S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 21. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 28. 9. 2009, ob 19.30 uri v
sejni sobi vaškega doma Lipovci
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Ema Mesarič, Alojz Sraka, Janko Bezjak.
Odsotni: Ivan Zajc.
Dnevni red:
1. Pregled sklepov 20. redne in 19. korespondenčne seje in sprejem zapisnikov (poslano po epošti).
2. Pokopališče ( nadaljevanje aktivnosti v zvezi s prenovo/dozidavo MV, obravnava vloge KD
Invest v zvezi s postavitvijo avtomata za prodajo sveč, kataster pokopališča-popis grobov).
3. Vodna učna pot Lipovci, javna dela, Vučja jama.
4. Vaški dom: obravnava vloge dr. Marije Sraka.
5. Javni kontejnerji: obravnava vloge Marije Maučec.
6. Kanalizacija (informacija o pričetku del v Lipovcih).
7. Pregled nerealiziranih sklepov.
8. Razno: (aktivnosti med sejama, predlogi, pobude in poročila članov sveta s področij dela, ki jih
posamezni član sveta KS pokriva (vsi člani sveta).
Sklep št. 324
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 21. redno sejo.
Ad1.
Sklep št. 325
Zapisnik 20. redne seje je bil sprejet s 4 glasovi ( Janko Bezjak ni glasoval, ker ni bil prisoten na 20.
redni seji), zapisnik 13. korespondenčne seje pa je bil soglasno sprejet.
Ad2.
Sklep št. 326
Izdelovalki idejnega projekta za prenovo/dozidavo MV v Lipovci ge. Tanji Borovšak se naroči izgradnja
PGD dokumentacije v skladu z dogovorom na sestanku dne, 28.09. 2009, na katerem so bili prisotni:
Franc Cigan, Alojz Sraka, Ema Mesarič in Janko Bezjak ter v skladu z že prejetim predračunom za
izgradnjo PGD. Zadolžen: Franc Cigan.
KD Invest želi na pokopališču postaviti avtomat za sveče.
Sklep št. 327
Zaenkrat v KS Lipovci ne čutimo potrebe po postavitvi svečomata.
Občina Beltinci sporoča, da bi se naj zaradi evidence in poznejše koncesnine naredil seznam
vzdrževalcev grobov na lipovskem pokopališču.
Člani sveta smo mnenja, da se kataster grobov naj uredi s strani bodočega koncesionarja.
Ad.3
Ema Mesarič seznani člane sveta, da je glede vodne učne poti sedaj potrebno izpolniti vprašalnik in
kriterije. To bo uredila sama, prav tako bo organizirala obhod po vodni učni poti: vaški vodnjak pri
vaškem domu - proti panonski hiši, Izakovi domačiji, domača obrt izdelki iz slame, spominski park,
domačija Jakob Drago, Vučja jama, park Pinkava, kamnita skulptura Jakobova mati na pokopališču in
vrnitev na izhodiščno točko vaški vodnjak pri vaškem domu.
Pri Vučji jami so bile postavljene klopi, sledi še postavitev košev.
Sklep št. 328:
Iz sredstev koncesnine se nabavijo še dodatni koši za postavitev v Vučji jami, ki jih postavita javna
delavca. Zadolžen: Franc Cigan.

S V E T
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Ad. 4
Dr. Marija Sraka je
prostorih KS.

MANDAT
2006 - 2010

svetu KS posredovala vlogo o možnosti opravljanja veroučne dejavnosti v

Sklep št. 329
Svet KS Lipovci je v zvezi z vlogo dr. Marije Srake sprejel sklep, da v Vaškem domu ni na razpolago
primernega prostora in inventarja za opravljanje verske vzgoje. Za odgovor pobudnici zadolžen
Franc Cigan.
Ad. 5
V dopisu, ki nam ga je poslala ga. Helena Maučec opozarja, da kontejnerji za ločeno zbiranje
odpadkov v njihovi ulici kazijo izgled naselja.
Sraka Alojz omeni, da imamo v Lipovcih največ kontejnerjev za smeti, kar bi vsekakor morala biti
prednost. Je pa tudi res, da so smeti večkrat odložene kar zraven kontejnerja. Opozori tudi na dejstvo,
da tudi nekateri lastniki gostinskih lokalov nimajo urejenega odvoza smeti in zaradi tega odlagajo svoje
odpadke v te kontejnerje.
Sklep št. 330
Kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov pri vrtcu v Lipovci ostanejo na istem mestu. Glasovali: 4 za, 1
proti (Janko Bezjak). Za posredovanja odgovora pobudnici zadolžen Franc Cigan.
Ad. 6
Seznanili smo se s predvidenim začetkom izgradnje kanalizacijskega omrežja. Pričetek izvedbe del
sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Lipovci bo predvidoma 12.10. 2009. Dela bi naj bila
končana do 31.07. 2010.
Ad.7
Seznanili smo se z nerealiziranimi sklepi in pobudami. V tem mandatu smo do te seje sprejeli 323
sklepov. Okrog 20 sklepov je nerealiziranih in svet KS nima vpliva na njihovo realizacijo.
Sklep št. 331
Vse sklepe in pobude, ki jih je sprejel svet KS Lipovci in katerih realizacija je v domeni občine Beltinci,
objavimo na spletni strani KS Lipovci in v Lipouvski poutici, istočasno se izročijo županu občine
Beltinci, ter svetu za preventivo in vzgojo v prometu. Zadolžen: Franc Cigan.
Ad. 8
Sklep št. 332
V zvezi s spremembami zazidalnega načrta pri ŠRC Lipovci se predvideva širitev športno rekreacijske
dejavnosti na naslednjih parcelah: 2375/2, 2374, 2372, 2240 in 2341. Na ostalih nepozidanih parcelah
se lahko predvidijo primerni stanovanjski objekti; vezano na projekt št. OPPN – 6/09 ZEU Murska
Sobota. Za posredovanje sklepa na Občino Beltinci zadolžen: Franc Cigan.
Sklep št. 333
Pri CP Murska Sobota se naroči obrezovanje drevja in vejevja v cestnem svetu ob poljski poti preko
Dobla proti Dokležovju. Za naročilo zadolžen Franc Cigan, za realizacijo Ema Mesarič. Na poljski
poti Popava v smeri podvoz se sanira jama, sanacija se naroči pri istem izvajalcu z ostankom
materiala v sklopu že izvedenega gramoziranja. Zadolžen: Franc Cigan.
Vsi sklepi od št. 324 do 333 so bili sprejeti soglasno, razen prvega dela sklepa št. 325, kjer
Janko Bezjak ni glasoval in sklepa št. 330, pri katerem je Janko Bezjak glasoval proti.
Seja je bila zaključena ob 22.50
Zapisal: Franc Baligač
Podpredsednik sveta KS

Lipovci, 17. 10. 2009

Franc Cigan
Predsednik sveta KS

