S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 05.02. 2007, ob 18.00 uri v
sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ivan Zajc, Ema Mesarič in Slavko
Pivar.
V zvezi s točko 2 so bili na sejo vabljeni predsedniki oz. predstavniki vseh lipovskih društev, odborov in
organizacij (vsi prisotni, opravičil se je Jože Erjavec, seznam prisotnih je v prilogi).
V zvezi s točko 3 in 4 so bili vabljeni: (Tadej Ružič, SGP Pomgrad – se je opravičil), (Jože Horvat
Cestno podjetje – se je opravičil), (Jože Kerec, SGP Pomgrad GM – prisoten, prisoten pa je bil tudi
Mirko Babič), (župan Milan Kerman – prisoten), (Ivan Mesarič,svetnik občine Beltinci iz Lipovec odsoten), (Jože Erjavec, svetnik občine Beltinci iz Lipovec – se je opravičil).

Dnevni red:
1. Pregled sklepov 2. redne seje, 2. korespondenčne seje ter sprejem zapisnika
2. Klima in aktivnosti v lipovskih društvih, odborih, klubih in organizacijah (vabljeni
predsedniki in oz. predstavniki le teh)
3. Informacije v zvezi z izkoriščanjem gramoznice Vučja jama
4. Pobuda za prioritetno izgradnjo kolesarske/pešpoti na zelenici ob Pom-gradu (od semaf.
Križišča do zaselka pri železniški postaji) in nadaljevanje izgradnje kolesarske steze od
lipovskega pokopališča do križišča pri kapelici
5. Poročilo inventurne komisije, seznam odprtih terjatev (priloga)
6. Izgradnja ceste (pri novogradnjah Mlinarič Marjana in Ficko Slavka)
7. Sodelovanje s kapelskim odborom pri sanaciji stopnic in zamenjavi treh vrat v kapeli sv.
Petra in Pavla
8. Obravnava prispelih ponudb za postavitev spletne strani KS Lipovci
9. Razno: (aktivnosti med sejama – Franc Cigan), predlogi, pobude, poročila članov sveta s
področij dela, ki jih posamezni član sveta KS pokriva – vsi člani sveta).
Predsednik sveta KS je predlagal, da se spremeni dnevni red v skladu s prisotnostjo vabljenih gostov.
SKLEP št. 32/1:
Soglasno je bil potrjen dnevni red 3. redne seje sveta KS Lipovci, ter potrjen predlog
predsednika sveta KS o spremembi dnevnega reda.
Ad. 2
Pri točki 2 so bili prisotni oz. so podali poročila predsedniki oz. predstavniki društev, klubov, organizacij
v KS Lipovci in sicer:
Društvo za napredek umetnosti AQUILA – ga. Jožica Jakob, Društvo Svetega Petra in Pavla, ter
Kapelski odbor – g. Drago jerebic, HK Pliva Lipovci – g. Franc Maučec, g. Ivan Zajc, KMN Lipovci – g.
Roman Jona, KORK Lipovci – ga. Marica Vučko, KUD Lipovci – ga. Cvetka Rengeo g. Franc Cigan,
g. Alojz Sraka, PGD Lipovci – g. Sraka Mirjan, g. Jože Sraka, g. Franc Baligač, Turistično društvo – g.
Janko Bezjak.
Na začetku razprave poda predsednik sveta KS kratko poročilo o delovanju društev v preteklosti ter
načrtih KS o sodelovanju z društvi. KS Lipovci bo vzpodbujala delovanje vseh društev, s finančnega
vidika bo KS podpirala delovanje društev v skladu s razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi; pa tudi
glede na udeležbo v spomladanski čistilni akciji. Prav tako bi bilo smiselno izvesti širše akcije za
pridobivanje novih članov ter aktivnejše delovanje društev. V nadaljevanju so zastopniki društev podali
kratka poročila:
Društvo za napredek umetnosti Aquila – ga. Jožica Jakob
Pripravlja se razstava slik likovne kolonije v Novem Mestu, 2. marca. V letu 2007 se bo izvedla
jubilejna 15. kolonija v okviru katere bo tudi izšla monografija v 1.000 izvodih. Prav tako se izvajajo
aktivnosti za preučitev možnosti za postavitev spominskega obeležja Izaku Horvatu, ter funkcionalne
ureditve njegovega ateljeja.
Kapelski odbor – g. Drago Jerebic
Trenutno poteka obnova kapelskih stopnic, pridobljena pa je tudi ponudba za menjavo 3 vrat in ograje.
Kapelski odbor skrbi za izvajanje verskih dogodkov, ter za čiščenje in urejanje kapele in njene okolice.
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Navedene aktivnosti bodo potekale tudi v letu 2007. g. Jerebic poda mnenje, da bi bilo potrebno najti
druge rešitve za izvajanje nekaterih prireditev (obdarovanje novorojenčkov…), ki nimajo verske
vsebine in kot take ne spadajo v oz. ob kapelico.
Društvo Svetega Petra in Pavla – g. Drago Jerebic
V letu 2007 se načrtuje obnovitev svečnikov (tekoči vosek), nabava sveč na tekoči vosek v kapeli ter
izvajanje humanitarnih aktivnosti. G. Jerebic je tudi opozoril, da bi bilo, zaradi dotrajanosti, smiselno
zamenjati črno zastavo na pokopališču in najti tehnično rešitev za njeno namestitev.
HK Pliva Lipovci – g. Franc Maučec, g. Ivan Zajc
Podrobnejši načrt delovanja bo predstavljen na občnem zboru. V letu 2007 pa bodo bistvene
dejavnosti usmerjene na udeležbo kluba na 2 evropskih prvenstvih ter obnova športnega centra v
skladu s finančnimi možnostmi. Izpostavljen je bil problem vandalizma na objektih športnega centra, ki
obsega namerno zaporedno uničevanje klopi, inštalacij, ograj…
KMN Lipovci – g. Roman Jona
V letu 2007 bosta delovali 2 ekipi. Športni objekti so relativno že stari in se pojavlja potreba po njihovi
obnovi. Klub obnavlja infrastrukturo v skladu s finančnimi možnostmi. Pereč problem je močno
razpokani asfalt, na katerem bo v prihodnje težko igrati nogomet. Prav tako je bil izpostavljen problem
vandalizma, ki se pojavlja tudi na objektih v uporabi KNM Lipovci.
KORK – Lipovci – ga. Marica Vučko
Osnovna dejavnost je organiziranje humanitarnih akcij in krvodajalskih akcij. KORK je v preteklem letu
pridobil 10 novih krvodajalcev. V Letu 2007 bodo aktivnosti usmerjene v pridobivanje novih članov,
organiziranje krvodajalskih akcij, izvedbo humanitarnih akcij, saj je opažen porast socialno ogroženih
družin in posameznikov, delo z starejšimi občani, izvajanje aktivnosti samopomoči…. K svojim
aktivnostim želi KORK privabiti več mladih, ki sedaj niso aktivni oz. ne sodelujejo v delu KORK-a.
KUD – Lipovci – ga. Cvetka Rengeo, Alojz Sraka, Franc Cigan
V KUD-u Lipovci se bodo izvajale aktivnosti obeleževanja praznikov in izvajanje raznih drugih
prireditev in aktivnosti. V okviru KUD-a deluje tudi pevski zbor, ki bo letu 2007izdal v CD. KUD bo
določena sredstva poskušal pridobiti tudi s prijavami na različne javne razpise. Prav tako se v KUD-u
pogreša aktivnejša vloga mlajših članov, predvsem osnovnošolcev in srednješolcev. Opozorjeno pa je
bilo tudi na neustrezen odnos Občine Beltinci do financiranja društev. Društva nikakor ne smejo in ne
bodo predmet med političnega obračunavanja v občinskem svetu Občine Beltinci.
PGD Lipovci – g. Jože Sraka, g. Mirjan Sraka, g. Franc Baligač
Načrti društva v prihodnje so usmerjeni v zagotavljanje boljših pogojev za delovanje društva. V društvu
se ugotavlja, da so prostori gasilskega doma v zelo slabem stanju in se izvajajo aktivnosti za preučitev
možnosti in smiselnosti obnove doma. V letu 2007 bodo izvedene aktivnosti nujnega investicijskega
vzdrževanja. Prav tako se v društvu ugotavlja, da je tehnično vozilo zastarelo in neustrezno za
izvajanje gasilskih akcij. Vozilo nima rezervoarja za vodo in med mešalcev za penilo, vendar pa ne
obstajajo možnosti (sofinanciranje) za nakup novega, saj PGD po kategorizaciji gasilske zveze ni
upravičeno do tovrstnega vozila.
Turistično društvo – g. Janko Bezjak
V načrtu društva za leto 2007 je izvedba 14 prireditev. Izmed teh prireditev je potrebno izpostaviti tri
večje t.j. sodelovanje na folklornem festivalu, praznik buč in pustna prireditev s povorko. Aktivnosti bo
društvo lahko izvedlo le pod pogojem, da bo Občina Beltinci predvidoma in v predlagani višini odobrila
in nakazala sredstva. Prav tako je bilo opozorjeno na nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev oz. umik
predloga o financiranju društev iz dnevnega reda občinskega sveta občine Beltinci.
AD.3
Pri točki 3 so se razpravi pridružili g. Kerec in g. Babič iz SGP Pomgrad in g. Kerman – župan Občine
Beltinci
V uvodu je g. Jože Kerec podal informacijo o trenutnem stanju aktivnosti v gramoznici Vučja Jama.
Bager je bil preseljen 10.12.2006, prav tako je bila postavljena trafo postaja. Kopanje se je pričelo v
prvi tretjini januarja. Dnevno se sedaj izkopa cca. 800 m 3 gramoza, do sedaj je izkopano približno 7 –
8.000 m3 gramoza. Odvoz se bo predvidoma pričel po 10. februarju. Izvozna pot je narejena direktno
na traso avtoceste in ne ovira prometa po vaških in poljskih poteh. Tehtanje bo potekalo preko
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umerjene tehtnice na nakladalcu. Za vsako nakladanje se izda tehtni list, ki je tudi nato osnova za
obračun.
S strani CP Murska Sobota je bil podan predlog za podaljšanje obratovalnega časa v delovnih dneh na
3 izmene in v soboto na 2 izmeni. Z izboljšanjem vremena pa bi se pričelo tudi urejanje brežin ob vaški
cesti.
Predsednik sveta KS poda mnenja nekaterih najbližjih stanovalcev, to je: Klemenčič Marice, Alojzije
Luk in Bojana Žižka, hkrati poudari, da bo s podaljšanjem obratovalnega časa bolj moteno življenje v
KS, vsekakor pa sprejemamo pobudo za podaljšanje obratovalnega časa, saj je to v vsestranskem
interesu. Zaradi dodatnih motenj, ki bi izvirale iz podaljšanega obratovanja KS pričakuje tudi
pripravljenost sodelovanja CP Murska Sobota in SGP Pomgrad pri projektih, ki se izvajajo v KS in
občini Beltinci. S strani predsednika sveta KS je bi podan predlog, da CP Murska Sobota in SGP
Pomgrad pristopita k izgradnji kolesarske steze od pokopališča do križišča regionalne ceste, izgradnji
steze od križišča »pri križu« v obe strani, t.j. proti vasi in proti železniški postaji, ter zagotovitev
gramoza za utrjevanje poljskih poti in krpanje udarnih lukenj na asfaltiranjih cestah v KS Lipovci.
Mnenju predsednika sveta KS se pridruži tudi župan, ki se obveže da se na Občini Beltinci pripravi
informacijska lokacija, pripravi predlog izgradnje kolesarskih stez iz prejšnjega odstavka in se ga
posreduje na SGP Pomgrad in CP Murska Sobota. Po poslanem predlogu bo Občina Beltinci
organizirala sestanek z odgovornimi v obema podjetjema.
G. Alojz Sraka poda mnenje, da mora biti KS Lipovci v primeru izgradnje omenjenih projektov s strani
SGP Pomgrada in CP Murska Sobota upravičena s strani Občine Beltinci do enake višine sredstev za
urejanje infrastrukture, katera se bodo v tem primeru uporabila za druge projekte. Z mnenjem g. Srake
so se strinjali vsi člani sveta KS Lipovci.
SKLEP št. 33/1
Soglasno se sprejme sklep, da se CP Murska Sobota podaljša obratovalni čas v gramoznici
Vučja jama v delovnih dneh na 3 delovne izmene in ob sobotah na 2 delovni izmeni. V nedeljo
in ob državnih praznikih se ne obratuje. Podaljšani delovni čas se sprejme za 2 meseca in sicer
od 12.2.2007 do 12.4.2007. Aneks pripravi Cestno Podjetje Murska Sobota. Dopuščena je
možnost podaljšanja obratovanja tudi v prihodnje, če bo sklenjen dogovor s CP Murska Sobota
in SGP Pomgradom o sodelovanju pri izgradnji kolesarskih stez od pokopališča do križišča
regionalne ceste, od »križa« do vasi in do železniške postaje, ter pripravljenosti podjetij za
zagotovitev gramoza za utrjevanje poljskih poti in krpanja udarnih lukenj na asfaltnih površinah
(cestah) v KS Lipovci.
Ad. 6
Pri točki 6 je bila podana informacija o prispelih ponudbah za izgradnjo dovozne ceste. Na objavljeni
razpis za izgradnjo ceste do g. Ficka sta prispeli 2 prijavi. Z namenom pridobitve primerljivih ponudb
se je bi razpis za izgradnjo ceste ponovljen in k oddaji ponudbe so bili povabljeni tudi izvajalci izven
Občine Beltinci (ureja Iztok Jerebic, občina Beltinci).
Ad. 8
Predsednik sveta KS poda informacijo o prejetih ponudbah za izdelavo spletne strani KS Lipovci. Na
razpis so prispele 3 prijave, najugodnejša je bila ponudba ponudnika SEIPRO.
G. Kerman poda informacijo, da je od meseca oktobra v predelavi spletna stran Občine Beltinci in bo
predvidoma dokončana v tem mesecu. G. Kerman poudari, da bi bilo smiselno počakati in se vključiti v
občinsko internetno stran. Na postavljena vprašanja s strani članov KS Lipovci se je g. Kerman
obvezal, da bo podal informacijo o tehničnih možnostih internetne strani in sicer: možnost
samostojnega urejanja strani za področje KS, možnost video striminga preko internetne strani v
realnem času in ogled video oddaj in posnetkov iz arhiva.
SKLEP 34/1
Soglasno se sprejme sklep, da se prispele tri ponudbe za izdelavo internetne strani ne bodo
obravnavale do pridobitve informacije s strani Občine Beltinci o možnostih celovite rešitve za
vse KS v okviru internetne strani Občine Beltinci.
Ad. 7
Predsednik sveta KS poda informacijo o tekočih aktivnostih v kapeli. Stopnice so bile zamenjane,
keramika je nabavljena, pridobljena je ponudba za zamenjavo vrat in ograje. V okviru KS je bil v
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lanskem letu že sprejet sklep o odobritvi 150.000 SIT za predvideno investicijo, ki pa še niso bila
izkoriščena.
SKLEP 35/1
Soglasno se sprejme sklep, da KS poravna račun za izdelavo ograje in vrat v kapeli v višini
1.043,23 EUR, v ceno je že vračunan DDV. Odobreni znesek obsega neporabljena sredstva iz
leta 2006 in dodatno odobrena sredstva za leta 2007.
Ad. 5
Predsednik inventurne komisije poda poročilo o opravljeni inventurni komisiji in ugotovitvah, ter poda
predlog za odpis določenih osnovnih sredstev in terjatev.
SKLEP 36/1
Svet KS Lipovci soglasno sprejme zapisnik o opravljeni inventuri za leto 2006.
SKLEP 37/1
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se zapadle terjatve iz naslova samoprispevka
zdomcev, ki izhajajo izpred leta 2004, odpišejo. Za neporavnane terjatve iz naslova kabelske
televizije in vodarine se obvesti Komuno Beltinci, da prične z izterjavami. Za neplačane
prispevke za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice se dolžnikom pošljejo dopisi z
vljudnostnim opozorilom za plačilo, ter se prične voditi evidenca neplačnikov z namenom
izterjave ob uporabi mrliške vežice. Za izvedbo se zadolži g. Franc Cigan
Ad. 1
Svet KS pregleda zapisnike in realizacijo sklepov.
Svet KS soglasno potrdi zapisnik 2. redne in 2. korespondenčne seje sveta KS Lipovci.
Ad. 9
Predsednik sveta KS poda ob prisotnosti g. Kermana predlog nove pogodbe o vzdrževanju električnih
napeljav v KS Lipovci, katero vzdržuje g. Slavko Barbarič. G. Kermanu se preda predlog pogodbe v
potrditev in podpis.
Predsednik KS v nadaljevanju poda naslednje informacije:









Na Občino Beltinci so posredovane izmere za popis nepremičnin, ki so v lasti KS Lipovci
Nabavljeni so 3 koši za smeti in 2 pepelnika
V KS se bodo izvajali tehnični pregledi za traktorje s strani AMZS in Avto Aresa
Občinska inšpektorica poda dopis na KS da je potrebno obvestiti lastnike dreves ob poteh, da jih
obrežejo
Vrnjeno je bilo gradbeno dovoljenje za g. Janeza Casarja
Prejeto je bilo obvestilo s strani SAZAS-a o fakturiranju v primeru javnega predvajanja
Plačilni promet v obdobju od prejšnje seje do 5.2.2007
Trenutno prostem delovnem mestu javnega delavca

SKLEP 38/1
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se obvesti Občino Beltinci, da imenuje javnega delavca za
opravljanje del v KS Lipovci. Svet KS poda predlog za imenovanje g. Martina Srako, ki bi hkrati
opravljal tudi delo kurirja.
SKLEP 39
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se pripravi kulturni program za materinski dan oz. dan
žena dne 17.3.2007 ob 18 uri. Pogostitev pripravi Vrtnica. Gostjam se podari tudi manjše darilo
– lončnica. Prispevek s strani udeleženk je 5 EUR. Za glasbeni del se pridobi ponudba g. Jožeta
Tivadarja iz Lipovec in g. Matije Forjana iz Bratonec.
g. Alojz Sraka poda informacijo o trenutnem stanju posod za ločeno zbiranje odpadkov, informacijo
občinske inšpektorice ga. Maroša o možnostih postavitve dodatnih košev ter o zapuščenih folijah, ki so
na kmetijskih zemljiščih.
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SKLEP 40
Svet KS soglasno sprejme sklep da se Občino Beltinci obvesti o nabavi dodatnih posod za
ločeno zbiranje odpadkov in sicer:
Pri kapeli se nabavijo štiri 240 litrske posode – 1 za zbiranje papirja, 1 za zbiranje stekla in 2 za
zbiranje odpadne plastike, na lokaciji pri hišni številki 64 se nabavi dodatni kontejner 1100
litrov za zbiranje odpadne plastike, pri Trgovini Metko se dodatno nabavi 1 - 240 litrska posoda
za zbiranje odpadne plastike, 1 – 240 litrska posoda se na lokacijo preseli iz lokacije pri hišni
številki 64, pri vaškem domu se dodatno nabavi kontejner kapacitete 1100 litrov za zbiranje
odpadne plastike. Za izvedbo se zadolži g. Alojz Sraka.
SKLEP 41
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se zadolži občinsko inšpektorico ga. Alenko Maroša da
izvede inšpekcijski pregled na kmetijskih zemljiščih na katerih so zapuščene plastične folije;
prav tako se jo obvesti, da v prihodnje vsa obvestila oz. opozorila objavlja po internem kanalu
K3 CATV Beltinci.
Predsednik poda informacijo o 2 prispelih ponudbah za postavitev ulične svetilke pri novogradnji g.
Dušana Receka. Prispeli sta ponudbi družbe Elektro Maribor v višini 2.063 EUR in Elektra Sraka s.p. v
višini 1.672 EUR.
Predsednik sveta KS v nadaljevanju poda pisno prošnjo g. Sašota Štapeka za obročno plačilo
komunalnega prispevka.
SKLEP 42
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se za postavitev ulične svetilke pri novogradnji g. Dušana
Receka izbere Elektro Sraka s.p., ki je bil ugodnejši od Elektro Maribor.
SKLEP 43
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se g. Sašotu Štapeku odobri odplačilo komunalnega
prispevka v višini 2.100 EUR na 4 obroke, s tem, da se ga obvesti, da mora prvi obrok plačati
do 1.3.2007, saj bo predvidoma po tem datumu znesek komunalnega prispevka višji. Potrdilo o
plačilu komunalnega prispevka bo g. Sašo Štapeku izdano po plačilu vseh obrokov. Za izvedbo
se zadolži g. Franc Cigan.
G. Alojz Sraka poda pobudo za izgradnjo vsaj dveh otokov na občinski cesti Bratonci – Gančani skozi
naselje Lipovci.
SKLEP 44
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se posreduje na Občino Beltinci predlog za postavitev vsaj
dveh prometnih otokov na občinski cesti Bratonci – Gančani skozi naselje Lipovci z namenom
umirjanja prometa. Za določitev lokacije prometnih otokov se zadolži g. Alojz Sraka.
G. Ivan Zajc poda informacijo o stanju na ŠRC-ju glede vandalizma.
SKLEP 45
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se zadolži g. Slavka Barbariča, da nabavi in zamenja
poškodovane naprave in elektro inštalacije na ŠRC
g. Janko Bezjak poda informacijo o dveh dotrajanih cimpresah ob kapeli.
SKLEP 46
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se obvesti kapelski odbor o smiselnosti odstranitve starih
cipres in ureditve celotnega prostora okoli kapele. Za izvedbo se zadolži g. Franc Cigan.
Seja je bila zaključena ob 22:40 uri.

Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 09. 02. 2007

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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