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Z A P I S N I K 

 

 

29. redne seje Sveta KS, ki je bila v petek, 7. marca 2014, ob 18. 30 uri v sejni sobi KS 

Dokležovje  

 

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

Kuzma 

ODSOTNI: Anton Žalik  

 

UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI:  

Prisotnih je 6 članov Sveta. 

 

D N E V N I  R E D: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje 

2. Potrditev računov 

3. Proračun 2014 

4. Tekoče zadeve 

5. Pobude in vprašanja 

6. 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. 141 

Dnevni red se sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 1  

Predsednik da zapisnik 28. redne seje v razpravo. Po razpravi se zapisnik da na glasovanje. 

 

ZA: 6  PROTI: 0 

 

Sklep št. 142 

Zapisnik 28. redne seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 2 Potrditev računov št. 29 

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

računov v podpis. Podpisani zbirnik računov je priloga zapisnika. 

 

Ad. 3 Proračun 2014  
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Predsednik pojasni, da je opravil razgovor z računovodjo glede poteka predloga proračuna, ki 

je trenutno v javni obravnavi. Računovodja mu je povedal, da bo razgovor z županom 

verjetno opravljen v času javne obravnave. Vkolikor bo prišlo do kakšnih koli sprememb v že 

s sklepom potrjeni del proračuna, ki se nanaša na KS Dokležovje, se opravi korespondenčna 

seja ali se skliče izredna seja. 

 

Ad.5 Tekoče zadeve 

Predsednik poda informacije o dogajanju med 28. in 29. sejo. 

 Predsednik v kratkem razloži potek seje s predsedniki društev. Zapisnik 4. redne seje 

je bil posredovan članom Sveta in bo poslan vsem društvom. Zapisnik se nahaja v 

arhivu KS. 

 Cesta ob progi na območju k. o. Dokležovje je še v teku. Vkolikor do zahtevane 

izgradnje ceste ne bo prišlo, bo nivo terena med progo in njivami izenačen z zasutjem 

nižjega dela. 

 Prošnja v zvezi z urejanjem avtobusne povezave med Dokležovjem in Beltinci je v 

teku. Občina bo dopolnila pogodbo z izvajalcem prevozov in nas o načinu in voznem 

redu obvestila. 

 Glede pomoči društvom je Svet zavzel stališče, da KS po svoji zmožnosti pomaga 

društvom na enak način, kot je to bilo v preteklosti. Razpredelnica je priloga zapisnika 

v arhivu. 

 G. Ramiz Šarvala je podal pisno zahtevo na KS, da se mu poda dokumentacija o 

zamenjavi profila vodovodne cevi, ki je bila izvedena za potrebe stanovalcev na parc. 

št. 985 (občinski cesti). Nadalje zahteva podatke o posegu na njegovo parcelo v letu 

2005 zaradi vgradnje vodovoda, kanalizacije in asfaltirane ceste za potrebe 

stanovalcev Stanka Marina in Matjaža Marina. Nadalje še, ali je bil plačan komunalni 

prispevek ob gradnji hiše omenjenih sosedov. 

Po razpravi je bilo stališče vseh članov Sveta, da se poda pisni odgovor.  

 

Sklep št. 143 

 

ZA:  6     PROTI: 0 

Iz razprave je razvidno, da se je zamenjava vodovodne cevi opravila v letu 2000, in sicer v 

bankini občinske ceste do meje s parcelo št. 988/2, ki je v lasti vlagatelja zahteve. Ker za ta 

poseg posebna dokumentacija ne obstaja, smatramo, da je šlo za tekoča vzdrževalna dela, ki 

so se opravljala po potrebi na omrežju, saj je šlo za kratko relacijo. Ta priključek obstaja od 

izgradnje vodovoda v letu 1970. Kdo je zahteval ta poseg, ne vemo, vendar smatramo, da je 

KS po ugotovitvi zmanjšanja pritiska pri uporabnikih ali na zahtevo uporabnikov bila dolžna 

takšen poseg storiti. Na celotnem omrežju je bilo takih primerov več, saj so se od časa 

izgradnje vodovoda nanj priključevali novi lastniki novogradenj. 

Za poseg na parcelah vlagatelja zahtevka v letu 2005 KS ne more prevzeti nobene 

odgovornosti, saj na omenjenih parcelah sama ni opravljana nobene storitve. 

Glede plačila komunalnega prispevka je jasno, da je za pridobitev gradbenega dovoljenja 

potrebno priložiti potrdilo o plačanem prispevku, ker v nasprotnem primeru UE ne izda 

omenjenega dovoljenja.  

 

Ad. 4 Pobude in vprašanja 

Len Kuzma: Ali je možno upravljavcu ozvočenja v dvorani poravnati stroške za izgubo časa? 

Člani se strinjajo, da je upravljavec opravičen do simbolične nagrade. Za višino nagrade naj 

se z upravljavcem dogovorita Leon Kuzma in Srečko Horvat.  

 



Ad. 5 Razno 
Pri tej točki ni bilo razprave. 

 

 

Seja se zaključi ob 21.30 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                   Predsednik sveta KS Dokležovje 

Irena Brunec l. r.                             Simon Horvat 

 

 

 

 

 

 

 

 


