da stroškov izmer ne bodo pokrili, ker je po vseh
dostopnih podatkih zemljišče na katerega bi postavili znamenje javni dobro. Načrt so
že prilagodili plato pod znamenjem bo manjši, tudi klopce se ne bo postavljajo pa
čeprav, bi polepšala vhod v vas.
Pripravljeni so se na občino obrniti s prošnjo, da zagotovi, da lastnica sosednjega
zemljišča ne bo nosila stroškov zaščite ali obnove znamenja, če pride do obnove
njenega zidu.
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Sklep:
KS bo MONG zaprosila za izjavo, da stroškov morebitne prestavitve znamenja ne bo
nosila lastnica sosednjega zemljišča ampak občina. Klopca ob znamenja se umakne,
plato pod znamenjem se zmanjša na najmanjšo možno mero. Če bo potrebno se bo
iskalo alternativno lokacijo.
b. v decembru se v KS načrtuje večje število prireditev. 3. dec bo v cerkvi v Zaloščah
tradicionalni dobrodelni koncert. 10. dec se bo zgodil svečani prižig lučk na drevoredu
med Zaloščami in Dornberkom, 23. dec bo odprtje jaslic na isti lokaciji, 30. dec. bo
pohod od gute do gute.
Ivo Šinigoj pripravlja v decembru predstavitev družine Doplihar.
Baje v decembru pripravlja društvo Zapisi večer posvečen domačinu Bricu, datum naj
bi bil 10.dec.. Predsednica sveta KS bo prosila organizatorje naj, če je mogoče,
prireditev prilagodijo tako, da se ne bo prekrivala z ostalimi v KS.
O vseh prireditvah bodo krajani obveščeni z zloženko, ki bo šla v vsa gospodinjstva.
c. V januarja pa se načrtuje koncert pihalnega orkestra Komen. Predviden je datum
14.1.2017. Tu bo šlo za prireditev na katero bomo z obvestilom po gospodinjstvih
poleg krajanov Dornberka vabili tudi krajane sosednje KS Prvačina. S plakati bo
obveščali prebivalce sosednjih vasi. Vstopnina na koncert bo 5€. KS mora poskrbeti
za prostor in pogostitev po prireditvi.
d. Predsednica je svet KS seznanila z napovedjo občine, da bo uvedla skupno javno
naročanje. Do februarja naj bi KS napisale kaj načrtujejo potrošiti.
Sklep: podpiramo javno naročanje, e vidimo pa potreb, da bi KS pisale posebne plane saj že
danes za finance KS skrbi občina in računovodska služba ima vse podatke o porabi v KS.
Občina ja za potrošni material naredi javni razpis, KS pa naj le obvesti kje naj v bodoče
nabavljajo material.
Ad 3: razno
a. Martin Čotar ponovno opozarja na nujnost postavitve odbojne ograje napori od Tabora
v smeri vinogradov na »Kamnovcu«. Ozek del poti v vasi je nevaren, boji se, da bo
kateri od otrok padel kjer je nevarna, strma brežina.

zapisala:
Karmen Saksida

predsednica sveta KS Dornberk
Štefka Susič

2

