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

 

Z A P I S N I K 

2. redne seje Sveta krajevne skupnosti Gančani, 

ki je bila 30. 01. 2015 ob 18.00 uri, v prostorih KS Gančani, Gančani 1. 

  

Prisotni: Igor Bakan, Jožef Palatin, Damjan Ivanek, Jožica Pucko, Jožef Vinčec, Bedri Nuhović 
in Miran Maučec. 
Ostali prisotni: zapisničarka Lilijana Ritlop.  
 
Predsednik KS Gančani, Igor Bakan je pozdravil navzoče člane in predlagal dnevni red, kot je 
bil naveden na vabilu za sejo. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 17:  

Sprejme se dnevni red 2. redne seje Sveta KS Gančani: 

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

2. Realizacija sklepov 1. redne seje Sveta KS Gančani. 

3. Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani. 

4. Prireditev ob Dnevu žena. 

5. Majoš 2015. 

6. Pobude in vprašanja. 

7. Razno. 

 

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

Na zapisnik 1. redne seje Sveta KS Gančani, člani niso imeli pripomb in so zapisnik soglasno 
potrdili. 

Sklep št. 18: Svet KS Gančani je sprejel zapisnik 1. redne seje sveta, z dne 27. 11. 2014 v 

predlagani obliki. 

 

 Ad 2 Realizacija sklepov 1. redne seje Sveta KS Gančani.  

Presednik je povedal, da so vsi sprejeti sklepi na 1. redni seji, realizirani. 

 

 



Ad 3 Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani. 

 Predsednik je podal članom sveta poročilo o dogajanju v KS Gančani: 

• na občini Beltinci je bilo opravljeno javno odpiranje ponudb za izgradnjo I. faza ceste 
za igriščem v Gančanih. Ponudbe so oddali trije ponudniki (Zidarstvo Maučec d.o.o. 
Gančani, GMW d.o.o. in storitve z gradbeno mehanizacijo Alan Hartman s.p.). Občina 
bo izbrala najugodnejšega ponudnika. 

• podjetje, ki je na pokopališču postavilo žarni zid hoče le-tega odstraniti oziroma 
odpeljati, ker so minila že tri leta in noben žarni grob še ni odkupljen. Člani Sveta KS 
Gančani so predlagali, da se po hišah razpošlje obvestilo, v kolikor bi kdo želel oziroma 
je zainteresiran kupiti žarni grob in o tem obvesti predsednika. 

• obrezovale se bodo platane pri kapeli in stari šoli; ponudbo najugodnejšega izvajalca 
izbere Občina Beltinci. 

• s strani krajanov zaselka Hraščici je bila dana pobuda za postavitev dodatne ulične 
razsvetljave in omejitev prometa skozi zaselek.   

• na avtobusnih postajah (Prišnjače in ob glavni cesti Beltinci – Renkovci) je potrebno 
zaradi dežja, snega in drugih vremenskih neprilik postaviti nadstrešek in koš za smeti.  

• S 1.2.2015 je preko programa javnih del za KS zaposlena ena oseba.   
 
Ad 4 Prireditev ob Dnevu žena. 

Prireditev ob Dnevu žena bo 14. marca 2015 ob 18. uri v dvorani ŠRC Gančani. Prijave se bodo 
sprejemale do 10.3.2015. Vsaka udeleženka prispeva 5,00 EUR.  
 
Ad 5 Majoš 2015. 

Člani sveta so predlagali, da bi prireditev »majoš« v Gančanih morali kot vas bolje iztržiti. 
Potrebno bi bilo privabiti več obiskovalce in jim znati ponuditi določene kulinarične izdelke in 
značilnosti našega kraja oziroma pokrajine.  
Nadalje so člani predlagali, da se letošnjim letnikom (rojeni 1997. leta) izda naročilnica za 
nakup materiala (krep papirja) v vrednosti 400,00 EUR.  
 
Sklep št. 19:  

Člani Sveta KS Gančani so sprejeli sklep, da se letnikom izda naročilnica za nakup 

materiala (krep paprija) v vrednosti 400,00 EUR.  

 
Ad 6 Pobude in vprašanja in Ad 7 Razno 

Pod to točko so člani podali naslednje pobude in vprašanja: 

• Okrog mrliška vežica je potrebno razrahljati zemljo, postaviti pepelnik, zakrpati 
žlebove, narediti kapo nad dimnikom in v prihodnosti najti najbolj ekonomičen sistem 
ogrevanja.  

• Člani so predlagali, da se na Občino Beltinci apelira glede nezadovoljstva izkopa jarkov, 
ki so bili sanirani v času poplav. Ti jarki nimajo nobenega padca za odtok meteorne 
vode, zato naj občina Beltinci poda reklamacijo na opravljeno delo. Glasovanje: ZA: 7, 
PROTI: 0.  



Sklep št. 20:  

Člani Sveta KS Gančani zahtevajo, da se opravi ogled in izvede ponovni izkop jarkov za 

odvajanje meteorne vode, ki so bili sanirani v času poplav. Odvajanje meteorne vode se 

mora urediti tudi po celotni trasi »pinkave« in ob glavni cesti skozi vas mimo pokopališča 

proti »belemu mostu«, ki je zamašen.  

 

• Jožef Vinčec je predlagal in prosil člana občinskega sveta, Mirana Maučec, da se skliče 
sestanek odbora za kmetijstvo, lovske družine in kmetijske svetovalne službe glede 
uvedbe ukrepov za divja, kajti divjad v zadnjem času povzroča največjo škodo 
pridelovalcem zelenjave.  

• Postavitev ogledala na križišču pri križu (gornji konec) in na glavni cesti, ko se 
pripeljemo od gostilne Maučec in zavijamo levo proti Lipovcem.  

• Zavozile se bodo poljske poti. 

• Popraviti oziroma znižati je potrebno »ležečega« policaja v »Turopolju«.  
 
 

Predsednik se je članom zahvalil za udeležbo in sejo ob 19.50 uri zaključil  

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Gančani:  

Lilijana Ritlop         Igor Bakan  

  
 


