
Svet krajevne skupnosti  

GANČANI,  

Gančani 1, 9231 Beltinci  

(mandat 2014 – 2018)_________________________________________________________ 

 

Z A P I S N I K 

8. redne seje Sveta krajevne skupnosti Gančani, 

ki je bila 14. 4. 2016 ob 19.30 uri, v prostorih KS Gančani, Gančani 1. 

Prisotni: Igor Bakan, Jožef Palatin, Jožef Vinčec, Bedri Nuhović, Miran Maučec, Damjan 

Ivanek, Jožica Pucko. 

Ostali prisotni: zapisničarka Lilijana Ritlop.  

 

Predsednik KS Gančani je pozdravil člane KS in ostale prisotne ter predlagal dnevni red, kot je 

bil naveden na vabilu za sejo. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep št. 45:  

Sprejme se dnevni red 8. redne seje Sveta KS Gančani: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Gančani ter realizacija 

sklepov. 

2. Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani.  

3. Pobude in vprašanja. 

4. Razno. 

 

Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Gančani. 

Na zapisnik 7. redne seje Sveta KS Gančani, člani niso imeli pripomb in so zapisnik soglasno 

potrdili.  

 

Sklep št. 46: Svet KS Gančani je sprejel zapisnik 7. redne seje sveta KS Gančani v 

predlagani obliki. 

 

Ad 2  Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani. 
 

Predsednik je članom sveta podal poročilo o dogajanju v KS Gančani. Izpostavil je sledeče: 

� KS je kupila traktorsko kosilnico s prikolico. 

� Na podlagi prejetih ponudb se bo izbrala in kupila klima za mrliško vežico. 

� Sklican je bil sestanek s predsedniki društev v vasi. 

� V mesecu marcu je bil opravljen nadzor nad celotnim poslovanjem KS Gančani za leto 

2015. Komisija, ki je izvedla nadzor ugotavlja, da ni bilo nobenih nepravilnosti pri 

finančnem poslovanju KS.  

� S strani krajana je bila dana ponudba za odkup parcele ob parku oziroma cesti proti 

vrtcu. Nadalje so člani predlagali, da se pozanima ali so lastniki parcele ob starem 

igrišču pripravljeni parcelo prodati oziroma iti v zamenjavo parcele. Glede morebitnega 

nakupa oziroma zamenjave parcele se bodo člani sveta pogovarjali, ko bo znana cena 

parcele, strinjanje prodaje oziroma zamenjave parcele.  

� Ekološki otok na igrišču se bo preselil k  »vagi« oziroma tehtnici za tehtanje živine.  



 

Ad 3 Pobude in vprašanja in Ad 64Razno.  

 

� Miran Maučec je pridobil in predstavil dva neobvezujoča predračuna za asfaltiranje 

ceste iz smeri Lipovci-Gančani proti nočnemu klubu Kleopatra do makadamske ceste. 

� Lastnike kmetijskih zemljišč je potrebno obvestiti, da ob svojih parcelah posekajo 

vejevje, ki visi na poljske poti.  

 

 

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

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Gančani:  

Lilijana Ritlop         Igor Bakan 

 

 

 

 

 


