S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 22. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 26.11.2009 ob 19. uri v sejni
sobi vaškega doma Lipovci
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka
Vabljeni prisotni: župan Občine Beltinci Milan Kerman, predstavnik SGP M. Sobota
Drago Kosednar, predsednik PGD Lipovci Mirjan Sraka.
Odsotni: Ivan Zajc, Ema Mesarič

Dnevni red:
1. Pogoji začasne uporabe parcel za priročna skladišča/deponijo s strani izvajalca izgradnje
kanalizacijskega omrežja v Lipovcih (k tej točki je vabljen g. Drago Kosednar, SGP Pomgrad),
ureditev odvodnjavanja na kritičnih mestih.
2. Pregled sklepov 21. redne in 14. korespondenčne seje in sprejem zapisnikov (poslano po epošti).
3. Obravnava vloge občine Beltinci v zvezi z nakazilom dela sredstev (49.806,90 € od skupnih
250.353,86 €) za sofinanciranje kanalizacije 286 upravičencem s strani KS Lipovci.
4. Obravnava vloge KMN Lipovci.
5. Tematska pot Lipovci, javna dela, Vučja jama.
6. Aktivnosti ob zaključku leta (krajevno glasilo Lipouvska pout, darilo za vrtec, Božični večer –
obdaritev novorojencev…)
7. 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. 339
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 22. redno sejo.
Ad.1.
Ob izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja izvajalci del potrebujejo parcele za priročno
skladišče in deponijo. Trenutno uporabljajo dve priročni skladišči in sicer na Tratah in pri Gasilskem
domu, za deponijo pa gramoznico Vučja jama.
Izvajalec del SGP Pomgrad, katerega na tej seji zastopa g. Drago Kosednar, PGD Lipovci, katerega
zastopa predsednik Mirjan Sraka in prisotni člani sveta KS Lipovci se strinjamo z naslednjim
dogovorom: izvajalec del po končanju del na parcelah, ki jih koristi za priročno skladišče vzpostavi
prvotno stanje vključno z navozom in utrjevanjem gramoza na dovozni cesti v gramoznico, kot
nadomestilo pa naredi asfaltno prevleko na vhodni cesti v gramoznico in sicer se asfaltira odcep
vključno s celotnim križiščem od obstoječe asfaltirane ceste do zapornice pri Vučji Jami, rahel padec
zaradi odvodnjavanja se naredi v desno stran v obstoječi obcestni jarek; prav tako se izvajalec čim
prej preseli s priročnega skladišča pri gasilskem domu na priročno skladišče na Trate.
Na kritičnih mestih moramo po izgradnji sekundarnih vodov urediti odvodnjavanje in očistiti požiralnike.
Sklep št. 340
Po končani izgradnji sekundarnih vodov kanalizacije damo očistiti požiralnike. Občinska inšpektorica
naj z gradbenim strokovnjakom opravi ogled in nato predlaga ali odredi konkretne rešitve. Zadolžena:
Franc Cigan in Janko Bezjak.
Ad.2
Sklep št. 341
Zapisnika 21. redne in 14. korespondenčne seje sta bila sprejeta.

S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Ad.3
Občina Beltinci nam je poslala zahtevek, da naj nakažemo del sredstev za zapadle obroke naših
krajanov iz dela sredstev pridobljenih iz izkoriščanja gramoza v Vučji jami.
Sklep št. 342
V zvezi z zahtevkom Občine Beltinci za plačilo zapadlih obrokov naših krajanov, ki jim KS Lipovci po
sklepu zbora krajanov in sveta KS Lipovci delno sofinancira izgradnjo kanalizacije, se nakažejo
sredstva po zahtevku št. 091101 v višini 49.806,54 EUR, takoj, ko preteče rok vezave (do konca leta
2009), s tem, da se temu znesku doda obrok za december 2009 v višini 9549,54 EUR. V bodoče bo
KS Lipovci sproti poravnavala mesečne obroke za 286 upravičencev. Zadolžen Franc Cigan.

Ad.4
KMN Lipovci želi, da KS Lipovci aktivno sodeluje pri sanaciji prostorov ob igrišču in prenovi igralne
površine.
Sklep št. 343
KMN se nakažejo sredstva po predhodno sprejetem sklepu, za sanacijo ograje izdamo naročilnico za
nabavo potrebnega materiala po predhodnem popisu s strani KMN. V okviru finančnih možnosti bomo
sodelovali pri sanaciji ostalih potrebnih objektov. V zvezi s tem se KMN Lipovci pisno obvesti.
Zadolžen Franc Cigan.
Ad.5
Ema Mesarič je odsotna, zato bomo tematiko vodne poti Lipovci obravnavali na naslednji seji.
V letu 2010 bomo imeli najmanj 1 javnega delavca več kot prejšnja leta; še vedno ni odgovora z
Agencije RS za okolje glede brezplačnega prenosa parcele 2003 k.o. Lipovci na KS Lipovci.
Ad.6
Sklep št. 344
Lipouvska pout izide v 400 izvodih. Zadolžena Ema Mesarič.
Za vrtec namenimo 75,00 EUR za nakup Božično – novoletnega darila, dodamo sladki del; otrokom iz
KS Lipovci, kateri ne obiskujejo vrtca se pošlje posebno vabilo na božični sprejem v Vrtec.
Na Božični večer obdarimo novorojence letošnjega leta v protivrednosti 35,00 EUR, poskrbimo za topli
napitek in ozvočenje. Program pripravi generacija 1992 in KUD Lipovci, vsem staršem novorojencev
se pošlje posebno vabilo.
Sprejem ob zaključku leta izvedemo 19. decembra, darila so simbolična, pisna vabila se pošljejo po
istem ključu kot lansko leto, dodatno pa povabimo še vse živeče dosedanje predsednike KS Lipovci.
Zadolžen Franc Cigan.
Ad.7
Sklep sestanka, ki je bil istega dne ob 18. uri v zvezi z izgradnjo plinifikacije v Lipovcih je bil, da naj vsi
zainteresirani podpišejo in oddajo pogodbo na Termo trade d.o.o.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Vsi sklepi od št. 339 do 344 so bili sprejeti soglasno razen dela sklepa št. 341, kateri se nanaša
na sprejem sklepov 14. korespondenčne seje, kjer Janko Bezjak ni glasoval zaradi odsotnosti
na 14. korespondenčni seji.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisal: Franc Baligač
Podpredsednik sveta KS

Lipovci, 10. 1. 2010

Franc Cigan
Predsednik sveta KS

