
Z A P I S N I K 
 

3. redne seje Sveta KS Ižakovci, ki je bila v torek, dne 07.03.2023 ob 18.30 uri v sejni 
sobi Doma krajanov v Ižakovcih. 

 
Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Pregled in sprejem zapisnika 2.redne seje Sveta KS  
3. Realizacija sklepov 2. redne seje  
4. Proračun KS Ižakovci 2023/2024 
5. Prireditev ob Dnevu žena in materinskem dnevu 
6. Tekoča problematika. 
7. Pobude in vprašanja. 

Prisotni: Aleš Poredoš, Renato Žižek, Boštjan Senica, Dominik Zorko, Ervin 
Lukač, Mladen Prlič, Martina Perša  – zapisničarka. 
Odsotni: / 

K točki 1: 

Na seji  so bili prisotni vsi člani KS Ižakovci. Na dnevni red ni bilo pripomb, zato ga prisotni 
člani sveta KS Ižakovci sprejmejo v predlagani obliki. 

Sprejme se predlagani dnevni red 3. redne seje KS Ižakovci. 

ZA – 7   PROTI - 0 

K točki 2: 

Na zapisnik 2. redne seje ni vsebinskih pripomb, zato ga predsedujoči predlaga v sprejem. 

ZA – 7   PROTI - 0 

Sprejme se zapisnik 2. redne seje KS Ižakovci. 

K točki 3: 

Realizacija posameznih sklepov vidna v prilogi 1 tega zapisnika. 
Povzetek priloge 1 – realizacija sklepov: 
Sklep 6: V IZVAJANJU 
Sklep 10: NI REALIZIRAN 
 

K točki 4:  

Svet KS Ižakovci po podrobnem pregledu postavk oblikuje pozitivno mnenje k predlogu 
proračuna za leti 2023/24. 

SKLEP 11: 

KS Ižakovci po predlaganih postavkah soglasno sprejme predlog proračuna za leti 
2023/24 in se ta uvrsti v proračun občine Beltinci.  



ZA – 7   PROTI - 0 

K točki 5: 

Predsedujoči predlaga, da se PGD Ižakovci ob 100 letnici delovanja rezervira 1000 eur denarnih 
sredstev KS. 

SKLEP 12: 

Člani KS Ižakovci soglasno potrjujejo predlagani sklep št. 12, da se rezervira 1000 eur 
denarnih sredstev KS za PGD Ižakovci ob 100 letnici delovanja. 

ZA – 7   PROTI - 0 

K točki 6: 

Ugotavlja se izguba z naslova Büjraški dnevi 2022. Predsedujoči predlaga pokritje izgube iz 
proračunskih sredstev. 

SKLEP 13: 

Člani KS Ižakovci soglasno potrjujejo predlagani sklep št. 13., da se v letu 2023 pokrije 
izguba iz naslova Büjraški dnevi 2022 v vrednosti 800 eur. 

ZA – 7   PROTI - 0 

K točki 7: 

Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu namenjenim vsem ženam KS Ižakovci se 
organizira 18.03.2023 v domu krajanov v Ižakovci. KS Ižakovci poskrbi za organizacijo 
prireditve.  

SKLEP 14: 

Člani KS Ižakovci soglasno potrjujejo predlagani sklep št. 14., da se izvede prireditev ob 
dnevu žena in materinskem dnevu in bo financirana iz proračuna KS Ižakovci. Zbira se 
prostovoljni prispevek udeleženk v višini 10 eur. 

ZA – 7   PROTI - 0 

K točki 8:  

Predsedujoči je prejel g-mail od člana KS Dominika Zorka, kjer predlaga nekatere izboljšave 
oziroma manjše nakupe opreme in sanacije površin. Predsedujoči predlaga, da se pristopi k 
postopni izvedbi predlaganega. Vsi prisotni se strinjajo. 

SKLEP 15: 

Pristopi se k postopni izvedbi poslanih predlaganih ukrepov Dominika Zorka. Dokument s 
predlogi je priloga k temu sklepu. 

ZA – 7   PROTI – 0 

 



K točki 9: 

Predsedujoči podrobno predstavi razpis Olimpijskega komiteja Slovenije za športni poligon 
namenjen lokalnim skupnostim, na katerega se je v imenu KS Ižakovci prijavil.  

V primeru ugodne rešitve razpisa, bo KS Ižakovci morala zagotoviti skupaj z Občino Beltinci 
zemljišče, na katerem bo stal poligon v izmeri 9 x 9 metrov. Za ta namen se bo morala 
»zbetonirati« ploščad s temelji. 

SKLEP 16: 

Sprejme se sklep, da se v primeru ugodne rešitve razpisa Olimpijskega komiteja Slovenije za 
športni poligon, pristopi k izgradnji ploščadi za ta namen na zemljišču za trgovino v KS 
Ižakovci, ki je v lasti Občine Beltinci. 

ZA – 7   PROTI - 0 

 

Seja se je zaključila ob 20.10 uri. 

 
 
Priloge: 
Priloga 1 – realizacija sklepov 

Zapisala:  

Martina Perša 


