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Zapisnik 6. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 22.05. 2007, ob 20.00 uri v 
sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ema Mesarič Franc Baligač,  Ivan Zajc in Slavko 
Pivar.  
Odsotni: / 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled sklepov 5. redne seje ter sprejem zapisnika. 
2. Predlog za sanacijo električnega omrežja od TP Pinkava do h. št. 73 (istočasno se položi v 

zemljo tudi kabel JR in se postavijo novi kandelabri). 
3. Popravek osnutka proračuna KS Lipovci za leto 2007  
4. Obravnava vloge Vrtca Beltinci v zvezi z izdajo biltena ob 60-letnici. 
5. Obravnava pobude Danijela Legen v zvezi z nakupom dela (cca 1 ar) zemljišča v lasti KS pri 

ŠRC-ju, ki bo služilo kot dovozna pot na dve gradbeni parceli.  
6. Obravnava prispelih ponudb in sprejetje sklepov za oddajo naročil: 

 dograditev JR pri h.št. 73 

 razširitev oz. gramoziranje 1,5 m dokupljenega zemljišča pri novem parkirišču ob 
pokopališču 

 sanacija poljske poti in obsekovanje rastlinja na  poti preko potoka Dobel proti 
Dokležovju  

 asfaltiranje ceste pri ŠRC-ju in pri parceli Monike Košec 
7. Razno: aktivnosti med sejama (Franc Cigan), predlogi, pobude in poročila članov sveta s 

področij dela, ki jih posamezen član sveta KS pokriva (vsi člani sveta).                                    
 
 
Predsednik KS poda točke 6. redne seje KS Lipovci.  
 
Sklep št. 92: 
Svet KS soglasno sprejme dnevni red  6. redne seje KS Lipovci.  
 
Ad.1 
Predsednik KS poda pregled zapisnika 5. redne seje sveta KS Lipovci. Pri sklepu št. 80 poda g. Zajc 
mnenje, da se namesto prestavitve klopi za rezervne igralce na igrišču za hokej na travi uredijo 
obstoječe klopi, ki se obložijo z pleksi steklom oz. z sanitarnimi ploščami, ki so nezlomljive. G. Zajc se 
zaveže, da pridobi ustrezne ponudbe, ki bodo obravnavane na seji sveta KS Lipovci. 
 
Pri sklepu št. 88 se sklep razširi in se glasi: 
Na podlagi opravljenega ogleda s strani članov sveta KS Lipovci se soglasno sprejme 
razširitev sklepa z zadolžitvijo, da javna delavca sanirata obstoječa vratna krila in sicer z 
nadomestitvijo novih desk in prebarvanjem. Za realizacijo se zadolži g. Bezjak. 
 
Sklep št. 93: 
Svet KS soglasno sprejme zapisnik 5. redne seje  sveta KS Lipovci. 
 
Ad.2  
Predsednik poda pobudo za ureditev oz. sanacijo električnega omrežja in javne razsvetljave na 
področju TP Pinkava do hišne številke 73. G. Sraka poda mnenje, da je smiselno pričeti s polaganjem 
električnih vodov v zemljo v omenjenem delu Lipovec ter počasi širiti aktivnost polaganja električnih 
vodov v zemljo na celotno področje KS Lipovci. 
 
Sklep št. 94: 
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se prične z aktivnostmi za sanacijo električnega omrežja in 
javne razsvetljave od TP Pinkava do hišne številke 73. V ta namen se pridobijo predračuni pri 
podjetju ELEKTRO za soudeležbo KS Lipovci pri pokrivanju stroškov sanacije. Za pridobitev 
predračunov se zadolži g. Cigan. 
 
Ad.3 
Predsednik sveta KS seznani člane KS o spremembi osnutka proračuna za leto 2007. 
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Sklep št. 95: 
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se na Občino Beltinci pošlje potrditev popravljenega 
osnutka proračuna za leto 2007, ki je priloga temu zapisniku. 
 
Ad.4 
Predsednik KS Lipovci predstavi vsebino prošnje Vrtca Beltinci za izdajo biltena ob 60.-letnici 
delovanja in z možnostjo promocije KS Lipovci v biltenu. 
 
Sklep št.96: 
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se Vrtcu Beltinci za izdajo biltena ob 60.-letnici delovanja 
namenijo denarna sredstva v višini 100,00 EUR (sto) z namenom promoviranja KS Lipovci v 
biltenu. 
 
Ad 5. 
Predsednik KS poda pobudo krajana Danijela Legena za odkup cca. 1 ar zemlje ob ŠRC-ju v lasti KS 
Lipovci za namene izgradnje dovozne poti do gradbenih parcel. 
 
Sklep št 97: 
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se ne pristopi k odprodaji dela predlagane parcele v lasti 
KS Lipovci, ter se pobudniku g. Danijelu Legenu poda odločitev sveta KS Lipovci v pisni obliki. 
Za realizacijo se zadolži g. Cigan. 
 
Ad 6.  
Predsednik sveta KS poda informacijo o prispelih ponudbah za ureditev JR pri h.št. 73 in sicer sta bili 
prejeti ponudbi Elektro MS in Elektro Sraka Andrej s.p., s strani Else pa KS, kljub povabilu k oddaji 
ponudbe ni prejela ponudbe. Prejeta ponudba Elektro Sraka Andrej s.p  je v višini 2.090,30 EUR brez 
DDV je ugodnejša. 
Sklep št. 98: 
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se odda naročilo za dograditev javne razsvetljave pri hišni 
številki 73 Elektru Sraka Andrej s.p. v višini prejetega predračuna – 2.090,30 EUR. 
 
Predsednik sveta KS poda pobudo za razširitev oz. gramoziranje 1,5 m dokupljenega zemljišča pri 
novem parkirišču ob pokopališču. V razpravi je bila podana ugotovitev, da še ni prišlo do sklenitve 
pravnega posla med lastnikom parcele in KS Lipovci.  
 
Sklep št. 99: 
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se sprejme odločitev o gramoziranju  oz. ureditvi 
dokupljenega zemljišča šele po nakupu oz. sklenitvi pravnega posla za pridobitev dela parcele.  
 
Predsednik sveta poda informacijo o pridobljenih ponudbah za sanacijo poljske poti in obsekovanje 
rastlinja na  poti preko potoka Dobel proti Dokležovju. KS je prejela za obsekovanje rastlinja na  poti 
preko potoka Dobel proti Dokležovju le ponudbo št. 2007/37 od Cestnega podjetja v višini 221,09 
EUR. Za  sanacijo poljske poti preko potoka Dobel proti Dokležovju pa je bila prejeta prav tako samo 
ponudba od Cestnega podjetja v višini cca 4.000,00 €. 
 
Sklep št. 100: 
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se za obsekovanje rastlinja na poti preko Dobla proti 
Dokležovja poda naročilo za izvedbo družbi Cestno podjetje. Za ureditev poljske ceste se 
zadolži g. Bezjak, da z g. Vinkovičem iz Cestnega podjetja opravita ponovni pregled in se iz 
ponudbe odstrani postavka »odstranitev in odvoz »zemeljskih robnikov« ob cesti (odvečni 
robniki se razrinejo v obcestni jarek), prav tako se odstrani postavka grediranje ceste ter se 
pridobi nova pisna ponudba s strani Cestnega podjetja, katero bo svet KS ponovno 
obravnaval.  
 
Predsednik sveta poda informacijo o prejetih ponudbah za asfaltiranje ceste pri ŠRC-ju in pri hiši ga. 
Monike Košec. Za asfaltiranje ceste pri ŠRC-ju so bile prejete ponudbe s strani Cestnega podjetja in  
družbe Püngrad. Za asfaltiranje ceste ob parceli oz. hiši ga. Monike Košec so bile prejete ponudbe s 
strani Cestnega podjetja in  družbe Püngrad.  Prav tako sta bili prejeti ponudbi družbe Asfalti s Ptuja, 
vendar v tem primeru je potrebna zagotovitev lastne izvedbe do polaganja asfaltiranja. Od prejetih 
ponudb sta bili za asfaltiranje ceste pri ŠRC-ju in pri hiši ga. Monike Košec najugodnejši ponudbi od 
družbe Püngrad. 
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Sklep št.101: 
Svet KS soglasno sprejme, da se poda naročilo za izvedbo ureditve cestišča (asfaltiranje) pri 
ŠRC-ju in pri ga. Moniki Košec najugodnejšemu ponudniku, to je družbi Püngrad. Za izvedbo 
sta zadolžena ga. Mesarič in g. Bezjak. 
 
Ad. 7. 
Predsednik sveta poda informacijo o dogodkih med 5. in 6. sejo in sicer: 
 O prejetih in izstavljenih računih  
 O vsebini sestanka z županom Občine Beltinci glede osnutka proračuna, o spremembi zakonodaje 

in namembnosti uporabe sredstev iz naslova uporabe stavbnih zemljišč, o nabavi računalnikov, o 
delu občinskih odborov, o aktivnostih glede izgradnje avtoceste, o razpisu o oddaji del za 
izgradnjo krožišča, o prijavi na razpis kohezijskega sklada za izgradnjo kanalizacije, o predlogu 
novih internetnih strani,  

 o pozivu za prijavo in plačilu SAZAS-u za javno predvajanje avtorskih del za prireditev ob 1. maju,  
 o projektu sanacije stropov v v vaškem domu v Lipovcih, za kar je KUD Lipovci prijavil projekt na 

JSKD, projekt je bil pogojno odobren, več bo znanega najkasneje do 30. 9. 2007. 
 o prošnji, ki je bila naslovljena na občino Beltinci za odobritev posega za izgradnje pločnika ob 

hišni številki 270 
 
G. Sraka poda informacijo, da potekajo aktivnosti za pridobitev informacij glede možnosti ureditve 
mrliške vežice, o čemer je svet KS razpravljal na 5. redni seji, ter poda pobudo za ureditev zelenice na 
»Tratah«.  
 
Seja je bila končana ob 22.37 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajnik sveta KS:                             Lipovci, 22. 05. 2007                              Predsednik sveta KS: 
   Slavko Pivar                                                                                                        Franc Cigan       
 


