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

 
Z A P I S N I K 

1. redne seje Sveta krajevne skupnosti Gančani, 

ki je bila 27. 11. 2014 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. 
 

Skep št. 7: 

Sprejme se dnevni red 1. redne seje Sveta KS Gančani: 

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

2. Potrditev mandata članu Sveta KS Gančani, Miranu Maučec. 

3. Poročilo predsednika Sveta KS Gančani s sestanka pri županu. 

4. Prvo branje proračuna KS Gančani za leto 2015 in 2016. 

5. Organizacija in način dela Sveta KS Gančani. 

6. Projekti v KS Gančani. 

7. Pobude in vprašanja. 

8. Razno.  

 
 
Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta KS Gančani. 
Na zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta KS Gančani, člani niso imeli pripomb in so zapisnik 
soglasno potrdili. 
 
Sklep št. 8: Svet KS Gančani je sprejel zapisnik 1. konstitutivne seje sveta z dne 29. 10. 

2014. 
  
Ad 2 Potrditev mandata članu Sveta KS Gančani, Miranu Maučec. 
Novoizvoljeni član Sveta KS Gančani, Miran Maučec še nima potrjenega mandata, ker ni bil 
prisoten na 1. konstitutivni seji. Miran Maučec je predsedniku predal Potrdilo o izvolitvi za 
člana Sveta KS Gančani. Nadalje je predsednik dal predlog za potrditev mandata 
novoizvoljenemu članu Miranu Maučecu na glasovanje. Predlog je bil soglasno sprejet.  
 
Sklep št. 9: 

Člani Sveta KS Gančani so soglasno potrdili mandat članu Sveta KS Gančani, Miranu 

Maučec. Potrdilo o izvolitvi je priloga zapisnika. 
 



Ad 3 Poročilo predsednika Sveta KS Gančani s sestanka pri županu. 

Predsednik je podal poročilo s sestanka predsednikov krajevnih skupnosti, ki ga je sklical 
župan Občine Beltinci dne 17. 11. 2014.  
Seznanjen je bil s sledečim: 

- Sestanki Svetov KS se sklicujejo na tri mesece, v kolikor je potrebno lahko tudi prej. 
- Posredovan jim je bil predlog proračuna za leto 2015 in 2016 (prvo branje), kateri je 

bil posredovan članom sveta in bo obravnavan pod točko štiri. 
- Od 1. 1. 2015 dalje morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati e-račune. 

Zaradi izdajanja in prejemanja e-računov so člani soglasno sprejeli naslednja sklepa: 
 
Sklep št. 10: Za podpisovanje plačilnih navodil v pisni obliki se pooblastita predsednik 

Igor Bakan in podpredsednik Jožef Palatin. 

 

Sklep št. 11: Za podpisovanje elektronskih navodil se tudi v naprej pooblaščajo 

računovodja in finančnika občinske uprave Občine Beltinci. 
 
 

- Naročilnica s strani KS se lahko izda do 5.000,00 EUR, kar je več mora biti o tem 
seznanjen župan. Pridobiti je potrebno vsaj dva predračuna in izbrati najcenejšega 
ponudnika.  

- Garancija za popravila cest po izgradnji kanalizacije poteče 25. maja 2015. 
- Razpisi na katere se prijavijo KS se bodo nanašali na energetsko učinkovitost, 

kolesarske steze, protipoplavni ukrepi, čistejši zrak, ...  
- Občina Moravske Toplice ima v planu gradnjo kolesarske od Bogojine proti 

Gančanom (do meje z občino Beltinci). Enak interes Občine Beltinci jegradnja 
preostanka kolesarske steze od Gančan (Turopolja) proti Bogojini. 

 
Ad 4 Prvo branje proračuna KS Gančani za leto 2015 in 2016. 

Člani Sveta KS Gančani so predlog proračuna za leto 2015 in 2016 prejeli v elektrinski obliki. 
Predvideni prihodki za leto 2015 in 2016 znašjo 44.100,00 EUR, tolikšni so tudi predvideni 
odhodki.   
 
Po razpravi so člani soglasno sprejeli naslednje sklepe: 
Sklep št. 12: Proračunske postavke KS Gančani za leto 2014 se prerazporedijo po koloni 

»Veljavni proračun«. 

 
Sklep št. 13: Sprejme se predlog proračuna KS Gančani za leto 2015 po koloni št. 9 za 

prvo obravnavo na občinskem svetu. 

 

Sklep št. 14: Sprejme se predlog proračuna KS Gančani za leto 2016 po koloni št. 10 za 

prvo obravnavo na občinskem svetu.  

 

Sklep št. 15: Predsednika se pooblasti za prerazporejanje proračunskih postavk do 50% 

in Svetu KS sproti poroča o prerazporeditvah.  

 

 

 



Ad 5 Organizacija in način dela Sveta KS Gančani. 

Pod to točko so člani sveta obravnavali sledeče: 
- sistem ogrevanja mrliške vežice, 
- razporeditev dela in »nadzor« nad delavci zaposlenih preko programa javnih del, 
- pobuda za občinski svet: Občina naj izvede skupno javno naročilo za plačevanje 

električne energije za objekte, ki so v lasti občine in KS v občini. 
 

Ad 6 Projekti v KS Gančani. 

 
Člani sveta so za čas mandata predlagali naslednje projekte:  

- Izgradnja nadstreškov na avtobusnih postaja v vasi in postavitev košev. 
- Izgradnja pločnika v ulici Gostilne Maučec do pokopališča. 
- Ureditev parka ob stari šoli, odkup pripadajočih zemljišč, ureditev parkirišča in 

postavitev muzejskih znamenitosti. 
 

Ad 7 Pobude in vprašanja 
 
Člani so pri tej točki podali naslednje pobude in vprašanja: 

- Očistiti vejevje in travo okrog gramoznice »Nova graba« in izvleči kropi iz vode. Pri 
čiščenju se vključi  Ribiško družino Murska Sobota.  

- Miran Maučec je povedal, da v kolikor bi PGD Gančani želelo izvesti nočno 
tekmovanje v vasi na starem igrišču, mora za to imeti snemljivo ograjo in še dodatna 
dva reflektorja. Na podlagi prejetih predračunov bodo člani sprejeli končno odločitev. 
Nadalje je povedal, da so se pojavila različna mnenja glede kasiranja najema dvorane 
v gasilskem domu. Najem gasilske dvorane je najemnik plačal gasilskemu društvu.    
KS Gančani plačuje stroške dvorane gasilskega doma, vendar je potrebno vedeti, da se 
gasilci sami financirajo, od GZ Beltinci dobijo letno en par obleke in zaščitno čelado. 
Z nošenjem koledarjev dobijo nekaj denarja, vedar je to vsako leto manj. Zato je za 
društvo pomembno, če dajejo dvorano v najem, ker na ta način dobijo finančna 
sredstva, ki pripomorejo k boljšemu delovanju društva. Tudi poplave so terjale svoje, 
saj je kar nekaj opreme, ki je več ne morejo uporabljati in jo morajo nadomestiti z 
novo.  

- Predsednik bo sklical sestanek s predsedniki društev v vasi. Dogovoriti se o vpadnicah 
v vasi (pozdravne table) in urejanje trikotnikov na križiščih. 

- Postopna nabava zložljivih gasilskih miz zaradi dotrajanosti starih.  
 

 
Ad 8 Razno 
 

- Ponudba Geo hiše za vris objekta ŠRC in prizidka pri vrtcu (prostor javnih delavcev) 
je 585,00 EUR. Ko bo pridobljen še vsaj en predračun bodo člani o tej zadevi odločali.  

- Na KS je bil poslan račun podjetja Korošak d.o.o. za dodatna dela pri izgradnji 
namakalnega sistema na igrišču v Gančani. Znesek računa je 705,29 EUR. Dodatnih 
del ni naročila krajevna skupnost in ne nogometni klub. Problem je tudi, da ne delajo 
trije razpršilci in še ni narejen zapisnik končnega prevzema. Dokler ne bodo 
odpravljene pomanjkljivosti in sistem ne bo deloval se račun ne bo plačal.  

- Podjetje, ki je na pokopališču postavilo žarni zid je preko odvetnika poslalo dopis, v 
katerem piše, da bo žarni zid odpeljal, kajti minila so tri leta in nobena žarna niša še ni 
zasedena. Člani so predlagali, da se apelira na krajane, da v kolikor že od prej nimajo  



groba, da kupijo grob v žarnem zidu. Cena za družinski grob je 600,00 EUR. Člani so 
tudi predlagali, da bi en prostor kupila KS ali občina s tem, da bi zaustavila umik 
žarnega zida. 

- Objavljanje zapisnikov na spletni strni Občine Beltinci.  
- Jožef Vinčec bo uredil facebook stran KS Gančani.  
- V soboto, 29.11.2014 postavitev adventnega venčka pri kapeli. 
- 13.12.2014 postavitev jelke pri gasilskem domu.  
- PGD Gančani je nabavilo gasilski avtomobil za prevoz oseb. Celotni stroški so 

18.700,00 EUR, od tega je cena avtomobila 14.500,00 EUR in opreme 1.500,00 EUR. 
Manjka jim še 3.000,00 EUR. Zato finačno pomoč pri nakupu avtomobila prosijo 
občino in KS. Predsednik je povedal, da podpirajo nakup avtobomila, vendar bo lahko 
KS finančna sredstva prispevala naslednje leto. 

- Predsednik je predlagal, da se vrtcu izda naročilnica v znesku 150,00 EUR za nakup 
didaktčnih sredstev za potrebe Vrtca Gančani. Predlog je bil soglasno sprejet. 

 
Sklep št. 16: 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 20.50 uri zaključil  
 
 
 
Zapisala:       Predsednik Sveta KS Gančani:  
Lilijana Ritlop        Igor Bakan  
 
 
 
 
 
Priloga: 

- 1x potrdilo o izvolitvi 


