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Zapisnik 4. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 9. 2. 2015  
ob 18:00 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan in Marjan Mlinarič, 
Alojz Sraka. 
Odsotni vabljeni:  župan Milan Kerman. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov 3. redne seje in sprejem zapisnika. 
2. Predlog proračuna in predlog razdelilnika proračuna za leti 2015 in 2016. 
3. Predlogi za člane inventurne komisije in izvolitev le-teh. 
4. Javna dela v 2015. 
5. Priprava prednostnega plana dela na področju KS Lipovci. 
6. Razno (sestanek z vsemi društvi v KS, predlogi vsebine za Lipouvsko poutico,...I. 
7. Pobude in vprašanja. 
 

 
SKLEP št. 27: 
Dnevni red je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 1) 
 
SKLEP št. 28: 
Zapisnik 3. redne seje je bil sprejet soglasno s pripombo, da se sklep št. 23 dosledno realizira 
od datuma konstituiranja novega sveta KS Lipovci in da se sklep št. 26 dopolni z zneski plačil. 
Sklep št. 23 se pravilno glasi:  
Sejnine, nadomestila in nagrade se izplačujejo sproti od datuma konstituiranja, (to je od 29. 10. 
2014 naprej) novega sveta KS Lipovci. Sejnine za predsednika Sveta KS in za člane sveta KS 
so določene enotno na ravni občine. Nagrada oz. funkcijski dodatek za predsednika sveta KS 
znaša isto kot v prejšnjem mandatu, nagrada oz. funkcijski dodatek za podpredsednika znaša 
20 % od nagrade predsednika, nadomestilo za pisanje zapisnika znaša 25,00 € neto, 
nadomestilo za pogrebni govor znaša isto kot v prejšnjem mandatu. O vseh drugih nagradah in 
povračilih potnih stroškov bo svet KS Lipovci odločal posebej. 
Sklep št. 26 se pravilno glasi: 
Račun za plačilo rekonstrukcije občinske ceste od h.št. 98 do h. št. 73 v KS Lipovci po pogodbi 
št. 905/12 je znašal: 48.297,80 €. Plačilo je bilo izvedeno v naslednjem razmerju: SGP Pomgrad 
je račun zmanjšal za 24.148,90 € na račun reklamacije pri izgradnji kanalizacijskega omrežja na 
tem odseku, Občina Beltinci je pokrila 30 % razlike oz. 7.244,67 €,  KS Lipovci pa 70 % razlike 
oz. 16.904,23 €. 
 
Ad 2) 
 
SKLEP št. 29: 
Proračunske postavke za KS Lipovci za leto 2015 se v višini 10.000,00 € prerazporedijo iz 
postavke nerazporejeno na postavko tekoče vzdrževanje in gradnja cest. Na naslednjo sejo se 
povabi župan, da nas seznani s proračunskimi postavkami KS Lipovci za leto 2015.  
 
Ad 3) 
 
SKLEP št. 30:  
V inventurno komisijo KS Lipovci so bili izvoljeni: Franc Baligač (predsednik), Marjan Mlinarič 
(podpredsednik) in Franc Cigan (član in zapisnikar). Komisija opravi svoje delo 10. 2. 2015. 
 
Ad 4) 



                     SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI  LIPOVCI 
                                                    
                                                       mandat 2014 - 2018 
                                                                    

 2 

Predsednik sveta pove, da je Robert Jona v februarju začel z javnimi deli v Lipovcih, 
pogodbo ima sklenjeno za 8 mesecev. Ni znano, ali bomo dobili še kakšnega javnega delavca. Svet 
KS zagovarja enotno stališče, da mora biti število javnih delavcev po posameznih KS-ih občine 
Beltinci premo sorazmerno številu prebivalcev posamezne KS. 
 
SKLEP št. 31: 
Na občino Beltinci (za Borut Balažic in v vednost županu) se pošlje ponovna zahteva za 
realizacijo že posredovanih sklepov iz prejšnjega mandata v zvezi z odpravo pomanjkljivosti pri 
izgradnji kanalizacije in sicer:  
1. vzpostavitev parcele Trate št. 2826 k.o.Lipovci v prvotno stanje, ki jo je izvajalec med 
izgradnjo kanalizacije uporabljal za deponijo oz. za priročno skladišče. Celotno parcelo je 
potrebno gredirati, da bo njena raven nižja od cestišča in sicer tako, da bo omogočeno 
odvodnjavanje s cestišča, parcela se mora ponovno zatraviti, 
2. sanacija ceste pri domačijah Berden št. 2335 k.o. Lipovci do Vrbnjak št. 2347 k.o. Lipovci (to 
je cesta za ŠRC-jem št. 2816 k.o. Lipovci), 
3. odprava ostalih pomanjkljivosti, ki so nastale po izgradnji kanalizacijskega omrežja po 
celotni KS (seznam sledi naknadno po ogledu članov sveta KS Lipovci). Vse to se uredi pred 
iztekom garancijskega roka, ki ga je dal izvajalec izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini 
Beltinci. 
 
 
SKLEP št. 32: 
Prednostni plan dela sveta KS Lipovci v letu 2015: 

 Člani sveta opravijo ogled celotnega kanalizacijskega omrežja v KS Lipovci in evidentirajo 
morebitne napake. Seznam se pošlje na občino Beltinci Borutu Balažicu in v vednost županu. 

 dokončanje sanacije bankin na cesti "Krčevina" in delno na cesti Vučja jama - Park Pinkava - 
regionalka 

 etapna sanacija poljskih poti 

 pridobi se predračun za sanacijo cestnega odseka na relaciji od domačije Šenkec, to je delno 
cesta oz. parcela št. 2818 k.o.Lipovci do domačije Ivanušič, to je delno cesta oz. parcela št. 
2822 k.o. Lipovci, 

 pridobi se predračun za nabavo 10 vrtnih kompletov (1 komplet je ena miza in dve klopi) 

 nadaljnja ureditev spominskega parka (zelenica, klopi, fontana, razsvetljava), 

 ureditev vseh info točk, vseh klopi, košev, (tudi v parku Pinkava in v Vučji jami, tam se koš in 
klopi preselijo iz poplavnega območja), prebarvanje ograje in vodnjaka pri vaškem domu 

 prenova in premestitev označevalnih tablic Lipouvska pout (vključiti ZTK Beltinci) 

 Komuna Beltinci naj ob kolesarski stezi pri pokopališču v dolžini nekaj metrov zaradi 
nepreglednosti obreže ciprese. Pred kolesarsko stezo pa se na poljski poti postavi prometni 
znak STOP, 

 izravnava in utrditev vseh prometnih znakov po KS in postavitev novih, kjer je to potrebno 
(STOP znak in znak SLEPA ulica v ulicama pri ŠRC in na Bregu (proti domačiji Mlinarič - 
Ficko), 

 na ŠRC se za prireditve, ki potekajo pod šotorom - uredi poseben električni dovod iz obstoječe 
elektro omarice, 

 prebarva se ograja na mostu preko potoka Dobel, 

 na občino Beltinci pošljemo predlog za nabavo in montažo informativnih tabel o sedežih KS-ov 
in o sedežih vseh društev naše občine, Teleing, kot upravljalec kabelskega omrežja naj v 
vsakem objektu naših KS-ov zagotovi brezplačen kabelski priključek TRIO brez naročnine 
(predlog velja za vsako KS naše občine).  

 
Ad 6) 
 
SKLEP št. 33: 
Prireditev ob dnevu deklet, žena, mater bo v soboto 21. 3. 2015 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 Okrepčevalnici na Trati, kulturni program pripravi 
KUD Lipovci (za koordinacijo kulturnega programa je zadolžena Martina Zajc). 
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SKLEP št. 34: 
Društvo za napredek umetnosti Aquila bo v času od 21. do 28. junija 2015 izpeljalo likovno 
kolonijo Izak Lipovci v vaškem domu Lipovci.  
 
 
Ad 7) 
 
SKLEP št. 35: 
Hokejskemu klubu Lipovci se za promocijo KS Lipovci za leto 2015 odobri 1000,00 € (to je 
500,00 € na letni ravni in dodatnih 500,00 € za gostovanje na Nizozemskem). 
 
Dogovorjeno je še:  

 na naslednjo sejo se povabi župan (predhodno se uskladi termin seje), 

 na naslednjo sejo se povabijo predstavniki vseh lipovskih društev, klubov, organizacij in 
odborov, 

 lastnika parcel pri mostu preko potoka Dobel se obvesti, da pospravita vejevje s ceste in smeti 
s svojih parcel 

 preko Lipouvske poutice se med drugim izda: 1. obvestilo lastnikom psom, da so dolžni za 
svojimi psi pospraviti njihove iztrebke na javnih površinah in da psov ni dovoljeno puščati brez 
nadzora na javnih mestih, prav tako prometni znak na pokopališču opozarja, da psi ne sodijo 
na pokopališče, 2. da bankine na cesti "Krčevina" ureja KS Lipovci (lastniki parcel so namreč 
dobili opozorilo Medobčinskega inšpektorata, da vzpostavijo cestni svet v prvotno stanje, v 
kolikor so posegli vanj)... 

 
 
Vsi sklepi od št. 27 do št. 35 so bili sprejeti soglasno. 
 
 
Seja je trajala do 21.10 ure. 
 
 
          
    Zapisal:           Lipovci, 10. 2. 2015       Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci 
                                                                                                         
    
 


