
Z A P I S N I K 

 
6. redne sejeSveta KS Ižakovci, ki je bila v sredo, 17. 06. 2015 ob 19.30 uri v sejni sobi Doma 
krajanov v Ižakovcih. 
 
 

Dnevni red: 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Pregled in sprejem zapisnika 5. redne seje Sveta KS Ižakovci. 
3. Realizacija sklepov 5. redne seje Sveta KS Ižakovci. 
4. Rekonstrukcija objekta na igrišču. 
5. Priprave na Büjraške dneve 2015. 
6. Tekoča problematika. 
7. Pobude in vprašanja. 
 

Prisotni: Vsi izvoljeni člani KS Ižakovci. 

Ostali prisotni: 
- Sandra Godina, strokovna sodelavka Občine Beltinci 
- Marjan Zver, svetnik občinskega sveta Občine Beltinci 
- Boštjan Zver, svetnik občinskega sveta Občine Beltinci 

Odsotni: Simon Smodiš, predsednik ŠD Ižakovci 

 

K točki 1: 

Predsedujoči opraviči dva člana občinskega sveta občine Beltinci, Marjana Zvera in Boštjana 
Zvera. Pove, da se bost priključil pozneje. Ugotovi, da je svet KS Ižakovci sklepčen, saj je 
prisotnih šestčlanov KS Ižakovci. Na dnevni red ni pripomb, zato ga člani sveta sprejmejo v 
predlagani obliki. 

SKLEP:32 
Sprejme se predlagani dnevni red 6. redne seje KS Ižakovci 

 

K  točki 2: 

Na zapisnik 5. seje KS Ižakovci ni pripomb, člani sveta KS Ižakovci pa ugotovijo, da je 
potrebno sklep št. 29. preoblikovati, saj je prišlo do spremembe najemnika gostinskega lokala.  

DOPOLNJEN SKLEP:št. 29 

Začasni gostinski lokal na Otoku ljubezni se odda PrelogFrancu v skladu spodjemno 

pogodbo, ki jo sklene s KS Ižakovci. 

SKLEP:št. 32 



Sprejmeta se zapisnika 5. redne seje Sveta KS Ižakovci s predlaganimi dopolnitvami. 

 

K točki 3. 

Predsedujoči pove, do so vsi sklepi od 1. do 4. seje realizirani. Pove, da sklep 22 iz 4. redne 
seje ne more biti realiziran, saj KS Ižakovci ne more uporabiti sredstev v namen 
izobraževanja iz dopolnilne dejavnosti.  

Člani sveta še ugotovijo, da je sklep št. 31 delno realiziran. Predsednik g. Aleš Poredoš pove, 
da bo do dokončne realizacije sklepa prišlo v času do vaškega proščenja na god Marije 
Karmelske. 

 

K točki 4. 

Predsedujoči pove, da je zaključen razpis za rekonstrukcijo športnega objekta. Razloži, da se 
je na razpis prijavilo 10 ponudnikov. Izbran je bil najugodnejši ponudnik, Gradbeni finalist d. 
o. o., ki je oddal ponudbo za 43 000€. Po razglasitvi najugodnejšega ponudnika, se je odzvalo 
tudi podjetje E-gradnje, ki je izrazilo nezadovoljstvo in omenjalo morebitno pritožbo glede na 
izbor ponudbe. Predsedujoči pove, da obstaja možnost razveljavitve razpisa in izvedba same 
rekonstrukcije po več fazah gradnje. 

SKLEP: 34 

Razpis sanacije športnega objekta se razveljavi. Pristopi se k fazni izgradnji objekta. 

 
K točki 5: 
 
Predsedujoči pove, da je program Büjraškihdnevov nared. V petek zvečer bo potekal kulturni 
program, tudi sobota bo potekala po ustaljeni praksi. Ob 12 uri se prične veselica s »starimi 
muzikami«, sledi program s Pufkači in zabavni večer z gosti iz Medžimurja. V nedeljo bo 
maša in zabava z ansambloma Franca Miheliča in Veselih svatov. 
Predsedujoči opozori, da zaradi živilske inšpekcije letos ne bo mogoče prodajati domačega 
peciva. Predsedujoči seznani člane sveta, da je vsa potrebna dokumentacijav fazi priprave. 
Blagajnik na prireditvi bo ga. Zorko Monika. Denar bo po končani prireditvi položen v nočni 
trezor. 
Predsedujoči še predlaga, da bi v nedeljo na sami prireditvi v imenu krajevne skupnosti 
izrekel zahvalo športnici leta Moniki Jerebic. Člani sveta so se strinjali s predlogom. 
 

 
K točki 6: 

 

Predsedujoči seznani člane KS Ižakovci s sledečimi informacijami: 
- Stanje na računuznaša 7800€.  



- Predstavi poročilo NO Občine Beltinci. Pove, da ni bilo ugotovljenih finančnih 
nepravilnosti.  

- Najemnina za najem gostinskega lokala je bila poravnana. 
- Za najem prostorov KS Ižakovci na otoku ljubezni se seznani tudi predsednika KS 

Ižakovci Aleša Poredoša. 
- Predlaga nakup kolesa za potrebe KS Ižakovci. 
- Predlaga, da se za cca. 40€ nabavi kuhalnik za kuhanje kave na Otoku ljubezni. 
- Seznani člane KS Ižakovci  s ceno popravila hladilnika, ki je znašala 230€, prelaga dokup 

še enega hladilnika za potrebe KS Ižakovci v vrednosti 220€. 
- Servis traktorske kosilnice je znašal 247,23€. 
- Opravljeno je bilo popravilo vrat na Otoku ljubezni in zamenjava ključavnice pri 

stopnicah. 
- Maži baru je bil poslan opomin za najem lokala na Otoku ljubezni v višini 167€. 
- Prispela je prošnja društva upokojencev Beltinci za donatorstvo 100€. 
- Najem prenosnih WC kabin za prireditev ob obletnici NK Ižakovci in sektorskih vaj v 

organizaciji domačih gasilcev je znašal 145€ / vikend. 
- Društva naj sprejemajo odgovornost pri organiziranju svojih prireditev in naj ne nalagajo 

dela javnim delavcem, če o tem ni seznanjen predsednik KS. 
- Poračun za elektrike  za ZTK Beltinci se bo obračunal glede na dosežen promet. 
- Športne igre bodo potekale 5. julija v sklopu pomurskega festivala.  

 

SKLEP: 35 

Pristopi se k nakupu kolesa za potrebe KS Ižakovci. 

SKLEP: 36 

Vsak, ki želi v imenu KS najeti prostor, mora pridobiti dovoljenje predsednika KS 

Ižakovci. 

SKLEP: 37 

Društvu upokojencev Beltinci se nakaže donacija v višini 100€ 

 

 

 

K točki 7: 

Ga. Vučko Drago zanima, kako je s preplastitvijo ceste do športnega centra Ižakovci. 
Predsedujoči pove, da je ponudnik izbran in da je preplastitev v teku. 

 

 

 

Zapisnikar, Bojan Vereš 


