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Zapisnik 8. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 7. 9. 2007, ob 19.30 uri 

v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 
 
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ema Mesarič, Franc Baligač, Ivan Zajc.  
Vabljeni in prisotni na seji: Milan Kerman, župan občine Beltinci 
                                            Kerec Jože, direktor  SGP Pomgrad GM  
                                            Mirko Babič, predstavnik SGP Pomgrad 
Janez Horvat, direktor Cestnega podjetja Murska Sobota se je opravičil zaradi službenih obveznosti. 
 
Odsotni: Ema Mesarič in Slavko Pivar (oba sta se opravičila). 

 
 

Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov 7. redne  seje ter sprejem zapisnika (glej prilogo). 
 
2. Obravnava kontrolnega poročila o odpeljanih količinah gramoza iz Vučje jame za mesec junij 

in julij 2007 ter odgovora SGP Pomgrada GM glede ureditve brežin in nadaljnje dinamike 
izkopa gramoza, predlog za podaljšanje aneksa (vabljeni tudi predstavniki koncesionarja in 
izvajalca), (glej prilogo). 

 
3. Obravnava vloge Občinskega sveta Beltinci – odbora za urbanizem, urejanje prostora, 

gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja glede spremembe trase kolesarske steze Lipovci 
– Dokležovje, rok za odgovor: 10. 9., (vloga je priložena). 

 
4. Dodatna obravnava tematike glede umirjanja prometa, zarisa cestne signalizacije v celotni KS 

Lipovci (za predlog zadolžen Janko Bezjak). 
 
5. Dodatna obravnava tematike glede oddajanja klubskih prostorov v dnevni najem na ŠRC-ju 

(za predlog zadolžen Ivan Zajc). 
 
6. Aktivnosti za obnovo kipa Jakobovi materi (prijava na razpis, rok: 14. 9. in določitev partnerja: 

KS ali Občina Beltinci, partner sofinancira polovico stroškov obnove). 
 
7. Razno: (odvodnjavanje meteorne vode s cest – obravnava vloge Alojza Jerebica, 

problematika ločenega zbiranja odpadkov, problematika zapuščenih –  s plevelom zaraščenih 
parcel in zaraščenosti cestnega sveta, analiza javnih del,  aktivnosti med sejama (Franc 
Cigan), predlogi, pobude in poročila članov sveta s področij dela, ki jih posamezni član sveta 
KS pokriva (vsi člani sveta).        

 
Predsednik sveta je uvodoma predlagal spremembo dnevnega reda in sicer: najprej se obravnava 
točka 2, prvotna točka 1 pa se obravnava kot zadnja, torej 7. točka, zaradi prisotnosti predstavnikov 
SGP POMGRADA in župana. Zapisnik zapiše Franc Baligač. 
 
Sklep št. 135: 
Svet KS soglasno sprejme spremenjeni dnevni red 8. redne seje.  
 
Ad. 2 
Predsednik KS informira člane sveta, da so tehtalni listi o odpeljanem gramozu zdaj primerno 
ažurirani. G. Kerec Jože seznani člane sveta s predvideno dinamiko izkopa do konca tega 
leta.Urejanje brežine ob cesti do trafo postaje bo plačal Pomgrad. KS naj glede tega podpiše pogodbo 
z Vrtnarstvom M.Sobota, račun se izstavi podjetju Pomgrad. Z 12.09.2007 se izteče aneks k pogodbi o 
izkoriščanju in sanaciji Vučje jame in predlaga se podaljšanje. 
 
Sklep št. 136: 
Z Vrtnarstvom M. Sobota se v skladu s predračunom podpiše ustrezna pogodba o ureditvi brežine in 
se jih istočasno zaprosi, da čimprej začnejo z delom. Račun za stroške ureditve Vrtnarstvo izstavi na 
SGP POMGRAD GM. Za izvedena dela je potrebna garancija. Zadolžen: Alojz Sraka. 
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Sklep št. 137: 
S Cestnim podjetjem se do 12. januarja 2008 podaljša aneks k pogodbi o izkoriščanju in sanaciji Vučje 
jame glede obratovanja gramoznice (delovnik 0-24 ure, sobota 0-22 ure, ob nedeljah in praznikih 
gramoznica ne obratuje). Aneks parafira župan Milan Kerman. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad. 3 
Odbor za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko infrastrukturo in okolje prosi za mnenje glede 
predloga za spremembo trase kolesarske steze Lipovci – Dokležovje. Potekala naj bi skozi vas 
Bratonce in ne mimo »Pila do lipovskega križišča ob regionalni cesti, kot je prvotno načrtovana. 
 
Sklep št. 138: 
Svet KS Lipovci odločno nasprotuje predlagani spremembi prvotno načrtovane trase kolesarske steze 
Dokležovje – križišče Lipovci in predlaga, da se začne z izgradnjo omenjene kolesarske steze pri 
križišču Lipovci proti Dokležovju. Svoj predlog utemeljujemo z veliko frekvenco prometa na cesti 
Lipovci  -Dokležovje, nadalje z dnevno migracijo prebivalcev našega zaselka ob železniški postaji proti 
središču Lipovcev, predvsem pa z dnevno migracijo dijakov -  kolesarjev in peščev iz Lipovec, Gančan 
in Bratonec na železniško postajo Lipovci in s popoldanskim vračanjem  teh dijakov z železniške 
postaje, pri čemer so zelo izpostavljeni prometnim nevarnostnim. Podpiramo pa tudi predlog krajanov 
Bratonec, da se izgradi kolesarska steza od Pila skozi njihov kraj, vendar kot že rečeno –  je prioriteta 
izgradnja kolesarske steze na celotni relaciji križišče Lipovci – Dokležovje. Za obveščanje zadolžen: 
Franc Cigan. 
 
Ad. 4 
Janko Bezjak poroča o aktivnostih v zvezi z obnovo in dodatnim zarisom talno-prometne signalizacije. 
Alojz Sraka je podal predlog za spremembo sklepa št. 44 tako, da bi na občinski cesti Gančani 
Bratonci skozi Lipovce zgradili en prometni otok in dve prometni ležeči oviri namesto prvotno 
načrtovanih dveh prometnih otokov in ene ležeče prometne ovire. Tako se popravljen sklep št. 44 
pravilno glasi: 
Sklep št. 44: 
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se na občino Beltinci posreduje predlog za postavitev enega 
prometnega otoka in dveh prometnih ovir na občinski cesti Gančani – Bratonci skozi Lipovce. Za 
mnenje se zaprosi prometni strokovnjak. Za obveščanje zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 139: 
Naredi se seznam točk na katerih je potrebno postaviti talno signalizacijo. Na avtobusnih postajališčih 
se primerno označi  » postajališče za avtobus » na obeh pasovih ceste (vstop in izstop). Seznam se 
pred posredovanjem na občino dostavi članom sveta KS Lipovci v pregled oz. morebitno dopolnitev. 
Zadolžena: Janko Bezjak in Franc Baligač. 
 
Sklep št. 140: 
Obvesti se Policijsko postajo, da poostri nadzor nad hitrostjo na cesti Gančani – Bratonci in skozi 
celotni kraj Lipovce ter, da občasno opravlja kontrolo pri upoštevanju prepovedi zavijanja z glavne 
regionalne ceste iz smeri Murska Sobota proti gramoznici Vučja jama. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad. 5) 
Ivan Zajc je predlagal, da bi tematiko 5. točke obravnavali na eni od naslednjih sej, s čimer so se vsi 
strinjali. 
 
Ad. 6) 
Kip Jakobovi materi, ki stoji na pokopališču je zaščiten kulturni spomenik. Za restavriranje spomenika 
sta prispeli dve ponudbi.  
Sklep št. 141: 
Za obnovo zaščitenega spomenika – kipa Jakobovi materi se izbere ugodnejša ponudba restavratorke 
in umetnice Irene Čuk. Na Občino Beltinci se posreduje predlog za zagotovitev sredstev za obnovo. 
Zadolžen Franc Cigan. 
Naslednje leto bo 100. obletnica rojstva slikarja Karla Jakoba. Ob tej priložnosti mu želimo pri lipovski 
kapeli urediti spominski park in postaviti bronast doprsni kip. 
 
Sklep št. 142: 
Od KS Dokležovje se pridobi informacija o avtorju kipa Ivanu Jeriču. Zadolžen Alojz Sraka. 
Ad. 7) 
Problematiko zbiranja in ločevanja odpadkov predstavi Alojz Sraka. 
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Sklep št. 143: 
Občini Beltinci predlagamo spremembo oz. dopolnitev odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
občini Beltinci s sledečimi priporočili:  

- precizirati zahteve odvoza odpadkov od starejših oseb in tistih, ki živijo same ali občasno 
bivajo v gospodinjstvu (starost, volumen posodek frekvenca odvoza) 

- pravne osebe in drugi pravni subjekti; pogodba z izvajalcem o ravnanju z odpadki (ostali 
odpadki in ločeno zbiranje odpadkov ) 

- črtati 22. člen (gradbeni odpadki ) 
- prepoved sežiganja in odlaganja odpadkov v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za 

odstranjevanje odpadkov 
- razmisliti o spremembah zahtev pri določitvi potrebne prostornine in frekvence odvoza za 

posamezno stavbo (120 l posoda -  posoda za 4 ali več člansko družino je v mnogih primerih s 
14 dnevnim odvozom premala, zato nekateri odpadke kurijo ali odmetavajo na neprimerna 
mesta; vzpodbujati ločevanje odpadkov ). 

Za posredovanje predloga zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 144: 
Medobčinsko inšpektorico obvestimo, da naj primerno ukrepa v zvezi zaraščenimi oz. zapuščenimi 
parcelami v KO Lipovci; prav tako naj opravi pregled zaraščenosti cestnega sveta v KS Lipovci in 
ustrezna ukrepa. Vse probleme glede odvodnjavanja meteorne vode s cestišča (zadnji primer je Alojz 
Jerebic, Lipovci 237) je potrebno pošiljati v proučitev medobčinski inšpektorici, katera bo zadevo 
strokovno proučila in predlagala rešitev v skladu z veljavno zakonodajo in občinskimi akti. 
 Za obveščanje zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 145: 
Gospoda Šantla oz. prenositelja se obvesti o brezplačnem prenosu nepremičnine na KS Lipovci 
(dovozna pot do parcel na nekdanji domačiji Mencigar). Prenositelj mora pripraviti vse potrebno za 
prepis: pogodbo o brezplačnem prenosu nepremičnine s tem, da tudi geodetske stroške izmere krije 
prenositelj. Za obveščanje zadolžen: Franc Cigan. 
 
Glede odkupa dela parcele št. 2766 od Baligač Marije, Lipovci 36 za namen kolesarske steze ni bil 
sprejet noben sklep. 
 Sklep št. 146:  
Pridobi se informacija o možnosti odkupa dela parcele št. 2765. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 147: 
Sprejet je bil hišni red za mrliško vežico, ki ga je pripravil in predlagal Franc Cigan. 
 
Sklep št. 148: 
KS Lipovci podpiše  pismo o nameri o vključevanju, partnerstvu in promociji zdravja v Pomurju z 
Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Predsednik sveta KS Lipovci prebere zahvala družine Košec v zvezi z asfaltiranjem ceste ob njihovi 
parceli; poroča o prispelem računu v višini 144,00 € za stroške udeležbe vaške ekipe na občinskih 
vaških igrah, o ljudski iniciativi vaščanov Lipe v zvezi s problemom prekomerne reje števila prašičev, 
izpostavi pa tudi plačilo računa družbi Geoking za geodetske storitve, za kar pa postopek na 
Geodetski upravi še ni zaključen, je pa opravljena storitev. 
 
Sklep št. 149: 
Za družbo Geoking se opravi plačilo računa v zvezi z geodetskimi izmerami za dokup dela zemljišča 
ob parkirišču pri lipovskem pokopališču. 
 
Alojz Sraka je informiral člane sveta o aktivnostih in problematiki vzdrževanja javne razsvetljave v 
Lipovci. 
Ad 1) 
Sklep št. 150: 
Zapisnik 7. redne seje je bil soglasno sprejet. 
Vsi sklepi od št. 136 do 150 vključno s popravljenim sklepom št. 44 so bili soglasno sprejeti. 
Seja je bila končana ob 23.00 uri. 
  
Podpredsednik sveta KS:                            Lipovci, 10. 9. 2007                            Predsednik sveta KS: 
       Franc Baligač                                                                                                           Franc Cigan       


