S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 5. korespondenčne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 1., 6., 12., 13., 20., 22., 24., 26., 28.
junija in 10. julija 2007
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ivan Zajc, Ema Mesarič in Slavko
Pivar.
Odsotni: / .
Sejo je sklical, vodil in zapisal zapisnik Franc Cigan.
Dnevni red:
1. Sprejem HK Pliva Lipovci po vrnitivi z evropskega prvenstva skupine B.
2. Aneks št. 3 k Pogodbi o izkoriščanju in sanaciji gramoznice Vučja jama.
3. Ureditev turistične točke vaški breg.
4. Ocvetličenje ob pokopališču.
5. Izgradnja požiralnika ob hišni št. 270 (Marija Maučec).
6. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
Ad 1)
HK-ju Pliva Lipovci se je uspelo obdržati v B skupini evropskega hokeja na travi, kar so potrdili na
evropskem prvenstvu v Pragi.
SKLEP št. 102
Soglasno se sprejme sklep, da se HK Pliva Lipovci ob vrnitvi z evropskega prvenstva skupine
B pripravi sprejem (večerja s pijačo) v gostilni Vrtnica. Zadolženi: Franc Cigan, Ivan Zajc.
Ad 2)
TD Lipovci je začelo z urejanjem turistične točke vaški breg: opravljena je bila intenzivna košnja,
izdelana in postavljena je masivna miza s klopmi, KS je nabavila koš za smeti… Z urejanjem je pa
potrebno nadaljevati: zasaditev dreves, izgradnja studenca, dohodnih stezic itd…
SKLEP št. 103
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se v vrtnem centru Kalia nabavijo trije javorji za
turistično točko vaški breg, dostavo dreves opravi proti plačilu Robert Bobovec, drevesa pa
zasadita javna delavca. Zadolženi: Janko Bezjak in Franc Cigan.

SKLEP št. 104
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se za ureditev turistične točke vaški breg naroči
izgradnja studenca (ročna črpalka), katera bo služila za osvežitev turistične ponudbe in za
zalivanja rastlinja na tej točki. Izgradnjo opravi Miro Korošak s.p. po predhodno pridobljenem
predračunu; izgradnjo je potrebno prijaviti na občini. Zadolžen: Janko Bezjak.

Ad 3)
Koncesionarju CP Murska Sobota se 12. 6. 2007 izteče aneks št. 2 k Pogodbi o izkoriščanju in sanaciji
gramoznice Vučja jama v zvezi z obratovalnim časom, na kar ima nekaj krajanov pripombe (hrup
ponoči…) S šestimi glasovi za in enim proti je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP št. 105:
Koncesionarju se podaljša aneks št. 1 za dodatne 3 meseca (torej do 12. septembra 2007) v
zvezi z obratovanjem v gramoznici (0-24 ur, ob nedaljah in praznikih gramoznica ne obratuje).
Aneks št. 3 podpišeta obe pogodbeni stranki, parafira pa ga župan občine Beltinci. Zadolžen:
Franc Cigan.
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SKLEP št. 106:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se koncesionarju Cestno podjetje Murska Sobota izda
račun za odpeljani gramoz (35.138,79 m3) na podlagi podanega poročila za mesec maj 2007,
poročilo je priloga tega zapisnika. Zadolžen: Franc Cigan. Kontrolo poročila opravi Slavko Pivar.

Ad 4
Cvetlice ob pokopališču so dotrajane, zato jih je potrebno nadomestiti s sezonskimi.
SKLEP št. 107:
Pri cvetličarni Valentini Smej s.p. se naročijo cvetlice za ureditev gredice ob pokopališču.
Zadolžen: Franc Cigan.
Potrebno pa je tudi urediti zelenice po celotni krajevni skupnosti, kar pa prav tako ureja Turistično
društvo Lipovci, katero ima to aktivnost opredeljeno v svojem letnem programu dela.

Ad 5)
V delu ulice pri hišni številki 270 (Marija Maučec) se ob nalivih zbere večja količina vode na cestišču, o
čemer se je ob zadnjem nalivu prepričal tudi predsednik sveta KS Lipovci. O vsem tem je zgoraj
imenovana obvestila svet KS Lipovci, le-ta pa medobčinsko inšpektorico, katera si je ogledala kraj
dogodka skupaj s strokovnjaki in predlagala izgradnjo dodatnega požiralnika. Marija Maučec je na
občino Beltinci naslovila tudi zahtevek za izdajo soglasjo za ureditev pločnika vzdolž njene parcele;
občina Beltinci je kopijo tega zahtevka poslala svetu KS Lipovci v vednost. Stališče sveta KS Lipovci
je, da se ureditev pločnika opravi po izgradnji požiralnika pod določenimi pogoji, o čemer bo svet KS
Lipovci odločal, v kolikor bo k temu poklican s strani občine Beltinci, na katero je naslovljen zahtevek.
O tem je imenovana obveščena ustno. Dne, 27. 6. 2007 je Jani Senica (Občina Beltinci) vprašal
predsednika KS Lipovci, kaj naj napiše v soglasje za ureditev zadevnega pločnika. Stališče sveta KS
Lipovci v zvezi s tem je, da se pločnik uredi na podoben način kot ga je uredil Janko Bezjak in to šele
po izgradnji požiralnika meteorne vode.
SKLEP št. 108:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep o izgradnji požiralnika meteorne vode z dovodnim
kanalom (muldo) pri hišni številki 270, zato se izgradnja naroči pri Cestnem podjetju Murska
Sobota. Občini Beltinci se sporoči, da se v soglasje za ureditev pločnika ob parceli Marije
Maučec, h.št. 270 zapiše: »Pločnik se uredi na podoben način kot ga je uredil njen sosed –
Janko Bezjak, višina pločnika je dovoljena le do ravni cestišča oz. manj, sama izgradnja pa se
lahko začne šele po izgradnji požiralnika meteorne vode. Zadolženi: Franc Cigan, Janko Bezjak.
SKLEP št. 109:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se pri Cestnem podjetju pridobi predračun za
izgradnjo igrišča za odbojko na mivki. Za dodatne informacije je na razpolago pobudnik
izgradnje - Bojan Novak. Zadolženi: Ivan Zajc, Janko Bezjak.
Medobčinska inšpektorica predlaga za umiritev prometa na glavni vpadnici v Lipovce na ovinku pri
hišni številki 41a omejitev hitrosti na 40 km/h in zaris polne črte.
SKLEP št. 110:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se strinja s predlogom medobčinske inšpektorice
v zvezi z umirjanjem prometa na glavni vpadnice v Lipovce in da naj naroči aktivnosti za
omejitev hitrosti na 40 km/h in zaris polne črte na ovinku pri hišni številki 43 do hišne številke
41. Zadolženi: Franc Cigan, Janko Bezjak.
SKLEP št. 111:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se pri družbi FEIN, d.o.o. naroči namestitev označb
s krajem Lipovci in »prepovedano plakatiranje« na avtobusnih postajališčih. Zadolžen: Franc
Cigan.
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SKLEP št. 112:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: javna delavca obrežeta drevo na avtobusnem
postajališču pri gostilni Vrtnica do mere, da bo samo postajališče bolj vidno. Zadolžen: Janko
Bezjak.
SKLEP št. 113:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: javna delavca postavita dodatno nabavljena koša za
smeti pri vaškem bregu. Zadolžen: Janko Bezjak.
Člani sveta KS Lipovci zavzemamo stališče, da obstoječa spletna stran občine Beltinci ne nudi
zadostnih funkcionalnosti KS Lipovci, zato se naroči izgradnja samostojne spletne strani, na občinski
pa se vzpostavi povezava na spletno strank KS Lipovci.
SKLEP št. 113:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: pri družbi EKO NAFTA – kot najugodnejšemu
ponudniku - se naroči izgradnja spletne strani za KS Lipovci. Zadolžen: Slavko Pivar.
Za sanacijo klopi za rezervne igralce na HK Pliva Lipovci smo pridobili predračun od Mizarstva
Maučec Franc s.p. Sanacija bo izvedena s trajnimi kompaktnimi ploščami.
SKLEP št. 114:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: sanacijo rezervnih klopi s kompaktnimi ploščami na
igrišču HK Pliva izvede Mizarstvo Franc Maučec s.p. po predračunu v višini 2.772,00 € (DDV že
vračunan. Zadolžen: Ivan Zajc.
SKLEP št. 115:
Društvu AQUILA Lipovci se za leto 2007 za izvajanje promocije kraja Lipovci odobri znesek
1.000,00 €, kar je glede na lansko leto 20 % povišanje, to pa iz razloga, ker je letos 15. - jubilejna
likovna kolonija in ob tej priložnosti bo izdan tudi zbornik kolonije. Zadolžen: Franc Cigan.
SKLEP št. 116:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: udeležencem 15. likovne kolonije Izak Lipovci se ob
zaključku kolonije podeli simbolično darilo (buteljka + izdelek iz slame. Zadolžena: Franc Cigan
in Alojz Sraka.
SKLEP št. 117:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: pri Cestnem podjetju Murska Sobota se naroči
izgradnja igrišča za odbojko na mivki po predračunu št. 2007/556-1 (cena cca 4.600,00 €). Pred
izgradnjo se na občini pridobi lokacijska informacija. Zadolžena: Janko Bezjak, Ivan Zajc.
k Sklepu št. 118:
Trenutno je o najemu dvorane v veljavi sklep št. 165 iz prejšnjega mandata; stroški dnevnega najema
so: 10.000 SIT v poletni oz. 15.000 sit v zimski sezoni. Sklep je potrebno dopolniti o možnosti najema
tudi športnih in klubskih objektov na ŠRC-ju.
Franc Cigan predlaga enotno ceno skozi celo leto - 65,00 € / dan - do 22:00 ure z možnostjo
podaljšanja, v kolikor najemnik prostorov prireditev prijavi na upravni enoti in seveda krije tudi stroške
SAZAS-a, kar bo navedeno tudi v najemni pogodbi.

SKLEP št. 118:
V zvezi z objekti v lasti KS Lipovci in oddajanjem le-teh v najem, svet KS Lipovci soglasno
sprejme sklep: stroški dnevnega najema vaške dvorane s pripadajočimi prostori (kuhinjo,
hodnikom, toaletnimi prostori in pripadajočim dvoriščem) znašajo 65,00 €, stroški dnevnega
najema klubskih prostorov KMN Lipovci s pripadajočimi toaletnimi prostori, parkiriščem
in možnostjo uporabe igrišča na asfaltu znašajo 65,00 €, stroški dnevnega najema klubskih
prostorov HK Pliva Lipovci s pripadajočimi toaletnimi prostori, parkiriščem in možnostjo
uporabe igrišča znašajo 65,00 €.
Stroški dnevne najemnine oz. uporabnine se nakažejo na TRR KS Lipovci pred pričetkom
najema objektov. Dnevni najem omenjenih objektov je možen za fizične in pravne osebe iz
Lipovec in traja do 22:00 ure, lahko pa tudi dlje, v kolikor najemnik prijavi prireditev na upravni
enoti in na združenju SAZAS v skladu Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS, št.
16/06-UPB3). Morebitne dodatne stroške v zvezi s podaljšanjem uporabe objektov po 22:00
uri (stroški prijave na upravni enoti, stroški za avtorske pravice združenja SAZAS idr.) krije
izključno najemnik objektov.
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O najemu objektov v lasti KS Lipovci se sklene najemna pogodba, katero podpišeta najemnik
objektov in predsednik sveta KS Lipovci (sklenitev pogodbe velja tudi za člane klubov, društev,
organizacij iz KS Lipovci v primeru najema objektov za osebne namene kot so: rojstni dnevi,
obletnice, zaključki šolanja, študija ipd.).
Najemne pogodbe ni potrebno podpisati klubom (KMN Lipovci in HK Pliva Lipovci),
organizacijam in društvom iz KS Lipovci v primeru prireditev javnega značaja (proslave, občni
zbori, zaključki sezone ipd.) pod pogojem, da prireditev prav tako prijavijo na upravni enoti in
na SAZAS-u, v kolikor le-ta traja dlje kot do 22:00 ure in bi odvijanje prireditve s predvajanjem
morebitne žive ali mehanske glasbe po 22:00 uri pomenilo motenje nočnega miru in da
morebitne stroške prijave na upravni enoti in stroške z zvezi s prijavo na SAZAS pokrijejo
izključno najemniki objektov. Vse ostale podrobnosti se navedejo v najemni pogodbi. S
sklepom se seznanijo klubi, organizacije, društva in vsa gospodinjstva v KS Lipovci . Zadolžen:
Franc Cigan.
K Sklepu št. 119:
Slavko Pivar predlaga, da bi zadnji vikend v avgustu (termin je potrebno uskladiti z občino, saj so
približno takrat na sporedu tudi vaške igre na občinski ravni) organizirali ulične igre v KS Lipovci (npr.:
odbojka na mivki, met trojk na koš, penali v nogometu in hokeju, vlečenje vrvi ipd), RDEČA nit
prireditve pa bi bilo tekmovanje ekip v peki: samo čevapčičev ali pa kot predlaga Franc Cigan - v peki
ali kuhanju jedi po lastni izbiri. Material za kuho in peko bi nabavila KS Lipovci v sodelovanju s
sponzorji.
SKLEP št. 119:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: koncem avgusta svet KS Lipovci organizira
prireditev: LIPOVSKA OLIMPIJADA 2007 - ulične igre in tekmovanje v peki in kuhanju jedi po
izboru na prostem. Material za kuho in peko nabavi KS Lipovci. Navodila, poziv in vse ostalo
potrebno za izvedbo PRIREDITVE pripravi Slavko Pivar, za realiziacijo so zadolženi vsi člani sveta KS
Lipovci.
K sklepu št. 120: Z občine Beltinci, s komisije za mandatna vprašanja je prispel poziv za predložitev
kandidata v občinsko komisijo za vračilo vlaganj v javno TK omrežje, saj je prešnjemu članu mandat
potekel.
SKLEP št. 120:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: kandidat za članstvo v občinsko Komisijo po javnem
pozivu za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v javno TK omrežje se iz KS Lipovci predlaga
Franc Baligač, podpredsednik sveta KS Lipovci. Za obveščanje predmetne komisije zadolžen
Franc Cigan.
K sklepu št. 121: Za odvijanje raznih prireditev v organizaciji KS Lipovci je potrebno nabaviti dodatne
mikrofone, kable in stojali za mikrofone, saj imamo kvalitetno mešalno mizo. Tako ne bo več potrebno
najeti zunanjega izvajalca za ozvočenje.
SKLEP št. 121:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: za potrebe ozvočenja se nabavi en mikrofon, dve
stojali za mikrofon, 3 kabli za mikrofon in dva kabla za zvočnike. Zadolžen: Franc Cigan.
SKLEP št. 122:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: občinska uprava naj vsem lastnikom zazidljivih parcel
na območju »Krčevine«, to so parcele na levi strani dovozne ceste iz smeri Gančani proti Čreti,
pošlje pisno obvestilo s pozivom oddaje soglasja za celostno ureditev oz. razmejitev parcel z
dovoznimi potmi. KS Lipovci krije vse stroške odmere in stroške zemljiško knjižnega prenosa
zemljišča, ki bo namenjeno za dovozne poti na parcele. Prenos zemljišča namenjenega za
dovozne poti na parcele iz lastnikov na KS Lipovci je brezplačen. Za obveščanje občinske
uprave je zadolžen Franc Cigan.
SKLEP št. 123:
svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: pri Cestnem podjetju MS se naročijo dodatna dela za
igrišče za odbojko na mivki – dobava in montaža garniture za odbojko na mivki po predračunu
št. 2007/526-1 v višini 1452,00 € z DDV.
4

S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

INFORMACIJE, DEJSTVA:
 sistem zalivanja rož: Roman Jona (vaški dom: lončnice vključno z ostalimi rožami ob
zelenici, lončnice na pokopališču vključno z rožami v gredici ob pokopališču in lončnice na
turističnih tablah. Branko Nerad: zalivanje rož na ostalih zelenicah v KS Lipovci.
 zelenice po celotni KS Lipovci je potrebno čimprej urediti; aktivnosti pelje TD Lipovci. ROK:
do konca junija.
 pohitriti je potrebno obnovo vaških klopi. Urejata: javna delavca. ROK: do konca junija.
 nabavljeno je: ročna kosa z oporiščem, aluminijasti distančniki za klopi, zalivalke, elastično
tesnilo s stiskalko, 2 l škropiva proti plevelu, dodatna barva za klopi, zemlja za zelenice…
 Vučja jama: koncesionar je na brežini posejal travo, katera pa ni vzklila. Ker se je začel
razraščati plevel ga bosta javna delavca pokosila in celotno brežino poškropila s sredstvom
proti razraščanju plevela.
 obrezovanje rastlinja na poljski cesti Dobel proti Dokležovju je izvršeno
 pridobljen je predračun in naročeno izvedba za namestitev kovinskih rebrastih plošč na delu
mosta čez potok Dobel. Izvajalec je Strojno ključavničarstvo Tratnjek Gančani, naročnik in
plačnik pa Občina Beltinci.
 na občini Beltinci poteka do konca letošnjega julija zbiranje predlogov za spremembo
zemljišča iz kmetijskega v stavbno zazidalno. Po izteku roka pričakujemo informacije z
občine za našo KS, da predloge uskladimo in dorečemo.
 pri kapeli je bilo prevrnjeno betonsko korito z rožami; (najbrž z avtomobilom). Korito je bilo ob
tem poškodovano, zato je bil primer prijavljen policiji. Čez nekaj dni so bili poškodovani tudi
stebrički ob kapeli, o čemer smo seznanili kapelski odbor in Petrovsko društvo
 naročena je izgradnja požiralnika z asfaltno muldo pri hišni št. 270
 na občinski spletni strani je program 15. likovne kolonije IZAK Lipovci; k aktivnostim so
vabljeni tudi člani sveta KS Lipovci, še posebej na otvoritev kolonije in na zaključno otvoritev
nastalih del v gozdičku ob domačiji Luk v soboto, 30. 6. 2007.

Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 10. 7. 2007

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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