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Zapisnik s 5. redne seje Sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 23. 1. 2020 ob 18. uri v sejni sobi 

vaškega doma Lipovci 

Povabljeni: člani Sveta KS Lipovci, župan občine Beltinci - Marko Virag. 

Prisotni: Dejan Jakob, Franc Cigan, Franc Maučec, Alojz Sraka, Alojz Mesarič in Mateja Berden. 

Upravičeno odsotna: Jasmina Marič. 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled sklepov 4. redne seje in sprejem zapisnika. 

2. Pregled sklepov posvetovalnega sestanka med KS in PGD. 

3. Pregled sklepov, realizacija in pojasnila. 

4. Imenovanje članov inventurne komisije in izvolitev. 

5. Organizacija prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu. 

6. Predlog ureditev in sanacij cestnega sveta na območju KS Lipovci za 2020. 

7. Sodelovanje KS Lipovci z ZTK Beltinci. 

8. Predlog za določitev pogojev za skrbnika VD in ŠRC. 

9. Delovna akcija 2020. 

10. Razno (sestanek s predsedniki klubov in društev, plan sofinanciranja društev in klubov, 

predvidene prireditve v 2020,). 

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob. 
 
 SKLEP št. 43 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet s tem, da se 2. točka pravilno glasi: »Pregled zapisnika s 

posvetovalnega sestanka med Svetom KS Lipovci in PGD Lipovci. 

Ad 1 

SKLEP št. 44 

Zapisnik 4. redne seje je bil soglasno sprejet. Alojz Sraka je pripomnil, da mu sejnina za 4. redno sejo 

ne pripada, ker je sejo zapustil po nekaj minutah. Predsednik bo poslal nove zapisnike vsem članom 

Sveta KS Lipovci.  

Ad 2  

SKLEP št. 45 

Zapisnik s posvetovalnega sestanka med Svetom KS Lipovci in PGD Lipovni se ne sprejme, ker ga je 

potrebno dopolniti z mnenji članov Sveta KS Lipovci, med drugim je večina članov argumentirano 

zagovarjala racionalnost in finančno upravičenost centralizacije sedeža Sveta KS Lipovci in vseh 

društev na eni lokaciji oz. v eni stavbi, to je v novem Gasilskem domu, ki je bil nekoč Vaško-gasilski 

dom - zgrajen s prispevki krajanov in lokalne skupnosti, na enak način je bil zgrajen tudi novi Gasilski 

dom, res pa je, da je bilo pri gradnji vloženih dosti ur prostovoljnega dela s strani nekaterih članov PGD 

Lipovci, kakor je tudi res, da je bil projekt zamišljen kot medgeneracijsko središče. Po dopolnitvi 

zapisnika, ga bo Svet KS Lipovci ponovno obravnaval na naslednji seji. 
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Ad 3 

Predsednik nas je seznanil s poročilom o poteku oz. statusu realizacije sklepov iz prejšnje seje. 

Ad 4 

SKLEP št. 46: 

V inventurno komisijo za leto 2019 za KS Lipovci so bili imenovani in izvoljeni: Mateja Berden, 

predsednica in člana Franc Cigan ter Alojz Mesarič. Seja inventurne komisije je sklicana za petek 24. 1. 

2020 ob 17. uri v vaškem domu Lipovci. 

Ad 5 

SKLEP št. 47: 

Prireditev ob žensko materinskem dnevu bo v soboto 14. 3. 2020 ob 18. uri v vaškem domu Lipovci, 

prijave se zbirajo v Trgovini Tuš Lipovci do 12. 3. 2020 ob soudeležbi 5,00 €, vsaka udeleženka prejme 

simbolično darilo in pogostitev (ponudbo pridobi Mateja B.), kulturni program pripravi KUD Lipovci, 

predviden je dramski vložek (ureja Alojz Sraka). 

Ad 6 

SKLEP št. 48: 

Prioritetno se naj uredijo cestni odseki, ki smo jih že predlagali v razvojnem programu in poslali na 

Občino Beltinci. Na Občino Beltinci se naj ponovno pošlje zahteva za pregled in sanacijo vseh 

kanalizacijskih posedov na območju celotne KS Lipovci. V lastni režiji, to je v sklopu delovno-ureditvene 

akcije 2020 - bomo uredili najbolj kritične bankine na območju KS Lipovci. 

SKLEP št. 49: 

Predračune za sanacijo ograje in izgradnjo parkirišča pri pokopališču bomo obravnavali na naslednji 

seji, ko prejmemo še dodatne predračune. 

Ad 7 

SKLEP št. 50: 

ZTK Beltinci naj prevzame in začne aktivnosti za sanacijo spomenika Jakobova mamca na lipopvskem 

pokopališču, ki je kategoriziran kot spomenik občinskega pomena. Za koordinacijo z ZTK Beltinci se 

zadolži Alojz Sraka, zato naj ZTK Beltinci pošilja vso korespondenco vezano na KS Lipovci tudi na 

njegov e naslov: lujz.sraka@siol.net. Vsa društva, klube in organizacije v KS Lipovci se obvesti, da na 

zbore članov vabijo tudi direktorico ZTK Beltinci. 

Ad 8 

SKLEP št. 51:  

Vse aktivnosti in pooblastila skrbnika ter pogoji za oddajanje objektov v najem, ki so v lasti KS Lipovci 

(vaški dom, ŠRC) se določijo v posebni pogodbi. Skrbnik oddaja v najem tudi vaške komplete miz in 

klopi ob obvezni akontaciji 5,00 EUR, ki se najemniku vrne ob vračilu izposojene opreme. 

mailto:lujz.sraka@siol.net
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Ad 9 

SKLEP št. 52 

Delovna-ureditvena akcija 2020 bo v soboto 28. 3. 2020: ob 8. uri zbor na ŠRC in vpis v evidenco. 

Planirana dela: ureditev bankin po Lipovcih, ureditev in sanacija platoja (navoz zemlje, zasaditev dreves) 

ob Vučji jami, kjer je bil kres, obnova nekaterih starih klopi ob gramoznici. Ostali plan dela se bo razdelil 

na dan akcije. 

SKLEP št. 53 

Zaradi varnosti, požarne ogroženosti in iz ekološkega razloga bo letos in v prihodnje prvomajsko 

kresovanje ob Vučji jami na simbolični ravni. To pomeni, da bo KS Lipovci sama poskrbela potreben 

lesni material za kres in da je strogo prepovedano voziti odpadke, vejevje in ostali gorljivi material na 

mesto kresovanja ob Vučji jami, kršitelji se prijavijo pristojnim službam! Pred cestnim vhodom v 

gramoznico bo zaklenjena zapornica! 

Ad 10 

Sestanek s predsedniki društev, klubov in organizacij bo v februarju 2020. MoPZ Lipovci letos obeležuje 

40 let delovanja, v ta namen se pripravlja dobrodelni koncert v Kulturnem domu Beltinci. 

SKLEP št. 54:  

Predsednik spremlja in sodeluje pri izgradnji poljske poti v slopu komasacije k.o. Gančani, ki bo potekala 

tudi neposredno mimo gramoznice Vučja jama. Pri tem se upošteva: od konca cestnega sveta poljske 

poti proti gramoznici mora ostati najmanj meter zelenega pasu (drevje, grmovje), dobra zemlja od izkopa 

se deponira ob gramoznici za sanacijo kurišča od kresa, po potrebi tudi za zemeljsko grbino, saj sama 

izgradnja poti ne sme omogočati novih nekontroliranih vhodov vozil v območje gramoznice. 

SKLEP št. 55: 

Sofinanciranje dogovorjenih in s Svetom KS Lipovci usklajenih dejavnosti lipovskih društev, klubov in 

organizacij se bo izvajalo na enak način in v istem obsegu kot lansko leto: plačilo računa za take 

dejavnosti. 

SKLEP št. 56: 

Lastnike glasbene opreme, ki se nahaja v društveni sobi vaškega doma se obvesti, da to opremo zaradi 

prostorske stiske in zaradi kvalitetnega ter nemotečega delovanja lipovskih društev takoj odstranijo iz 

sobe. 

Vsi sklepi od št. 43 do št. 56 so bili soglasno sprejeti. 

Seja je trajala do 20.22 ure. 

Lipovci, 24. 1. 2020  

Zapisnikar:                          Predsednik Sveta KS Lipovci 

Franc Cigan, podpredsednik Sveta KS Lipovci                 Dejan Jakob 


