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Z A P I S N I K 

 

 

31. redne seje Sveta KS, ki je bila v petek, 4. julija 2014, ob 18. 30 uri v sejni sobi KS 

Dokležovje  

 

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

ODSOTNI:  Anton Žalik, Mateja Cigut 

 

UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI:  

Prisotnih je 5 članov Sveta. 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 30. 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: 5  PROTI: 0 

 

Sklep št. 148 

Dnevni red se sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 1  

Predsednik da zapisnik 30. redne seje v razpravo. Po razpravi se zapisnik da na glasovanje. 

 

ZA: 5  PROTI: 0 

 

Sklep št. 149 

Zapisnik 30. redne seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 2 Potrditev računov št. 31 

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 30. in 31. sejo: 

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

izvajalo v času šolskih počitnic. Ob priključitvi POŠ in vrtca predlagamo, da se z 
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dopisom župana in Komuno opozori na istočasno ureditev odvoda meteorne vode z 

dvorišča in streh omenjenih objektov, ki nenehno zalivajo kletne prostore vrtca. 

Čeprav so se pri omenjenem primeru rešitve že iskale, do same izvedbe še ni prišlo. 

Obenem bi se morala urediti odvodnja dostopne ceste na dvorišče šole in vrtca, ki je 

predmet inšpekcijske odločbe. Ogled je zahteval sosed Ramiz Šarvala, ki je podal 

ovadbo po preplastitvi ceste po izgradnji kanalizacije, saj je naklon ceste usmerjen na 

njegovo parcelo.  

 Sestanek udeležencev na FF bo v Beltincih 7. julija. Na sestanku bo KS Dokležovje 

zastopal predsednik DČD. 

 Predsednik na kratko razloži dokument, ki so ga prejeli člani o nepremičninah, katerih 

lastnik je KS Dokležovje. 

 Glede rekonstrukcije predsednik pove, da je postopek razpisa opravljen in da je 

izvajalec že izbran. Za sklenitev pogodbe o izvedbi bo potrebno počakati še na 

odobritev župana, ki mora odobriti črpanje namenskih in v občinskem proračunu 

namenjenih sredstev. Po razgovoru z županom o tej zadevi je bil odgovor, da v tem 

trenutku v proračunu ni dovolj sredstev, da bi lahko začeli z deli. 

 Predsednik člane obvesti, da poteka financiranje KS iz naslova NUSZ v skladu s 

sprejetim odlokom o proračunu občine za leto 2014. 

 

Ad. 4 Pobude in vprašanja 

Boris Brunec: Predlaga, da se z dopisom opozori OU in župana o nedokončani izvedbi 

preplastitve ulic po izvedbi kanalizacije. Na odseku ulice Trate in ulice Ob Naklu so zgrajeni 

odtočni jaški za odvod meteorne vode preko privatnih parcel, kjer pa lastniki teh parcel 

opozarjajo, da meteorna voda vnaša v odtoke in posledično v odtočne cevi gramoz z bankin, 

kjer je predvideno asfaltirano korito (mulda). KS je na to opozorila že takoj po preplastitvi, 

vendar kljub obljubi, da bo zadeva naknadno urejena, do danes ni storjeno nič. 

 

Ad. 5 Razno 

Pri tej točki ni bilo razprave. 

 

Seja se zaključi ob 21.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                   Predsednik sveta KS Dokležovje 

Irena Brunec l. r.                             Simon Horvat 

 

 

 

 

 

 

 


