
Z A P I S N I K 
 
4. redne seje Sveta KS Ižakovci, ki je bila v torek, 10. 02. 2015 ob 18.00 uri v sejni sobi 
Doma krajanov v Ižakovcih. 
 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Nakup gasilskega vozila. 
3. Društvo za kulturo in ljudsko izročilo – delovanje društva in projekti društva v letu 

2015. 
4. Pregled in sprejem zapisnika 2. redne in 3. redne seje Sveta KS Ižakovci. 
5. Realizacija sklepov 2. redne in 3. redne seje Sveta KS Ižakovci. 
6. Proračun za leto 2014 in osnutek proračuna za leto 2015 – prerazporeditev postavk. 
7. Najem gostinskega lokala na Otoku ljubezni – priprava razpisa. 
8. Prireditev ob dnevu žena. 
9. Zbor krajanov 2015. 
10. Tekoča problematika. 
11. Pobude in vprašanja. 

 
 

Prisotni: Vsi izvoljeni člani KS Ižakovci. 
Ostali prisotni: - Martin Mlinarič – predsednik DKLI Ižakovci, Anton Petek, Štefan 
Vereš in Ervin Lukač - predstavniki PGD Ižakovci  
 
Opravičeno odsotni: Beno Bernjak, Martina Prša 
 
K točki 1. 
Predsedujoči opraviči dva člana sveta KS Ižakovci, Bena Bernjaka in Martino Prša. Ugotovi, 
da je svet KS Ižakovci sklepčen, saj je prisotnih pet članov KS Ižakovci. Na dnevni red ni 
pripomb, zato ga člani sveta sprejmejo v predlagani obliki. 
 
SKLEP: 21 
Sprejme se predlagani dnevni red 4. redne seje KS Ižakovci 
 

K 2. točki: 
Pri tej točki so se nam pridružili člani PGD Ižakovci, ki so predstavili vzroke in potrebe za 
nakup gasilske cisterne. 
 
Ervin Lukač predstavi smernice, ki so pretehtale, da se je PGD Ižakovci odločilo za nakup 
gasilske cisterne TAM 130 s kapaciteto 5000 l vode. Pove, da je namenjena za gašenje razlitih 
požarov. Omeni, da je v vasi več večjih kmetij, ki bi v primeru požara bile lahko nevarne za 
sosednje hiše. Prav tako opozori, da je na Otoku ljubezni več objektov, ki so iz lesa in bi v 
primeru požara le ta napredoval zelo hitro. Izpostavi, da tudi obstoječa črpalka, ki je v lasti 
PGD Ižakovci v primeru večjega požara, zaradi same strukture vode, ne bi prenesla 



obremenitve, ki bi pripomogle k hitri omejitvi ali pogasitvi požara. Izpostavi dejstvo, da je bil 
čas prihoda Beltinških gasilcev ob izbruhu požara v gospodarski družbi Panvita lanskega 
avgusta 22 min. V takem času se lahko požar v omenjenih okoliščinah razvije v večje 
razsežnosti. Z nakupom te cisterne bo možno zmanjšati čas od izbruha do gašenja požara. Le 
ta pa je ta na razpolago za domače in tudi okoliške vasi.  
 
Pove, da je cisterna letnik 1988/89, ima prevoženih 27. 000 km in je v dobrem stanju. Na njej 
je montirana nadgradnja inox, ki je primerna tudi za prevoz pitne vode. Cisterna ima dosti 
močnejšo črpalko kot jo ima društvo sedaj. Pove, da se za nakup odločajo že več let, v smislu 
razvoja društva in varnosti krajanov Ižakovec.  
 
Štefan  Vereš izpostavi, da je čas  najbolj pomemben dejavnik pri požaru. Obstoječa črpalka, 
ki je v lasti društva, je stara 42 let. Cena novih motornih črpalk pa se giba okoli 15.000 €. Se 
pravi več kot stane cisterna sama. Izpostavi, da se v vasi pojavlja problem  vodnjakov. Jih je 
bistveno premalo in traja veliko več časa, če želiš spojiti vse vodnjake in črpati vodo na 
pogorišče. Vozilo je namenjeno, da prideš na požarišče in takoj gasiš, rabiš tudi manj ljudi. 
Zadosti so 3 ljudje, za obstoječo cisterno, ki ima kapaciteto 1000 l pa je potrebnih šest 
gasilcev. 
 
Petek Anton pove, da je upravni odbor PGD Ižakovci začel takoj po Büjraških dnevih z 
ogledom cistern. Še enkrat izpostavi, da je od cistern, ki so bile v naboru za nakup, ta zelo 
dobro ohranjena in jo je uporabljalo gasilsko društvo ranga PGD Ižakovci. Njihov razlog 
prodaje je, da vozilo nima pogona na vsa štiri kolesa. Cena same cisterne je 10 500€. PGD 
Ižakovci je že avansiralo 3000€ za cisterno, 3500 imajo še lastnih sredstev ostali del pa 
pričakujejo od raznih donatorjev in KS Ižakovci. 
 
Marjan Zver predlaga, da naj se pred glasovanjem in dodelitvijo sredstev sveta KS Ižakovci  
za nakup gasilske cisterne glasuje še na občnem zboru PGD Ižakovci, kjer se potrdi finančni 
plan in plan dela za leto 2015. 
 
Andrej Zorko izpostavi, da pričakuje od gasilcev, da se ne bahajo z morebitno novo 
pridobitvijo. 
 
K 3 točki: 
 
Predsednik društva DKLI predstavi projekt obnovljivih virov v občini Beltinci. Izpostavi, da 
se bo v okviru fakultete za strojništvo, pod vodstvom g. Poredoša, izdelal elaborat na temo 
Geotermija. Na podlagi izračunov bi poskusili vključili tudi reko Muro in izkoriščanje 
alternativnih virov energije reke Mure, preko mlina na njej. 
Izpostavi, da sam vidi ogromno potenciala in priložnosti v dopolnilnem delu ter vključitvijo in 
osveščanju čim širše javnosti, o priložnostih, ki bi se lahko razvile ob uspehu tega projekta. 
 
Člani KS Ižakovci izrazijo podporo in vso logistično pomoč za razvijanje in uspeh 
omenjenega projekta. KS Ižakovci še naprej upa na dobro sodelovanje v sklopu Büjraških 
dnevov. 
 



SKLEP: 22 
Sprejme se sklep, da se v čim krajšem času organizira izobraževanj na temo dopolnilno 
dejavnost. 

 
K 4. točki: 

Predsednik KS opozori zapisnikarja na popravek zapisnika 3. redne seje, saj ni naveden 
pravilen datum in zaporedna številka seje.   

K 5. točki: 

Člani sveta KS Ižakovci potrdijo, da so vsi sprejeti sklepi KS Ižakovci v celoti realizirani. 

K 6. točki: 

Ugotavlja se, da je na proračunski postavki proračuna KS Ižakovci za leto 2014 št. konta 
4029057 prišlo do izkazovanja negativnega zneska v višini -794,08 EUR. Zato se predlaga 
prerazporeditev postavke, in sicer iz konta 40250311 Tekoče vzdrževanje cest /poljskih poti – 
KS se prenese znesek 800,00 EUR na konto št. 4029057. 

SKLEP 23: 

V proračunu za leto 2014 se prerazporedijo sledeče postavke: konto 40250311 Tekoče 
vzdrževanje cest /poljskih poti – KS se zmanjša v višini 800 EUR in se za enak znesek 
poveča postavka na kontu št. 4029057. 

Zaradi uničenega določenega dela strehe na mrliški vežici v vasi in na zvoniku ob kapelici, je 
potrebno načrtovani v proračunu za leto 2015 popravilo mrliške vežice in zvona. Ocenjuje se, 
da bodo dela znašala nekje do višine 1.700 EUR. Sprejme se  

SKLEP: 24 

V planu proračuna za leto 2015 se postavka na kontu št. 40250309 TEKOČE 
VZDRŽEVANJE DRUGO - MV IN POKOP. KS/DRUGA KOMUNALA poveča za 
znesek 1.700 EUR v zmanjšanje postavke pod kontom št. 40250306 Tekoče vzdrževanje 
turistični objekti. 

SKLEP: 25 

KS Ižakovci sofinancira nakup cisterne za PGD Ižakovci do 4.000€ 

K 7. točki: 

Člani KS razpravljajo o vsebini priprave razpisa za najem gostinskega lokala na Otoku 
ljubezni. Zaradi neenotnosti članov KS se točka predstavi za nedoločen čas. 

K 8. točki: 

Organizacijo programa ob dnevu žena prevzame Sandra Vereš v sodelovanju s KS Ižakovci in 
vrtcem Beltinci. 

Vsaka udeleženka omenjene prireditve prispeva 5€. 

 



SKLEP: 26 

Organizira se prireditev ob dnevu žena v soboto 7. 3. 2015 ob 18.00. Stroški prireditve se 
pokrijejo iz proračuna KS Ižakovci. 

 

K točki 9 

Člani sveta KS Ižakovci formirajo datum za zbor občanov KS Ižakovci Zbor krajanov bo v 
petek, 20. 3. 2015 v domu krajanov Ižakovci.  

 

K točki 10 

Predsedujoči pove, 

• da je KS Ižakovci zavarovala vse objekte, ki so v lasti KS Ižakovci, vključno s stekli 
na objektih.  

• Predsedujoči prav tako pove, da smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
načrtovanega športnega objekta ŠD Ižakovci. Pridobljeno dovoljene je poslano na 
občino Beltinci, ki bo izvedla razpis za izbiro izvajalca gradbenih del.  

• S strani ZTK Beltinci smo dobili na TRR KS Ižakovci poravnan znesek v višini 1750€ 
za električno energijo. S strani ZTK Beltinci še pričakujemo nakazilo1650€. 

• Predsedujoči prebere anonimno pismo, ki ga je prejel v zvezi s parkiranjem na 
pločniku in neupoštevanjem delovnega časa baru Maži bar Ižakovci. Enako pismo je 
prejel tudi župan občine Beltinci in radio Murski val. Na izpostavljeno tematiko se je 
sestal na občini Beltinci Varnostni sosvet občine Beltinci, ki je sprejel odločitev, da se 
na omenjenem odseku postavijo kovinski količki, ki preprečujejo parkiranje. 

• Na predsedujočega so se obrnili tudi predstavniki ND Ižakovci, saj jim je pošlo 
kurilno olje. Predlaga nabavo 1000 l kurilnega olja.  
 

SKLEP: 27 

Sprejme se sklep, da se za potrebe ŠD Ižakovci nabavi 1000 l kurilnega  olja. 

 

• Športnica občine Beltinci je krajanka Ižakovec Monika Jerebic. V soboto, 14. 2. 2015 
bo v Beltinskem gradu potekal slavnostni sprejem športnice. S strani KS Ižakovci se 
pooblasti g. Marjana Zvera, da ji v imenu KS Ižakovci izreče čestitke ob pridobljenem 
nazivu.  

• Za čiščenje dvorane je zmanjkalo čistil, zato smo nabavili nova.  
• Opravljanje inventure. Člani KS Ižakovci se zberemo v nedeljo, 15.2. 2015 in 

opravimo načrtovano inventuro.  
• S strani občine Beltinci so nam bili dodeljeni 3 javni delavci..  

 

 

 



K točki 11 

G. Vereš predlaga nasaditev Drevoreda ob kolesarski stezi, ki poteka proti Beltincem, prav 
tako predlaga nakup umetniškega dela slikarja g. Ivana Hircija, ki že vrsto let nesebično 
razstavlja svoja dela v domu krajanov. 

G. Zorko izpostavi, da naj se popravi luč , ki sveti  na kapelo v Ižakovcih, luči na pokopališču. 

Na koncu seje so bili pregledani računi od 1 do 48. 

 

 

Zapisnikar, Bojan Vereš 

 


