
Svet krajevne skupnosti  
GANČANI,  
Gančani 1, 9231 Beltinci  
(mandat 2014 – 2018)_________________________________________________________ 
 

Z A P I S N I K 

6. redne seje Sveta krajevne skupnosti Gančani, 

ki je bila 12. 11. 2015 ob 19. uri, v prostorih KS Gančani, Gančani 1. 

Prisotni: Igor Bakan, Jožef Palatin, Damjan Ivanek, Jožica Pucko.  
Opravičeno odsotni: Jožef Vinčec, Bedri Nuhović, Miran Maučec. 
Ostali prisotni: zapisničarka Lilijana Ritlop. K drugi točki dnevnega reda so bili vabljeni 
predstavniki društva Perika - Jasmina Sraka, Dominik Horvat, Igor Börc, Rajko Palatin. 
 
Predsednik KS Gančani je pozdravil člane KS in predstavnike društva Perika ter predlagal 
dnevni red, kot je bil naveden na vabilu za sejo. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 35:  

Sprejme se dnevni red 6. redne seje Sveta KS Gančani: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta KS Gančani ter realizacija sklepov. 

2. Predstavitev projekta društva Perika.  

3. Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani.  

4. Projekti do konca mandata (pričakujejo se predlogi s strani članov sveta KS). 

5. Pobude in vprašanja. 

6. Razno. 

 
Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta KS Gančani. 

Na zapisnik 5. redne seje Sveta KS Gančani, člani niso imeli pripomb in so zapisnik soglasno 
potrdili. 
 

Sklep št. 36: Svet KS Gančani je sprejel zapisnik 5. redne seje sveta KS Gančani v 

predlagani obliki. 

 

Ad 2 Predstavitev projekta društva Perika.  
Predstavniki društva Perika so članom predstavili vizijo projekta, ki bi bil izveden (v kolikor 
bo za to izkazan interes) do stote obletnice postavitve majoša, ki bo leta 2019. Predstavniki 
društva predlagajo projekt v katerem bi sodelovala društva v vasi, krajevna skupnost Gančani, 
občina Beltinci,  ...). Projekt se izvaja preko LAS-a (lokalna akcijska skupina), ki spodbuja 
razvoj na lokalni ravni. Predlagajo gradnjo objekta, v katerem bi naredili muzej majoša. 
Obeležje 100 obletnice bi potekalo več dni, pripravili bi delavnice, promocijo majoša, ...  
 
Ad 3 Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani.  
 Predsednik je članom sveta podal poročilo o dogajanju v KS Gančani.   



Ad4 Projekti do konca mandata (pričakujejo se predlogi s strani članov sveta KS). 

Člani so po razpravi sprejeli naslednji sklep št. 37: Po vasi se preveri, kje je potrebno 

urediti odvajanje meteronih voda.  
 
Ad 5 Pobude in vprašanja in Ad 6 Razno.  

Pod to točko so člani obravnavali naslednje:  
- nabavljena so cestna ogledala;  
- božično-novoletni koncert, 24. 12. 2015;  
- odstranitev štedilnikov iz kuhinje v ŠRC in nakup novega štedilnika; 
- nakup traktorske kosilnice s prikolico in nakup samohodne kosilnice; 

 
Člani so soglasno sprejeli sklep št. 38: 
Vrtcu Gančani se za nakup didaktičnih sredstev za potrebe vrtca izda naročilnica v 

vrednosti 150,00 EUR. 

 
Predsednik se je članom zahvalil za udeležbo in sejo ob 19.30 uri zaključil.  
 
 
Zapisala:       Predsednik Sveta KS Gančani:  
Lilijana Ritlop         Igor Bakan  
 


