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Zapisnik razširjene 18. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 14. 4. 2009, ob 
18.30 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci 

 
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baliga�, Ema Mesari�, Janko Bezjak, Alojz Sraka. 
Odsotni: Ivan Zajc. 
Prisotni vabljeni predstavniki društev, klubov, odborov in organizacij v KS Lipovci: Sraka 
Mirjan, Jona Roman, Pivar Jože, Vu�ko Marica, Tratnjek Martin, Forjan Slavko, Jerebic Drago. 
K to�ki 2 vabljena Tanja Borovšak, arhitektka.  
K delu to�ke 3 vabljen predstavnik RD M. Sobota, OE Beltinci Baša Vlado. 
 
Dnevni red: 
         1.    Klima, aktivnosti in na�rti v društvih, klubih, odborih in organizacijah KS Lipovci. 

2. Pregled in predstavitev osnutka idejne zasnove prenove/dozidave mrliške vežice (priložen ). 
3. Vodna u�na pot Lipovci, javna dela, urejanje okolice Vu�ja jama. 
4. Pregled sklepov 17. redne in 12. koresponden�ne seje ter sprejem zapisnikov  (poslano po 

e-pošti in kot priloga k vabilu po pošti ). 
5. Obravnava prispelih ponudb za sanacijo poljskih poti. 
6. Dolo�itev višine sredstev za donacijo društvom in klubom v letu 2009 za promocijo KS 

Lipovci ( predlog priložen ). 
7. Ureditev okolice pri vaškem vodnjaku. 
8. Pregled in potrditev seznama upravi�encev sofinanciranja kanalizacije. 
9. Razno: ( aktivnosti med sejama, predlogi pobude in poro�ila �lanov sveta s podro�ij, ki jih 

posamezni �lan sveta KS pokriva ( vsi �lani sveta ). 
 
Sklep št. 284 
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 18. redno sejo sveta. 
Ad. 1 
Predstavniki posameznih društev in organizacij so poro�ali o svojem delu in na�rtih. 
KMN – Jona Roman 
Na zadnjem ob�nem zboru so izvolili novo vodstvo. Na igriš�u so popravljali mrežo, urediti še planirajo 
okolico. V tekmovalnem smislu jim gre dobro, rabijo nekaj nove opreme, ki ni poceni. Zrahljati še 
morajo igriš�e na mivki. Letos so organizator Zelkovega memoriala. 
AQUILA – Pivar Jože 
Opravili so ob�ni zbor, pripravljajo slikarsko kolonijo, iš�ejo sponzorje in udeležence. Nato sledijo 
razstave. Problem, ki jih pesti že nekaj �asa je, kje in kako shraniti slike. �lanstvo v društvu je v 
porastu. 
TD – Bezjak Janko 
Letos beležijo 15. obletnico aktivnega delovanja. Zadali so si pester program dela, saj skozi celo leto 
planirajo kar 28 aktivnosti. Ubadajo se z finan�nimi problemi, saj je donatorje težko dobiti. Prijavljajo 
se tudi na razpise TD Slovenije. 
KORK – Vu�ko Marica 
Opravlja predvsem zdravstveno vzgojno delo. Do pred kratkim je opravljala za potrebe krajanov tudi 
razne meritve. Pripravlja organizirano krvodajalsko akcijo. 
Kapelski odbor – Tratnjek Matija 
Kon�ali s prenovo ograje in vrat v kapeli. Problem je ograja okrog kapele in vzdrževanje cvetli�nih 
nasadov ter košnja trave. 
HK Pliva Lipovci – Forjan Slavko 
Intenzivno delajo z mladimi, popravili so tudi ograjo okrog igriš�a. Pripravljajo se na Evropsko 
prvenstvo, ki bo na Portugalskem in bo stalo klub okrog 18.000, 00 EUR.  
Pivar Jože- �lan UO HK Pliva Lipovci, razmišljamo tudi o obnovi igralne površine, ki ne bo poceni. 
Sre�ujemo se z uni�evanjem lastnine na našem objektu. 
Franc Cigan pove, da  policija ob�asno izvaja  nadzor okrog igriš�a in da bo v zvezi z tem še enkrat 
posredoval na policiji. 
PGD – Sraka Mirjan 
Želimo prenoviti gasilski dom. Imamo že ponudbe za sanacijo strehe. Za organizacijo ob�inske 
gasilske vaje, ki bo 27.06 2009 bi rabili travnik zraven igriš�a; v zvezi s tem bo potreben dogovor z 
lastnikom parcele. 
Društvo sv. Petra in Pavla – Jerebic Drago 
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Dobro sodelujemo z ob�insko Karitas Beltinci. Menimo, da je lipovska mrliška vežica potrebna 
prenove. Franc Cigan pove, da že te�ejo aktivnosti za prenovo. 
KUD – Alojz Sraka 
�lanstvo je standardno. V okviru KUD delujejo tri sekcije – dramska sekcija se postavlja na noge. 
 
Predsednik KS Franc Cigan je povabil �lane vseh društev in odborov na sodelovanje pri �istilni akciji, 
ki bo v soboto, dne 18. 04. 2009. Plan in razpored dela je pripravljen, sodelovanje na akciji je eden od 
kriterijev za dodeljevanje sredstev za promocijo KS. 
 
Ad. 2 
Arhitektka ga. Tanja Borovšak je pripravila idejni osnutek prenove mrliške vežice. �lanom sveta je 
predstavila svoje zamisli. O nadaljnjih aktivnostih se bomo odlo�ili na osnovi ogleda na samem terenu. 
P.S. 
Po ogledu mrliške vežice je svet KS sprejel naslednji sklep: 
Sklep št. 285: 
Pridobita se dve ponudbi za izgradnjo PGD v zvezi s prenovo mrliške vežice po idejnem 
osnutku, ki ga je pripravila arhitekta Tanja Borovšak s pripombo, da se upošteva dejansko 
stanje oz. lega in mere obstoje�ega objekta v naravi in da zelenica pred predvideno novo 
nadstrešnico odpade. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad. 3 
Pri tej to�ki je bil prisoten �lan RD Murska Sobota g. Baša Vlado, ki �lane sveta seznani z aktivnostmi 
RD okrog Vu�je jame. RD ima od ustreznega ministrstva koncesijo za opravljanje ribiške dejavnosti, 
za kar mu tudi  pla�uje koncesnino. Skrbijo za poribljavanje, postavili bodo tudi ustrezne opozorilne 
table. Sodelovali bodo tudi na �istilni akciji. 
 
KS Lipovci je nabavila sedem košev za smeti, ki bodo kmalu postavljeni. 
Ema Mesari� nas seznani da projekt vodna u�na pot ni bil izbran na nate�aju. Morda bi  ga lahko vrinili 
med projekt Tematske poti po Prekmurju. Alojz Sraka predlaga, da v bodo�e projekte zastavljamo bolj 
evropsko in želi pri zadevi sodelovati. 
 
Sklep št. 286: 
Aktivnosti glede vodne u�ne poti se nadaljujejo v sodelovanju z CZR (center za zdravje in 
razvoj ). Zadolžena Ema Mesari�. 
 
Ad. 4 
Sklep št. 287: 
Zapisnika 17. redne in 12. koresponden�ne seje sta bila sprejeta. Janko Bezjak je glasoval proti 
1. to�ki sklepa 283. 
 
Ad. 5 
Za sanacijo poljskih poti smo prejeli dve ponudbi. 
 
Sklep št. 288: 
Za izvedbo sanacije poljskih poti izberemo Zelko Jože s.p. Za nabavo gramoza damo 
naro�ilnico. Zadolžena: Ema Mesari� in Franc Cigan. 
 
Ad. 6 
Sklep št. 289: 
Sprejet je bil predlog razporeditve sredstev za donacijo društvom za promocijo KS Lipovci, 
predlog je priloga tega zapisnika. 
Ad. 7 
Franc Cigan predlaga »oživitev« vaškega vodnjaka pred vaškim domom: predhodno  se še enkrat 
iz�rpa voda, okrog položimo tlakovec, montiramo potopno �rpalko, napeljemo elektriko za �rpalko in 
osvetlitev vodnjaka z možnostjo �asovne nastavitve delovanja. 
Sklep št. 290: 
Pristopi se k nadaljnji ureditvi okolice vaškega vodnjaka: �rpanje vode –  PGD, odgovoren Franc 
Baliga�, namestiti zaš�itno mrežo, instalirati elektriko, položiti tlakovec, instalirati preto�no 
�rpalko, vodnjak osvetliti, urediti odtok iz korita. Zadolžena: Janko Bezjak in Franc Cigan.  
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Ad. 8 
�lani sveta smo pregledali seznam upravi�encev sofinanciranja kanalizacije. Imenovani pod zap.št. 2, 
68, 80, 106, 115, 147, 150, 188, 189, 216, 222, 277, 291, 293 in 298 ne izpolnjujejo pogojev in NISO 
upravi�enci. Ker imenovani pod zap. št. 67 manjka le 1 obrok in se 
to v ra�unovodstvu ob�ine še vedno raziskuje, ker obstaja možnost napake -  predlagamo, da ta 
primer reši ob�ina neposredno z imenovano, svet KS pa je glede na  predhodno navedeno sklenil, da 
je imenovana pod zaporedno številko 67 prav tako  upravi�enec. 
 
Sklep št. 291 
Svet KS je pregledal seznam vpla�il za izgradnjo kanalizacije v Lipovci in skladno s sklepom 
zbora krajanov z dne, 09.11.2008 ugotovil, da je do sofinanciranja s strani KS upravi�enih 286 
upravi�encev (od 301 skleniteljev pogodbe). Seznam je priloga zapisnika. Za manjkajo�i znesek 
naj Ob�ina Beltinci pošlje položnice na 4 mese�ne obroke s pisnim obvestilom. Za 
posredovanje sklepa na ob�ino Beltinci zadolžen: Franc Cigan 
Ad. 9 

• Seznanili smo se s pripombo Mesari� Mihaela glede komunalnega prispevka za parcelo pri 
ŠRC. Imenovani je dal ustno izjavo, da je v preteklosti ob parcelaciji pri ŠRC-ju brezpla�no 
odstopil del parcele za javno pot. Svet KS ima glede tega enotno stališ�e: po pridobitvi PGD-ja 
se naj imenovani pred izdajo potrdila o pla�anem komunalnem prispevku obrne na svet KS 
Lipovci. 

• Petega julija 2009 bomo odkrili kip Izdorju Horvatu Izaku. 
• Franc Cigan obveš�a: DPM Beltinci, v katerem so aktivni tudi lipovski mladi – ob�asno 

uporablja prostore vaškega doma Lipovci za sestanke in delavnice; o tem so poslali dopis. 
 
Sklep št. 292: 
Nagrade in nadomestila �lanom sveta KS ostanejo nespremenjene oz. se izpla�ujejo po istih 
kriterijih z za�etka tega mandata. Za posredovanje sklepa na ob�ino Beltinci zadolžen Franc C. 
 
Sklep št. 293: 
Zaradi izboljšanja prometne varnosti se na ob�ino Beltinci pošlje naslednji sklep: 

1. Na ob�inski cesti Gan�ani – Bratonci skozi Lipovce (Breg) se namestijo talne ovire in 
za�rtajo talne ozna�be kot sledi v to�kah 2 in 3: 

2. med prvo in drugo hišo iz smeri Gan�ani – leže�i policaj, 
3. pred Vaškim domom za�rtati talne ozna�be ( 2 x prehod za pešce ) in narediti prometni 

otok 
4. med zadnjo in predzadnjo hišo (Toplak – Pozderec) – leže�i policaj. 
5. Urediti prometno signalizacijo v krožiš�u »križ« tako, da bosta pri tem upoštevani obe 

novi kolesarski stezi in postaviti kovinsko ograjo med prometno cesto in kolesarsko 
stezo pri betonarni 

6. Zarisati prehod za pešce pri vklju�evanju na kolesarsko stezo iz smeri Bratonci 
(Vrbi�i) in asfaltirati del bankine v širni cca 3 metre med prometno cesto in kolesarsko 
stezo. 

Za posredovanje sklepa na ob�ino Beltinci zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 294: 
Na ŠRC zamenjamo elektri�no omarico in zmontiramo dvotarifni elektri�ni števec. Tako želimo 
zmanjšati stroške elektri�ne energije. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep: št. 295: 
Izvedejo se 4 priklopi (pla�ani komunalni prispevki: Forjan Jure in 3 x na ŠRC: Bašaragi�, 
Jakob in Krauthaker), na vodovodno omrežje. Zadolžen: Franc Baliga�. 
 
Vsi sklepi od št. 284 do 295 (razen sklepa 287) so bili sprejeti soglasno. 
 
Seja je bila zaklju�ena ob 23.15 uri 
 
Zapisal: Franc Baliga�                          Lipovci, 05.05.2009                                   Franc Cigan 
Podpredsednik sveta KS                                                                                    Predsednik sveta KS 


