
             S V E T                                                    MANDAT 

KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI                                       2006 - 2010 

 

Zapisnik  19. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 2. 6. 2009, ob 19.00 uri v 
sejni sobi vaškega doma Lipovci 

 
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka. 
Odsotni: Ivan Zajc, Ema Mesarič. 
Vabljeni k točki 5: župan Občine Beltinci. 
Prisotni: dir. občinske uprave Občine Beltinci, Venčeslav Smodiš. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov 18. redne seje in sprejem zapisnika (poslano po e- pošti in kot priloga k vabilu 
po pošti ). 

2. Imenovanje gradbenega odbora za izgradnjo sekundarne kanalizacije v KS Lipovci. 
3. Pripombe na prvo branje Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Beltinci – priloga. 
4. Obravnava vloge GZ Beltinci. 
5. Zazidalni načrt pri ŠRC (težave investitorjev pri pridobitvi gradbenega dovoljenja). 
6. Nadaljevanje aktivnosti pri prenovi mrliške vežice. 
7. Vodna učna pot Lipovci, javna dela, urejanje okolice Vučja jama. 
8. Razno: (aktivnosti med sejama, predlogi, pobude in poročila članov sveta s področja dela, ki 

ga posamezni član sveta KS pokriva ( vsi člani sveta ). 
 
Sklep št. 296 
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 19. redno sejo sveta, s tem, da se točki dnevnega reda 2 in 
5 zamenjata. 
 
Ad. 1 
Sklep št. 297 
Zapisnik 18. redne seje je bil sprejet soglasno. 
 
Ad. 5 
Na parcelah blizu ŠRC želita Melita Krauthaker in Marko Jakob graditi stanovanjske objekte, vendar 
imata probleme pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Na svet KS in občino Beltinci sta poslala dopise v 
katerih sta opisala svoje težave. 
G. Venčeslav Smodiš pove, da je zazidalni načrt na omenjenih parcelah iz leta 1996 in razloži od kot 
izvirajo omenjene težave. 
Vsi člani sveta soglašamo, da je čim prej potrebno poiskati primerno rešitev. 
 
Sklep št. 298 
Za rešitev problematike za pridobitev gradbenih dovoljenj investitorja Krauthaker Melita in M – STAT 
biro predlagamo, da občina Beltinci najde najcenejšo in najhitrejšo rešitev ( prekritje PUP-a ). Slep se 
posreduje na občino Beltinci. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 299 
Dokonča se sporni vodni vod na parceli št.2363/1. Na parcelah št. 2363/2 do 2363/4 se vzpostavi 
prvotno stanje. K izgradnji vodovoda smo pristopili na željo investitorja, a smo zaradi oviranja prometa 
odlagali izkopano zemljo na njegovo parcelo. Zadolžena: Franc Cigan in Franc Baligač. 
 
Ad.3 
Obravnavali smo odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Beltinci in dali pripombo na 26. člen druge 
alineje, ki govori o financiranju javne službe. 
 
Sklep št. 300 
Na občino Beltinci se pošlje pripomba na drugo alinejo 26. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini 
Beltinci (prvo branje) in sicer se naj druga alineja 26. člena glasi: 

- del komunalnega prispevka, ki se nanaša na vodovodni priključek.  
Zadolžen: Franc Cigan. 
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Ad. 4 
Sklep št. 301 
Ob tekmovanju GZ Beltinci, ki bo potekalo na ŠRC Lipovci - izdamo naročilnico za nakup pokalov. 
Zadolžen: Franc Cigan. 
Ad. 2 
Sklep št. 302 
V gradbeni odbor za izgradnjo sekundarnih vodov kanalizacije se imenujejo: Janko Bezjak – 
predsednik, Roman Jona – član, Alojz Sraka – član, sodelujejo pa Franc Cigan, Franc Baligač in                   
Ema Mesarič. Sklep se posreduje na občino Beltinci, zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad. 6 
Pridobili smo dva predračuna za projekt adaptacije in dozidave mrliške vežice in sicer od                   
Tatjana Borovšak s.p. in Remo Zrinski in drugi. 
Sprejet je bil dogovor, da se zaprosi dodaten popust ugodnejšega ponudnika, za kar se zadolži Franc 
Cigan. 
 
Ad. 7 
 
Sklep št. 303 
Za potrebe urejanja Vučje jame nabavimo iz sredstev koncesnine traktor za košnjo trave. Naročilnico 
izda občina Beltinci. Zadolžen: Franc Baligač. 
 
Določimo lokacijo za postavitev klopi in košev ob Vučji jami. 
Sklep št. 304 
Dne 13.06.2009 organiziramo čistilno-ureditveno akcijo; osredotočimo se na okolico Vučje jame. 
 
Ad. 8 
Seznanili smo se z vsebino pogodbe o obratovanju in vzdrževanju CATV med občino Beltinci in firmo 
Teleing. 
Janko Bezjak predlaga, da je potrebno pregledati cestni svet, ker na nekaterih mestih določene stvari 
ovirajo promet, prav tako predlaga, da bi staro leseno AP prestavili na park Pinkava. 
 
Sklep št. 305: 
Svet KS soglaša, da TD Lipovci prebarva in prekrije staro avtobusno postajo z opečno kritino ter jo 
prestavi na park Pinkava. 
 
Sklep št. 306: 
Na zapornico pri Vučji jami zmontiramo znak » STOP », nabavi pa se še dodaten znak: prepovedan 
promet - razen za pešce in kolesarje. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 307: 
Na križišču pri Vaškem domu ( Sraka – Pintarič ) postavimo ogledalo; do nadaljnjega ne postavljamo 
novih cestnih ogledal. Zadolžen: Janko Bezjak. 
 
Predsednik sveta je podal informacijo in hkrati predlagal, da bi v sklopu projekta prenove JR, ki poteka 
preko občine Beltinci – istočasno uredili določene točke po naši KS (postavitev AP, osvetlitev, ureditev 
mini parka, JR ob Vučji jami, ureditev JR ob kapeli ipd.)… 
 
Sklep št. 308 
Na občino Beltinci se pošlje pobuda oz. predlog, da bi v sklopu projekta prenove JR istočasno uredili 
določene točke po naši KS. Zadolžen: Franc Cigan. 
Sklep št. 309 
PGD Lipovci se za promocijo KS Lipovci za leto 2009 odobri 500,00 EUR. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Vsi sklepi od št. 296 do št. 309 so bili sprejeti soglasno. 
Seja je bila zaključena ob 23.00 uri 
 
Zapisal: Franc Baligač                          Lipovci, 2. 7. 2009                                      Franc Cigan 
Podpredsednik sveta KS                                                                                    Predsednik sveta KS 


