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Zapisnik 11. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 20. 7. 2016  
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan, Alojz Sraka in 
Marjan Mlinarič.  
Na seji je bil tudi: Milan Kerman, župan občine Beltinci. 
 
Obravnavan je bil naslednji dnevni red: 
   

1. Pregled sklepov 10. redne seje in sprejem zapisnika. 
2. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov). 
3. Seznanitev članov sveta KS z finančnim poslovanjem za prvo polletje. 
4. Obravnava prispelih ponudb in predlogov krajanov za dela na področju KS. 
5. Razno (Potek del na ŠRC, sanacija površin kjer zastaja meteorna voda,  …). 
6. Pobude in vprašanja. 

 
SKLEP št. 87: 
 
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red.  
 
Ad 1) 
 
SKLEP št. 88: 
 
Sprejet je bil zapisnik 10. redne seje s spremembo pri sklepu št. 82, kjer je v gradbenem odboru 
za nacionalni center za hokej na travi Lipovci bil potrjen Borut Balažic namesto Sandre Godine. 
 
Ad 2) 
Predsednik poroča o javnih delih za KS Lipovci: poleg Marjete Žižek bo javna dela opravljal od 1. 8. 
2016 naprej tudi Roman Jona za obdobje 3 mesecev, z nastopom dela mu preneha veljati pogodba za 
kurirja. Marjan Sraka bo začel opravljati javna dela v Beltincih, kasneje pa v Lipovcih. 
Obnovljene so klopi na info točkah po KS, potrebno urediti še koše in ograjo pri vaškem domu. V Vučji 
jami je postavljen pomol in ti. "Izakova barka" - nova kovinska umetnina  iz Likovne kolonije Izak 
Lipovci. Material za prenovo razsvetljave v spominskem parku in za revitalizacijo vaškega vodnjaka je 
bil nabavljen, dela so v teku, istočasno se odpravi napaka na elektro instalaciji društvene sobe in 
hodnika v vaškem domu. 
Potekajo aktivnosti za zamenjavo klopi, prometnega znaka in ogledala pri hišni številki 42.  
 
Ad 3) 
 
Svet KS Lipovci se je seznanil s karticami finančnega poslovanja KS Lipovci za 1. polletje 2016, 
kartice so priloga tega zapisnika. 
 
Ad 4) 
 
Ponovno je bila obravnavana pobuda za ureditev avtobusnega postajališča v zaselku pri železniški 
postaji Lipovci, za kar je svet KS Lipovci že sprejel sklep št. 84 in ga poslal na občino Beltinci. Z 
občine Beltinci smo dobili odgovor, da je predlog v proučitvi in reševanju skupaj z Avtobusnim 
prometom Murska Sobota, kar je potrdil tudi župan. 
 
Predsednik še poroča, da je podpisana služnostna pogodba s Telekomom Slovenije. 

 
Ad 5) 
 
Franc Maučec poroča o izvedenih aktivnostih pri prenovi hokejskega igrišča, dela potekajo po planu: 
zgrajen je širokopasovni telekomunikacijski priključek, prav tako vrtina in namakalni sistem, vse tudi 
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deluje. Veliko dela opravijo športniki v lastni režiji. Prvi teden v avgustu prispe 
gumijasta podlaga, razsvetljava igrišča zaradi omejenih sredstev v tej fazi ni planirana, zaključek vseh 
del je predviden 20. 8. 2016, odprtje pa 27. ali 28. 8. 2016, planirana je tudi reprezentančna tekma, 
potrjena je organizacija evropskega prvenstva za leto 2017, poslana pa je tudi kandidatura za klubsko 
evropsko prvenstvo. Vsa dela potekajo z vednostjo in pod nadzorom Antona Sobočana, nadzorne 
osebe projekta. Potekajo aktivnosti za pridobivanje sredstev od sponzorjev, vloga se objavi na 
www.lipovci.si in na družbenem omrežju FB. 
Župan pove, da naj klub v jeseni prijavi projekt "montažne tribune" na Fundacijo za šport in nas 
seznani z vsebino pogodbe med Občino Beltinci in Hokejskim klubom Lipovci o sofinanciranju projekta 
"prenova hokejskega igrišča", skrbnika pogodbe sta Borut Balažic (Občina Beltinci) in Franc Maučec 
(HK Lipovci). 
 
SKLEP št. 89: 
 
Franc Maučec podpiše pogodbo med Občino Beltinci in Hokejskim klubom Lipovci o 
sofinanciranju prenove hokejskega igrišča Lipovci. 
 
Glede odvodnjavanja meteorne vode na kritičnih mestih po KS Lipovci: 
 
- medobčinski inšpektorat se na poziv KS Lipovci še ni odzval, je pa seznanjen z zadevo. Župan pove, 
da bo inšpekcija izvršila ogled kritičnih mest skupaj s predsednikom KS Lipovci in podala predlog 
rešitve. Prvenstveno je potrebno rešiti odvodnjavanje pri kapeli v centru vasi, predlog rešitve mora biti 
tak, da ga bo možno kasneje vključiti v celovit projekt rešitve odvodnjavanja meteornih voda za 
celotno KS Lipovci. Osnutek oz. predlog celovite rešitve odvodnjavanja meteornih voda za celotno KS 
Lipovci je Svet KS Lipovci sprejel po sklepu št. 58 in ga poslal na Občino Beltinci. 
  
Dokonča se ureditev odvodnjavanja meteorne vode v obstoječi požiralnik pri hišni številki 53, za kar je 
že bil sprejet sklep in pridobljen predračun. V zvezi s tem se pred realizacijo pridobi nov predračun. 
 
 
Ad 6) 
 
SKLEP št. 90: 
Župnijski Karitas Beltinci se za potrebe letovanja otrok v Ankaranu izda naročilnica v višini 
100,00 € za nabavo živil v Trgovini TUŠ Lipovci. 
 
Alojz Sraka predlaga, da predsednik KS Lipovci skliče sestanek s Kapelskim odborom  in Društvom 
sv. Petra in Pavla na temo sanacije lipovske kapele. 
 
Župan povabi vse, da se udeležujemo prireditev v sklopu praznovanja 20 letnice delovanja Občine 
Beltinci. 
 
Vsi sklepi od št. 87 do št. 90 so bili sprejeti soglasno. 
 
 
 
 
Seja je trajala do 20.35 ure. 
 
   Zapisal:           Lipovci, 23. 7. 2016                     Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci                                                                       


