S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 13. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 02.06. 2008, ob 19.00 uri v
sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Ivan Zajc, Franc Baligač, Slavko Pivar, Alojz Sraka in Ema
Mesarič
Vabljeni – odstotni: župan Milan Kerman.
Dnevni red:
1. Pregled sklepov 12. redne ter sprejem zapisnika
2. Obravnava kontrolnega poročila o odpeljanih količinah gramoza iz Vučje jame za mesec
marec 2008 (Alojz Sraka) in april 2008 (Franc Cigan), aktivnosti pri urejanju brežin in
okolice v gramoznici.
3. Obravnava ponudbe SGP GM za odkup parcel 2001 in 2002 k.o. Lipovci pri Vučji jami.
4. Izgradnja spominskega parka Lipovci.
5. Obravnava vloge KUD Lipovci za dodelitev sredstev v zvezi s promocijo KS Lipovci.
6. Razno (aktivnosti med sejama, poročilo o obnovi vaškega doma, poročilo o izgradnji
kolesarske steze in JR ob njej, čistilna akcija, poročila z odprtih projektov in potrebne
nadaljnje aktivnosti ter predlogi in pobude članov sveta s področij dela, ki jih
posamezni član sveta KS pokriva.
Predsednik KS poda točke 13. redne seje KS Lipovci.
Sklep št. 209:
Svet KS soglasno sprejme dnevni red 13. redne seje KS Lipovci.
Ad.1
Predsednik KS poda pregled zapisnika 12. redne seje sveta KS Lipovci.
Sklep št. 210:
Svet KS je soglasno sprejel zapisnik 12. redne seje sveta KS, sklepi so realizirani, razen dveh:
gramoziranje poljskih poti in sanacija strehe na vodnem hramu ter odvodnega žleba na vaškem
domu, katere sta v fazi realizacije.
Ad.2
g. Alojz Sraka poda poročilo o gramozu za mesec februar in marec, g. Franc Cigan pojasni razlike
odstopanj, ki jih je CP prikazovalo zaradi odvoza gramoza za potrebe KS pri izgradnji kolesarske
steze. G. Alojz Sraka opozori, da so evidence nepopolne, določeni dokumenti so nečitljivi, na
določenih dokumentih so oznake, da so tehtalni listi stornirani in evidence se ne ujemajo. Za mesec
marec manjkata tehtalna lista 18277 in 18278, stornirana pa sta 17359 in 17378. Predsednik KS bo
odstopanja preveril z predstavniki CP. Predsednik sveta KS poda poročilo za mesec april ter poda
metodologijo kontrole, pri kateri je ugotovil odstopanja; po pogovoru s predstavniki SGP GM je bil
sklenjen dogovor, da bodo odstopanja zaračunana pri naslednjem računu oz. poročilu za mesec maj.
Sklep št. 211:
Svet KS se seznani s podanimi poročili in se zadolži g. Franca Cigana, da od SGP GM zahteva
pojasnilo za ugotovljene nepravilnosti, ki jih je navedel g. Alojz Sraka. Zadolžen: Franc Cigan.
Ad.3
Predsednik sveta KS poda informacijo o podani ponudbi SGP GM za odkup dveh parcel ob gramoznici
št. 2001 in 2002 po ceni 223 EUR/ar.
Sklep št. 212:
Svet KS se seznani s podano ponudbo ter ugotavlja, da je cena glede na primerljiva zemljišča v
okolici previsoka. SGP GM se pošlje odgovor, da je svet KS Lipovci zainteresiran za brezplačni
prevzem omenjenih parcel in vključitev le teh v dokončno ureditev brežin ob gramoznici v
skladu z rudarskim projektom, kar bi koncesionarju bistveno olajšalo ureditev brežin ob
končanju izkoriščanja gramoznice.
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Ad.4
Predsednik KS poda informacijo o razpisu za izgradnjo spominskega parka. Prispeli sta dve ponudbi
za kateri se ugotavlja, da sta nepopolni, predvsem zaradi nepriloženega idejnega projekta in s tem
znanih vseh zahtev. Javni razpis je ponovljen.
Sklep št. 213:
Svet KS se seznani s podano informacijo o poteku aktivnosti na projektu izgradnje
spominskega parka.
Ad 5.
Predsednik poda informacijo o prejeti prošnji KUD-a Lipovci za denarna sredstva za promocijo KS
Lipovci v okviru izvedbe načrtovanih del in izvedenega koncerta ljudskih pevk.
Sklep št. 214:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se KUD Lipovci za izvedbo promocijskih aktivnosti nakaže
500 EUR. Zadolžen: g. Franc Cigan.
Ad 6.
Predsednik sveta KS poda informacije o:
 Premiku oz. urejanju drogov za razsvetljavo in električnih drogov na področju KS Lipovci
 Poteku sanacije vaško kulturnega doma
 Izvajanju javnih deli
 Stanju cest v KS,
 7. junija bo praznovanje v okviru 30 letnice KMN v KS Lipovci. KMN Lipovci se ob tej
priložnosti izroči priznanje KS Lipovci.
 Pridobljenih sredstvih iz javnega razpisa za obnovo vodnjaka v okviru Heliosovega sklada. V
juniju je predviden podpis pogodbe med Heliosom in Občino Beltinci za obnovo vodnjaka pri
vaškem domu, ureditev okolice ter vključitev vodnjaka v turistično ponudbo, kakor tudi v vodno
učno pot – vse v skladu z idejnim projektom, kateri je priloga tega zapisnika.
 Vožnja s tovornimi vozili mimo hiše g. Kosec. G. Franc Cigan poda pisni odgovor.
 O zavrnjenem projektu za pridobitev finančnih sredstev za večjo informatizacijo podeželja, za
kar je bila na odločbo Ministrstva za gospodarstva podana pritožba; stroške kolekov v višini
65,00 EUR je pokrila KS Lipovci
 Zahtevi Komune Beltinci za evidentiranje celotne porabe vode in s tem povezane izgradnjo
vodomerov na vseh javnih objektih v KS Lipovci, na katerih še ni vgrajenih vodomerov
 Prejetem vabilu za oddajo člankov za glasilo Mali Rijtar
 izvedeni čistilni akciji, katere se je udeležilo samo 10 krajanov
g. Janko Bezjak poda informacijo s sestanka o organizaciji folklornega festivala in predstavitvi KS
Lipovci v okviru društev na letošnjem festivalu.
g. Slavko Pivar seznani svet KS Lipovci, da zaradi novo nastalih aktivnosti, ki bodo povzročile
zadržanost odstopi od funkcije tajnika sveta KS in člana sveta KS.
Sklep št. 215:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se na parceli Erjavec Branka prestavi obstoječi kandelaber
iz sredine parcele na rob parcele zaradi izgradnje stanovanjskega objekta. Preselitev se izvede
na podlagi in osnovi že predhodno pridobljenega predračuna Elektro Sraka pri izgradnji JR ob
kolesarski stezi.
Sklep št. 216:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se na Občino Beltinci v okviru vzdrževanja javne
razsvetljave naslovi zahteva po zamenjavi droga za ulično razsvetljavo (drog služi samo za
javno razsvetljavo) pri hišni številki 126 zaradi dotrajanosti in potencialne nevarnosti za
zrušitev. Zadolžen: g. Franc Cigan.
Sklep št. 217:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se na Elektro Murska Sobota naslovi zahteva za takojšnjo
zamenjavo neustreznih in dotrajanih električnih drogov pri hišni številki 10 in 32. Zadolžen: g.
Franc Cigan.
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Sklep št. 218:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da javna delavca s hladnim asfaltom zakrpata udarne jame, ki
so se pojavile na področju KS. Zadolžen: g. Janko Bezjak.
Sklep št. 219:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se za del parcele 2766, katere lastnica je ga. Marija Baligač
Lipovci 36 in na kateri stoji kolesarska steza od »križa do hiš v Lipovcih« izvede predplačilo v
skladu s predhodno podpisanim dogovorom. Glede na to, da še v celoti niso izvedene izmere
zemljišča, na katerem je postavljena kolesarska steza se poračun izvede po ureditvi zemljiškoknjižnih stanj. Pridobljena parcela se pripiše k parceli št. 2826, kar ureja občina Beltinci.
Zadolžen: g. Franc Cigan.
Sklep št. 220:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se, v skladu s dopisom Komune d.o.o. pristopi k
ugotovitvi, na katerih javnih objektih v KS Lipovci niso zmontirani vodomeri. Na ugotovljenih
objektih brez vodomerov se le-ti vgradijo. Zadolžen; g. Franc Baligač. Rok 15.7.2008.
Sklep št. 221:
Svet KS soglasno sprejme sklep za nadaljevanja izvajanje storitev KORK Lipovci in sicer
meritev dejavnikov tveganja za zdravje (holesterol, krvni sladkor), v ta namen se nabavi
potrebni zdravstveni material (lističi); račun plača KS Lipovci. Zadolžena: Ema Mesarič.
Seja je bila končana ob 22:00 uri.

Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 02. 06. 2007

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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