
Z A P I S N I K 

 
2. redne seje Sveta KS Ižakovci, ki je potekala v ponedeljek, 8. 12. 2014 ob 18.00 uri v sejni 
sobi doma krajanov Ižakovci. 
 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Pregled in sprejem zapisnika 1. redne seje sveta KS Ižakovci. 
3. Realizacija sklepov 1. redne seje Sveta KS Ižakovci. 
4. Otok ljubezni — problematika  in načrti za prihodnost. 
5. Proračun za leto 2014 in predlog proračuna za leti 2015 in 2016. 
6. Funkcionalne dejavnosti v KS Ižakovci. 
7. Tekoča problematika. 
8. Pobude in vprašanja. 

 
 

Prisotni: Vsi izvoljeni člani KS Ižakovci. 
Ostali prisotni: župan občine Beltinci, Milan Kerman, direktorica ZTK Beltinci, Ela Horvat, 
svetnik OS Beltinci, Boštjan Zver.  
 
K točki 1. 
Na predlagani dnevni red ni pripomb, soglasno ga sprejmejo vsi prisotni člani Sveta KS 
Ižakovci. 
 
SKLEP: 14 

Sprejme se predlagani dnevni red. 

K 2. točki: 
Zaradi prisotnosti pomembnih gostov na seji KS Ižakovci bomo zapisnik 1. redne obravnavali 
na 3. redni seji KS Ižakovci. 
 
SKLEP:  15 

zapisnik 1. redne bo obravnavan na 3. redni seji KS Ižakovci. 

 

K točki 3. 
 
Točka se prenese na naslednjo redno sejo. 
 
K točki 4. in 7.  
Predsednik KS Ižakovci pove, da se na Otoku ljubezni ravno končuje izgradnja nove ograje. 
Ob enem predstavi problematiko nihanja nivoja reke Mure. Vodostaj reke je občasno zelo 
nizek, nalaga se tudi gramoz, zato brod in mlin na reki občasno nasedeta na rečno dno. To 
predstavlja veliko nevarnost za nastanek poškodb na Mlinu. 
 
Član sveta KS Ižakovci Beno Bernjak izpostavi, da bi bilo potrebno načrtovati in izvesti  
nadgradnjo Otoka ljubezni. Ugotavlja, da se je po njegovem mnenju v zadnjem mandatu na 



otoku naredilo bolj malo oz. premalo. Predlaga izgradnjo mostu in speljevanje vode okoli 
Otoka ljubezni, povezovanje rokavov reke Mure od železniškega mosta naprej. Opaža, da se v 
rečnih rokavih nabira tudi veliko mulja, ki bi ga bilo potrebno odstraniti. Na tak način bi 
povezali rokave reke Mure in omogočili obtok reke Mure.  
 
Ela Horvat odgovarja, da je zavod v desetih letih uredil brod, obrežno hišo itd. Tukaj so bile 
pred desetimi leti tri barake, sedaj pa stojijo lepe in legalizirane obrežne hiše. Poudarja, da 
zavod nenehno investira, saj je potrebno nenehno popravljanje mlina. Prav tako poudari, da se 
je v zadnjem obdobju naredil nov brod in opravila selitev na novo lokacijo. Strinja pa se, da je 
skupen cilj izboljšanje kvalitete Otoka ljubezni. Poudarja, da je otok najbolj obiskana 
turistična točka v Pomurju. Pove, da se tudi sama zavzema za ureditev parkirišča, dostopa na 
otok – most, za ureditev rečnih brižin in privezov za čolne. Da bi pa speljali vodo okrog 
otoka, pa je potrebno s skupnimi močmi pritisniti na pristojne organe - vodno gospodarstvo 
Murska Sobota.  
Direktorica še pove, da je bil opravljen inšpekcijski nadzor glede varnosti plavajočih objektov 
na reki Muri. Pove, da poteka pregled vseh brodov in čolnov po celotni Sloveniji. Po nadzoru 
so v skladu z navodili inšpektorata uredili vse zahteve in priporočila, glede varnosti na obeh 
plavajočih objektih na reki Muri. Potreben pa je še vpis vseh plovil na upravni enoti v Murski 
Soboti.  
 
Marjan Zver pove, da se je otok v 10  letih razvil do neke stopnje in to dejstvo ne smemo 
zanemariti. Izgradnja mostu bi prinesla možnost, da bi s čolni lahko zaokrožili po rokavu reke 
Mure. Na tak način bi izkoristili staro Muro in se izognili mlinu in brodu, ki sta sedaj precej 
moteča dejavnika, pri ustavljanju turistov s čolni. Predlaga, da bi možnost te ureditve morali 
iskati v evropskih razpisih.  
Vsi prisotni so se strinjajo, da je potrebno postaviti nove in tudi več turističnih tabel, ki bi 
usmerjale turiste na to turistično destinacijo. 
 
Član KS Ižakovci A. Zorko, predlaga postavitev reklamnega panoja ( brod in mlin na reki 
Muri) ob pomurski avtocesti.  
 
Predsednik KS Ižakovci izpostavi problematiko onesnaževanja  Otoka Ljubezni. Opozarja na 
to, da se udeleženci spustov po reki Muri ustavijo na tej lokaciji in puščajo odpadke. 
(plastenke, kanistri, kozarci) Velikokrat je prisotno tudi pijančevanje. Predlaga hitrejši 
postopek pri sprejemanju plovnega odloka reke Mure in v navedenih primerih prevzem 
odgovornosti organizatorjev spustov, da bi lahko rešili izpostavljeno problematiko. 
Župan Kerman pove, da se omenjen odlog sprejema v skladu z drugimi občinami, ki so 
pripravljene sprejeti ta odlok. Občina Ljutomer ima že sprejeti ta odlok. Pove, da se v tem 
odloku tudi določi vstopne in izstopne točke. 
 
Župan Kerman se zaveda, da predstavljena problematika traja že več let. Pove, da je tudi sam 
pred 1,5 leta  bil izprašan s strani kriminalistov Murska Sobota glede gramoza na parkirišču 
Otoka ljubezni. Pove, da je bil z vodnim gospodarstvom sklenjen ustni dogovor, da se gramoz  
koristi za gramoziranje poljih poti. Žal ugotavlja, da so potem določeni akterji spremenili 
svoja mnenja. Poudari, da je gramoz v lasti vodnega gospodarstva, ker so ga oni izkopali. 
Vendar je tudi občina Beltinci sofinancirala izkop gramoza. 
 



Župan Kerman pove, da je most na Otok ljubezni v idejni obliki izrisan in čaka, da se projekt 
izpelje. Vsekakor podpira povezovanje Murskih rokavov in odpiranje novih možnosti za 
razvoj turizma.  
Kar se tiče plovnega odloga pove, da poteka  dogovor s sosednjimi župani, predvsem z občino 
Tišina. Pove, da bo odlok podoben odlokoma, ki veljata za reko Sočo in Krko, samo potrebno 
je prilagoditi določene stvari našim potrebam. 
 
K točki 5. 
 
Svet KS Ižakovci je na svoji 2. redni seji obravnaval predlog proračuna za leto 2015 in 2016, 
člani sveta KS Ižakovci so predlog soglasno potrdili z dopolnitvami, da se proračunska 
postavka, izgradnja športnega centra Ižakovci ob morebitnih težavah s pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja, lahko uporabi v namen načrtovanja ureditve vaškega jedra v 
Ižakovcih. 
 
SKLEP: 16 

Proračunske postavke KS Ižakovci za leto 2014 se prerazporedijo po koloni Veljavni 

proračun.  

SKLEP: 17 

Sprejme se predlog 1 plana KS Ižakovci za leto 2015 po koloni št. 9 za 1. obravnavo na 

OS. 

SKLEP: 18 

Sprejme se predlog 1 plana KS Ižakovci za leto 2016 po koloni št. 10 za 1. obravnavo na 

OS. 

   
K TOČKI 6.  
 
Svet KS Ižakovci je obravnaval izplačilo funkcionalnih dejavnosti. Na podlagi obravnave je 
sprejel sledeči sklep. 
 
SKLEP: 19 

Funkcionalne dejavnosti v KS Ižakovci se za obdobje oktober - december 2014 izplačajo 

v skladu s Pravilnikom o izplačilih funkcionarjem Občine Beltinci.  
 
Predsedniku KS Ižakovci, Alešu Poredošu se izplača nagrada v skladu s Pravilnikom o 
izplačilih funkcionarjem Občine Beltinci.  
 
V obdobju oktober - december 2014 je Svet KS Ižakovci opravil 1 konstitutivno sejo in 2 
rednih seji (zneski so izraženi v bruto izplačilih):  
 
Aleš Poredoš, predsednik KS Ižakovci 3 seje  3 x 57,50 EUR = 172,50 EUR 
Marjan Zver     3 seje  3 x 38,33 EUR = 114,99 EUR 
Beno Bernjak     3 seje  3 x 38,33 EUR = 114,99 EUR 
Andrej Zorko     3 seje  3 x 38,33 EUR = 114,99 EUR 
Bojan Vereš     3 seje  3 x 38,33 EUR = 114,99 EUR 
Martina Prša     3 seje  3 x 38,33 EUR = 114,99 EUR 
Draga Vučko     3 seje  3 x 38,33 EUR = 114,99 EUR 
 



Sprejme se sklep št. 20: izplačajo se nagrade za obdobje oktober - december 2014 za 

določene dejavnosti v KS Ižakovci. 
 
Aleš Poredoš (zapisniki)   1 seja  1 x 57,50 EUR =   57,50 EUR 
Bojan Vereš (zapisniki)   2 seji  2 x 57,50 EUR = 115,00 EUR 
Marjan Zver (govori na pogrebih)  2 x  2 x 38,33 EUR =  76, 66 EUR     
Aleš Poredoš (govori na pogrebih)  1 x                  1 x 38,33 EUR =   38,33 EUR 

 

K točki 8. 

Pri tej točki ni bilo razprave 

Zapisnikar, Bojan Vereš 

 


