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Zapisnik 6. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 8. 6. 2015  
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan, Alojz Sraka in 
Marjan Mlinarič, večino časa je bil na seji tudi Robert Jona, javni delavec v KS Lipovci. 
 
V začetku seje je predsednik predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo drugo točko kot sledi:   
 

1. Pregled sklepov 5. redne seje in sprejem zapisnika. 
2. Poročilo o izvedenem nadzoru dela in poslovanja KS Lipovci v letu 2014. 
3. Pregled nerealiziranih sklepov iz tega mandata. 
4. Javna dela v KS in izvajanje. 
5. Obravnava prispelih ponudb za dela na področju KS. 
6. Pregled finančnega stanja do dne 8. 6. 2015. 
7. Razno (vaški piknik,  …). 
8. Pobude in vprašanja.    

 
SKLEP št. 43: 
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red z novo 2. točko, ostale točke so se pomaknile 
navzdol. 
 
Ad 1) 
 
SKLEP št. 44: 
Zapisnik 5. redne seje je bil sprejet. 
 
Ad 2) 
 
Svet KS Lipovci se je seznanil s pozitivnim poročilom nadzornega odbora Občine Beltinci o izvedenem 
nadzoru nad delom in poslovanjem KS Lipovci za leto 2014.  
 
 
Ad 3) 
 
Svet KS Lipovci ugotavlja, da je večina sklepov iz tega mandata realiziranih, nekaj pa jih je še v teku 
realizacije (ureditev križišča v sredinski ulici, ureditev fontane in razsvetljave v spominskem parku za 
kapelo, revitalizacija toka vode v vaškem vodnjaku), za realizacijo nekaterih sklepov pa je pristojna 
občina Beltinci (npr.:zaris talne cestne signalizacije na glavni vpadnici in v vseh križiščih). Glede 
obnove vseh klopi po KS pa je zavzeto stališče, da se namesto lesenega dela razmisli o sanaciji klopi 
s trajnejšim in na vremenske vplive odpornejšim materialom. 
 
Ad 4) 
 
Predsednik poda poročilo o izvedenih javnih delih v KS Lipovci in opozori na problem, da je glede na 
velikost KS Lipovci in glede na potreben obseg javnih del, ki jih je potrebno izvajati v KS Lipovci - en 
javni delavec občutno premalo za kakovostno in pravočasno izvajanje javnih del, zato se bo KS 
Lipovci v primeru večjih del obrnila za pomoč na Občino Beltinci. 
Do lipovskega proščenja bo okolica celotne KS Lipovci primerno urejena: opravljena košnja, utrjeni 
prometni znaki (prometni znak "otroci na cesti" pri h.št. 40 se zaradi podvajanja odstrani oz. preseli na 
drugo lokacijo) prebarvane in sanirane turistične table, prebarvana ograja pri vaškem domu, urejena 
fontana in razsvetljava v spominskem parku, revitaliziran vodni tok vaškega vodnjaka, dokončno 
urejeno križišče v sredinski ulici. 
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Ad 5) 
 
Predsednik nas seznani s problemi pri ureditvi križišča v sredinski ulici, predvsem glede neodzivnosti 
Cestnega podjetja pri izdelavi predračuna za asfaltno muldo okrog tega križišča, zato je pridobil 
dodatne ponudbe od podjetja LIGRAD. Svet KS Lipovci se je po proučitvi ponudb odločil, da muldo in 
ostala zaključna gradbena dela opravi podjetja LIGRAD in sicer se okrog križišča položi 35 m2 
tlakovcev Oblak, predhodno se teren utrdi s 15 cm-sko betonsko podlago in armiranim železom. 
 
SKLEP št. 45: 
Po predračunu št. P 035/2015 podjetja LIGRAD se uredi križišče v sredinski ulici. Potem se 
posadi lipa, postavita klop in koš ter zasadi sivka, ki bo od zelenice ločena s posebnimi robniki. 
Na podoben način se bodo urejale tudi ostale zelenice po KS Lipovci. 
 
Ad 6) 
Predsednik nas je seznanil s prihodki in odhodki do 8. 6. 2015, trenutno stanje na računu KS Lipovci 
je 4.203,60 €, vsi prispeli računi so plačani. 
 
Ad 7) 
 
Zaradi časovne stiske letos KS Lipovci ne bo organizirala vaškega piknika. Podan je bil predlog, da bi 
v prihodnje taki pikniki bili organizirani v soboto po izvedeni delovni akciji.  
Predsednik še poroča, da bo pripeljana dodatna mivka na igrišče za odbojko na mivki in da je 
potrebno razmisliti o pokrivalu (ponjavi) za to igrišče. 
 
Franc Maučec poroča o uspešni sezoni HK Lipovci: državni prvaki (člani, U14 in U16), 2. mesto v 
Interligi, svečani dogodek ob 50.-letnici kluba bo v soboto 11. julija. Prav tako poroča o uspešno 
zgrajenem nadstrešku na ŠRC Lipovci in da je dela potrebno dokončati. V zvezi s tem predsednik 
pove, da je v fazi pridobitve predračun za nabavo in vgradnjo potrebnega elektro materiala in da se bo 
KS Lipovci za sofinanciranje tega projekta obrnil za pomoč tudi na občino Beltinci, o čemer je že bil 
sprejet sklep št. 41. 
 
Franc Cigan pove, da nova Lipouvska poutica izide v tednu pred začetkom Likovne kolonije Izak 
Lipovci in da je na spletu objavljeno povabilo LAS pri dobrih ljudeh - zbiranje projektnih predlogov za 
umestitev v strategijo lokalnega razvoja za programsko leto 2014 - 2020. 
 
 
Ad 8) 
 
Martina Zajc nas seznani s prošnjo Župnijske Karitas Beltinci za dotacijo letovanja otrok v Ankaranu.  
 
SKLEP št. 46: 
Župnijski Karitas Beltinci se za potrebe letovanja otrok v Ankaranu izda naročilnica v višini 
100,00 € za nabavo živil v Trgovini Jeneš. 
 
Vsi sklepi od št. 43 do št. 46 so bili sprejeti soglasno. 
 
Seja je trajala do 21.30 ure. 
 
  
 
   Zapisal:           Lipovci, 10. 6. 2015     Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci                                                                       


