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Zapisnik 9. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 12.10. 2007, ob 19.00 uri  
v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ema Mesarič Franc Baligač in Slavko Pivar.  
Odsotni: Ivan Zajc (se je opravičil) 
 
1. Pregled sklepov 8. redne seje in sprejem zapisnika. 

2. Vračilo vlaganj v javno TK omrežje (Franc Baligač). 

3. Kolesarska steza "križ". 

4. Odkup zemljišča pri parkirišču "pokopališče". 

5. Vučja jama (podatki za 09/2007, brežina od zapornice do trafo postaje, poročilo s sestanka s 

predstavniki SGP POMGRAD-a GM). 

6. Razno (aktivnosti med sejama, poročilo članov sveta KS s področij, ki jih pokrivajo). 

 
 
Predsednik KS poda točke 9. redne seje KS Lipovci. 
 
Sklep št. 151: 
Svet KS soglasno sprejme dnevni red 9. redne seje KS Lipovci.  
 
Ad.1 
Predsednik KS poda pregled zapisnika 8. seje. 
 
Sklep št. 152: 
Svet KS je soglasno sprejel zapisnik 8. seje KS. 
 
Ad.2  
Franc Baligač poda informacijo za vračilo sredstev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Občina 
je dobila predlog poravnave za KS Lipovci v 4 delih, kot se je izvajala gradnja telefonskega omrežja. 
G. Baligač predlaga pregled poravnav in potrditev, ter podajo predloga županu Občine Beltinci, ki 
poravnavo potrdi oz. podpiše.  Skupni znesek poravnave za KS Lipovce znaša 215.153,36 EUR. 
 
Sklep št. 153: 
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da pooblašča župana Občine Beltinci g. Milana Kermana, da 
sklene Poravnavo o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za KS Lipovci v skladu 
dopisom št. NT-F001 1608/2004 z Državnega pravobranilstva – zunanji oddelek v Murski Soboti. 
Predlog poravnave je priloga tega zapisnika in se hrani v arhivu KS Lipovci. Za obveščanje zadolžen 
g. Franc Cigan. 
 
Ad.3 
Predsednik KS Lipovci poda informacijo o izgradnji kolesarske steze od »križa« proti vasi Lipovci.  
 
 
Sklep št. 154: 
Svet KS soglasno sprejme sklep, da predsednik sveta KS prične aktivnosti za odkup parcele št. 
2766/00 v predvidenem obsegu cca. 5 arov, katere lastnica je Baligač Marija Lipovci 36 in s katero je 
bilo podpisano pisno soglasje. Dokup dela omenjene parcele bo skupaj s cestnim svetom obstoječe 
parcele 2826/00 osnova za izgradnjo kolesarske steze od križišča »križ« do prvih hiš. O tem se 
obvesti občina Beltinci (župan Milan Kerman, Iztok Jerebic) in projektant, kateri naj čimprej pripravi 
projektno dokumentacijo, nadalje občina Beltinci naj izda lokacijsko informacijo, da bi lahko čimprej 
pristopili k izgradnji kolesarske steze v skladu s sklepoma sveta KS Lipovci št. 33/1 in št. 71. 
Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad.4 
Predsednik KS poda pobudo o odkupu zemljišča ob pokopališču (parkirišče). 
Sklep št. 155:  
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se pristopi k odkupu že razmerjene parcele v skladu s 
številko odločbe 02112/981/2007-2 z dne 28.9.2007 Geodetske uprave Murska Sobota (odkup 
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zemljišča od Pucko Martine po predhodno dogovorjeni ceni). Kupoprodajno pogodbo pripravi občina 
Beltinci. Zadolžen g. Franc Cigan. 
 
Ad 5. 
Predsednik sveta KS poda informacijo o odpeljanih količinah gramoza iz gramoznice Vučja jama v 
mesecu septembru, katere znašajo 25.571,31 m3 oz. 18.155,63 EUR. Sredstva se vežejo na računu 
KS Lipovci.  
Prav je podana informacija s sestanka v Vučji jami, na katerem so bili prisotni, Jože Kerec, direktor 
SGP-GM in Mirko Babič ter Janko Bezjak in Franc Cigan kot predstavnika KS Lipovci. Namen 
sestanka je bil ogled in nadaljnja dinamika izkopa na suhem delu zemljišča parcele št. 2003 v skladu z 
rudarskim projektom, predvsem pa nadaljnje urejanje brežine s prav tako nekoliko dvignjenim nasipom 
ter sprehajalno potjo za nasipom. 
Kontrolo poročila o odpeljanih količinah gramoza za mesec oktober in november opravi Ivan Zajc, za 
december in januar 2008 Janko Bezjak, za februar in marec 2008 pa Alojz Sraka.  
Koncesionar nadaljuje tudi z urejanjem brežine, Vrtnarstvo Murska Sobota je izvedlo zatiranje plevela. 
Nadalje se ugotavlja, da so bile povzročene poškodbe na drevesih g. Geld Janeza, ki je posledica 
urejanja brežine. Prav tako se ugotavlja, da sta na obstoječi brežini moteči dve drevesi ob zapornici na 
vhodu v Vučjo jamo. 
 
Sklep št. 156: 
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: da Geld Janez lahko, zaradi odškodnine na drevesih 
povzročenih pri urejanju brežine, poseka dve drevesi – akaciji pri zapornici ob vhodu v Vučjo jamo. 
Zadolžen g. Franc Cigan 
 
Sklep št. 157: 
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se brežina v Vučji Jami od zapornice do trafo postaje prav 
tako ozeleni s travo v skladu s prejetim predračunom Vrtnarstva Murska Sobota. Zadolžen g. Alojz 
Sraka. O tem se predhodno obvesti tudi SGP POMGRAD – GM – zadolžen Franc Cigan. 
 
Ad 6.  
Predsednik KS Lipovci poda informacije: 
 
 Plačilo komunalnega prispevka ga. Marije Škafar, Lipovci 50g, ki namerava izgraditi stanovanjski 

objekt – dvojček. Vlagateljica razloži, da bo v začetku vseljena samo ena bivalna enota ter predlaga, 
da bi se plačal prispevek le za polovico dvojčka, v primeru vselitve v drugo polovico dvojčka pa bi se 
naknadno plačal prispevek tudi za drugo bivalno enoto. 

 
Sklep št. 158: 
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da znaša komunalni prispevek  za ga. Marijo Škafar, Lipovci 
50 g v skladi z izdelanim projektom PR 3-8/07 projektanta Marko Jakoba s.p. 1.500 EUR za vsako 
bivalno enoto oz. skupaj 3.000 EUR, katerega je investitor dolžan plačati v celoti za obe bivalni enoti 
pred izdajo potrdila o plačanem komunalnem prispevku. Za obveščanje zadolžen Franc Cigan. 
 
 Predsednik sveta KS Lipovci poda predlog za srečanje starejših občanov 
 
Sklep št. 159: 
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se srečanje starejših občanov izvede v nedeljo 
18.11.2007. Za te namene se pridobi predračun dveh ponudnikov za pogostitev. Sveto mašo z 
začetkom ob 12:00 uri dne 18.11.2007 v lipovski kapeli naroči pri župniku in plača Kapelski odbor. 
Kulturni program pripravi KUD Lipovci.  Kurir bo opravil obiske pri starejših občanih ter pripravil 
seznam udeležencev. Zadolžen: Franc Cigan. Starejše občane, ki so bolni in se ne morejo udeležiti 
prireditve se bo obiskalo na domu in obdarilo z darilom v protivrednosti kosila. Zadolženi ga. Ema 
Mesarič ter predsednica KORK Lipovci Marica Vučko. 
 
 Predsednik KS poda predlog za preštevilčenje sklepov, ki se številčno podvajajo 
 
Sklep 160: 
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se sklepi 3. redne seje od številke 32 do 38 preoštevilčijo 
v 32/1 do 38/1. 
 
 Predsednik sveta KS Lipovci poda informacijo o Lipouvski poutici. 
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Sklep 161: 
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se Lipovska potica natisne v 400 izvodih, ki se dostavijo 
na vse domačije v Lipovcih. Izid je pred Božičem. Zadolžen: Slavko Pivar.  
 
 Predsednik sveta KS poda informacijo, da je Občina Beltinci poslala vabilo lastnikom, da podajo 

soglasje za izvedbo parcelacije na območju SV Lipovec (Krčevina). 
 Izvede se pregled nerealiziranih sklepov (vodna učna pot, spletna stran, klopi na igrišču, cesta 

preko Dobla, kolesarska steza….) 
 Predsednik sveta KS poda informacijo o opremi avtobusnih postajališč z napisnimi tablami 

»Lipovci« in »prepovedano plakatiranje« 
 potrebno je prestaviti prometni znak s privatne parcele – h. št. 68 (zadolžen Janko Bezjak) 
 Alojz Sraka predlaga krpanje udarnih jam na cestišču v Lipovcih in v okolici požiralnikov meteornih 

vod 
 
Sklep 162: 
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se izvede krpanje udarnih jam na cestišču v Lipovcih, 
posebej se naj pregledajo in sanirajo mesta v okolici požiralnikov meteornih vod. Dela izvede Cestno 
podjetje Murska Sobota. Zadolžen:  Janko Bezjak. 
 
Seja je bila končana ob  22.00 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajnik sveta KS:                             Lipovci, 12. 10. 2007                              Predsednik sveta KS: 
   Slavko Pivar                                                                                                        Franc Cigan       
 


