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Zapisnik 2. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 06.12. 2006, ob 19:30 

uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 
 

Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ivan Zajc, Ema Mesarič in 

Slavko Pivar.  

Odsotni: / . 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled sklepov 1. redne seje, sprejem zapisnika, ter sklepov s korespondenčne seje.  

2. Izvolitev podpredsednika in tajnika sveta KS Lipovci, višina sejnin, nagrad. 

3. Rebalans proračuna KS Lipovci za leto 2006, prerazporeditev sredstev NUSZ (priloga). 

4. Okvirni program za mandat 2006 – 2010 in sprejem programa dela za leto 2007 

(priloga). 

5. Pokrivanje področij dela (predlog poslan po E-pošti) 

6. Izgradnja ceste (pri novogradnjah Mlinarič Marjana in Ficko Slavka) 

7. Razno (aktivnosti med sejama, poročilo s sestanka predsednikov KS-ov občine Beltinci pri 

Županu, Vučja jama, pobude, Božični večer, vaši predlogi in pobude) 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1) 

 

Zapisnik 1. redne seje je bil soglasno sprejet.  

Zapisnik 1. korespondenčne seje je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 2) 

 

S strani članov sveta KS sta potrdila kandidaturo za podpredsednika sveta KS Lipovci: 

 ga. Ema Mesarič in 

 g. Franc Baligač 

 

Za tajnika sveta KS je podal kandidaturo Slavko Pivar 

 
 

SKLEP št. 14: 

Za podpredsednika sveta KS Lipovci je bil soglasno izvoljen g. Franc Baligač. Za tajnika 

sveta KS Lipovci je bil soglasno izvoljen Slavko Pivar.  

 

Predsednik sveta KS je podal informacijo o urejanju višine sejnin v KS Lipovci in Občini Beltinci 

ter njihovemu možnem načinu izplačila. 

 

SKLEP št. 15: 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se sejnine predsedniku in članom sveta KS Lipovci 

izplačujejo v skladu s občinskim odlokom oz. pravilnikom Občine Beltinci. Izplačilo se izvrši 

po predložitvi zapisnika seje sveta KS Lipovci občinski upravi. 
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Nagrada za pisanje zapisnika sej sveta KS se določi naknadno po pridobitvi informacij o višini 

izplačila v ostalih KS Občine Beltinci. Informacijo bo do prihodnje seje pridobil predsednik KS 

Lipovci. 

Nagrada za predsednika sveta KS je določena enotno za celotno občino Beltinci in znaša 1 

povprečno bruto plačo za neto v RS. 

Predsednik KS Lipovci poda informacijo o določitvi enotne višine zneska za pripravo pogrebnega 

govora v Občini Beltinci, ki jo je pridobil s sestanka predsednikov KS-ov pri županu občine 

Beltinci. 

 

 

SKLEP št. 16 

Soglasno je bil sprejet sklep, da znaša plačilo za pogrebni govor v KS Lipovci, v skladu z 

enotno določeno ceno v Občini Beltinci, 8.000 SIT neto. 

 

Predsednik sveta KS predlaga izplačilo ga. Cvetki Rengeo za izvedbo lektoriranja krajevnega 

glasila Lipovska pout v višini 1 sejnine člana KS za vsako lektorirano glasilo v obodbju 2002 – 

2006. Franc Cigan še pove, da se delo odgovornega urednika, ki zajema (sklic in vodenje sej 

uredniškega odbora, poziv za oddajo prispevkov, slik, ureditev le teh v ustrezni elektronski obliki, 

izbira najugodnejšega ponudnika za tisk, sodelovanje s tiskarno in dostava glasil v vaški dom), ki 

ga je v omenjenem mandatu opravljal sam, smatra kot delo tajnika sveta KS Lipovci; ostala člana 

uredniškega odbora pa dodatnih del (razen udeležbe na seji uredniškega odbora) v zvezi s tem 

nista imela. 

Po razpravi članov sveta KS je bilo izoblikovano mnenje, da bo potrebno v prihodnje določiti 

obseg del, ki se izvajajo na podlagi prostovoljnega dela in del za katere se nameni plačilo iz 

proračuna KS.  

Franc Cigan pove, da imajo društva možnost, da nagradijo izjemno aktivne člane; Cvetko Rengeo 

pa je predlagal zato, ker je naročnik in izdajatelj Lipouvske pouti – KS Lipovci in je potemtakem 

logično, da se nagrada izplača iz proračuna KS Lipovci.  

 

SKLEP št. 17 

S 6 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom je bil sprejet sklep, da se ga. Cvetki Rengeo za 

lektoriranje krajevnega glasila Lipovska pout v obdobju 2002 – 2006 izplača nagrada v višini 

1 neto sejnine člana KS za posamezno številko. Skupaj se za lektoriranje 4 glasil v obdobju 

2002 – 2006 ga. Cvetki Rengeo izplačajo 4 neto sejnine člana KS Lipovci. 

 

Predsednik sveta KS poda informacijo, da je pakete (18 kom) za starejše občane, ki zaradi 

bolezni niso mogli priti na srečanje v vaški dom raznosil g. Miran Mesarič. Raznos je opravil izven 

delovnega časa javnega delavca, zato predsednik KS predlaga izplačilo nagrade v višini 6.000 SIT 

neto, kot je to bila že praksa oz. nagrada za raznašalce tovrstnih paketov iz prejšnjih let. 

 

SKLEP št. 18 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se g. Miranu Mesariču izplača nagrada za raznos darilnih 

paketov starejšim občanom, ki se zaradi bolezni niso mogli udeležiti skupnega srečanja v 

višini 6.000 SIT neto. V prihodnje se za organizacijo raznosa darilnih paketov starejšim 

krajanom KS Lipovci zadolži ga. Ema Mesarič; raznos opravijo člani sveta KS Lipovci 

brezplačno. 

 

 

G. Janko Bezjak poda predlog, da se za delo podpredsednika KS Lipovci določi nagrada v višini 20 

odstotkov nagrade predsednika sveta KS. 
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SKLEP št. 19 

S 5 glasovi ZA in 2 PROTI je bil sprejet sklep, da se podpredsedniku sveta KS iz proračuna 

KS odobri za njegovo delo nagrada v višini 20 odstotkov nagrade predsednika sveta KS. 

 

Predlog predsednika sveta KS, da bi razpravljali in glasovali o določitvi nagrade za uspešno delo 

članov sveta KS na podlagi rezultatov dela šele na koncu leta, je bil zavrnjen v razpravi. 

 

Ad 3) 

 

Predsednik sveta KS poda informacijo o porabi sredstev v letu 2006 v KS iz proračuna KS in 

porabo sredstev za NUSZ. Podan je bil predlog za sprejetje rebalansa in predlog porabe v letu 

2007. g. Alojz Sraka poudari, da je potrebno čim prej vzpostaviti transparentno vodenje in 

ločevanje porabe sredstev ter z Občino Beltinci ugotoviti pravila za razmejevanje odgovornosti 

za pokrivanje stroškov in zahteva pojasnilo v postavkah NUSZ-a za javno razsvetljavo in vodovod. 

 

SKLEP št. 20 

Soglasno se potrdi predlog rebalansa za leto 2006 v skladu z vrednostmi v tabeli Veljavni 

plan 2006 navedenimi v dokumentu » Občina Beltinci – Posebni del proračuna/zaključnega 

računa za KS Lipovci« , ki je priloga temu zapisniku. 

 

SKLEP št. 21 

Soglasno se potrdi rebalans sredstev NUSZ za KS Lipovci za leto 2006, ter potrdi plan 

porabe sredstev NUSZ za leto 2007. Rebalans za leto 2006 in plan 2007 prikazuje 

dokument »Obvestilo o stanju sredstev NUSZ za krajevno skupnost Lipovci«, ki je priloga 

temu zapisniku. 

 

Ad 4) 

 

Skozi razpravo članov sveta KS je bil izoblikovan plan dela v obdobju 2006 – 2010, ter plan dela 

za leto 2007. 

 

SKLEP št. 22 

Soglasno se potrdi plan dela v obdobju 2006 – 2010 in za leto 2007 v naslednjem obsegu: 

 

Obdobje 2006 – 2010: 

 

Infrastrukturno področje: 

 aktivnosti na projektu izgradnje kanalizacije 

 aktivnosti na projektu izkoriščanja in sanacije »Vučje jame« 

 vzdrževanje asfaltnih površin – cest 

 ureditev odvodnjavanja meteornih vod – požiralniki 

 urejanje poljskih poti 

 vzdrževanje in urejanje ŠRC 

 pričetek etapnega zmenjevanja vodovodnih linij majhnega profila  

 aktivnosti pri gradnji krožišča v Lipovcih 

 podaja pobude za izgradnjo kolesarske steze na relaciji Lipovci Gančani z uporabo in 

podaljšanjem parkirišča od pokopališča do kapelice 

 izvedba parcelacije in komunalna ureditev novih zazidalnih površin 

 podaja zahteve za označitev izvoza z avtoceste z oznako »Izvoz - Lipovci«, ter podaja 

pobude za poglobitev podvoza pod avtocesto za prehod s kmetijsko mehanizacijo 
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 podaja zahteve Občini Beltinci za izgradnjo dveh otokov na občinski cesti Gančani – 

Bratonci skozi naselje Lipovci z namenom umirjanja prometa 

 ureditev enotnega režima delovanja javne razsvetljave, ter dograditev javne razsvetljave 

 podaja pobude Elektru Mariboru za položitev električnih kablov v zemljo ob izgradnji 

kanalizacijskega sistema 

 sodelovanje pri eventualni izvedbi postopkov sanacije gasilskega doma, ki je v lasti PGD 

Lipovci 

 sodelovanje pri eventualni investicijah v kapelo sv. Petra in Pavla 

 

 

Ekologija in zdravo življenje: 

 Izvesti postopke za ureditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov in nabava 

večjih zabojnikov za zbiranje plastične embalaže 

 Sodelovanje z občinsko inšpektorico z namenom preprečevanja nastanka potencialnih 

ekoloških škod in odpravo ter sanacijo obstoječih črnih odlagališč 

 Izvajanje aktivnosti za čisto in zdravo okolje 

 Izvajanje aktivnosti za zdravo življenje  

 

Sodelovanje z društvi: 

 Podpiranje in doniranje izvajanja dejavnosti društev v KS Lipovci z namenom razvijanja 

športnih, kulturnih, turističnih in drugih aktivnosti, ki so v interesu KS. 

 

Informiranje: 

 Izdelava spletne strani z namenom rednega informiranja občanov in izgradnje 

prepoznavnosti KS Lipovci  

 Izdajanje tekočih obvestil krajanom KS 

 Izdajanje letnega glasila KS Lipovci »Lipovska pout« 

 Spremljanje javnih razpisov in obveščanje društev in krajanov o možnostih pridobitve 

nepovratnih sredstev oz. ugodnih kreditov 

 

Ostala področja: 

 Skrb za vse starostne skupine z namenom vzpostavitve prijetnega življenjskega okolja za 

sobivanje krajanov 

 Obeležitev rojstva slikarja Karla Jakoba  

 Izvedba in organiziranje raznih prireditev (Božični večer, srečanje starejših občanov, Ob 

dnevu žensk….) 

 

Leto 2007: 

 

 Spremljanje izkoriščanja in aktivno sodelovanje pri sanaciji Vučje jame 

 Spremljanje in sodelovanje pri pripravi projekta za izgradnjo kanalizacije 

 Tekoči infrastrukturni projekti (vzdrževanje in dograditev asfaltiranih cest, 

odvodnjavanje, urejanje poljskih poti, vzdrževanje in dograditev javne razsvetljave, 

vodovodnega omrežja,…) 

 Nabava večjih kontejnerjev za plastične odpadke 

 Obnova vodnjaka pred Vaškim domom (prijaviti se na razpis) 

 Izvedba parcelacije in komunalna ureditev parcel  

 Izdelava internetne strani 

 Druge aktualne zadeve v skladu s finančnimi zmožnostmi 
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AD 5) 

 

Predsednik sveta KS poda predlog za pokrivanje področij dela posameznega člana sveta KS. 

 

SKLEP št. 23: 

 

Soglasno se potrdijo področja dela posameznih članov sveta KS v naslednjem obsegu: 

 

FRANC CIGAN:  

vaški dom, mrliška vežica, koordinacija z vsemi društvi, Vučja jama . 
  

FRANC BALIGAČ:  

gasilski dom, gasilstvo, Vučja jama, vodovod. 
  

SLAVKO PIVAR: 

spletna stran, krajevno glasilo Lipouvska pout, Vučja jama. 

  

ALOJZ SRAKA: 

javna razsvetljava, sanacija divjih odlagališč, odvoz smeti, Vučja jama. 

  

EMA MESARIČ: 

poljske poti, spremljanje javnih razpisov, vzpodbujanje in uvajanje novih oblik povezovanja 

za mlade in starejše, "zdravo življenje", Vučja jama. 

  

IVAN ZAJC: 

športno rekreacijski center z okolico, Vučja jama. 

  

JANKO BEZJAK; 

javna dela, ceste, signalizacija, Vučja jama. 

 

Ad 6) 

 

Predsednik sveta KS poda prošnjo g. Ficka za izgradnjo dovozne ceste, ter poda informacijo, da 

je opravljen prenos zemljišča za cesto na KS Lipovci. 

 

SKLEP št. 24 

Soglasno se potrdi sklep, da se pristopi k izgradnji ceste – dovozne poti do g. Ficka v širini 

3 metrov, ki se izgradi do faze pripravljene za asfaltiranje (izkop, gramoziranje,  

utrjevanje,). Odvečno zemljo, ki nastane ob izgradnji porabi g. Ficko. 

 

SKLEP št. 25 

Soglasno se sprejme sklep, da občinska uprava povabi ponudnike k oddaji ponudbe za 

izgradnjo makedamske dovozne ceste do g. Ficka na parceli št. 2495/1K povabilu k oddaji 

ponudbe se med ostalimi naj obvesti tudi g. Jožef Zelko iz Lipovec. Občinski upravi se v 

zvezi s tem priloži tudi kopija dokumentacije o prenosu zadevnega zemljišča na KS Lipovci. 

 

SKLEP  št. 26 

Soglasno se sprejme sklep, da se v občinsko komisijo za odpiranje ponudb imenuje g. Alojz 

Sraka. 

 

Ad. 7) 
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Pri točki razno poda predsednik sveta KS informacije s sestanka pri županu g. Milanu Kermanu in 

sicer: 

 Postopki za odpiranje javnih ponudb 

 Priporočeno število sej svetov KS 

 Postopki financiranja KS-ov 

 Informacija o javnih E-točkah 

 Spremembe pri dotacijah društvom 

 

Nadalje poda predsednik sveta KS informacijo o izvedenih in predvidenih nadaljnjih postopkih za 

izkoriščanje gramoza, pobudah krajanov, odstranitvi dreves…. Zavrnjeni so bili računi za 

elektriko, zaradi 15 dnevnega plačilnega roka ter SiOL-ov račun za klicni dostop, saj je KS 

storitev plačevala že v okviru drugega računa. 

 

Predsednik sveta KS poda predlog za nakup DVD predvajalnika in USB ključa, ki bi se kot darilo 

podarilo vrtcu v Lipovcih. V skladu s prakso iz prejšnjih let je ½ zneska pokrila KS Bratonci. 

 

SKLEP št. 27 

Soglasno se sprejme sklep, da se za potrebe vrtca v Lipovcih, ki ga obiskujejo otroci iz KS 

Lipovci in KS Bratonci nabavi DVD predvajalnik in USB ključ in se ju v obliki darila izroči v 

prednovoletnem času. Obenem se poda predlog KS Bratonci, da poravna ½ zneska. 

 

V skladu s vsakoletno tradicijo novoletnega obdarovanja otrok poda predsednik sveta KS predlog, 

da se k darilu, ki ga prispeva Občina Beltinci, po vsakem otroku iz Lipovec nameni po 500 SIT, ki 

se refondira iz proračuna KS. 

 

SKLEP št. 28 

Soglasno se sprejme sklep, da se nameni za novoletno obdarovanje otrok iz Lipovec po 500 

SIT/otroka. 

 

Predsednik sveta KS poda informacijo, da se bo 25. 12. 2006 izvedel tradicionalni Božični večer, 

ter poda pobudo o prednovoletnem srečanju predstavnikov KS-a in društev. 

 

SKLEP št. 29 

Soglasno se sprejme sklep, da za izvedbo Božičnega večera pokrije KS stroške za darila za 

novorojence do višine 8.000 SIT/novorojencu, pogostitev (kuhano vino, pecivo…) ter stroške 

ozvočenja. Za ureditev ozvočenja se zadolži Janko Bezjak. 

 

SKLEP št. 30 

Soglasno se sprejme sklep, da se prednovoletno srečanje izvede v soboto 23.12. ob 18.30 

uri v Vaškem domu. Seznam povabljenih se izdela po istem ključu kot prejšnja leta. Za 

pogostitev se izbere gostilna Vrtnica iz Lipovec (isti menu kot za prireditev ob dnevu 

starejših). 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 23:40 uri. 

 

Tajnik sveta KS:                             Lipovci, 06.  12. 2006                              Predsednik sveta KS: 

   Slavko Pivar                                                                                                        Franc Cigan       
 


