
Svet krajevne skupnosti  

GANČANI,  

Gančani 1, 9231 Beltinci  

(mandat 2014 – 2018)_________________________________________________________ 

 

 

Z A P I S N I K 

3. redne seje Sveta krajevne skupnosti Gančani, 

ki je bila 25. 3. 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. 21:  

Sprejme se dnevni red 3. redne seje Sveta KS Gančani: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta KS Gančani. 

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

3. Poročilo predsednika s sestanka pri županu in dogajanju v KS Gančani. 

4. Čistilna akcija. 

5. Pobude in vprašanja. 

6. Razno. 

 

Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta KS Gančani. 

Na zapisnik 2. redne seje Sveta KS Gančani, člani niso imeli pripomb in so zapisnik soglasno 

potrdili. 

Sklep št. 22: Svet KS Gančani je sprejel zapisnik 2. redne seje sveta KS Gančani, z dne 

30. 1. 2015 v predlagani obliki. 

 

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

Presednik je povedal, da sklep št. 20 ni realiziran, ampak je v teku realizacije.  

 

Ad 3 Poročilo predsednika s sestanka pri županu in dogajanju v v KS Gančani. 

Predsednik je podal članom sveta poročilo s sestanka pri županu in ostalem dogajanju v KS 

Gančani. 



 Sestanek pri županu je bil sklican 24. 2. 2015. Simona Cizar, odgovorna urednica 

glasila Mali rijtar« je prosili predsednike KS, da vse na 3 mesece napišejo poročilo o 

dogajanju v KS in jo objavijo v občinskem glasilu.  

 Občina ima zagotovljena finančna sredstva za investicije, ki so že v teku in za končane 

investicije.  

 Za pridobitev evropskih sredstev se lahko kandidira le v sklopu (več KS skupaj),  

 Oglasil se je lastnik podjetja M&M iz Lenarta, ki je postavil žarni zid. Predsednik mu 

je povedal, da so po hišah bila poslana obvestila, v kolikor je kdo zainteresiran za 

odkup žarne niše. S strani krajanov ni bilo nobenega odziva.  

 V vasi se bodo začele sanirati oziroma popravljati ceste po izgradnji kanalizacije. 

Predsednik je predlagal, da se ustanovi tričlanska komisija, ki bi imela nadzor nad 

popravilom cest. Za komisijo so bili predlagani: Bedri Nuhovič, Damjan Ivanek in 

Jožef Vinčec. Komisija bo o morebitnih nepravilnostih obveščala predsednika KS ali 

predstavnika Občine Beltinci. Predlog je bil soglasno potrjen.  

 

Sklep št. 23: Za nadzor nad popravilom cest po izgradnji kanalizacije, se imenuje  

tričlanska komisija v sestavi Bedri Nuhović, Damjan Ivanek in Jožef Maučec. 

 

 Potrebno bi bilo zavoziti in z grederjem urediti poljske poti. Pridobiti se morajo 

ponudbe.  

 Vztraja se pri postavitvi ogledala ob glavni cesti, ko se pripeljemo od gostilne Maučec 

in zavijamo levo proti Lipovcem. Zamenjava ogledala za večjega v prvi ulici na levo 

ko se pripeljemo iz Beltinec v Gančane.  

 Člani TD bodo tako kot vsako leto imeli v prostorih KS razstavo zato prosijo, da se 

omenjeni prostor prepleska. Člani sveta so predlog soglasno potrdili.  

 

Sklep št. 24:  Člani sveta so sprejeli sklep, da se prostor KS v stari šoli prepleska.  

 

Ad 4 Čistilna akcija.  

Čistilna akcija bo 28. 3. 2015. Zbrališče je ob 9. uri na dvorišču ŠRC Gančani. Čistilna akcija 

bo potekala do 12. ure, ko se morajo zbrane smeti odpeljati na zbirno mesto (asfaltna baza 

Lipovci). Po končani akciji sledi okrepčitev s sendvičem in pijačo.  

 

Ad 5  Pobude in vprašanja in Ad 6 Razno 

Pod to točko so člani podali naslednje pobude in vprašanja: 

 Bedri Nuhović je opozoril, da se po večerih predvsem med vikendom na igriču, ob in 

na tribuni dogaja vandalizem in onesnaževanje. Člani so predlagali, da se o tem 

problemu obvesti policijo, ki naj med vikendi izvaja obhode oziroma nadzor.  

 Jožef Vinčec je predlagal, da se je potrebno sestati s svetniki iz KS Gančani in narediti 

plan oziroma se dogovoriti, kaj bi se naj v štirih letih v Gančanih naredilo.  

 Krajanka Elizabeta Gomboc je predlagala preselitev električnega droga zaradi 

odstranitve ograje (Gančani 74). 



 Vse kar se tiče ulične razsvetljave v vasi, se naj krajanke in krajani obračajo na Jožefa 

Palatin.  

 Pregled ustreznosti in delovanja hidrantov po vasi, zaradi morebitnih nevščenosti 

(požar).   

 

 

Predsednik se je članom zahvalil za udeležbo in sejo ob 20.40 uri zaključil  

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Gančani:  

Lilijana Ritlop         Igor Bakan  

  

 


