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Zapisnik 

 

4. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 29.jan. 2015 ob 19:30 v prostorih KS Dornberk. 

 

Prisotni:  Martin Čotar, Radoš Kavčič, Karmen Saksida, Sonja Saksida, Štefka Susič. 

  

Opravičeni: Simon Justin, Davorin Slejko 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta KS 

2. Poročilo inventurne komisije za leto 2014 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 

 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1: pregled in potrditev zapisnika 3. seje 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 Ad 2: poročilo inventurne komisije za leto 2014 

Člani inventurne komisije so po opravljenem delu svetu KS predlagali, da se odpiše polovico, 

deset kompletov, lesenih miz s stoli. Te komplete se bo ponudilo društvom, če jih bodo želeli 

obnoviti in uporabljati za njihove potrebe. Nekatera društva so izrazila takšno željo. 

 

Sklep: Deset kompletov miz s stoli, v lasti KS Dornberk se da v odpis. Podarijo se 

društvom, ki so pripravljena poskrbeti za obnovo.  

 

Ad 3: tekoča problematika 

a. Pridobili smo ponudbo za obnovo klopi v taboru pod zvonikom. Ponudba znaša 

970,00€.  

Sklep: Z naročilom obnove počakamo do sprejetja proračuna, ko bo jasno koliko 

sredstev bo imela KS za delovanje. 

b. Pridobili smo tudi ponudbo za izdelavo oglasnih panojev. Panoji so dovolj veliki za 

potrebe KS. Cena enega panoja skupaj s postavitvijo znaša 485,00€. Postavili bi jih na 

tri lokacije. V Dornberku pred trgovino (kjer je danes oglasna deska), pri 

Zdravstvenem domu in v Zaloščah ob avtobusni postaji. Pred postavitvijo bo potrebno 

za dve lokaciji pridobiti soglasja DRSC.  

Sklep: Naroči s etri oglasne panoje, umesti se jih na lokacije pred trgovino v 

Dornberku, v bližino ZD v Dornberku, če bo mogoče ob trafo postajo in v Zalošče ob 

Avtobusno postajo. Pred postavitvijo se pridobi soglasja DRSC. 

c. Občina nas je zaprosila za mnenje k podaljšanju urnika Turistične kmetije Saksida. 
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Sklep: Soglašamo z urnikom, ki ostaja enak kot doslej. 

d. Predsednica sveta KS predlaga, da se kot KS včlanimo v LAS V objemu sonca. Gre za 

lokalno akcijsko skupino katere namen je sofinanciranje manjših projektov za razvoj 

podeželja, v okviru evropskega programa Leader. Nosilec dejavnosti je RRA Severne 

Primorske. Članstvo KS nič ne stane imamo pa možnost biti obveščeni koliko sredstev 

je na voljo in mogoče bi lahko v dogovoru z občino uresničili kakšen manjši projekt. 

Sklep:   KS Dornberk se včlani v LAS v objemu sonca. 

e. Ker se most v bližini hiše Antona Hareja ne bo obnavljal lastniki zemljišč, ki so 

uporabljali ta most za dostop do vinogradov prosijo, če bi lahko vsaj utrdili strugo 

potoka, da bi ob lepem vremenu s traktorji lahko prečkali potok in si tako močno 

skrajšali pot v vinograde. KS sama ne sme posegati v vodotoke, to lahko naroči le 

država in praviloma izvede koncesionar, Hidrotehnik. 

Sklep: KS bo zaprosila podjetje Hidrotehnik kot koncesionarja za vzdrževanje 

vodotokov, da opravi ta poseg ali, da izda dovoljenje za ta poseg.  

f. V februarju, 28. 2 bo v KD v Novi Gorici potekal simpozij o Bogdanu Žoržu. Ob 

16:00 bo strokovni del posveta na katerem bodo o Žorževem delu spregovorili številni 

strokovnjaki. Sledil bo kulturni del programa v katerem bodo nastopili glasbeni sestavi 

iz Dornberka(otroški pevski zbor OŠ, Dornberški fantje in Kmečke žene). 

Organizatorji so zaprosili za finančno pomoč KS. Ker mi denarja ne moremo donirati 

predsednica predlaga, da bi  plačali stroške raznašanja vabil in del stroškov pogostitve. 

Sklep: KS bo pri izvedbi pomagala tako,da bo plačal stroške raznašanja vabil in del 

stroškov pogostitve. 

 

              zapisala:                                                                    predsednica sveta KS Dornberk 

        Karmen Saksida                                                                               Štefka Susič 

 

 


