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         Zapisnik 15. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 2. 9. 2008, ob 19.00 uri v 

sejni sobi vaškega doma Lipovci. 
 
 
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Franc Baliga�, Ema Mesari�, Alojz Sraka, Janez Horvat (direktor 
CP MS), Jože Kerec (direktor SGP-GM). 
Odsotni vabljeni: Ivan Zajc, župan Milan Kerman. 
 
Dnevni red: 

1. Sanacija gramoznice Vu�ja jama (dokon�ni dogovor za ureditev s predstavniki CP MS in SGP 
GM ), obravnava poro�il o izkoriš�anju gramoznice za mesec maj ( Ema Mesari� ), junij (Franc 
Baliga� ) in julij ( Franc Cigan ), ter predlogi za aktivnosti nadaljnjega urejanja gramoznice. 

2. Pregled sklepov 14. redne, 9. in 10. koresponden�ne seje, ter sprejem zapisnikov   (poslano po 
e- pošti in kot priloga k vabilu po pošti ). 

3. Poro�ilo z odprtih projektov: obnova vodnjaka pri vaškem domu ( Ema Mesari� ), spominski park 
Lipovci ( Franc Cigan ), poro�ilo o sklepih, ki so morebiti še vedno v fazi realizacije ( vsi �lani ). 

4. Oblikovanje predloga sklepa in dolo�itev termina Zbora krajanov v zvezi z sofinanciranjem 
kanalizacije iz sredstev pridobljenih iz naslova izkoriš�anja gramoznice Vu�ja jama. 

5. Oblikovanje stališ�a in sklepa sveta KS Lipovci glede koriš�enja igriš�a za hokej na travi tudi za 
rekreativno teniško in drugo organizirano društveno dejavnost ( povezava z sklepom št. 228 in 
zapisnikom UO HK Pliva Lipovci z dne 11.07. 2008 – priloga). 

6. 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 ). 

 
Sklep št. 234: 
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 15. redno sejo sveta KS. 
 
Ad. 1 
 
Predstavnika CP MS in SGP MS sta �lanom sveta predstavila aktivnosti, ki sledijo po kon�anem 
�rpanju gramoza v Vu�ji jami. Zatrdila sta tudi, da je bila na ra�un ob�ine Beltinci dne, 30. 4. 2008 
nakazana koncesijska dajatev v znesku 19.964,11 EUR. Predsednik sveta predstavi predlog za 
dokon�no sanacijo gramoznice Vu�ja jama in ga v pisni obliki izro�i g. Horvatu in g. Kerecu, katera se 
s predlogom strinjata, kakor tudi ostali �lani sveta. 
 
Sklep št. 235: 
Okolica Vu�je jame se uredi po predlogu, ki je priloga tega zapisnika. 
 
Sklep št. 236: 
Naro�imo popravilo asfaltne prevleke pri kapeli in pri h. št. 64. Ra�un se izstavi na ob�ino Beltinci 
(NUSZ Lipovci). Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 237: 
�lani sveta smo se seznanili s poro�ili o odpeljanem gramozu v mesecu maju, juniju in juliju. Poro�ila 
se ujemajo. Kon�no - skupno poro�ilo, ki ga podpišejo vsi �lani sveta KS Lipovci je priloga tega 
zapisnika. 
 
Sklep št. 238: 
Javni sklad kmetijskih zemljiš� in gozdov Republike Slovenije zaprosimo za soglasje za uporabo, 
najem ali prenos lastništva parcele št. 2003 (gramoznica Vu�ja jama) na lokalno skupnost. Dopis 
podpiše tudi župan Ob�ine Beltinci g. Milan Kerman. Zadolžen: Franc Cigan 
 
Ad. 2 
 
Sklep št. 239: 
Zapisniki 14. redne, 9. in 10. koresponden�ne seje so bili potrjeni. 
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Ad. 3 
 
Za izvedbo obnove vodnjaka smo se odlo�ili za leseno konstrukcijo. Za predra�un zaprosimo 
Mizarstvo Mau�ec Franc Lipovci. Aktivnosti koordinira Ema Mesari�. 
Dela pri spominskem parku gredo proti kraju. Dodatno smo uredili odvodnjavanje meteorne vode od 
kapele. Otvoritev parka planiramo 25.oktobra. Aktivnosti koordinira Franc Cigan. 
 
Ad. 4 
 
Predsednik sveta predstavi dva predloga sklepov za zbor krajanov v zvezi z sofinanciranjem 
kanalizacije iz sredstev pridobljenih z izkoriš�anjem gramoznice Vu�ja jama. Oba predloga sta priloga 
tega zapisnika, svet KS pa bo zboru krajanov predlagal predlog v naslednjem sklepu:  
 
Sklep št. 240: 
Za 9. november ob 11. uri skli�emo Zbor krajanov v zvezi z sofinanciranjem izgradnje kanalizacije v 
KS Lipovci iz sredstev pridobljenih z izkoriš�anjem gramoznice Vu�ja jama in v zvezi z dolo�itvijo 
predstavnika  uporabnikov CATV sistema v Lipovcih. Zbor bo potekal v Vaškem domu v Lipovci.  
Predlog sklepa za zbor krajanov v zvezi z sofinanciranjem izgradnje kanalizacije v KS Lipovci iz 
sredstev pridobljenih z izkoriš�anjem gramoznice Vu�ja jama :  
Zbor krajanov Lipovci je seznanjen in se vpri�o prisotnih �lanov sveta KS Lipovci in župana Ob�ine 
Beltinci strinja, da se sredstva v višini 250.353,86 EUR pridobljena iz naslova izkoriš�anja in sanacije 
gramoznice Vu�ja jama namenijo za sofinanciranje izgradnje kanalizacije gospodinjstvom v KS Lipovci 
pod naslednjimi pogoji: 

1. Upravi�enec do sofinanciranja izgradnje kanalizacije je vsako lipovsko gospodinjstvo, ki bo 
imelo z Ob�ino Beltinci sklenjeno pogodbo o izgradnji kanalizacije in bo imelo tudi pla�an 
sorazmerni del do polne cene in sicer vklju�no do dneva D:_______________, ki bo sporo�en 
pravo�asno s strani KS Lipovci in v dogovoru z Ob�ino Beltinci.  

2. Ob�ina Beltinci po dnevu D_________________sklene z upravi�enci in KS Lipovci anekse k 
obstoje�im pogodbam o izgradnji kanalizacije, v katerih se KS Lipovci zaveže sofinancirati 
sorazmerni del izgradnje kanalizacije. Sorazmerni del se izra�una tako, da se znesek 
250.353,86 EUR deli s številom gospodinjstev, ki bodo imela na dan D sklenjeno pogodbo z 
ob�ino Beltinci in tudi pla�an preostali del do pogodbenega zneska. Po dnevu D se smatra, da 
so zadevna sredstva sorazmerno namenjena za sofinanciranje izgradnje kanalizacije 
lipovskim gospodinjstvom pod zgoraj navedenimi pogoji, kar pomeni, da sklepanje naknadnih 
aneksov po dnevu D ni ve� možno.  

3. Do dneva D ima KS Lipovci sredstva namenjena za sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS 
Lipovci na vezani vlogi pri banki. Vse obresti pripadajo KS Lipovci in se lahko porabijo za 
urejanje okolice v gramoznici Vu�ja jama. 

Predlog sklepa za zbor krajanov v zvezi z imenovanjem predstavnika uporabnikov CATV sistema v KS 
Lipovci: 
Za predstavnika uporabnikov CATV sistema v KS Lipovci se predlaga g. Alojz Sraka, Lipovci 64.  
 
Ad. 5 
 
HK Pliva Lipovci je upravljalec igriš�a z umetno travo. Igranje hokeja je prioritetna dejavnost na 
igriš�u. 
 
Sklep št. 241: 
Na igriš�u z umetno travo je prioritetna dejavnost igranje hokeja na travi. Možna je pa tudi druga 
organizirana rekreativna dejavnost po predhodnem dogovoru z UO HK Pliva Lipovci, kar je tudi v 
skladu z Zapisnikom s sestanka z dne, 11.7.2008, ki je priloga tega zapisnika. 
 
Ad.6 
 
Ker je g. Pivar Slavko odstopil od nadaljnjega sodelovanja v svetu KS se njegove naloge porazdelijo 
na druge �lane. Urejanje spletne strani prevzame Franc Cigan, vse aktivnosti za izdajo glasila 
Lipouvska pout pa Ema Mesari�. 
Za potrebe merjenja krvnega tlaka vsako tretjo nedeljo nabavimo dodatni klju� od zadnjega vhoda in 
od društvenega prostora, v katerem bo v prihodnje potekala ta dejavnost. 
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Sklep št. 242: 
Za potrebe organizacije Boži�nega ve�era pridobimo dve ponudbi za izdelavo scenske hišice. 
 
Prejeli smo odgovor na pritožbo o E – to�kah (zavrnjen). 
Elektro MS bo za�el z sanacijo elektri�nega omrežja od TP Pinkava do h.št. 71. 
Ema Mesari� vpraša predsednika, zakaj naš javni delavec dela tudi v Bratoncih. 
Janko Bezjak informira �lane o bližajo�em se prazniku bu� in aktivnostmi v zvezi s tem ter prosi 
finan�na sredstva za promocijo KS Lipovci (pisno zahteva dostavi naknadno). 
 
Sklep št. 243 
TD Lipovci se nakažejo sredstva za promocijo KS Lipovci v skladu s sprejetim pravilnikom. Zadolžen: 
Franc Cigan. 
Svet KS Lipovci se strinja s predlogom TD Lipovci, da bo le-to preselilo zelenjavno zeliš�ni vrt na 
parcelo ob parku Pinkava, ki ga bo ogradilo z ograjo in na parceli postavilo vrtno uto, za kar si je TD 
dolžno pridobiti vsa potrebna soglasja. 
 
Sklep št. 244 
Na parceli ob kolesarski stezi pri pokopališ�u, bi ob predhodnem soglasju lastnika zravnali njivo, da bi 
bil njeni nivo skladen z bankinami kolesarske steze. Za pridobitev informacije zadolžen: Franc Cigan. 
 
Na podlagi našega dopisa iz leta 2007 nas je Elektro obvestil, da bo predvidoma koncem avgusta, oz. 
v septembru 2008 za�el z rekonstrukcijo elektri�nega omrežja TP Pinkava (od h.št.56 do h.št.71). 
Izvedena bo demontaža obstoje�ega zra�nega elektro omrežja, zgrajeno bo zemeljsko elektro 
omrežje. Demontirani bodo tudi leseni drogovi javne razsvetljave, zato bo na tem odseku potrebna 
izgradnja nove uli�ne razsvetljave (zemeljsko napajanje). 
 
Sklep št. 245 
Pridobita se dve ponudbi za izgradnjo javne razsvetljave na odseku TP Pinkava (od h.št. 56 do h.št. 
71). Dela se oddajo ugodnejšemu izvajalcu.  Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Vsi sklepi od št. 234 do št. 245 so bili sprejeti soglasno. 
 
Seja je bila kon�ana ob 22.55 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Zapisal: 
Podpredsednik sveta KS                         Franc Cigan                                         
     Franc Baliga�                           Lipovci, 28. 9. 2008                               predsednik sveta KS Lipovci                                           

 


