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Zapisnik 1. konstitutivne seje koordinacijskega odbora za projekt »Avtokamp Vučja jama, ki je 

bila dne, 19. 11. 2015  
ob 18:00 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
Prisotni: Dejan Jakob, Janko Bezjak, Daniel Zadravec, Alojz Sraka, Marjetka Jakob in Franc Cigan.  
 
Sejo je v skladu s sklepom Sveta KS Lipovci sklical in vodil Dejan Jakob, predsednik sveta KS Lipovci. 
 
Predsedujoči je prebral dnevni red: 
 
 

1. Kratka predstavitev projekta ˝Avtokamp Vučja jama˝. 
2. Potrditev članov koordinacijskega odbora.  
3. Izvolitev predsednika koordinacijskega odbora. 
4. Razno. 

 
 
Ad 1) 
Predsedujoči uvodoma pove, da je ta odbor sklican v skladu s sklepom seje sveta KS Lipovci, nanj je 
povabil predlagane kandidate. 
Janko Bezjak na kratko predstavi ideje in predloge, s katerimi bi se lahko prijavili na razpis LAS pri 
dobrih ljudeh, ki bo prihodnje leto. Navzoči projekt podpiramo. 
 
Ad 2) 
 
Vsi prisotni so se strinjali s članstvom v Koordinacijskem odboru projekta »Avtokamp Vučja jama (v 
nadaljnjem besedilu KOPAK Vučja jama). 
 
SKLEP št. 1: 
Člani KOPAK Vučja jama so: Dejan Jakob, Janko Bezjak, Daniel Zadravec, Alojz Sraka, Marjetka 
Jakob in Franc Cigan. 
 
Ad 3) 
 
Za predsednika KOPAK Vučja jama je bil predlagan Janko Bezjak, podpredsednik Upravnega odbora 
ZTK Beltinci, kateri je sporočil, da bo odločitev sporočil do naslednje seje. 
 
SKLEP št. 2: 
Naslednjo sejo KOPAK Vučja jama skliče predsednik sveta KS Lipovci. 
 
 
Ad 4) 
 
Po konstruktivni razpravi, zbiranju najboljših idej, predlogov in primerov dobre prakse za pričetek pred 
aktivnosti KOPAK Vučja jama je Marjetka Jakob izpostavila nekaj iztočnic, s katerimi se strinjajo tudi 
ostali člani. 
 
SKLEP št. 3: 
Začetne aktivnosti KOPAK Vučja jama so: 

- preveri se ali je že narejen prenos lastništva parcele »Vučja jama« iz Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov na Občino Beltinci (op.: po javno dostopnih podatkih je lastnik parcele 
2003 k.o. Lipovci že Občina Beltinci), 
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- sprememba namembnosti uporabe zemljišča na parceli Vučja jama (št. 2003 in št. 2007 
k.o. Lipovci), 

- preveri se lastništvo sosednjih parcel: proti gozdičku Kotič: (op.: po javno dostopnih 
podatkih je lastnik parcele 2002 k.o. Lipovci – SGP Pomgrad CP, d.d. Lipovci 256b), v zvezi s 
tem je potrebno dati predlog na Občino Beltinci za predkupno pravico te parcele in da 
bo na njej možno izvajati le aktivnosti, ki bodo v skladu s KOPAK Vučja jama (op.: 
Cestno podjetje Murska Sobota je Svetu KS Lipovci v času izkoriščanja gramoza iz Vučje 
jame že ponujalo to parcelo za odkup, vendar se KS Lipovci za nakup ni odločilo zaradi visoke 
cene), (op.: po javno dostopnih podatkih je lastnik parcel št. 2006 in 2007  Krajevna skupnost 
Lipovci, za parcelo 2008 pa podatek ni javen), 

- ureditev infrastrukture, 
- zbiranje predlogov, idej, s katerimi bi avtokamp, poleg kopališča, ribolova, bližine 

ŠRC… prinašal dodano vrednost, 
- direktorica ZTK naj sporoči termin obiska v občini Radlje ob Dravi, kjer že imajo 

izpeljan podoben projekt. Z obiskom bi se KOPAK Vučja jama seznanil z vsemi 
aktivnostmi, ki so potrebne za izpeljavo takega projekta. 

 
 
Seja je trajala do 19.40 ure. 
 
Lipovci, 19. 11. 2015 
 
 
         Zapisal: 
     Franc Cigan                                                                                            Dejan Jakob, 
                                                                                                     predsednik sveta KS Lipovci 
    
 


