
Svet Krajevne skupnosti  

GANČANI, 

Gančani 1, 9231 Beltinci 

(mandat 2014-2018)            

 

Gančani, 11. 5. 2015 

 

V A B I LO 

Sklicujem 4 . redno sejo Sveta KS Gančani, 

ki bo v SREDO, 20. maja  2015 ob 19. uri, v prostorih KS Gančani, Gančani 1. 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta KS Gančani. 

2. Realizacija sklepov 3. redne seje Sveta KS Gančani. 

3. Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani. 

4. Podaja mnenja Sveta KS Gančani glede morebitne izgradnje ceste za igriščem v 

Gančanih.  

5. Pobude in vprašanja. 

6. Razno. 

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost javite predsedniku. 

 

 

Predsednik Sveta KS Gančani: 

Igor Bakan 

 

 

Vabljeni: 

- Člani sveta KS Gančani 

Priloga: 

- Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Gančani 

- Sklepi 3. redne seje Sveta KS Gančani 

 

 



 

 

Svet krajevne skupnosti  

GANČANI,  

Gančani 1, 9231 Beltinci  

(mandat 2014 – 2018)_________________________________________________________ 

 

Z A P I S N I K 

4. redne seje Sveta krajevne skupnosti Gančani, 

ki je bila 20. 5. 2015 ob 19. 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. 25:  

Sprejme se dnevni red 4. redne seje Sveta KS Gančani: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta KS Gančani. 

2. Realizacija sklepov 3. redne seje Sveta KS Gančani. 

3. Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani. 

4. Podaja mnenja Sveta KS Gančani glede morebitne izgradnje ceste za igriščem v 

Gančanih.  

5. Pobude in vprašanja. 

6. Razno. 

 

 

Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta KS Gančani. 

Na zapisnik 3. redne seje Sveta KS Gančani, člani niso imeli pripomb in so zapisnik soglasno 

potrdili. 

 

Sklep št. 26: Svet KS Gančani je sprejel zapisnik 3. redne seje sveta KS Gančani, z dne 

25. 3. 2015 v predlagani obliki. 

 

Ad 2 Realizacija sklepov 3. redne seje Sveta KS Gančani.  

Presednik je povedal, da so sklepi 3. redne seje realizirani.  

 

 



Ad 3 Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani. 

Predsednik je podal članom sveta poročilo s dogajanju v KS Gančani in sicer: 

 podjetje Legarits d.o.o. je degrediralo poljske poti, na nekaterih mestih so poljske poti 

zavožene z zelo veliki kamni, o tem je bil obveščen tudi izvajalec del. Zavoziti je 

potrebno še dve poljski poti, ki sta izostali. S strani enega od lastnikov njiv je bila 

dana pritožba na izvajalca del, zaradi škode, ki bi naj nastala na njivi po zavozu 

poljskih poti.  

 Popravilo cest po izgradnji kanalizacije se je začelo. Predsednik se je sestal z županom 

in mu obrazložil situacijo o popravljanju cest po vasi. V določenih primerih kjer so 

cesto dvignili imajo krajani problem, da jim teče voda na dvorišče. Pomankljivo so 

narejene bankine in jarki ob cest. Naročnika del (občino) je potrebno ponovno 

obvestiti o površni in nedokončani sanaciji cest po vasi. .  

 Obrezale so se platane pri vrtcu in kapeli.  

 Naročeni sta dve cestni ogledali.  

 S strani kapelskega odbora je bila poslana prošnja na KS Gančani za donacijo za 

obnovo kapele v Gančanih. Dela, ki se bodo opravila na kapeli so pleskanje zunaj in 

popravilo coklina zaradi zamakanja oziroma vlage. Predračun za obnovo kapele je 

7.000,00 EUR, od tega bo kapelski odbor prispeval 4.500,00 EUR, župnija 1.500,00 

EUR in 1.000,00 EUR bi naj prispevala KS Gančani. Predsednik je predlagal, da KS 

donira 1.000,00 EUR za obnovo kapele. Glasovanje je bilo opravljeno naknadno po 

elekronski pošti. Vsi člani so se s predlogom strinjali.  

Sklep št. 27: Svet KS Gančani bo za obnovo kapele v vasi doniral 1.000,00 EUR.  

 S strani Slovenske vojske so bili regruti iz Gančan povabljeni na slovestnost, ki se je 

odvijala 15.5.2015 na letališču v Rakičanu.  

 

 

Ad 4 Podaja mnenja Sveta KS Gančani glede morebitne izgradnje ceste za igriščem v 

Gančanih.  

Predsednik KS Gančani je bil povabljen s strani predsednika SPV Občine Beltinci na sejo, ki 

je bila 15. 5. 2015. Na seji so prisotni obravnali predlog za razširitev ceste za igriščem v 

Gančanih. Po razpravi so člani SPV Občine Beltinci podali mnenje, da ne nasprotuje izgradnji 

oziroma razširitvi ceste in predlagali, da tudi Svet KS Gančani poda svoje mnenje ali pa otrebi 

skliče zbor krajanov.  

Predsednik je prosil, člane Sveta KS, da podajo svoje mnenje glede razširitve ceste za 

igriščem. Po razpravi so člani podali mnenje, da Svet KS Gančani ne nasprotuje razširitvi 

ceste za igrščem v Gančanih. 



Krajani zaselka Hraščici opozarjajo, da se je po izgradnji avtoceste povečal promet skozi 

zaselek, kar je najbolj občutno zjutraj in popoldne, ko se ljudje vozijo v službo in iz službe. 

Člani Sveta KS predlagajo, da bi bilo potrebno najti rešitev in promet speljati na drugo cesto, 

kajti cesta, ki poteka skozi zaselek Hraščici je ozka.  

 

Ad 5 Pobude in vprašanja in Ad 6 Razno  

 

Pod to točko so člani obravnavali sledeče: 

- urediti ulično razsvetljavo pri družini Grah; 

- urediti sistem ogravanja v mrliški vežici; 

- posekati vejevje ob poljskih poteh; 

- zaprositi za predračun za 3 kom nadstreška na avtobusnih postajališčih; 

- povezati se s TD in urediti otoke v vasi;. 

- prevzem gasilskega vozila bo 29. 8. 2015.   

 

 

Ker pot točko ni bilo pobud in vprašanj se je predsednik članom zahvalil za udeležbo in sejo 

ob 20.45 uri zaključil  

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Gančani:  

Lilijana Ritlop         Igor Bakan  

  

 

 


