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Z A P I S N I K 

 

 

28. redne seje Sveta KS, ki je bila v petek, 17. januarja 2014 ,ob 18.30 uri v sejni sobi KS 

Dokležovje  

 

PRISOTNI: Simon Horvat, Irena Brunec, Mateja Cigut, Boris Brunec, Srečko Horvat 

ODSOTNI:  Leon Kuzma, Anton Žalik  

 

UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI:  

Prisotnih je 5 članov Sveta. 

 

D N E V N I  R E D: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje 

2. Potrditev računov 

3. Inventura 

4. Proračun 2014 

5. Tekoče zadeve 

6. Pobude in vprašanja 

7. 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. 138 

Dnevni red se sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 1  

Predsednik da zapisnik 27. redne seje v razpravo. Po razpravi se zapisnik da na glasovanje. 

 

ZA: 5  PROTI: 0 

 

Sklep št. 139 

Zapisnik 27. redne seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 2 Potrditev računov št. 28 

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

računov od št. 411 do št. 436 v podpis. Podpisani zbirnik računov je priloga zapisnika. 

 

Ad. 3 Inventura 

Inventurna komisija prevzame dokumentacijo o popisu osnovnih sredstev za izvedbo popisa. 
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Ad. 4 Proračun 2014 

Na predlog računovodstva, ki je podalo podatke o predvidenih dohodkih za leto 2014, je Svet 

sredstva razporedil v tabelo odhodkov in predložil OS v sprejem in v prvo branje. Tabelarni 

del proračuna je priloga zapisnika. 

Predsednik predlaga, da se Svet opredeli o morebitnih investicijah Občine Beltinci na 

območju KS Dokležovje. 

1. Kanaliziranje prehodov preko obeh rokavov reke Mure. 

2. Postavitev nadstreškov na avtobusnih postajališčih ob glavnem križišču. (pri Korošku) 

3. Sofinanciranje rekonstrukcije MV in jedra vasi. 

Predlog se daje v razpravo. 

Svetniki so o predlogu razpravljali in se strinjali v tem, da je prioriteta med obema projektoma 

KS rekonstrukcija MV, vkolikor bi se pa pojavil razpis za sofinanciranje projekta ureditve 

vaškega jedra, bi se tudi ta izvedel s pomočjo Občine ali s premostitvenimi sredstvi s strani 

Občine. 

Predlog se daje na glasovanje.  

 

ZA: 5     PROTI: 0 

 

Sklep št. 140 

Svet KS Dokležovje predlaga županu občine Beltinci, da predvidi v proračunu za leto 2014 

sredstva za kanaliziranje prehodov preko rokava reke Mure v k. o. Dokležovje, in sredstva za 

sofinanciranje rekonstrukcije MV in jedra vasi, za kar so izdelani projekti in pridobljena 

gradbena dovoljenja. KS je v ta projekt in v odkup zemljišča že vložila cca 20.000,00 € in bo 

pri gradnji sodelovala z razpoložljivimi sredstvi. V skrajnem primeru bo sodelovala tudi s 

pomočjo premostitvenih sredstev s strani Občine. Za postavitev nadstreškov je potrebno 

pridobiti soglasje pristojnega ministrstva, prav tako pa je potrebno za postavitev minimalnih 

nadstreškov zagotoviti sredstva.  

  

Ad. 5 Tekoče zadeve 

Predsednik poda informacije o dogajanju med 27. in 28. sejo. 

 Po pregledu projektov in razgovoru na upravi Občine Beltinci o posodobitvi 

železniške proge se ugotovi, da je v preteklosti predvidena cestna povezava ob progi 

med prehodom Bratonci in prehodom Dokležovje na desni strani proge (gledani iz 

smeri Bratonci) v izvedbenem projektu predvidena le od prehoda Bratonci in do meje 

k. o. Dokležovje. Predlagamo, da se izvede povezava med omenjenima prehodoma, 

kakor je bilo predvideno med usklajevanjem projektov, tj. na celotni trasi med 

omenjenima prehodoma. 

 V koledar prireditev se vnese dogodek Jeričevi dnevi, in sicer za 14. in 15. junij. 

 

Ad. 6 Pobude in vprašanja 

Srečko Horvat: Daje pobudo, da se z Občino opravi razgovor o možnosti vključitve šolskih 

otrok pri koriščenju avtobusne linije (relacija Bratonci–Ižakovci–Beltinci, in sicer v obe 

smeri), ki pelje skozi Dokležovje, za vse krajane. Krajani Dokležovja smo namreč edina vas v 

Občini, ki z javnim prometom ni povezana z Beltinci, kjer ima večina prebivalcev Dokležovja 

izbranega osebnega zdravnika. V Beltincih so prav tako sedeži ostalih inštitucij, kot npr. 

pošta, lekarna, UE, občina, ... Krajani Dokležovja, ki nimajo lastnega prevoza, se morajo v 

Beltince voziti z javnim prevozom preko M. Sobote, kar vključuje presedanje, in obenem 

predstavlja izgubo časa in denarja. Vljudno prosimo, da se omogoči ta varianta povezave, saj 

do sedaj šoferji šolskih avtobusov tega niso omogočali. 

 



Ad. 7 Razno 
Pri tej točki ni bilo razprave. 

 

Seja se zaključi ob 21.15 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                   Predsednik sveta KS Dokležovje 

Irena Brunec l. r.                             Simon Horvat 

 

 

 

 

 

 

 

 


