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Zapisnik 

 

11. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 9. novembra 2015 ob 19:00 v prostorih KS 

Dornberk. 

 

Prisotni: Štefka Susič, Simon Justin, Martin Čotar, , Karmen Saksida, Sonja Saksida, gost pri 

1. Točki dnevnega reda Anton Harej 

Opravičeni: Davorin Slejko, Radoš Kavčič 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Predstavitev projekt obnove in ureditve Potarjeve hiše v Taboru(predstavlja Anton 

Harej) 

2. Potrditev zapisnika 10. seje sveta KS 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad 1: predstavitev projekta obnove in urejanja »Taborške hiše« 

Anton Harej je projekt finančno ocenjen na 230 tisoč evrov prijavil na razpis LAS v Objemu 

Sonca. Prijavitelj Harej partnerji MONG, KS in nekatera društva. Če bo na razpisu uspel 

Harej pričakuje finančno pomoč občine, KS sredstev za takšne projekte nima, prav tako ne 

društva. Načrt je hišo urediti, izdelana nova zasnova, zunanje stopnišče se pomika ob 

sosednjo hišo in naj bi služilo sosedom kot dostop do njihovega stanovanja., v pritličju 

predvideni wc-ji s posebnim vhodom, prostor za gostinsko dejavnost manjšo kuhinjo, kjer naj 

bi ob koncih tedna deloval manjši gostinski lokal kjer naj bi ponujali domače izdelke. V 

nadstropju predviden večnamenski prostor s stalno razstavo o zgodovini kraja. Predlagatelji 

sledijo cilju, da bo v tem prostoru zaposlena oseba, ki bo ponudnik gostinskih storitev, vodnik 

in informator. 

 

Sklep: Če bo projekt uspel na prvem izboru LAS projektov bo svet KS sklical zbor 

krajanov, Tabora, da se projekt predstavi vsem, ki v zaselku živijo. 

 

Ad 2: pregled uresničenih sklepov in potrditev zapisnika 10. seje 

Sklepi prejšnje seje so bili izvedeni. 

 

 Sklep: Zapisnik 10. seje  je bil soglasno potrjen. 

 

Ad 3. Tekoča problematika  

a. Menjava zemljišč med župnijo Dornberk in MONG  je bila končno izvedena. 

b. KS je na razpis LAS prijavila učno pot in trim stezo Dornberk – Prvačina. Partnerji 

MONG,OŠ Dornberk, ŠD Dornberk, KS Prvačina. Če bom projekt uspešen se računa 
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na pomoč občine, da založi sredstva do prejema sredstev razpisa. Kot lastni vložek se 

lahko ovrednoti delo članov društev in KS. 

c. 3. dec. je načrtovana dobrodelna prireditev v osnovni šoli, 5. Dec pa tradicionalni 

dobrodelni koncert v Zaloščah. 

d. 12. Decembra bo tudi letos organiziran prižig lučk v drevoredu med Dornberkom in 

Zaloščami. Organizatorja prireditve OŠ in KS. Nekateri obrtniki pripravljeni pomagati 

zato jih bomo zaprosili za donacije. 

e. Društvu upokojencev bomo pomagali pri novoletni obdaritvi njihovih članov. 

Ker se MONG in izvajalec del pri sanaciji vodovoda v zaselku Klemšeti v Zaloščah ne 

moreta dogovoriti kdo bo pokril stroške sanacije cestišča, bomo ta strošek pokrili iz 

sredstev KS za vzdrževanje cest.  Na cestišču je zaradi slave izvedbe del pod asfaltom 

voda izprala podlago, cesta je udrta in nevarna.  

f. Na   eni prejšnjih sej je svet KS sprejel sklep, da se Zavod za varovanje kulturne                  

 dediščine zaprosi za premik znamenja ob vhodu v vas. Predstavnica zavoda si je  

 ogledala situacijo na terenu , premik bo zavod dovolil, v odločbi bodo predvideli 

 katere določbe in smernice bo potrebno ob premiku upoštevati. Odločbo pričakujemo 

v kratkem. 

g. Člani sveta KS so se seznanili z dopisom zavoda za varstvo kulturne dediščine OE 

Nova Gorica. Zavod je odreagiral na anonimno prijavo o kršitvi zakona o varovanju 

kulturne dediščine in zahteva ukrepanje.(dopis zavoda je priloga zapisniku). Svet KS 

bo iskal način kako v letu 2016 zagotoviti sredstva za obnovo freske na zvoniku v 

skladu s predpisi Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

Sklep: svet KS se je seznanil z dopisom zavoda in o njem razpravljal. Vodji in 

pobudniku del na zvoniku v Taboru  se dopis osebno izroči.  Prebivalce zaselka 

Tabor se  obvesti na krajevno tradicionalen način – pismo zavoda se izobesi na 

oglasni deski. 

 

 

 

              zapisala:                                                                    predsednica sveta KS Dornberk 

        Karmen Saksida                                                                               Štefka Susič 

 

 


