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Zapisnik 11. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 01.02. 2008, ob 18.30 

uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 
 

Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Franc Baligač, Ivan Zajc in Slavko Pivar, Milan Kerman – 

Župan Občine Beltinci.  

Upravičeno odsotna: Alojz Sraka, Ema Mesarič. 

 

Dnevni red:  

 

1. Pregled sklepov 10. redne in 7. korespondenčne  seje ter sprejem zapisnikov  

2. Obravnava kontrolnega poročila o odpeljanih količinah gramoza iz Vučje jame za 

mesec december 2007 (Janko Bezjak), aktivnosti pri urejanju brežin in okolice v 

gramoznici. 

3. Plan dela sveta KS Lipovci za leto 2008. 

4. Kolesarska steza »KRIŽ« (javna razsvetljava ob njej, istočasno vodovodni priključek 

do parcele Branka Nerada). 

5. Izgradnja spominskega parka za lipovsko kapelo. 

6. Predlog za razdelitev sredstev društvom, klubom, organizacijam in odborom za 

promocijo KS Lipovci  

7. Razno (vzdrževanje JR v Lipovcih, javne e-točke, nagrade, poročila z odprtih 

projektov in potrebne nadaljnje aktivnosti ter predlogi in pobude članov sveta s 

področij dela, ki jih posamezni član sveta KS pokriva.        

 

Predsednik KS poda točke 11. redne seje KS Lipovci. 

 

Sklep št. 191: 

Svet KS soglasno sprejme dnevni red 11. redne seje KS Lipovci.  

 

Ad.1 

Predsednik KS poda pregled zapisnika 10. redne in 7. korespondenčne seje. 

 

Sklep št. 192: 

Svet KS je soglasno sprejel zapisnik 10. redne in 7. korespondenčne seje KS. 

 

Ad.2  

G. Bezjak poda poročilo o evidenci odpeljanega gramoza. V dokumentaciji ni bilo zaslediti 

nepravilnosti. Prav tako se pokrivajo rezultati spremljanja odvoza s strani KS in podanih podatkov 

s strani koncesionarja. Odpeljano je bilo 4.938 m3 gramoza. Račun je bil izdan in tudi plačan. Na 

računu je sedaj 190.127 EUR, ki so na vezani vlogi, pričakuje pa se še plačilo razlike računa za 

mesec november v višini 3.084,25 EUR. G. Cigan poda tudi informacijo o poteku urejanja okolice 

gramoznice s strani koncesionarja. 
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Ad.3 

Predsednik KS predstavi plan dela KS Lipovci za leto 2008 iz sredstev NUSZ. Prvenstvene naloge 

KS Lipovci za leto 2008 so: 

 

 Izgradnjo, vzdrževanje, zagotavljanje urejenosti in prevoznosti cest, kolesarskih stez in 

poljskih poti,  

 Sanacija in vzdrževanje notranjosti vaškega doma 

 Urejanje sakralnih objektov (spominski park – skupaj z občino Beltinci) 

 Vzdrževanje in zagotavljanje nemotenega delovanja vodovoda,  

 ureditev vaškega vodnjaka, ureditev učne vodne poti (odvisno od uspešnosti na razpisu) 

 Vzdrževanje in urejanje športno rekreacijskega centra – preplastitev asfaltnega igrišča 

(v okviru finančnih zmožnosti) 

 Zagotavljanje urejenega okolja in odvoza odpadkov 

 Izvajanje ostalih infrastrukturnih projektov (JR)- vse v okviru finančnih zmožnosti. 

 

Sklep št. 193: 

Občini Beltinci se pošlje potrjen plan porabe sredstev NUSZ za KS Lipovci za leto 2008. 

Občini Beltinci se prav tako pošlje poročilo o porabi sredstev iz naslova NUSZ za leto 2007 

in poročilo o porabi sredstev KS Lipovci za leto 2007. Zadolžen: Franc Cigan. 

 

Ad.4 

Predsednik KS poda poročilo o poteku projekta izgradnje kolesarske steze »Križ«. Župan poda 

dodatne informacijo o poteku izgradnje kolesarske steze in pridobivanja potrebnih soglasij. Glede 

javne razsvetljave se svet KS seznani, da bosta svetilki javne razsvetljave nameščeni na vsaki 

strani steze, ki bo predvidoma dolžine cca. 150 m, po 1 svetilka. 

 

Sklep št. 194:  

Svet KS soglasno sprejme sklep, da se ob izgradnji kolesarske steze položi vodovodna cev do 

parcele g. Nerada. Zadolžen g. Franc Baligač. 

Ad 5. 

Predsednik sveta KS poda informacijo o projektu spominskega parka, ki bo po informativni oceni  

stal najmanj 30.000 EUR. Otvoritev spominskega parka se predvideva na zadnji dan likovne 

kolonije Izak, ki bo predvidoma na isti dan kot »proščenje« v Lipovcih. 

Ad 6.  

Predsednik poda predlog razdelitve sredstev KS Lipovci, ki jih namenja za promocijsko delovanje 

KS Lipovci. G. Bezjak poudari, da zmanjševanje sredstev za delovanje društev pomeni dolgoročno 

omejevanje delovanja društev, ki pa s svojo aktivnostjo delujejo za dobrobit in promocijo KS in 

celotne Občine Beltinci. Pridobivanje sredstev iz razpisov je oteženo in časovno neusklajeno s 

predvidenimi aktivnostmi. Potrebno se bo generalno določiti ali se bo šlo v krčenje aktivnosti 

društev ali pa se bodo zagotovila sredstva, ki se bodo preko izvedenih aktivnosti tako namenila 

dobrobitu vseh in promociji celotne Občine Beltinci. G. Kerman pojasni, da v Občini Beltinci 

deluje 85 društev za katere se nameni cca. 120.000 EUR na leto, kar pa ni zanemarljiv znesek in v 

primerjavi z drugimi občinami občutno višji. Predvsem prihaja do drobljenja društev in s tem tudi 

do drobljenja sredstev, s katerimi pa se nato ne more doseči maksimalni učinek na nivoju 

posameznega društva.  

Sklep št. 195: 

Svet KS soglasno sprejme sklep, da se potrdi predložen plan razdelitve sredstev KS Lipovci 

za izvajanje aktivnosti društev z namenom promocije KS Lipovci. Plan razdelitve z 

razdelilnikom je priloga tega zapisnika. Dolgoročni cilj je zagotovitev oz. pridobivanje 

sredstev za delovanje društev iz sponzorskih sredstev in sredstev iz javnih razpisov. 
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Ad. 7 

Predsednik KS seznani, da je vzdrževalec javne razsvetljave odpovedal pogodbo o vzdrževanju   

javne razsvetljave v KS Lipovci.  Iskanje novega vzdrževalca je v teku, za kar je zadolžen Alojz 

Sraka; novi vzdrževalec sklene pogodbo z Občino Beltinci. 

 

Predsednik sveta KS poda informacijo o javnih E-točkah. Dodatne informacije še podata g. 

Kerman in g. Pivar. 

 

Predsednik sveta KS poda predlog o odobritvi plačil za dodatne obveznosti članov sveta KS za 

izvajanje aktivnosti, ki jih člani izvajajo izven obsega del KS in v delovnem času. 

 

Sklep št. 196: 

Svet KS Lipovci sprejme s 3 glasovi za in 2 vzdržanima glasoma sklep, da se za dodatne 

aktivnosti članov sveta KS Lipovci v mandatu 2006 - 2010, ki obsegajo različne 

koordinacije, izvajanje različnih aktivnosti za izvajanje sklepov sveta KS in sodelovanje na 

sestankih, ki so izven obsega sveta KS in trajajo daljše časovno obdobje, izplača za 

posamezno aktivnost 1 sejnina za člana sveta KS. Izplačilo odobri predsednik sveta KS 

Lipovci na podlagi pisnega poročila izvedenih aktivnosti s strani posameznega člana sveta KS, 

ki mora biti poslano na elektronski naslov: ks.lipovci@siol.com. 

 

G. Baligač seznani člene sveta KS o razdelitvi sredstev iz naslova vračila vlaganj v telefonijo. 

 

Predsednik sveta KS poda informacije o inventuri, katero sejo skliče predsednik inventurne 

komisije čimprej, o pobudah krajanov, ureditvi krožišča. Člani sveta KS podajo svoje predloge 

za ureditev krožišča oz. postavitev znamenitosti Lipovec za krožišče v Lipovcih predsedniku 

sveta KS po elektronski pošti do 15.2.2008. 

 

Predsednik sveta KS poda pobudo za sprejem žensk s strani sveta KS Lipovci ob 8. marcu - dnevu 

žena. 

 

Sklep št. 197: 

Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se dne, 8.3.2008 organizira sprejem za ženske 

ob 8. marcu. Prijave so možne v Trgovini Jeneš do 6. 3. 2008, ob prijavi se prispeva 

simbolični znesek 6 EUR, pogostitev pripravi Gostilna Na trati, kulturni program izvede KUD 

Lipovci. Zadolženi: vsi člani sveta KS. 

 

Krajani Lipovec so ažurno obveščeni o vseh aktivnostih sveta KS Lipovci preko Informativnega 

lista Lipouvska poutica, krajevnega glasila Lipouvska pout in preko spletne strani www.lipovci.si, 

zato bo zbor krajanov sklican predvidoma po koncu izkoriščanja in sanaciji gramoznice Vučja 

jama. 

Za delegata iz Lipovec v odbor lastnikov CATV Beltinci svet KS Lipovci ponovno predlaga g. Alojza 

Srako. 

 

Seja je bila končana ob 23. uri. 

 

 

 

 

Tajnik sveta KS:                             Lipovci, 01. 02. 2008                              Predsednik sveta KS: 

   Slavko Pivar                                                                                                        Franc Cigan       
 

http://www.lipovci.si/

