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KRAJEVNA SKUPNOST DOKLEŽOVJE 
Glavna ulica 18, 9231 Beltinci   Tel. (02) 543-14-43  E-mail: ks.doklezovje@siol.net 

GSM 031 278 001 E-mail: ks.doklezovje@gmail.com 

 

 

Z A P I S N I K 
 

8. redne seje Sveta KS, z dne 16. sept.  2015 ob 19.00 uri  v sejni sobi vaškega doma    

 

Predlagani dnevni red seje:   

 

1. Pregled in potrditev zapisnika sedme redne seje KS Dokležovje  z dne 15.7.2015 

2. Potrditev računov 

3. Tekoče zadeve 

4. Pobude in vprašanja 

5. Razno  

 

 

Ugotovitev prisotnosti:  

 

Prisotni člani sveta KS: Lidija Ropoša, Leon Lopert, Patricija Vrbančič, Irena Brunec ,Iztok 

Sreš, Mateja Cigut 

 

Odsoten: Mladen Gregor 

 

Ugotovi se, da je svet KS  sklepčen. 

 

Predlagani dnevni red, ki je bil poslan z vabilom, da predsednica  v razpravo.  

 

O dnevnem redu ni bilo razprave, zato se da dnevni red na glasovanje. 

 

ZA: 6   PROTI: 0 

 

Sklep št. 42 

 

Dnevni red se sprejme  v predlagani obliki. 

 

 

Poročilo med prejšnjo 7. redno sejo in današnjo, 8. redno sejo sveta KS 

 

Predsednica poda informacije o dogajanju med prejšnjo in današnjo sejo. Pove, da so bili 

sklepi v glavnem realizirani. Dela na objektu MV so v teku. 

 

 

Ad. 1 Pregled in potrditev zapisnika 7. REDNE  SEJE 

 

Predsednica da v razpravo zapisnik 7. redne seje. Ker razprave o zapisniku ni bilo, se zapisnik 

da na glasovanje. 

 

ZA: 6  PROTI: 0 
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Sklep št. 43 

 

Zapisnik 7. redne  seje KS Dokležovje je bil potrjen. 

  

Ad. 2 Potrditev računov 

 

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

računov 8 od zap. št. 106 do št. 125 v podpis. Podpisani zbirnik računov št. 8 je priloga 

zapisnika. 

 

 

Ad.3 Tekoče zadeve 
 

1/ Naročena so ogledala za preglednost ceste / 3 komadi / 

 

2/ Zahteva za podaljšanje dovoljenja za Vaško jedro / zahteva že dana na Občino g. Čoligu/ 

 

3/ Otroška igrišča 

 

- So v zelo slabem stanju, za enkrat se počistijo in opravijo dela, katera lahko opravijo 

javni delavci, spomladi bo potrebno nabaviti nova igrala in v celoti opraviti popravila, 

da bo igranje varno tudi za otroke vrtca, šole in ostalih. 

-  

4/ Vzdrževalcu ulične razsvetljave se naroči zamenjava svetil, in najkasneje po premiku ure 

na zimski čas,  premik začetka in konca razsvetljave. 

 

 

Ad. 4 Pobude in vprašanja 

 

 

1/ Namestitev luči na VD zaradi parkirišča in ulice, ki je v popolni temi 

 

2/ Določitev cene klopi in miz ( komplet) in cena za uporabo dvorane v zasebne namene - 

velja za krajane naše KS 

 

Svet KS izglasuje naslednji sklep:  

 

Sklep št. 44 

 

Cena mize in dveh klopi ( komplet ) znaša 2 EUR-a, uporaba dvorane v zasebne  namene 

znaša 60,00 EUR, velja od 16.9.2015. Mize, klopi in dvorana se morajo vrniti v takšnem 

stanju, kot so bile prejete. 

 

Sklep se da na glasovanje.  

 

ZA: 6  PROTI: 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 5: Razno 

 

 

Pri tej točki je svet KS  razpravljal o tekočih dogajanjih v KS, predvsem o problemu 

kontejnerjev, porabi sredstev namenjenih društvom in dogovoril, da bo srečanje starejših 

krajanov 8.11.2015. 

 

Predsednica je sejo zaključila ob 21.10 uri. 

 

 

 

Zapisnik zapisala: 

Irena Brunec l.r. 

                                                                                          Predsednica Sveta KS Dokležovje 

                                                                                                           Lidija Ropoša 

                             


