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

Z A P I S N I K 

5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Gančani, 
ki je bila 10. 9. 2015 ob 19. uri, v prostorih KS Gančani, Gančani 1. 

Prisotni: Igor Bakan, Jožef Palatin, Damjan Ivanek, Jožica Pucko, Bedri Nuhović in Miran Maučec. 

Odsoten: Jožef Vinčec.  
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. 28:  
Sprejme se dnevni red 5. redne seje Sveta KS Gančani: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta KS Gančani ter realizacija sklepov. 
2. Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani. 
3. Dan starejših krajanov KS Gančani. 
4. Pobude in vprašanja. 
5. Razno. 

 

Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta KS Gančani. 
Na zapisnik 4. redne seje Sveta KS Gančani, člani niso imeli pripomb in so zapisnik soglasno potrdili. 

Sklep št. 29: Svet KS Gančani je sprejel zapisnik 4. redne seje sveta KS Gančani v predlagani 
obliki. 

Ad 2 Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani. 

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

� Zaradi onesnaževanja oz. nesnage, ki se dela okrog ekološkega otoka pri Cörovih grabaj, je bil 
predsednik s strani medobočinske inšpektorice obveščen o morebitem zaprtju tega otoka. 
Predlagana je bila postavitev kamer, kar pa je s finančnega vidika velik zalogaj za KS. O tem je 
bilo obveščeno tudi podjetje Saubermacher Komunala.  

� Z Ministrstva za kmetijstvo so predsednika telefonsko poklicali, da naj bi v »novi grabi« stal 
velik objekt v katerem se odvijajo različne prireditve. Predsednik je odgovoril, da je tam 
postavljena lesena lopa, ki pa ne služi nobenemu namenu, kaj šele kakšnim prireditvam.  

� Za pleskanje kapele v Hraščicih je KS izdala naročilnico za nakup materiala v vrednosti 300,00 
EUR.  

� Izdana je bila naročilnica Karitasu v vrednosti 100,00 EUR za nakup pijače za letovanje otrok.  
� Ponudba za postavitev avtobusnega postajališča (kot je pri kapeli) je 3.600,00 EUR. 
� Na podlagi prejetih ponudb za pleskanje dvorane v ŠRC (slikopleskarstvo, Kristjan Kuzma v 

višini 1.500,00 EUR in slikopleskarstvo in fasaderstvo, Ivan Gabor v višini 1.687,00 EUR) so 
se člani odločili za cenejšega ponudnika.  

 



Sklep št. 30: Člani Sveta KS Gančani so sprejeli sklep, da pleskanje dvorane v ŠRC izvede 
Slikopleskarstvo Kiki, Kristjan Kuzma s.p..  
 
 
� KS je izdala naročilnico za postavitev odra ob prevzemu gasilskega vozila (29.8.2015). 
� Člani sveta so razpravljali o ceni za uporabo dvorane v ŠRC. Po razpravi so sprejeli naslednji  
 
sklep št. 31: 
- Cena za uporabo dvorane v času kurilne sezone je za krajane KS Gančani 80,00 EUR, za 

ostale 100,00 EUR.  
- Cena za uporabo dvorane izven kurilne sezone je za krajane KS Gančani 70,00 EUR, za 

ostale 90,00 EUR.   
Cena za uporabo dvorana v ŠRC velja s 1. 10. 2015.  

 
� S strani društva Perika je prišla ideja, da bi kandidirali na javni razpis, kjer bi kot projekt bil 

vključen »majoš«, kot dolgoletno tradicijo vasi. Društvo kot tako ne more kandidirati na razpis, 
lahko le v sklopu KS. Če bi na projektu uspeli, bi le-ta bil narejen do 100 obletnice postavitve 
majoša. Člani so predlagali, da predstavnica Perike pride na naslednjo sejo in idejo predstavi 
članom sveta.  

 
Ad 3 Dan starejših krajanov KS Gančani.  
Proslava ob dnevu starejših krajanov bo v soboto, 24.10.2015 v dvorani ŠRC in sicer ob 12. uri sveta 
maša, sledi proslava in pogostitev.  
 
Ad 4 Pobude in vprašanja in Ad 5 Razno  

Pod to točko so člani sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep št. 32: Poljske poti, ki so izostale se bodo zavozile in zgredirale.   
 
Sklep št. 33: Zaradi dotrajanosti se bodo na mrliški vežici popravili oziroma zamenjali 
slemenjaki.  
 
Sklep št. 34: V mrliški vežici se bo uredilo ogrevanje.   
 

� Zaradi dotrajanosti in vedno večjih in dražjih popravil je potreben nakup nove traktorske 
kosilnice.  

�  
Predsednik se je članom zahvalil za udeležbo in sejo ob 21.00 uri zaključil.  

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Gančani:  

Lilijana Ritlop         Igor Bakan  

  
 

 

 


