33. seja sveta Krajevne skupnosti Dornberk

24. 4. 2018

Zapisnik
33. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 24. aprila 2018, s pričetkom ob 20.00 uri, v prostorih KS
Dornberk.
Prisotni: Štefka Susič, Simon Justin, Martin Čotar, Sonja Saksida in Karmen Saksida.
Opravičeni: Davorin Slejko, Radoš Kavčič
Gostje: k prvi točki vabljeni najprej predstavniki prebivalcev Zalošč, ki živijo ob igrišču (lista
prisotnosti je priloga zapisniku) in nato predstavniki uporabnikov igrišča.
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Problematika igrišča v Zaloščah
Potrditev zapisnika 32. seje sveta KS
Tekoča problematika
razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1: problematika igrišča v Zaloščah
Predsednica sveta KS uvodoma pojasni, da so se nanjo obrnili prebivalci iz Zalošč, ki jih moti
dogajanje na igrišču v naselju. Za iskanje rešitev je predlagala soočenje uporabnikov in okoliških
prebivalcev, a so slednji izrazili željo, da sami brez prisotnosti uporabnikov pojasnijo njihov stališča.
Okoliški prebivalci (lista prisotnosti je priloga zapisniku) menijo, da bi morali to igrišče nameniti le
mlajšim otrokom in mogoče odraslim za fitnes na prostem, moti pa jih, da na igrišču odrasli fantje
igrajo nogomet ter povzročajo hrup. Moteči so reflektorji in nabijanje žoge, parkiranje na pločniku in
zasebnih zemljiščih, kjer ovirajo dostop lastnikov do njihovih hiš. Želijo, da KS poskrbi, da bo ponoči
na igrišču mirno in, da ga nameni le otrokom. (Zahteve okoliških prebivalcev so priloga zapisniku).
Predsednica svet KS pojasni, da je igrišče po velikih prizadevanjih domačinov, uredila in financirala
MONG, predala ga je v uporabo krajevni skupnosti ta pa ga je predala Športnemu društvu iz Zalošč.
Društvo je očitno prenehalo z delovanjem in tudi vzdrževanjem in nadzorom nad igriščem, vodstva
KS o tem niso obvestili.
Po pritožbah, ki so jih okoliški prebivalci naslovili na občino si je stanje na igrišču ogledal tudi
podžupan. S predsednico KS sta se dogovorila, da bodo takoj popravili elektro omarico, tako, da bo ta
zaklenjena. Napeli bodo mrežo ob igrišču, da bo manj udarjala ob konstrukcijo, v prihodnjih mesecih
naj bi iskali tudi sredstva za postavitev varnostnem mreže, ki bi ublažila udarce žoge. KS bo napisala
tudi urnik, uporaba igrišča bo omejena do 21:30, tako, da se do 22 ure igrišče res izprazni in lahko
okoliški prebivalci v miru počivajo.
Okoliški prebivalci opozarjajo tudi, da žoga večkrat leti čez mrežo, da so igrala poškodovana, da je
igrišče umazano, da se starejši otroci z motorji vozijo po otroškem igrišču.
Predstavniki KS prebivalce opozarjajo, da KS nima zaposlenega, ki bi skrbel za odpiranje igrišča,
ugašanje luči in podobno, tudi nima na razpolago sredstev, da bi plačevala vzdrževalca. Če bi se
okoliški prebivalci organizirali in bi nekdo prevzel skrb za večerno zapiranje igrišča in ugašanje luči,
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bi mu KS to z veseljem prepustila. Seveda gre tu za dodatno obremenitev, ki je nihče noče prevzeti,
ker nima časa.
Prebivalci zahtevajo, da se ukine reflektorje, ker jim svetijo v prostore, da se prepreči zbiranje mladih
v nočnih urah, da se prepove parkiranje pred igriščem, da se igrišče uredi tako, da bo varno za
uporabnike in sosede, zahtevajo tudi preureditev igrišča, prepoved igranja nogometa odraslim, igrišče
naj bo namenjeno otrokom do 15-ega leta.
Sklep 1: KS bo poskrbela za postavitev nove elektro omarice, ki bo zaklenjena, ključ bo, le ob
prireditvah, na voljo na sedežu KS, sicer bodo reflektorji ugasnjeni, mreža okrog igrišča se bo
napela, takoj, ko bo MONG, zagotovila sredstva bo nameščena mreža za blažitev udarcev.
Postavljen bo tudi prometni znak prepovedano parkiranje. Predsednica KS bo preverila ali
lahko omejimo uporabo igrišča na starost do 15. leta . Otroško igrišče se bo zaprlo z vrati, da bo
onemogočen dostop z motorji.
Sklep 2: v dolgoročni plan investicij v KS se vnese preplastitev igrišča in postavitev zunanjih
fitness naprav.
V nadaljevanju seje so svoje videnje članom sveta KS pojasnili tudi mladi uporabniki igrišča. Gre za
fante v starosti med 17 in 20 leti, ki na igrišču običajno igrajo nogomet. Igrišče, pravijo, uporabljajo
do 21 ure, ponoči se tam ne zadržujejo. Odpadke, ki so okoli košev, bodo počistili, saj nekajkrat letno
počistijo igrišče in okolico. Po njihovih besedah se nanje nikoli nihče ni obrnil s kakršnokoli pritožbo.
Predsednica sveta KS mladim pojasni, da bo omarica zaprta in reflektorjev ne bodo mogli uporabljati,
da morajo z igranjem vedno prekiniti do 22 ure. Če kdo od njih želi, pa se mu lahko preda igrišče v
upravljanje.
Mladi predlagajo, da bi se z okoliškimi prebivalci dogovorili o določenih dnevih, ko bi zvečer do 22
ure lahko igrali nogomet. Tako bi ostale dneve imeli prebivalci mir.
Ob koncu pogovora sprejet sklep.
Sklep: Uporabniki igrišča naj se držijo pravil, ki jih je postavila KS, če ne bo pripomb se bomo
poskušali jeseni ponovno sestati in iskati nove rešitve
Ad 2: zapisnik 32. seje
SKLEP: Zapisnik je soglasno potrjen.

Ad 3: Tekoča problematika:
a. 27. 4. bo v dvorani Čuklja koncert Glas harmonike. Organizator je šola s krajevno skupnostjo
in Glasbenim društvom Hram. KS si bo v Hitu brezplačno izposodila podlage, plačati bo
potrebno stroške prevoza. Poleg tega bo KS pokrila stroške pogostitve po prireditvi in raznos
vabil v gospodinjstva v KS Dornberk in Prvačina.
b. Predsednica sveta KS seznani svetnike z dopisom, ki ga je Anton Harej poslal odgovornim v
MONG. V dopisu opozarja naj se prebivalce čim prej seznani z rešitvami, začne naj se odkup
zemljišč in še letos naj stečejo dela na sanaciji Potoka.

2

33. seja sveta Krajevne skupnosti Dornberk

Zapisala:
Karmen Saksida

24. 4. 2018

Predsednica sveta KS Dornberk
Štefka Susič
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