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Zapisnik 4. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 16.03. 2007, ob 19.00 

uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 
 

Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ivan Zajc, Ema Mesarič in 

Slavko Pivar.  

Odsotni: / . 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled sklepov 3. redne in 3. korespondenčne seje ter sprejem zapisnikov 

2. Računovodski izkazi za leto 2006 – zaključni račun in potrditev 

3. Planirana poraba sredstev iz naslova NUSZ za leto 2007  

4. Obravnava prejetega 1. poročila od koncesionarja v zvezi z izkoriščanjem in sanacijo 

gramoznice Vučja jama (osnova za izdajo računa za mesec februar 2007) 

5. Razno: aktivnosti med sejama (franc Cigan), predlogi, pobude, poročila članov sveta s 

področij dela, ki jih posamezen član pokriva /vsi člani sveta). 

 

Predsednik KS poda točke 4. redne seje KS Lipovci. 

 

Sklep št. 55: 

Svet KS soglasno sprejme dnevni red 4. redne seje KS Lipovci.  

 

Ad.1 

Predsednik KS poda pregled zapisnikov 3. redne in 3. korespondenčne seje, ter poda informacijo 

o sestanku med g. Kermanom in g. Ružičem o izgradnji kolesarskih stez ter sanaciji cestišč in 

sklepov s sestanka o skupni internetni strani Občine Beltinci. Na podlagi realizacije sklepa 44 je 

bilo ugotovljeno, da g. Sraka ni kompetentna oseba za določitev lokacije prometnih otokov ter se 

pri sklepu 44 črta zadnji stavek sklepa in se glasi: 

 

Sklep št. 44: 

Svet KS soglasno sprejme sklep, da se posreduje na Občino Beltinci predlog za postavitev 

vsaj dveh otokov na občinski cesti Bratonci – Gančani skozi naselje Lipovci z namenom 

umirjanja prometa. 

 

Sklep št. 56: 

Svet KS soglasno sprejme zapisnik 3. redne in 3. korespondenčne seje KS. 

 

Ad.2 in Ad.3 

Predsednik sveta KS Lipovci poda poročilo o porabi sredstev za leto 2006. Prav tako je s strani 

KS Lipovci bilo pripravljeno poročilo o porabi, ki je bilo predano na Občino Beltinci, ter izdelan in 

predan plan porabe sredstev za leto 2007. 

 

Sklep št. 57: 

Svet KS soglasno sprejme zaključni račun in računovodsko poročilo, ki je priloga temu 

zapisniku, s tem da ima KS Lipovci iz naslova izgradnje kolesarske steze, ki jo je sama 

financirala terjatev do Občino Beltinci v višini 4.186.931,76 SIT oz. (17.471,76 EUR) iz 

česar so bodo refundirali projekti v okviru KS Lipovci, ki se sicer financirajo iz sredstev KS 

Lipovci. 
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Sklep št. 58: 

Svet KS soglasno sprejme sklep da se potrdi plan porabe sredstev iz naslova NUSZ za leto 

2007, kateri je priloga k temu zapisniku. 

 

Ad.4 

 

Predsednik sveta KS poda informacijo o prvem poročilu v zvezi z izkoriščanjem gramoza iz Vučje 

jame. V mesecu februarju, brez zadnjih dveh dni, je bilo odpeljanih 11.376,97 m3.  

 

Sklep št. 59: 

Svet KS soglasno sprejme sklep da se koncesionarju Cestno podjetje Murska Sobota izda 

račun za odpeljani gramoz na podlagi podanega poročila. 

 

 

Sklep št. 60: 

Svet KS soglasno sprejme sklep da se sredstva pridobljena iz naslova sredstev iz koncesije 

za črpanje gramoza avtomatsko vežejo z dnem priliva na transakcijski račun KS Lipovci. 

 

Ad. 5 

Predsednik sveta KS Lipovci poda poročilo dogodkov med sejama: 

1. sestanek s dr. Gomboši o spletni strani Občine Beltinci in krajevnih skupnostih v Občini 

Beltinci 

2. nabava računalnikov za KS v Občini Beltinci 

3. informacijo o ureditvi označitve izvoza iz avtoceste ter prometnih oznakah 

4. podana ponovna pobuda Občini Beltinci o poglobitvi nadvoza zaradi prehoda kmetijskih 

strojev 

 

Predsednik sveta KS Lipovci, zaradi višjih stroškov komunalnega opremljanja parcel od 

določenega zneska za komunalni prispevek, poda pobudo za spremembo višine komunalnega 

prispevka.  

 

 

Sklep št. 61: 

Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep da znaša komunalni prispevek na mestih kjer je 

vzpostavljena osnovna infrastruktura (cesta, vodovod) za domačine 1.500 EUR za  kupce 

izven KS Lipovci 2.500 EUR, v okolici ŠRC-ja kjer je izgrajena infrastruktura v obliki 

ceste, vodovoda in električnega priklopa 2.500 EUR za domačine in za kupce izven KS 

Lipovci 3.500 EUR. V primeru posebnih vrst izgradenj (večstanovanjski objekti, obrtni 

objekti…) bo ceno komunalnega prispevka določil svet KS Lipovci za posamezno lokacijo 

posebej. Cene za komunalne priključke pričnejo veljati z 16.03.2007. 

 

Predsednik KS poda informacijo, da so na starem črpališču za vodovod popustila vrata in je 

objekt odprt. Zadolži se g. Franc Baligač da ugotovi okvirne stroške sanacije. 

 

Ob vaškem domu je potrebno obrezati stari oreh, ki ogroža stavbo. 

 

Sklep št. 62: 

Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se zadolži g. Jurič da obreže oreh do mere, da 

ne bo ogrožal zgradbe vaškega doma. 

 

Predsednik sveta KS Lipovci poda informacijo o plačanih računih med sejama. 
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G. Bezjak poda informacijo o predaji poslov novemu javnemu delavcu, ki je prevzel vsa popisana 

delovna sredstva ter obseg del, za katere je zadolžen.  

 

Predsednik sveta KS Lipovci poda informacijo o možnostih podaje člankov v glasilo Mali rijtar, ki 

jih je potrebno oddati do 20.3.2007, ter o čistilni akciji, ki se bo izvajala v Občini Beltinci dne 

31.03.2007. Za čistilno akcijo je potrebno izdati poročilo, ki bo tudi osnova za delitve dela 

proračunskih sredstev za delovanje društev. 

 

g. Bezjak poda priporočilu predsedniku KS, da se naj v naslednjo Lipovsko poutico poda 

informacija o režimu razsvetljave na pokopališču v primeru pogrebov. Na pokopališču je 

kontejner preblizu mrliške vežice in ga je potrebno premakniti oz. oddaljiti od mrliške vežice.  

 

g. Sraka poda informacijo o 65 obletnici poroke zakoncev Geld iz Lipovec, ki bosta praznovala 

obletnico poroke z mašo 14. aprila 2007, ter 60 obletnice poroke zakoncev Berendijaš, ki sta jo 

že praznovala in predlaga, da se jim izroči manjše darilo. 

 

Sklep št. 63: 

Svet KS Lipovci soglasno sprejme da se zakoncema Geld in Berendijaš podarita priložnostni 

darili, ki se jima izročita ob jubileju zakoncev Geld oz. na obisku pri zakoncema Berndijaš v 

višini 50 EUR za vsakega. 

 

 

 

 

Seja je bila končana ob 22.40 uri. 

 

Tajnik sveta KS:                             Lipovci, 16.  03. 2007                              Predsednik sveta KS: 

   Slavko Pivar                                                                                                        Franc Cigan       
 


