
Z A P I S N I K 
 
2. redne seje Sveta KS Ižakovci, ki je potekala dne 19. 11. 2014 ob 18.00 uri v sejni sobi 
Doma krajanov Ižakovci. 
 
 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Pregled in sprejem zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta KS Ižakovci in 

primopredajnega zapisnika. 
3. Realizacija sklepov 1. konstitutivne seje Sveta KS Ižakovci in primopredajnega 

zapisnika. 
4. Razdelitev del in nalog v KS Ižakovci. 
5. Teden starejših občanov v KS Ižakovci. 
6. Popis in pregled sredstev KS Ižakovci – vzdrževalna dela pred zimo. 
7. Tekoča problematika. 
8. Pobude in vprašanja. 

 
 

 
Na predlagani dnevni red ni pripomb, soglasno ga sprejmejo vsi prisotni člani Sveta KS 
Ižakovci. 
 
SKLEP: 3 
Sprejme se predlagani dnevni red. 

K 1. točki: 
Prisotni vsi člani Sveta KS Ižakovci: Aleš Poredoš, Marjan Zver, Bojan Vereš, Beno Bernjak, 
Andrej Zorko, Draga Vučko in Martina Prša. 
 
Ugotovi se, da je prisotnih vseh 7 članov Sveta KS Ižakovci, zato se seja nadaljuje. 
 
K 2 in 3. točki: 
Na zapisnik konstitutivne seje Sveta KS Ižakovci ni pripomb, prav tako  ni pripomb na 
predajni zapisnik. Zapisnik potrdijo vsi prisotni člani Sveta KS Ižakovci. Podan je bil predlog, 
da se od konstitutivne seje naprej sklepi sveta KS Ižakovci številčijo od začetka in da se  
samemu zapisniku sej KS na posebnem listu priloži priloga s sprejetimi sklepi. 
 

SKLEP: 4 

Soglasno se sprejmeta oba zapisnika KS Ižakovci s sledečimi dopolnitvami 

SKLEP: 5 
Sprejmeta se zapisnika sveta KS( iz konstitutivne seje in primopredajni zapisnik).  
 
 



 
SKLEP: 6 

Številčenje sklepov od 1. seje se prične z zaporedno številko 1. Priloga k vabilom 
na vsako sejo KS Ižakovci bo povzetek vseh sklepov na posebnem listu. 

 

K 4. točki 

       Razdelitev del in nalog v KS Ižakovci v mandatu 2014 – 2018 

- Za podpredsednika KS Ižakovci se predlaga Marjana Zvera,  
- Prav tako se predlaga Marjana Zvera za organizacijskega vodjo Büjraških dnevov 
- Otok ljubezni, pokopališče, vzdrževalna dela – Marjan Zver 
- Zapisnikar – Bojan Vereš 
- Javni razpisi – Draga Vučko 
- Socialna področja, ureditev vasi – Martina Prša 
- Infrastruktura (ceste, poljske poti, gozdne poti, objekti) – Andrej Zorko in Beno 

Bernjak 
- Govori na pogrebih – Marjan Zver, Aleš Poredoš 
- Sodelovanje z društvi – Aleš Poredoš 
- Zadolžitev za šport – Bojan Vereš 
- Podpisnika računov – Draga Vučko in Andrej Zorko 

 

SKLEP: 7 

Vsi člani KS Ižakovci so z dvigom rok potrdili predlagano razdelitev del v KS 
Ižakovci v mandatnem obdobju 2014-2018. 

K 5. točki 

Prireditev ob tednu starejših občanov bo potekala v soboto,  29. 11. 2014. Ob 11.00 bo 
sveta maša. Sodeloval bo tudi vrtec in pevski zbor Ižakovci. Koordinacijo prireditve 
prevzameta Sandra in Bojan Vereš. Povabilo se bo krajane, ki so dopolnili starost 70 let. 
Vabila Pripravi predsednik KS Ižakovci.  

Predlog pogostitve.  

Zberejo se tri ponudbe in se na podlagi korespondenčne seje izbere najprimernejšega 
ponudnika, ki bo prevzel pogostitev ob omenjenem dogodku. Za glasbo bo poskrbel 
ansambel Zadnji MOMENT. 

V petek 28. 11. 2014 se člani KS Ižakovci zberejo v domu krajanov, da se pripravi prostor 
za pogostitev ob dnevu starejših občanov. 

Pripravijo se tudi darilni paketi za vse krajane, ki se ne morejo udeležiti omenjenega 
dogodka.  

Občino Beltinci se vpraša, če se bo letos sofinanciralo omenjeno prireditev 



 

SKLEP: 8 

Prireditev ob dnevu starejših občanov se v celoti financira iz računa KS Ižakovci 

K 6. točki 

     SKLEP: 9 

 Točka se prestavi na 3. redno sejo KS Ižakovci 

K 7. točki 

Predsedujoči je predstavil povzetek s srečanja predsednikov KS Občine Beltinci z 
županom in občinsko upravo iz dne 17. 11. 2014. Med drugim je podal informacijo, da 
proračun KS Ižakovci ostaja  v enakem znesku kot v prejšnjih letih.  
Predsedujoči je predlagal, da za potrebe plačevanje tekočih računov pooblastimo 
računovodjo občine Beltinci. KS Ižakovci je sprejel sledeči sklep: 
 

SKLEP: 10 

Svet KS Ižakovci pooblašča računovodstvo občine Beltinci za elektronsko plačevanje 
računov KS Ižakovci. 

Predsedujoči je izpostavil zaplet, ki je nastal pri načrtovanju izgradnje športnega 
centra. Namreč zemljišča okoli omenjenega objekta so v procesu denacionalizacije 
vrnjena lastnikom.  
 
Za potrebe KS Ižakovci je bilo sklenjeno naročniško razmerje. Kupljena sta bila dva 
GSM aparata pri družbi Mobitel. 
 
Predsedujoči je predstavil tudi problematiko plačevanja najema dvorane KS. Svet KS 
Ižakovci je sprejel sledeči sklep: 
 

SKLEP: 11 

Cena najema dvorane KS Ižakovci in mrliške vežice še naprej znaša 50 €. Najem 
dvorane KS Ižakovci se poravna pred samim koriščenjem dvorane. 

 
SKLEP: 12 

Gasilcem PGD Ižakovci se v višini 70 € donira za nakup pokalov. 

 
SKLEP: 13 

Vrtcu Beltinci, enoti Mlinček se ob koncu leta nameni donacija v višini 150 € za nakup 
multimedijske opreme. 

 



K 8. točki: 

Beno Bernjak postavi vprašanje v zvezi z znakom postavljenim na Otoku Ljubezni. Meni, da 
znak, prepovedana vožnja na Otok (pri Maži baru), tja ne sodi, ker znak velja za cesto in ne za 
otok. Predlaga, da se v dogovoru z občino Beltinci in ZTK Beltinci uredi rampo na elektično -
daljinski dvig. 

Prav tako ga zanima, kakšne so aktivnosti glede mlina na reki Muri, ki je nasedel. 

Beno Bernjak predlaga, da se projekt, mlin elektrarna, izvaja na ravni občine s sodelovanjem 
ZTK Beltinci. 

Predlaga  preplastitev ceste mimo Milana in Karmen Škafar in tudi ceste, ki vodi na igrišče 
ND Ižakovci. 

Andrej Zorko opozori, da je v mrliški vežici bojler, ki ne dela, ker ni priklopljen na električno 
omrežje. Prav tako je v okvari pipa na pomivalnem koritu. Marjan Zver se zavzame, da bo 
uredil vse potrebno, da se stvari potrebno sanirajo. 

Prav tako gospoda Zorka zanima, kako je s sanacijo nasipov v smeri vasi Melinci.  

Marjana Zvera zanima, kakšna je odškodnina za odvoz gramoza po cestah občine Beltinci iz 
gramoznice Ozmec.  

Bojana Vereša  zanima, ali lahko težki tovornjaki z več osmi, vozijo skozi vas. Prav tako 
predlaga, da se najde rešitev, kako bi se znebili gramoza na parkirišču Otoka ljubezni, ki ni v 
lasti KS Ižakovci 

Svet KS Ižakovci predlaga, da se naslednjo sejo povabi tudi župana g. Milana Kermana.  

 

Seja se je zaključila ob 20.30 uri 

 

Zapisnikar, Bojan Vereš 

 

 


