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Zapisnik 9. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 27. 1. 2016  
ob 18. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan, Alojz Sraka in Marjan 
Mlinarič, pri 1. točki je bil prisoten tudi Štefan Vučko (javni delavec). 
Odsotni (vabljeni): župan občine Beltinci, opravičila sta se: Bojan Prosič in Stanislav Vrbnjak. 
 
V začetku seje je predsednik predlagal, da se 6. točka premakne na 1. mesto, 4. točka pa na 9. mesto, 
posledično je bil predlagan naslednji dnevni red:   

1. Javna dela in izvajanje del 
2. Pregled sklepov 8. redne seje in sprejem zapisnika. 
3. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov). 
4. Javni red in mir ter prometna varnost na območju KS. 
5. Pregled finančnega poslovanja v preteklem letu 2015. 
6. Imenovanje in izvolitev inventurne komisije. 
7. Plan dela za leto 2016. 
8. Razno (organizacija prireditve ob prazniku žensk, nadaljnje aktivnosti za pomoč HK Lipovci za 

ureditev centralnega športnega objekta, nabava davčne blagajne, …). 
9. Dejstva in odgovornosti v zvezi z navozom materiala v Vučjo jamo ob rekonstrukciji 

železniške proge Pragersko – Hodoš (Pregled zapisnika od 19. Redne seje, ki je bila v 
sredo, 18.12.2013 oziroma sklepov  št.: 192., 193. in 194. ). 

10. Pobude in vprašanja. 
 
SKLEP št. 63: 
Svet KS Lipovci je sprejel spremenjeni dnevni red.  
 
Ad 1) 
Predsednik poda poročilo o izvajanju javnih del za KS Lipovci v letu 2015, javni delavec je Štefan Vučko, 
pogodbo ima do 27. 7. 2016 z možnostjo podaljšanja. V zadnjem času so javna dela potekala na 
obrezovanju odvečnega rastja ob Vučji jami in na poljski cesti preko Dobla proti Dokležovju, pri izvajanju 
javnih del pa je javni delavec opravljal tudi prevoze s svojim traktorjem. Štefan Vučko pove, da je 
traktorska kosilnica potrebna servisa, Franc Maučec pove, da se za košnjo lahko uporablja tudi 
traktorska kosilnica od HK Lipovci. 
 
SKLEP št. 64: 
Za potrebe izvajanja javnih del se nabavi potrebna zaščitna oprema in motorna žaga, javnemu 
delavcu pa se refundidrajo tudi stroški prevoza s privatnim traktorjem. 
 
Ad 2) 
 
SKLEP št. 65: 
Sprejet je bil zapisnik 8. redne seje. 
 
Ad 3) 
Predsednik poroča o izvedenih delih na področju KS Lipovci po 8. redni seji s poudarkom na: 

- Ureditev odvodnjavanja na cestnem odseku h.št. 41a – 47 (nadaljevanje sledi letos), 
- Čiščenju požiralnikov meteorne vode na kritičnih mestih (čiščenje ostalih bo po potrebi), 
- Odrezovanje odvečnega rastja v Vučji jami in na poljskih poteh idr. 

 
Ad 4) 
Predsednik poroča o predlogih za izboljšanje prometne varnosti, javnega reda in miru v KS Lipovci.  
 
SKLEP št. 66: 
Skliče se sestanek z rajonskim policistom Bojanom Prosičem, na sestanku se obravnavajo 
zahteve in predlogi za izboljšanje prometne varnosti, javnega reda in miru v KS Lipovci (predlogi 
so priloga tega zapisnika), nadalje - naj se pregledajo vse obstoječe lokacije avtobusnih 
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postajališč ter se pridobi mnenje oz. predlog glede varnosti, lokacije in števila 
obstoječih avtobusnih postajališč. 
Igrala za otroke na ŠRC se zaradi dotrajanosti odstranijo, na občino Beltinci se poda predlog za 
urejanje dveh krožišč (križ in ind. cona) na k.o. Lipovci, prav tako se od občine Beltinci pridobijo 
odgovori na naše pobude, zahteve in predloge (predvsem vezano na sklep št. 58 in zahtevo glede 
nabave prometnih znakov, cestnih ogledal…). 
 
Ad 5) 
Predsednik poroča, da je bilo stanje na TRR KS Lipovci dne, 31. 12. 2015 v minusu: -3.182,92 € in da 
še pričakujemo od občine dvanajstino za 12/2015 v višini 2.500,00 €. Člani sveta smo se seznanili s 
finančnim poslovanjem KS Lipovci za leto 2015. Glede najema prostorov vaškega doma Franc Cigan 
pove, da je potrebno dosledno upoštevati Pogodbo o najemu, še posebej glede izročitve ključev 
vaškega doma najemniku, ključe namreč lahko najemnik prejme šele, ko pokaže potrdilo o plačilu 
najemnine. 
 
Ad 6) 
Glede inventurne komisije za KS Lipovci je bil sprejet sklep: 
 
SKLEP št. 67: 
V inventurno komisijo za KS Lipovci za leto 2015 so bili predlagani in izvoljeni: Franc Baligač 
(predsednik), Marjan Mlinarič (podpredsednik), Franc Cigan (zapisnikar), sodelujeta pa tudi javni 
delavec Štefan Vučko in predsednik sveta KS Lipovci, seja je sklicana za 2. 2. 2016 ob 17. uri v 
vaškem domu Lipovci. 
 
Ad 7) 
Sveta KS Lipovci bo v letu 2016 v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi uresničeval plan dela sprejet 
v naslednjem sklepu: 
 
SKLEP št. 68: 
Plan dela sveta KS Lipovci za leto 2016: 

- ureditev bankin na relaciji Krčevina – Čreta – Vučja jama – regionalka (potrebno je 
razmisliti o širitvi ceste »Krčevina«), 

- ureditev odvodnjavanja v požiralnik meteorne vode pri h. št. 53 (po potrebi se očistijo 
obstoječi požiralniki), 

- prenova vseh klopi in košev v KS Lipovci, sanacija lesene ograje in vzdrževanja vodnjaka 
pri vaškem domu ter ureditev fontane in sanacija razsvetljave v spominskem parku 

- izgradnja treh pomolov, odrezovanje odvečnega rastja, postavitev dveh umetnih 
mobilnih otokov in zasaditev treh lip v Vučji jami, 

- izgradnja javne razsvetljave (1 nova luč na križišču pri domačiji Gabor in nova luč v novi 
ulici proti ŠRC-ju), 

- sodelovanje z občino Beltinci pri aktivnostih vezanih na večje projekte (nadaljnje urejanje 
Gasilskega doma, ŠRC-ja, kolesarske steze…), 

- in drugo po potrebi in v skladu s finančnimi zmožnostmi. 
 
Ad8) 
Kot prejšnja leta - se tudi letos v marcu pripravi sprejem za dekleta, matere in žene. 
 
SKLEP št. 69: 
Prireditev ob dnevu deklet, žena in mater bo v soboto 12. 3. 2016 ob 18. uri v vaškem domu 
Lipovci, soudeležba znaša 5,00 €, seznam za prijave se pusti v trgovini Jeneš (potreben 
predhoden dogovor), pogostitev se naroči v gostilni Vrtnica, kulturni program pripravi KUD 
Lipovci (za koordinacijo kulturnega programa je zadolžena Martina Zajc). 
 
Franc Maučec poda poročilo o dosedanjih aktivnostih vezanih na prenovo igrišča za hokej na travi: 
predvsem izpostavi, da je umetna trava že v Lipovcih, račun za prevoz v višini cca 1.500,00 € je pokrila 
občina Beltinci, skupaj z županom sta bila na sestanku z Olimpijskim komitejem Slovenije, kateri nudi 
vso strokovno pomoč pri prijavi na ustrezen razpis,  ki bo kmalu in sicer bo naš projekt prijavljen kot 
Nacionalni center za hokej na travi pod okriljem ZHNTS, pridobljeni so že tudi predračuni za podlogo in 
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vsa potrebna dela v zvezi s polaganjem trave, člani sveta KS pa so podprli dodaten 
predlog Franca Cigan, da se pridobijo še predračuni za razsvetljavo igrišča in za mobilno tribuno. 
 
Alojz Sraka poda predlog za organizacijo dobrodelnega koncerta za pomoč pri ureditvi ŠRC Lipovci. 
SKLEP št. 70: 
Dobrodelni koncert za HK Lipovci bo v ponedeljek 28. 3. 2016 v Kulturnem domu Beltinci. 
Organizacijski odbor za izvedbo prireditve sestavljajo: Alojz Sraka, Franc Maučec, Franc Cigan 
(vsi KS Lipovci), Robert Mesarič in Gorazd Zajc (HK Lipovci) in Sanja Kropec (predsednica 
ZHNTS). 
 
Predsednik nas seznani s prošnjo Janje in Tomaža Žižek, Lipovci 51c glede ureditve ceste, le-ta namreč 
ni asfaltirana vzdolž celotne parcele. 
SKLEP št. 71: 
Delno neasfaltirani cestni odsek ob domačiji Žižek, h.št. 51c se začasno utrdi z umetnim 
asfaltom, v bližnji prihodnosti pa se asfaltira. 
 
Franc Baligač nas seznani z informacijami s sestanka s podjetjem iHELP na občini Beltinci glede nabave 
defibrilatorja. 
Glede nabave davčne blagajne je bil podan predlog, da se davčne blagajne nabavijo centralno s strani 
občine Beltinci v takem optimalnem številu, da bodo lahko na razpolago ob različnih prireditvah večim 
društvom naše občine. 
Martin Zajc na podlagi prijav nekaterih krajanov ponovno predlaga, da se lastnike psov opozori, da je 
potrebno imeti pse ob sprehodu na povodcu in da je potrebno za njimi počistiti iztrebke. Opozorilo se 
objavi v Lipouvski poutici. 
 
Alojz Sraka poda predlog za izvedbo študijskega krožka »Pletenje košar«. 
 
SKLEP št. 72: 
Študijski krožek »Pletenje košar« se lahko ob četrtkih izvaja v vaškem domu Lipovci. 
 
Ad9) 
Po razpravi glede navoza materiala v Vučjo jamo z rekonstrukcije železniške proge Pragersko – 
Hodoš je Alojz Sraka opozoril, da na spletni strani ni objavljena priloga k zapisniki 19. redne seje sveta 
KS Lipovci iz leta 2013. Po temeljitem pregledu arhiva KS Lipovci je bilo ugotovljeno, da kljub sklepu 
Sveta KS med dokumenti ni navedene dokumentacije. Prilogo je potrebno poslati administratorju 
lipovske spletne strani, da jo objavi.  
 
SKLEP št. 73:  
Administratorju lipovske spletne strani se pošlje priloga k zapisniku 19. redne seje sveta KS 
Lipovci iz leta 2013, da jo objavi na www.lipovci.si.  
 
Ad10) 
SKLEP št. 74: 
Marici Vučko in Martini Zajc se za stroške obiska starejših krajanov po domovih KS Lipovci, 
bolnišnici in v domovih za starejše nakaže nagrada v višini 1 sejnine za člana sveta KS. 
 
Franc Cigan predlaga, da se na občino Beltinci pošlje zahteva, da urgira pri DARS-u glede popravila 
luči (najbrž potrebno zamenjati žarnico) na avtobusni postaji pri gostilni Vrtnica in zahteva na Cestno 
podjetje Murska Sobota glede pobiranja odpadkov ob cestah, za katere ima koncesijo za upravljanje 
in vzdrževanje na našem območju. 
Predsednik poroča, da je za obisk kampa v občini Radlje ob Dravi prejel 3 termine, točen termin obiska 
se uskladi in sporoči naknadno. 
 
Vsi sklepi od št. 63 do št. 74 so bili sprejeti soglasno. 
 
Seja je trajala do 22.30 ure. 
 
   Zapisal:           Lipovci, 1. 2. 2016             Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci                                                                       

http://www.lipovci.si/

