
SVET KS LIPOVCI,                                                      mandat 2006 - 2010 
 

Zapisnik 12. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 31. 3. 2008, ob 19. uri v sejni 
sobi vaškega doma Lipovci. 

 
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Franc Baligač, Ivan Zajc, Alojz Sraka, Ema Mesarič, Milan 
Kerman - Župan Občine Beltinci, Janez Horvat (direktor CP MS) in Jože Kerec (direktor SGP Pomgrad 
GM). 
Upravičeno odsoten: Slavko Pivar. 
 
Dnevni red: 
 

1. Vučja jama: poročilo v zvezi s koncesijsko dajatvijo za leto 2007 in nadaljevanje urejanja 
brežin ter okolice (predstavniki koncesionarja). 

2. Pregled sklepov 11. redne in 8. korespondenčne  seje ter sprejem zapisnikov (poslano po e-
pošti in kot *priloga k vabilu po pošti*). 

3. Obravnava kontrolnega poročila o odpeljanih količinah gramoza iz Vučje jame za mesec 
januar 2008 (Janko Bezjak) in februar 2008 (Alojz Sraka), aktivnosti pri urejanju brežin in 
okolice v gramoznici. 

4. Izgradnja spominskega parka Lipovci. 
5. Ponudbe za obnovo notranjosti vaškega doma Lipovci. 
6. Poročilo predsednika inventurne komisije KS Lipovci. 
7. Obravnava vloge Društva Aquile za dodelitev sredstev v zvezi s promocijo KS Lipovci. 
8. Razno (aktivnosti med sejama, čistilna akcija in zasaditev dreves, poročila z odprtih projektov 

in potrebne nadaljnje aktivnosti ter predlogi in pobude  članov sveta s področij dela, ki jih 
posamezni član sveta KS pokriva (vsi člani sveta).        

 
 

 
Predsednik KS predlaga točke dnevnega reda seje sveta KS Lipovci. 
 
Sklep št. 201: 
Svet KS Lipovci je soglasno sprejel dnevni red 12. redne seje KS Lipovci .  
Ad.1 
G. Horvat poroča, da koncesijske dajatve v raščenem stanju za odpeljano količino gramoza  (287216 
m3 ) znašajo 39.926,15 EUR. Krajevni skupnosti pripada polovica te vsote. Trenutno še čakajo 
odločbo Ministrstva za gospodarstvo. SGP bo sredstva nakazal v roku 30 dni. Z izkoriščanjem 
planirajo zaključiti do konca junija. Na levi strani gramoznice imajo v lasti dve parceli velikosti okrog 48 
arov, ki so ju pripravljeni prodati KS; predhodno bodo svetu KS Lipovci poslali ponudbo. 
G. Cigan pove, da želimo, da se nadaljuje urejanje brežin od trafo postaje naprej. G Horvat se strinja, 
da jih pokličemo zraven, ko bo Vrtnarstvo M. Sobota vršilo ogled brežin. Pove še, da bo kolesarska 
steza od zadnje hiše do uvoza na rondo še ta teden asfaltirana. 
 
 
Predsednik predlaga, da je v križišču proti ŽP  zaradi varnosti smiselno postaviti luč javne razsvetljave 
ravno zdaj, ko se ob izgradnji kolesarske steze ureja tudi dovod JR in so tako stroški minimalni. 
 
Sklep št.202: 
V križišču proti ŽP Lipovci se postavi nova luč JR, ki jo zgradi Elektro Andrej Sraka v okviru že prej 
prejetega predračuna izgradnje JR ob kolesarski stezi. Zadolžen Franc Cigan. 
 
Ad. 2 
Predsednik KS poda pregled zapisnika 11. redne in 8. korespondenčne seje sveta KS. 
 
Sklep št. 203: 
Svet KS je soglasno sprejel zapisnika 11. redne in 8. korespondenčne seje KS. 
 
Ad. 3 
G. Bezjak in g. Sraka podata poročilo o evidenci odpeljanega gramoza za mesec januar in februar. 
Količine se ujemajo, dokumentacija je urejena, razen za mesec februar – prihaja do manjših 
odstopanj, kar bo preveril Franc Cigan pri SPG Pomgradu GM. 
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Ad. 4 
G. Cigan nas seznani z dosedanjimi aktivnostmi v zvezi z izgradnjo spominskega parka. Idejni projekt 
je pripravljen, v proračunu Občine Beltinci pa je v ta namen rezerviranih 15.000,00 EUR. 
 
Ad.5 
KUD Lipovci se je skupaj s svetom KS Lipovci s projektom montaža visečega stropa in sanacija zidov 
v vaškem domu prijavilo na razpis Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, projekt je bil izbran kot 
primeren in bo sofinanciran v višini 1.000,00 EUR. V zvezi s tem smo pridobili predračune. 
 
Sklep št. 204: 
Montažo Armstrong stropa izvede Raj Stanislav s.p. iz Bogojine. Potrebna elektroinstalacijska dela in 
montažo luči opravi Slavko Barbarič. Za potreben material se podjetju KA – EL izda naročilnica po 
predračunu  št. 14 / 2008. Dodatno se dobavijo potrebne luči za oder. Za oplesk se pridobi še ena 
ponudba in šele potem se delo odda najugodnejšemu ponundniku za oplesk notranjosti vaškega 
doma. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad. 6 
G. Baligač poda poročilo inventurne komisije, katere zapisnik je priloga tega zapisnika. 
 
Ad. 7 
Društvo Aquila prosi sredstva za promocijo KS. 
 
Sklep št. 205: 
Društvu Aquila se odobrijo sredstva v višini 500,00 EUR za promocijo KS Lipovci. Zadolžen: Franc 
Cigan. 
 
Ad. 8 
SGP Pomgrad želi delati prizidek v izmeri 880 m2 in prosijo za oprostitev komunalnega prispevka. 
 
Sklep št. 206: 
Po metodologiji iz leta 2006 se izvrši izračun in se jim pošlje ponudba. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 207: 
V Občinsko komisijo za odpiranje ponudb in izbiro izvajalca za izgradnjo idejnega projekta 
spominskega parka se imenujeta Franc Cigan in Alojz Sraka. 
 
Predsednik poda še naslednje informacije: 

 Vračila vlaganj v JTO v Lipovcih so vrnjena vsem upravičencem. 

 Seznanimo se s poročilom s prireditve ob dnevu žensk. 

 Člani sveta smo se seznali z namero, da Luka Koper na KO Lipovci želi graditi logistični center 
Panonija. 

 Dobili smo odgovor od Direkcije republike Slovenije za ceste, glede naših predlogov za 
ureditev krožišča. Na osnovi diskusije smo se odločili, da zaradi finančno zahtevnega projekta, 
ki zahteva tudi celotno projektno dokumentacijo in soglasja, ki morajo biti v skladu z varnostjo 
prevoznosti krožišča, da ostane krožišče urejeno na način, kot je to predvidel investitor. 

 Na vprašanje g. Cigana, ali bo občina Beltinci sofinancirala  rekonstrukcijo električnega 
omrežja Pinkava, kar je DES vspraševal v svoji ponudbi občino Beltinci, je župan odgovoril, da  
ne, o čemer je občina - DES najbrž tudi obvestila. 

 Objavljen je Heliosov razpis za obnovo vodnjakov; do 25. Aprila bo projekt obnove vaškega 
vodnjaka v Lipovcih poslan na razpis, prijaviteljica je Občina Beltinci; za projekt je zadolžena 
Ema Mesarič 

 Na vodnem hramu je potrebno sanirati streho, na vaškem domu je potrebno popraviti odvodni 
žleb, potrebno je zgraditi vodovodni priključek na parcelo Barašič Mirjana pri ŠRC-ju v skladu 
s prejeto dokumentacijo (zadolžen Franc Baligač), zamenjani sta bili vodovodni pipi pri kapeli 
in na pokopališču. 

 Javni delavec Anton Erjavec vodi dnevnik javnih del. 

 Potrebno preveriti v računovodstvu občine, ali Jošku Erjavcu in Marinki Erjavec res ni bilo 
izplačano nadomestilo v letu 2004 ali 2005 za raznos paketov starejšim (zadolžen Franc 
Cigan) 
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 V imenu sveta KS sta Franc Cigan in Ema Mesarič v skladu s sklepom sveta KS izročila 
simbolično darilo zlatoporočencema Sraka. 

 Za vezavo denarnih sredstev pridobljenih iz naslova izkoriščanja in sanacije gramoznice Vučja 
jama je pogodba pri PBS podaljšana za 6 mesecev. 

 
G. Bezjak nas seznani, da je TD v parku Pinkava posadilo 120 dreves, ki so jih brezplačno dobili od 
gozdarja; pri prevozu in zasaditvi je sodeloval tudi javni delavec. 
 
Ga. Ema Mesarič predlaga gramoziranje poljskih poti ob Doblu in Popavi. Franc Cigan predlaga 
gramoziranje bankin v Krčevini, Janko Bezjak pa na cesti od Vučje jame proti parku Pinkava. 
Predsednik predlaga, da del teh aktivnosti izvedemo s pomočjo javnega delavca, Stremimo k čim 
nižjim stroškom. 
 
Sklep št. 208:  
Izvede se gramoziranje poljskih poti in omenjenih bankin,  sodeluje tudi javni delavec. Zadolžena 
Janko Bezjak in Ema Mesarič (vsak za svoje področje). 
 
Vsi sklepi od št. 201 do št. 208 so bili sprejeti soglasno. 
 
Seja je trajala do 22:55 ure. 
 
Lipovci, 9. 4. 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisal: Franc Baligač,       Franc Cigan, 
Podpredsednik sveta KS Lipovci                                               predsednik sveta KS Lipovci 
 
 
 


