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Zadeva:  Zapisnik sveta krajevne skupnosti Dornberk 

Št. seje:  29/2013  

Datum  17.10.2013 

Prisotni :  

Štefka Susič (predsednica sveta KS), Martin Čotar, Andrej Baša. 

Davorin Slejko, Karmen Saksida, Dušan Saksida, Martin Čotar, Milan 

Saksida(predsednik nadzornega odbora) 

Odsotni:  Borut Mozetič 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 28. seje sveta KS 

2. Predlog finančnega načrta 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

  

1. Pregled in potrditev zapisnika 28. seje sveta Krajevne skupnosti  

Zapisnik je bil soglasno potrjen. 

 

2. Predlog finančnega načrta 

S strani MONG so bila KS poslana navodila, da obseg finančnih sredstev ne sme presegati 

vsote, ki so bila v letu 2013 namenjena KS. Predsednica sveta KS Dornberk si je pri 

odgovornih izborila pravico, da sredstva za prireditve povečamo za 2 tisoč evrov, ker sta v 

letu 2014 načrtovani vsaj dve večji prireditvi ob zaključku večjih investicij. Vztraja tudi, da je 

potrebno zagotoviti 6 tisoč evrov za urejanje kontejnerskega mesta za Zalošče. 

S strani MONG smo prejeli predlog finančnega načrta, ki za leto 2014 predvideva: 

- 12.000,00 € lastnih sredstev – najemnine grobov 

- 11.500,00 € za delovanje KS 

- 4.601,00 € za prireditve (2 tisoč več kot v letu 2013) 

- 3.500,00 € za urejanje krajevnih poti 

- 6.000,00 € za ureditev kontejnerskih mest 

- 3.000,00 € za komunalne objekte 

 

Sklep: Svet KS potrjuje predlog finančnega načrta KS za leto 2014. 

 

3. Tekoča problematika 

 

a. Kmetijska zadruga Vipava načrtuje prodajo zemljišča v Dornberku, ki je bilo 

namenjeno odkupni rampi za grozdje in sadje. Na pobudo domačinov se je skušala 

predsednica sveta z MONG dogovoriti, da bi to zemljišče odkupili za potrebe KS. Če 

se to zemljišče in prostori prodajo zasebniku izgubimo prostore, ki so namenjeni 

rajonu podjetja Vodovodi in kanalizacija, izgubimo tehtnico in prostor za kontejnersko 

mesto, ki ga bo skoraj nemogoče nadomestiti.  
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Predstavnik MONG Simon Klaut se je po ogledu strinjal z odkupom, a župan pravi, da ni 

sredstev. 

 

Sklep: svet KS vztraja, da je potrebno zemljišče odkupiti. Predstavniki občine naj 

naročijo cenitev in se pogajajo za čim boljšo ceno.  Prodaja zasebniku bi bila 

nepopravljiva napaka. 

 

b. Članice društva kmečkih žena Dornberk praznujejo 40 letnico delovanja. Izdale so 

knjigo in pripravile prireditev, prosijo za finančno pomoč. 

 

Sklep: Društvu se nameni 300,00€ finančne pomoči. Na prireditvi se članicam 

podeli priznanje za 40 letno delo društva, ki bogati dogajanje v KS. 

 

c. Turistična zveza bo ob vhodu v vas postavila turistično tablo, potrebujejo soglasje KS. 

 

Sklep: svet KS daje soglasje k postavitvi table ob vhodu v Dornberk pod Brdom. 

 

d. Opomini na najem grobov. Bili so poslani je pa nekaj zelo majhnih zneskov za nazaj, 

ki bi jih bilo smotrno odpisati. 

 

Sklep: odprte postavke v zelo majhnih zneskih iz obdobja 2006 – 2010 se odpišejo. 

Nepravilnosti pri izstavljanju računov za najem grobov( dve lastnici istega groba sta 

plačevali namesto polovično celo najemnino) se uredijo z znižanjem cene v prihodnje.  

 

4. razno 

 

a. Prireditev s harmoniko na rajžo, ki je bila prestavljena se bo izvedla konec 

novembra. Natančen datum se določi glede na razpoložljivost nastopajočih. 

 

b. Stroški, ki jih dolguje Vitel KS Dornberk se bodo v dogovoru z vodstvom MONG 

pokrivali s pomočjo asignacij. Vitel je KS Dornberk dolžan še okoli 5 tisoč evrov. 

 
c. Javna razsvetljava Steske -  končno se bo projekt uresničil. 

 

 

 

 

         zapisala:                                                                      predsednica sveta KS Dornberk 

    Karmen Saksida                                                                         Štefka Susič 

 

 


