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Poročilo za mandatno obdobje  2010–2014 

 
 

Svet KS Dokležovje je posloval v mandatnem obdobju 2010–2014 v okviru zmožnosti in 

finančne zmogljivosti. 

Skozi mandat je bilo opravljenih 33 rednih sej ter 3 izredne seje.  

S predstavniki društev je bilo opravljenih 6 sej. 

Sprejetih je bilo 154 sklepov. 

 

Vzdrževalna dela in investicije: 

 Zasaditev cvetličnih korit (AP in MV) 

 Obnova AP in tehtnice z rampo 

 Vzdrževanje poljskih in gozdnih poti 

 Nabava ozvočitve v dvorani VD (delno financirano iz razpisa JSKD) 

 Nakup zemljišča na pokopališču 

 Asfaltiranje gramoziranih površin ob gasilskem domu 

 Nakup nove traktorske kosilnice 

 Obnova prostora za spominsko sobo Ivana Jeriča in male dvorane 

 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo MV 

 Izdelava projektne dokumentacije za obnovo vaškega jedra 

 Izgradnja žarnega zidu 

 Sofinanciranje rekonstrukcije MV (v fazi izgradnje; sredstva zagotovljena) 

 Obnova ograje na športnem igrišču (razpis: športni objekti) 

 Nabava in montaža zaščitnih mrež na športnem igrišču 

 Nabava mrež in opreme za odbojko na mivki in tenis 

 Nakup hladilnika v VD 

 Nakup šotorov 

 Financiranje društev in klubov ter določenih prireditev in tekmovanj na nivoju občine 

in KS 

 Izplačilo tekočih funkcionalnih dejavnosti (sejnine, hišnik, pogreb in nagrada 

predsedniku po zakonu, donacije šoli in vrtcu ...) 

 

 

Investicije iz občinskega proračuna: 

 Odvodnja meteorne vode od šole do AP 

 Priključitev na zemeljski plin 

 Vgradnja ogrevalnega sistema v dvorani 

 Sofinanciranje rekonstrukcije MV 

 Sofinanciranje izgradnje gospodarskega poslopja na župnišču (razpis: Sakralni objekti) 

 Zaključna dela ob asfaltu (mulde: Trate in Ob Naklu) 

 Ureditev križišč Glavna in Letališka ulica ter Glavna in Nova ulica (pri vrtcu) 
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 Izgradnja novih sanitarij v VD 

 

Poleg naštetega se je skozi celotno obdobje financiralo tekoče vzdrževanje objektov, opreme 

in mehanizacije. Izvajala so se plačila sprotnih stroškov: električne energije,vode, telefona in 

zavarovanja. Vse to je razvidno iz zbirnikov računov in samih računov, ki se nahajajo v arhivu 

KS in v računovodstvu Občine Beltinci 

 

Poročilo je bilo obravnavano in soglasno potrjeno na 33. seji Sveta KS, dne 3. 10. 2014. 

 

 

 

                                                                                                  Predsednik sveta KS Dokležovje 

 

Dokležovje, 3. 10. 2014                                                             Simon  Horvat l.r. 

 


