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Zapisnik 14. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 16.06. 2008, ob 19.00 uri v 
sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Ivan Zajc, Franc Baliga�, Ema Mesari�, Iztok Jerebic (ob�ina 
Beltinci) in Elica Horvat (v.d.direktorice ZTK Beltinci) 
Vabljeni – odsotni: župan Milan Kerman, Alojz Sraka (oba sta se opravi�ila) 

 
Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 13. redne seje sveta, ter sprejem zapisnika 
2. Obnova vodnjaka pri vaškem domu ( sofinanciranje iz Heliosovega sklada – župan Milan 

Kerman, Elica Horvat in Ema Mesari� ) 
3. Vu�ja jama ( poro�ilo o odpeljanih koli�inah gramoza do meseca maja 2008, urejanje že 

prevzetih brežin – Franc Cigan ). 
4. Izgradnja spominskega parka Lipovci (pregled javno prispelih ponudb, izbira najugodnejše 

ponudbe, sprejem finan�nega na�rta in �asovnice izgradnje ter imenovanje pripravljalnega 
odbora za odprtje spominskega parka ). 

5. Razno (aktivnosti med sejama, predlogi, pobude in poro�ila �lanov sveta s podro�ij dela, ki jih 
posamezni �lan sveta KS pokriva ( vsi �lani sveta ). 

 
Predsednik KS Lipovci zaradi prisotnih gostov predlaga spremembo dnevnega reda. 
 
Sklep št. 222: 
Svet KS soglasno sprejme spremenjeni dnevni red za 14. redno sejo sveta KS. 
 
Ad.1 (Ad. 2) 
 
Na lanski predlog predsednika sveta KS, s katerim je povabil k sodelovanju OŠ in Ob�ino Beltinci, da 
gremo v pripravo projekta za prijavo na razpis Heliosovega sklada za sofinanciranje obnove vodnjaka 
pri vaškem domu - smo uspeli letos pridobiti na razpisu 2.000,00 EUR. Ve� možnosti za uspeh na 
razpisu so imeli projekti z zasnovo vodne u�ne poti, ki jo je pripravila OŠ Beltinci, katera bo sedaj 
pripravila Elaborat vodne u�ne poti Lipovci in se potegovala za posebno nagrado sklada. Ga. Elica 
Horvat je seznanila prisotne z dinamiko aktivnosti v zvezi z realizacijo projekta obnove vodnjaka pri 
vaškem domu v Lipovcih. Koordinacijo in vse potrebno za realizacijo projekta prevzame Ema Mesari�, 
aktivno se vklju�uje tudi TD Lipovci (Janko Bezjak), ZTK Beltinci in ostali �lani sveta KS Lipovci. 
Predvidena otvoritev bi naj bila v mesecu novembru.  
Svet KS Lipovci predlaga in daje pobudo ob�ini Beltinci in ZTK, da tudi v drugih KS-ih naše ob�ine 
prou�ijo možnosti obnove vodnih virov iz tega sklada, izdelavo vodnih u�nih poti in da bi s�asoma vse 
te vodne u�ne poti povezali na ravni naše ob�ine. 
 
Ad. 2 (Ad. 4) 
 
Predsednik KS poda informacijo o ponovljenem razpisu za izvedbo del pri izgradnji spominskega 
parka in nas isto�asno seznani z prispelimi ponudbami.  
Zaradi finan�ne zahtevnosti projekta, ki presega finan�ne zmožnosti KS Lipovci predlaga, da zgradimo 
spominski park v dveh fazah: I. Dela po javni ponudbi št. S/2007-KJ-705/08 izvede Korošak d.o.o., s 
tem, da se v I. fazi ne izvedejo naslednje postavke iz ponudbe,: tlakovanje z granitnimi kockami, 
dobava in vgradnja lesenih igral (ne bomo vgrajevali), dobava in vgradnja tipskih košov za smeti, 
dobava in vgradnja klopi, dobava in vgradnja talnih reflektorskih lu�i, zalivanje in varovanje rastlin.  
 
Izvedba izlo�enih postavk se izvede v II. fazi  po najugodnejši varianti v skladu s finan�nimi 
zmožnostmi KS. Dodatna pojasnila k tej to�ki je podal Iztok Jerebic. Seznani nas tudi z dejstvom, da 
bo potrebno za izvedbo II. faze upoštevati Zakon o javnih naro�ilih ter o vsem seznaniti župana. 
Po daljši razpravi, v kateri je prevladovalo mnenje, da smo za izgradnjo spominskega parka, vendar 
po možnosti s cenejšo varianto je predsednik KS izpostavil, da je projekt zdaj predviden kot moderen 
mini park in je dražji predvsem zaradi izgradnje plo�nika okrog parka z granitnimi kockami ter s tem 
celostne ureditve, ki je dejansko hkrati tudi središ�e našega kraja na daljši rok (taki projekti se izvajajo 
na 100 let) in bo hkrati tudi pomembna turisti�na pridobitev za celotno ob�ino Beltinci kljub 
pomislekom nekaterih  �lanov predlagal slede�i sklep, ki je bil tudi sprejet: 
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Sklep št. 223 
Svet KS sprejme sklep, da gremo v izgradnjo spominskega parka Lipovci po priloženem 
finan�nem na�rtu s katerim seznanimo župana .  
Za takšen sklep so glasovali trije �lani sveta KS. 
Proti sta glasovala �lana sveta: Janko Bezjak in Ivan Zajc, ker menita, da je projekt predrag. 
 
Sklep št. 224 
Svet KS soglasno sprejme sklep: na Ob�ino Beltinci se naslovi dodatna prošnja za odobritev 
dodatnih sredstev za izgradnjo spominskega parka. �lani sveta se angažirajo pri pridobivanju 
dodatnih sredstev. 
 
O imenovanju pripravljalnega odbora za spremljanje izgradnje in odprtje spominskega parka nismo 
razpravljali. Za realizacijo projekta je zadolžen Franc Cigan z aktivnim vklju�evanjem ostalih �lanov. 
Odkritje kipa slikarju Karlu Jakobu je predvideno v drugi polovici avgusta. 
G. Iztok Jerebic je prisotne informiral o E – to�kah v naši ob�ini. Izšel je nov razpis, na katerem pa 
ob�ine, ki so bile prejemnice sredstev za te namene v letu 2006 in 2007 zdaj ne morejo kandidirati. 
Obstaja teoreti�na možnost, da kandidiramo z ob�ino Odranci. 
Ad. 3 (Ad. 1) 
Predsednik KS poda pregled zapisnika 13. redne seje sveta KS Lipovci. 
 
Sklep št. 225 
Svet KS je soglasno sprejel zapisnik 13. redne seja sveta KS. 
 
Ad.4 (Ad. 3) 
Predsednik KS poda poro�ilo o iz�rpanih koli�inah gramoza od za�etka izkoriš�anja do konca 
meseca maja 2008. Glede urejanja brežin pove, da smo brežino I. že prevzeli v urejanje sami, zato je 
potrebno pokositi travo tudi na notranji strani brežine. Na brežino II. (od zapornice do trafo postaje) bo 
Vrtnarstvo MS odpravilo napake v jeseni, brežino III od trafo postaje in naprej bo Vrtnarstvo Murska 
Sobota  naprej urejalo jeseni. 
 
Sklep št. 226 
Svet KS soglasno sprejme sklep: na notranji strani najdaljše brežine I. naro�imo košnjo trave. 
Izvajalec del bo CP Murska Sobota. Zadolžen Franc Cigan. 
 
Ad.5 
Na podlagi pla�anih komunalnih prispevkov se do meje  parcel, katerih lastnika sta Vu�ko 
Stanislav iz Brezovice in Gabor Silvo iz Lipovec izvede vodovodni priklju�ek. Zadolžen Franc 
Baliga�. 
 
Franc Cigan in Ema Mesari� poro�ata o gramoziranju poljskih poti, ki so v fazi realizacije; potrebno 
je pospešiti aktivnosti. 
Franc Baliga� ponovno opomni izvajalca, da pospeši aktivnosti pri sanaciji strehe na vodnem hramu 
in odvodnega žlebu na vaškem domu. 
Javna delavca v tednu pred proš�enjem uredita zelenice po KS in zakrpata udarne luknje na cestiš�u, 
nadaljujeta z urejanjem bankin na cesti Kr�evina in Park Pinkava, za kar je zadolžen Janko Bezjak. 
 
Seja je bila kon�ana ob 22.30 uri. 
 
         Zapisal: 
Podpredsednik sveta KS          Franc Cigan                                                             
     FrancBaliga�                                                           predsednik sveta KS Lipovci                                            
 
                                            Lipovci, 22.06.2008  

 


