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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 
 

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

 

Predlagani dnevni red seje:   

 

1. Pregled in potrditev zapisnika osme redne seje KS Dokležovje  z dne 16.9.2015 

2. Pregled in potrditev zapisnika druge izredne seje KS Dokležovje  z dne 14.10.2015 

3. Potrditev računov 

4. Tekoče zadeve 

5. Pobude in vprašanja 

6. Razno  

 

Ugotovitev prisotnosti:  

 

Prisotni člani sveta KS: Lidija Ropoša, Leon Lopert,  Irena Brunec, Iztok Sreš, Mateja Cigut, 

Patricija Vrbančič 

 

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. 48 

 

Dnevni red se sprejme  v predlagani obliki. 

 

 

Poročilo predsednice med 8 in 9 sejo 2015 ter po drugi izredni seji:: 

 
Sklepi so bili v glavnem realizirani. Namestili smo eno cestno ogledalo pri ulici Osredek, na 

dve še čakamo.  Dovoljenje za Vaško jedro je podaljšano do 29.10.2017. Uporaba dvorane se 

zaračunava po 60,00 EUR, komplet klopi po 2,00 EUR.   

Na drugi izredni seji smo v glavnem dogovorili vse potrebno za srečanje starejših občanov, ki 

je bilo 8.11.2015. Udeležba je bila zadovoljiva in so bili povabljeni in organizatorji, t.j. KS,  

zadovoljni, saj se je dogodek odvijal brez kakršnih kolih zapletov in v zadovoljstvo vseh. 

Do 1.11.2015 so se v glavnem končala dela na mrliški vežici, tako da imamo v bodoče 

napraviti še nekaj  malenkosti in kaj popraviti, ter glavnemu izvajalci t.j. Firmi Korošak delo 

plačati. 
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Otroška igrala 

Do danes smo po dogovoru  z inšpekcijo in ravnateljico vrtca pripravili predračune za 

zamenjavo ograje okrog igrišča, ter v glavnem imamo dogovorjena dela, ki so nujno potrebna 

za igrišče, saj je to igrišče trenutno v neuporabnem stanju. 

 

Pregled luči in zamenjava luči ter ure na ulični razsvetljavi. Izvajalec teh del  kljub  urgencam 

ne uredi ulično razsvetljavo. Nanj pritiskajo že tudi iz Občine ( g. Jerebic), Zaprošen je že od 

meseca septembra.  Ljudje stalno nergajo in me prosijo naj ga opozorim, nekateri mi celo 

pišejo na gmail. 

 

Namestiti luči na VD 

Na vaškem domu smo namestili luč nad parkiriščem, ki nam osvetljuje tudi tisti del ulice, ki 

je bil do sedaj v popolni temi. 

 

DčD je postavil  svoje obeležje pred trgovino, ki nam krasi ta do sedaj prazen prostor. 

 

 

1/ Ad. 1 Pregled in potrditev zapisnika osme redne seje KS Dokležovje  z dne 16.9.2015 

 

 

Predsednica da v razpravo zapisnik 8. redne seje. Ker razprave o zapisniku ni bilo, se zapisnik 

da na glasovanje. 

 

ZA: 6   PROTI: 0 

 

Sklep št. 49 

 

Zapisnik 8. redne  seje KS Dokležovje je bil potrjen. 

 
 

2/ Ad. 2 Pregled in potrditev zapisnika druge izredne seje KS Dokležovje  z dne 14.10.2015 

 

 

Predsednica da v razpravo zapisnik 2. izredne seje. Ker razprave o zapisniku ni bilo, se 

zapisnik da na glasovanje. 

 

ZA: 6  PROTI: 0 

 

Sklep št. 50 

 

Zapisnik 2. izredne  seje KS Dokležovje je bil potrjen. 

 

  
Ad. 3 Potrditev računov 

 

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

računov 9 od zap. št. 126 do št. 158 v podpis. Podpisani zbirnik računov št. 9 je priloga 

zapisnika. 
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Ad.4 Tekoče zadeve 
 

1/ Donacijska sredstva Vrtcu »Sonček« Dokležovje in OŠ Bakovci -  podr. Dokležovje 

 

Vrtec in OŠ prosita za naše otroke donacijo za novoletna obdarovanja ( nakup didaktičnih 

igral… in drugo. 

 

Svet KS predlaga sledeči: 

 

Sklep št. 51 

 
Vrtcu in Osnovni šoli so kot donacija dovoli, da si nakupijo najbolj potrebne 

pripomočke za potrebe otrok oz. šolarjev  in sicer vsak za znesek 100,00 EUR. 

 

ZA: 6 PROTI: 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad. 5 Pobude in vprašanja 

 

Predsednico KS se zadolži, da čimprej posreduje v obliki zapisa plane in prioritetne naloge za 

leto 2016 g. županu. 

 

 

1. PLAN DELA oz. prioritetna dela v letu 2016 

 

Člani sveta KS Dokležovje sprejmejo sledeči sklep: 

 

Sklep št. 52 

 

1/ V letu 2016 je potrebno s pomočjo Občine Beltinci napraviti kanalizacijo pri zunanjih  

WC in sanirati zunanje WC – dela se ocenjuje na cca 25.000,00 EUR 

 

2/ Urediti igrišče za šolo in vrtec ( tudi s podporo  šole in vrtca) – igrišče je popolnoma 

neuporabno- ki se ocenjuje na cca 25.000,00 EUR 

 

3/ Asfaltirati del Glavne ulice od domačije Korošak, do konca vasi - proti Bakovcem – ki 

je za prebivalce in promet že nevarno in pred vasjo napraviti otok za umiritev prometa. 

 

Navedena dela so nujno potrebna in bi jih bilo potrebno opraviti in upoštevati v 

proračunu za leto 2016. 

 

 
Sklep št. 52 se da na glasovanje.  

 

ZA: 6  PROTI: 0 

 

Sklep št. 52 je bil soglasno sprejet. 
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2. Nabava računalnika za potrebe KS  

 
Računalnik je star 12 let in je iztrošen ter zastaran tako, da nanj ni mogoče več delati. 

Zato predsednica predlaga , da se sprejme sledeči sklep: 

 

Sklep št. 53: 

 

Nabavi se nov prenosni računalnik, ki bo imel ustrezne zmogljivosti za  potrebe KS in z 

možnostjo čim daljšega garancijskega roka. 

 
ZA: 6  PROTI: 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3. Ponudba Teleinga 

 
Teleing nam daje na naše zaprosilo ponudbo, da lahko dobimo internet za 20,00 EUR, tel. št. 

se lahko deponira začasno, televizije ne rabimo. 

 

Sklep št. 54 

 

KS Dokležovje pristopi k storitvam TELEINGA, oz. se priklopi na Teleing omrežje. 

 

ZA: 6  PROTI: 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

Ad 5: Razno 

 

1/ Problem kontejnerjev 

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

pri kontejnerjih, glede katerih bomo po novem letu odločili najbrž tako, da jih damo 

odstranili, saj ima vsak krajan pri sebi svoj kontejner in da lahko odpelje brezplačno določene 

smeti tudi na zbirno mesto.  

 

2/ Predavanja Marinke Jerič 

 

Dne 22.1.2016 bo Marinka Jerič predavala na temo: Jemen in edinstveni otok Sokotra. 

 

Če bodo slušatelji hoteli, se lahko dne 12.2.2016 opravi še predavanje Ekvador in Galapaško 

otočje. 

 

Za vabila na predavanje bo poskrbela KS. 

 

3/ Predlaga se, da bi lahko Vrtec in OŠ krasili dvorano za proslave. 
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4/ Svet KS predlaga , da bi imeli zaključek 5.1.2016 in se dogovori, za vse potrebno v zvezi s 

tem dogodkom 

 

5/ Dne 21. 12. 2015 bo obdarovanje otrok v Vrtcu ob 9.30 uri in ob 16. uri. Vabljeni tisti, ki 

jim to čas dopušča.  

 

 

 

Predsednica je sejo zaključila ob 21.30 uri. 

 

 

 

Zapisnik zapisala: 

Irena Brunec l.r. 

                                                                                          Predsednica Sveta KS Dokležovje 

                                                                                                           Lidija Ropoša 

                             


