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Z A P I S N I K 

 

 

30. redne seje Sveta KS, ki je bila v četrtek, 15. maja 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 29. redne seje 

2. Potrditev računov 

3. Rekonstrukcija MV 

4. Dopolnitev PUP-a 

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: 6   PROTI: 0 

 

Sklep št. 144 

Dnevni red se sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 1  

Predsednik da zapisnik 29. redne seje v razpravo. Po razpravi se zapisnik da na glasovanje. 

 

ZA: 6  PROTI: 0 

 

Sklep št. 145 

Zapisnik 29. redne seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 2 Potrditev računov št. 30 

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

podpis. Zbirnik je priloga zapisnika.  

 

Ad. 3 Rekonstrukcija MV 

mailto:ks.doklezovje@gmail.com


Predsednik pojasni, da je v proračunu Občine zagotovljeno 40.000 € za izvedbo 

rekonstrukcije MV v Dokležovju. Oddano je tudi povabilo k ponudbi, tako se čaka na prispele 

ponudbe. Po prispetju vseh bo komisija v sestavi Iztok Jerebic, Simon Horvat in Srečko 

Horvat ponudbe odprla in izbrala najugodnejšega ponudnika ter z njim sklenila pogodbo o 

izvedbi. 

  

Ad.4  Dopolnitev PUP -a 

Na podlagi veljavnega PLANA in Odloka o PROSTORSKOUREDITVENIH POGOJIH za 

območje Občine Beltinci je Svet razpravljal o izdelavi izvedbenih aktov za območje 

severnega in osrednjega dela naselja Dokležovje za izdelavo podrobnega prostorskega načrta, 

saj lastniki zemljišč na omenjenem območju izražajo potrebo o novogradnjah. Člani se 

strinjajo, da jim to omogočimo, zato se predlog daje na glasovanje. 

 

ZA:  6     PROTI: 0 

 

Sklep št. 146 

Svet KS Dokležovje sprejme sklep, da soglaša in Občini Beltinci predlaga, da pristopi k 

izdelavi OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA – ZA SEVERNI IN 

OSREDNJI DEL NASELJA DOKLEŽOVJE, ki je po veljavnem PLANU in 

PROSTORSKOUREDITVENIH POGOJIH za območje Občine Beltinci, v naselju 

Dokležovje predviden za izdelavo izvedbenih aktov. 

 

Ad. 5 Tekoče zadeve 
Član občinskega Sveta Srečko Horvat na kratko predstavi potek zadnjih dveh sej. Podrobnosti 

so zapisane v zapisniku sej, ki je na spletni strani Občine Beltinci. 

Predsednik poda informacije o dogajanju med 29. in 30. sejo: 

 Investicija ŽARNI ZID je v celoti poplačana. Do sedaj je oddanih 6 niš in ena 

rezervirana. 

 Za ureditev poljskih poti po izvedbi komasacije je na deponiji odloženega cca 300 m3 

materiala, ki je bil brezplačno dostavljen z gradbišča obnove železniške proge. 

 Priključki na kanalizacijo na objektih KS bodo izvedeni v kratkem in bodo financirani 

iz občinskega proračuna. 

 Za dogovor o sodelovanju na FF v Beltincih se bo predsednik v naslednjih dneh 

dogovoril s predsedniki društev. 

 Čistilna akcija je bila izvedena po programu v okviru občinske akcije. Poročilo bo 

predstavljeno na naslednji seji. 

 GD bo 31. 5. t. l. praznovalo 90. obletnico delovanja, zato predsednik povabi člane k 

udeležbi. 

  

Ad. 6 Pobude in vprašanja 

Mateja Cigut: Kako poteka obnova otroškega igrišča? 

Obnovitvena dela lesenih delov na igralih in hiški so oddana in so v teku izvedbe. Za izkop in 

navoz frakcije pod in ob igralih je dogovorjeno z občinsko upravo, da se izvedejo ročno ob 

pomoči javnih delavcev iz ostalega območja Občine. 

Srečko Horvat: Za območje križišča pri vrtcu je bil opravljen ogled za namestitev 

razsvetljave. 

Predlog sosedov otroškega igrišča, da se naj hiška odstrani, saj ne služi nikomur, je za člane 

Sveta nesprejemljiv, saj je naročena njena obnova, prav tako pa tekoče vzdrževanje na njej. 

Leon Kuzma: Predlaga, da se za upravljanje z ozvočenjem ob prireditvah za obdobje 

mandata 2010–2014 Jožefu Kuzmi izplača nagrada v višini 200,00 €. 



Predlog se daje v razpravo. 

Po razpravi se predlog da na glasovanje. 

 

ZA:  6              PROTI: 0 

 

Sklep št. 147 

Jožefu Kuzmi, stanujočemu v Sončni ulici 10, se izplača nagrada v višini 200,00 € za 

opravljene storitve ozvočenja za obdobje mandata 2010–2014. 

 

Ad. 7 Razno 

Pri tej točki ni bilo razprave. 

 

Seja se zaključi ob 21.10 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                   Predsednik sveta KS Dokležovje 

Irena Brunec l. r.                             Simon Horvat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


