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Zapisnik 15. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 21. 6. 2017  
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Baligač, Martina Zajc, Franc Cigan in Marjan Mlinarič.  
 
Odsotni: Franc Maučec in Alojz Sraka (sta se opravičila). 
Na sejo je bil povabljen tudi župan občine Beltinci, kateri se je opravičil. 
 
Obravnavan je bil naslednji dnevni red: 
   

1. Pregled sklepov 14. redne seje in sprejem zapisnika. 
2. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov in obravnava nerealiziranih 

sklepov). 
3. Razno (nabava nove vrtne kosilnice, obravnava izmerjene poti pri ŠRC in dogovor o dovozu, 

obravnava o poteku predlagane meje pri parc.št.: 2666, 2826 in 2831 k.o. Lipovci, obravnava 
peticije skupine krajanov, uporaba prostorov vaškega doma za 25. Mednarodno slikarsko 
kolonijo Izak Lipovci, prošnja za dotacijo  ...) 

4. Pobude in vprašanja. 
 

SKLEP št. 115: 
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red.  
 
Ad 1) 
 
SKLEP št. 116: 
Sprejet je bil zapisnik 14. redne seje.  
 
Ad 2) 
 
Predsednik poroča o izvedenih aktivnostih od zadnje seje naprej: 
  
- javna dela: kosilnice so znova v okvari, tudi traktorska, trenutno javna delavca uporabljata traktorsko 
kosilnico od HK Lipovci, potrebno bo nabaviti novo kosilnico. Ocvetličen je zeleni trikotnik ob križišču 
sredinske ulice. 
- potekajo aktivnosti pri nadaljnjem urejanju okolice stare Vučje jame (navoz zemlje za brežino), 
Na realizacijo čakajo naslednji sklepi sveta KS Lipovci: 
- postavitev cestnih ovir za umirjanje prometa in postavitev signalizacije na relaciji h.št. 38 - 44, 
predviden ROK: do konca JUNIJA, izvajalec: SGP Pomgrad ali kateri od njihovih podizvajalcev,  
- dokončanje odvodnjavanja meteorne vode pri h. št. 53 in istočasno ureditev info točke pri h. št. 42, 
predviden rok:_v JUNIJU, izvajalec:NOGRAD, 
- obnova klopi ob Vučji jami, za kapelo, na info točkah: predviden rok: do lipovskega proščenja, 
- do proščenja se tudi uredi park za kapelo, PGD pa ureja okolico gasilskega doma 

- nabava in vgradnja hladilnika v poslovilni vežici: naročilo je oddano, čakamo na realizacijo, 
- opravljene so bile aktivnosti glede ureditve dovozne poti po služnostni poti na parcelo 2363/11 ko 
Lipovci, 
- vsi dosedanji najemniki vaškega doma so plačali najemnino, prav tako se upošteva, da je najemnik 
prostorov vaškega doma in ŠRC  dolžan pred prejemom ključev pokazati potrdilo o poravnanih stroških 
najemnine, pregled in prevzem prostorov se izvrši pred najemom in po najemu, vse nepravilnosti in 
morebitna škoda se evidentirajo in morajo biti odpravljene. Predstavnik KS mora prostore prevzeti v 
enakem stanju kot jih predal v najem, 
- delovno-ureditvene akcije v maju se je udeležilo 37 Lipovčanov, seznam s podpisi udeležencev je 
priloga tega zapisnika. Akcija je bila uspešna, ostalo je še veliko za postoriti, zato bomo akcijo verjetno 
v prihodnosti še večkrat ponovili, 
- zbrani podpisi peticije krajanov Lipovec za zagotavljanje večje prometne varnosti in kakovosti življenja 
na območju KS Lipovci se izročijo županu občine Beltinci in občinskemu svetu, da pospešita in 
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dokončata aktivnosti, o katerih je Svet KS Lipovci že sprejel sklepe št. 10, 37, 58, 76 
(vse objavljeno na www.lipovci.si) in jih tudi posredoval na občino Beltinci, glavne zahteve pa so 
zavedene na sami peticiji, 
- občina Beltinci še ni uredila zarisa talne signalizacije "avtobusna postaja" v zaselku pri žel. postaji. 
Prav tako je bilo ponovno javljeno na občino, da urgira na DARS glede popravila luči na avtobusni postaji 
pri gostilni Vrtnica. Še vedno ni rešena problematika odvodnjavanja iz podvoza "Poupava" in urejenost 
nadvoza "Rastika" (to je v pristojnosti občine, katera je o tem seznanjena). 
 
 
Ad 3) 
 
Kosilnice so iztrošene, tudi na popravilu, nujno rabimo novo vrtno kosilnico. 
 
SKLEP št. 117: 
Nabavi se vrtna kosilnica za javna dela v vrednosti do cca 750,00 €. 
 
Svet KS se je seznanil s potekom meje pri parcelnih številkah 2666, 2826 in 2831 ko Lipovci. 
 
SKLEP št. 118: 
Po služnostni poti, ki poteka po parceli 2361/0 ko Lipovci se naredi dovozna pot  (izkop zemlje 
in navoz asfaltnega odpada, ki bo nastal ob gradnji cestnih ovir v KS Lipovci) na parcelo 2363/11 
ko Lipovci.  
 
Letos poteka  25. – jubilejna Likovna kolonija Izak Lipovci, od Aquile Lipovci smo prejeli prošnji za 
dotacijo izvedbe kolonije in prošnjo za sofinanciranje monografije kolonije ob 25. letnici. 
 
SKLEP št. 119: 
Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipovci se odobri brezplačni najem vaškega doma in 
pripadajočih objektov za čas 25. Likovne kolonije IZAK Lipovci od 25. 6. do 2. 7. 2017. 
 
SKLEP št. 120: 
Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipovci se odobri 500,00 € dotacije za promocijo KS 
Lipovci in 300,00 € za izdajo monografije ob 25. obletnici kolonije. Zneska se nakažeta v dveh 
obrokih. 
 
 
Ad4) 
 
Martina Z. v imenu Karitas Beltinci posreduje prošnjo za dotacijo letovanja otrok v Ankaranu. Lepo bi 
bilo, da bi dotacije dale tudi druge KS naše občine in bi se pri tem izmenjavale. 
 
SKLEP št. 121: 
Župnijski Karitas Beltinci se tudi letos izda naročilnica za letovanje otrok v Ankaranu v vrednosti 
do 100,00 € za nabavo živil v trgovini Tuš Lipovci. 
 
Vsi sklepi od št. 115 do št. 121 so bili sprejeti soglasno.   
 
Seja je trajala do 20.35 ure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Zapisal:           Lipovci, 26. 6. 2017                       Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci                                                                       


