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Z A P I S N I K 

 

 

32. redne seje Sveta KS, ki je bila v petek, 5. septembra 2014, ob 18. 30 uri v sejni sobi 

KS Dokležovje  

 

PRISOTNI: Simon Horvat, Irena Brunec, Boris Brunec, Srečko Horvat, Leon Kuzma, 

Mateja Cigut 

ODSOTNI:  Anton Žalik 

 

UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI:  

Prisotnih je 6 članov Sveta. 

 

D N E V N I R E D : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 31. redne seje 

2. Potrditev računov 

3. Tekoče zadeve 

4. Pobude in vprašanja 

5. Razno 

 

Predsednik prisotne pozdravi. Nadalje predlaga dnevni red, kot je bil poslan z vabilom. 

Predlog se da v razpravo. 

O predlogu ni bilo razprave. Predlagani dnevni red se da na glasovanje. 

 

ZA: 6  PROTI: 0 

 

Sklep št. 150 

Dnevni red se sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 1  

Predsednik da zapisnik 31. redne seje v razpravo. Po razpravi se zapisnik da na glasovanje. 

 

ZA: 5  PROTI: 0 

 

Sklep št. 151 

Zapisnik 31. redne seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 2 Potrditev računov št. 32 

Predsednik pojasni vse prispele račune in odpre razpravo. Po končani razpravi da zbirnik v 

podpis. Zbirnik je priloga zapisnika.  

 

Ad. 3 Tekoče zadeve 
Predsednik poda informacije o dogajanju med 31. in 32. sejo: 

mailto:doklezovje@gmail.com


 Priključki na kanalizacijo na objektih KS še niso izvedeni. Obljubljeno je, da se bo to 

izvajalo v času šolskih počitnic, vendar iz neznanih razlogov ni. Predsednika se 

zadolži, da poda ugovor na Komuno.  

 Glede rekonstrukcije MV predsednik pove, da je pogodba z izbranim izvajalcem del, 

ki je firma Korošak, podpisana. Dela se bodo pričela predvidoma 8. septembra t. l. 

Gradbena dela bodo financirana v višini 22.000,00 € s strani Občine in 18.000,00 € s 

strani KS. Obrtniška dela bo Občina naročala s posebnim naročilom. 

 Za sanacijo igral na otroškem igrišču se zaprosi Občino, da poišče izvajalca. 

 Glede volitev v Svet KS Dokležovje se odpre lista s podporo volivcev. 

 Na podlagi prošnje za izgradnjo javne svetilke s strani prebivalcev Sončne ulice je 

Svet razpravljal in zavzel stališče, da se na podlagi predračuna firme Gargamel, ki 

predvideva vrednost del v višini 1094,22 €, da na glasovanje. 

Glasuje se o oddaji del za ceno 1094,22 € firmi Gargamel d. o. o. iz Beltinec. 

 

ZA:  6                                        PROTI: 0 

 

Sklep št.152 

Izgradnjo ulične svetilke na Sončni ulici se odda firmi Gargamel d. o. o. po ceni iz predračuna 

št. 08.02-14. 

 

Ad. 4 Pobude in vprašanja 

Irena Brunec: Zakaj še vedno vozijo tovornjaki skozi naselje? 

KS je prijavila problematiko na vse odgovorne institucije, vendar do sedaj učinka še ni bilo.  

Srečko Horvat pove, da se je kot član Odbora za preventivo v cestnem prometu prav tako 

vključil v pridobivanje podatkov o problematiki. Kot pravi, so kot vedno obljube podane, 

njihovih realizacij pa še ni bilo.. 

 

Ad. 5 Razno 

Pri tej točki ni bilo razprave. 

 

Seja se zaključi ob 20.30 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                   Predsednik sveta KS Dokležovje 

Irena Brunec l. r.                             Simon Horvat 

 

 


