
Z A P I S N I K 

 
Sklicujem 7. redno sejo Sveta KS Ižakovci,  

 

 

 

7. redne seje Sveta KS Ižakovci, ki je bila v torek, dne 06. 10. 2015 ob 19.00 uri v sejni sobi 

Doma krajanov v Ižakovcih. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 

2. Pregled in sprejem zapisnika 6. redne seje Sveta KS Ižakovci. 

3. Realizacija sklepov 6. redne seje Sveta KS Ižakovci. 

4. Rekonstrukcija objekta na igrišču. 

5. Büjraški dnevi – poročilo in analiza. 

6. Vzdrževalna dela v KS. 

7. Tekoča problematika. 

8. Pobude in vprašanja. 

 

Prisotni: Aleš Poredoš - predsednik. Beno Bernjak, Marjan Zver, Draga Vučko, Andrej 

Zorko, Bojan Vereš 

Odsotni: Martina Prša 

K točki 1: 

Predsedujoči opraviči članico sveta KS Ižakovci, ker se zaradi obveznosti ne more udeležiti 

načrtovanja seje občinskega sveta KS Ižakovci. Predsedujoči 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:38 

Sprejme se predlagani dnevni red 6. redne seje KS Ižakovci 

 

K  točki 2: 

Na zapisnik 6. seje KS Ižakovci ni pripomb, zato člani sveta sprejmejo zapisnik 6. seja KS 

Ižakovci v predlagani obliki. 

SKLEP:39 

Sprejmeta se zapisnika 6. redne seje Sveta KS Ižakovci v predlagani obliki. 

 

 

 



 

K točki 3. 

Predsedujoči pove, do so vsi sklepi zadnje seje realizirani. Opozori na pravopisni popravek 

sklepa  št. 29. 

SKLEP:št. 29 

Začasni gostinski lokal na Otoku ljubezni se odda Prelog Francu v skladu z najemno 

pogodbo, ki jo sklene s KS Ižakovci. 

Sklep št: 34 je v fazi realizacije, saj v tem mesecu sledi rekonstrukcija športnega objekta in 

tudi sklep št. 36 se redno izvaja. 

 

K točki 4. 

Predsedujoči pove, da je opravil razgovor z vodstvom NK Ižakovci. Posredoval je 

informacijo, da bodo demontažo strešne konstrukcije izvedli člani nogometnega kluba sami, 

saj tako znižajo stroške sanacije objekta. Prav tako je posredoval informacijo, da je bil na 

sestanku prisoten izbran izvajalec načrtovanih del g. Vilijem Maučec. Na omenjenem 

sestanku je prišlo do dogovora, da se v začetni fazi izvedejo zemeljska in gradbena dela in 

strešna konstrukcija. Nabava oken in vrat, pa se bo izvršila kasneje. Za nakup lesne strešne 

konstrukcije se izbere najugodnejšega ponudnika. 

 SKLEP: 40 

 

Izbrani ponudnik za dobavo lesne strešne konstrukcije je najugodnejši ponudnik – 

Murales d. d. Ljutomer. 

 

Predsedujoči pove, da se morajo gradbena dela zaključiti do 23. 11. 2015 

 

K točki 5: 

 

Predsedujoči pove, da Büjraški dnevi niso bili tako obiskani kot prejšnja leta. To se odraža 

tudi na finančnem izkupičku, ki je manjši kot prejšnja leta. Pove, da je bil za vse tiste, ki so 

pripomogli k izvedbi omenjenih dni organiziran izlet v Slovenj Gradec, kjer so se udeležili 

flosanja po reki Dravi.  

Pove, da bo za prihodnje leto potrebno še bolj podrobno načrtovanje, saj bo potrebno uvesti 

davčne blagajne. Prav tako omeni, da je potrebno pristopiti k rezervaciji ansambla, ki bo 

nastopil na Büjraški dnevih 2016. 

 

 

 

 

 



K točki 6: 

 

Predsedujoči omeni, da prihaja do izrazitejših problemov z brodom in plavajočim mlinom na 

reki Muri, saj je vodostaj izredno nizek in sta tako brod, kot tudi plavajoči mlin večinoma 

časa na rečnem dnu. Pove, da bo v nedeljo 11. 10. 2015 sestanek z gasilci PGD Ižakovci, kjer 

se bodo najverjetneje dogovorili za premestitev broda na staro lokacijo, saj je za enkrat tam 

struga bolj globoka.  Pove, da ne vidi drugačne rešitve, saj posegi v samo strugo reke 

zakonsko niso dovoljeni, tako izkop ali odstranitev rečnega proda ni možna. Predlaga, da se 

za omenjeno problematiko na naslednjo sejo sveta KS Ižakovci povabi župana občine Beltinci 

in direktorico ZTK Beltinci. 

 

Predsedujoči pove, da so na avtobusnih postajah že dotrajane sedežne klopi. Načela jih je rja 

in sanacija ni več možna. Predlaga, da se postavijo nove. Po informativnem predračunu znaša 

sanacija klopi cca. 640 €.  Beno Brenjak predlaga, naj se pripravi predračun, ki bo vključeval, 

da je spodnji del klopi narejen iz rostfrei pločevine.  

 

Prav tako predsedujoči predlaga nabavo puhalnika za listje, saj je v jesenskem času po vasi 

veliko površin, kjer bi ga lahko javni delavci uporabili in hitreje opravili delo. Beno Bernjak 

predlaga, da se nabavi puhalnik, ki bo predstavljal dobro razmerje med kvaliteto in ceno. Sam 

se ponudi, da bo sodeloval pri izboru naprave. 

V prihodnjem tednu se bo na pokopališč opravilo letno rezanje cipres in postavitev zaščitne 

folije le teh s cestne strani. 

 

 

K točki 7: 

Predsedujoči pove, da z zadnjim oktobrom pretečeta pogodbi dvema delavcema, ki sta 

zaposlena preko javnih del. 

Pove tudi, da ga je poklicala direktorica ZTK Beltinci ga. Ela Horvat z željo, da bi KS 

Ižakovci podarila čolnarjem iz Dokležovja verigo, ki je služila za privez broda na stari 

lokaciji. Ker je velika verjetnost, da se bo brod preseli na staro lokacijo, žal tej želji ne 

moremo ugoditi. 

Pove, da so s strani najemnika gostinskega lokala g. Prelog Franca poravnane vse obveznosti 

do KS Ižakovci in da je resen interesent za najem prostorov tudi v prihodnjem letu. 

Predsedujoči pove še: 

- da je bil v preteklem času na Otoku ljubezni opravljen pregled elektro-instalacij,  

- izdelan varnostni načrt za nogometno igrišče, 

- opravljen nakup dveh torb prve pomoči, ena od teh je mobilna, 

- da se s 1. 12. 2015 odpovedujeta službi zvonarjev dosedanja zvonarja in bo potrebno v 

vasi poiskati novega zvonarja. Predlaga g. Slavka Škafarja, s katerim se je že 

pogovarjal o tej zadevi. 

 

K točki 8: 



Draga Vučko sprašuje svetnika občinskega sveta občine  Beltinci g. Zver Marjana, če ji lahko 

pove, kako je s sanacijo asvalta ob njeni hiši. Ta pove, da je izpostavil vprašanje na seji 

občinskega sveta in da  mu je bil posredovan odgovor, da sanacija tega dela asvalta ne bo 

stekla, ker asvalt ni poškodovan do te mere, da bi ga bilo potrebno sanirati.  

Beno Bernjak predlaga, da se vzpostavi stik z lastnikom trgovine, družbo Mercator, saj bi bila 

potrebna adaptacija zunanjega dela trgovine. 

Bojan Vereš posreduje predlog pobude svetniku občinskega sveta občine  Beltinci, g. Zveru 

Marjanu in želi, da jo izpostavi na seji občinskega sveta. Predlaga, da bi se tudi v prihodnje, 

kakor je bila praksa v prejšnjem mandatu, v občinskem glasilu Mali rijtar objavljali povzetki 

občinskih sej in sprejetih sklepov na sejah občinskega sveta. Utemelji, da vsi občani nimajo 

možnosti spremljanja sej občinskega sveta preko internega kanala, glasilo pa je posredovano v 

vsako gospodinjstvo. 

 

Zapisnikar, Bojan Vereš 


