S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 23. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 2. 3. 2010 ob 18. uri v sejni
sobi vaškega doma Lipovci
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Ema Mesarič, Alojz Sraka
Vabljeni prisotni: župan Občine Beltinci Milan Kerman, dir. občinske uprave Venčeslav Smodiš,
predsednik GZ Beltinci Vöröš Andrej, predsedniki oz. namestniki lipovskih klubov, društev, odborov in
organizacij (seznam udeležencev je priloga zapisnika).
Odsotni: Ivan Zajc
Dnevni red:
1. Seznanitev s predvidenimi aktivnostmi v zvezi z organizacijo državnega mladinskega
gasilskega tekmovanja, ki bo letos v Lipovcih na ŠRC, z akcijo »očistimo Slovenijo v enem
dnevu« ,( k tej točki so vabljeni predsedniki oz. namestniki lipovskih klubov, društev, odborov
in organizacij, ter Andrej Vöröš, predsednik Gasilske zveze občine Beltinci ).
2. Pregled sklepov 22. redne in 15. korespondenčne seje in sprejem zapisnikov (poslano po epošti).
3. Proračun KS Lipovci (zaključni 2009 in plan 2010).
4. Poročilo inventurne komisije.
5. Pokopališče (pregled dokumentacije za obnovo/dograditev vežice in izvedba razpisa,
obravnava vloge Saubermacherja za ločeno zbiranje odpadnih sveč in vloge javne govornice
na pogrebih).
6. Javna razsvetljava (pri ŠRC, pri vaškem domu).
7. Kanalizacija (spremljanje izgradnje, ureditev odvodnjavanja, obravnava vloge Franca Casar v
zvezi s sofinanciranjem izgradnje kanalizacije v Lipovci).
8. Tematska pot Lipovci, javna dela, Vučja jama.
9. Obravnava vloge KUD Lipovci, Sekcija lipovske ljudske pevke.
10. Seznanitev z aktivnostmi na projektih zazidalnih načrtov: (SZ pri ŠRC in SV Krčevina Lipovci).
11. 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. 348
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 23. redno sejo, s tem, da se 2. in 10. točka dnevnega
reda zamenjata.
Ad. 1
Predsednik Franc Cigan je na kratko predstavil prisotnim projekte KS Lipovci v prihodnosti in
zadnjimi deli, ki so bila opravljena. Zahvalil se je predstavnikom društev, klubov in organizacij za
opravljeno delo v lanskem letu. V akcijo » očistimo Slovenijo v enem dnevu« je vključena tudi
naša občina, vse KS s klubi in društvi.
Predsednik PGD Lipovci Mirjan Sraka in predsednik GZ Beltinci Vöröš Andrej sta predstavila
aktivnosti v zvezi z mladinskim gasilskim državnim tekmovanjem, katerega organizacija je bila
zaupana PGD Lipovci. Tekmovanje bo potekalo v soboto dne, 5. junija 2010 na ŠRC Lipovci. Za
pomoč pri izvedbi tekmovanja so zaprošena vsa društva in klubi. Prireditev bo enkratna promocija
KS in občine.
Prisotni se strinjajo, da je projekt zahtevna zadeva, vendar se ob dobri organizaciji da izpeljati.
Vsekakor mora biti tudi primerno medijsko podprt. Vsi so pripravljeni tudi po svojih močeh
pomagati.
Ad. 10
Dir. občinske uprave Občine Beltinci je članom sveta KS predstavil osnutek projekta zazidalnega
načrta SZ pri ŠRC. V prostorih vaškega doma bo 17. marca 2010 potekala javna razprava v
vaškem domu Lipovci. Sledi uskladitev in obravnava in na koncu sprejem odloka na občinskem
svetu.
Svet KS Lipovci je že večkrat poslal na občino Beltinci predlog za izgradnjo zazidalnega načrta SV
Lipovci (Krčevina). V zvezi s tem nas župan in direktor seznanita, da so bila za območje SV
Lipovci (Krčevina) podpisana soglasja od vseh lastnikov parcel, sam zazidalni načrt pa še ni
naročen – zanj morajo biti predhodno zagotovljena finančna sredstva v proračunu.

S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Sklep št. 349
Na občino Beltinci se še enkrat pošlje predlog, da se začne postopek izdelave zazidalnega načrta
SV Lipovci (Krčevina) in, da se za ta projekt zagotovijo sredstva v proračunu, po možnosti s prvim
naslednjim rebalansom proračuna. Zadolžen: Franc Cigan.
Ad.2
Sklep št. 350
Zapisnika 22. redne in 15. korespondenčne seje sta bila soglasno sprejeta.
Ad. 3
Sklep št. 351
Sprejme se poročilo o zaključnem računu KS Lipovci, poročilo o NUSZ, poročilo o koncesnini
Vučja jama za leto 2009 in plani za leto 2010. Vsa poročila in plani so priloga tega zapisnika.
Ad. 4
Sklep št.352
Soglasno je bil sprejet zapisnik inventurne komisije, ki se pošlje na občino Beltinci. Zadolžen:
Franc Cigan
Ad. 5
Sklep št. 353
Občini Beltinci se predlaga, da naroči Komunali, naj zamenja kontejner za odpadle sveče za
večjega in sicer 1100 litrskega. Za posredovanje sklepa na občino: zadolžen: Franc Cigan.
Seznanili smo se z željo javne govornice na pogrebih, g. Cvetke Rengeo, da za določen čas
preneha opravljati to funkcijo.
Sklep št. 354
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za prenovo mrliške vežice naj Občina Beltinci izvede javni
razpis za zbiranje ponudb.Za obveščanje zadolžen: Franc Cigan.
Ad. 6
Pri ŠRC imamo položene in plačane kable za montažo dveh uličnih svetilk. Eno svetilko bi bilo
potrebno postaviti tudi pri vaškem domu.
Sklep št. 355
Pridobita se predračuna za postavitev treh uličnih svetilk ( 2 krat ŠRC, 1 krat vaški dom), izvedba
se naroči ugodnejšemu ponudniku. Zadolžen: Franc Cigan.
Ad. 7
Sklep št. 356
Naroči se izgradnja požiralnika pri h. št. 71, 143a in 214, po dve cevi v zemljo, premera 80 cm, 1
cev je z luknjami, povozni pokrov z litoželezno rešetko. Izkopan gramozni material se odpelje na
poljsko pot »Poupava«.
Obvesti se h. št. 70 in 71, da uredita odvodnjavanje na svoji parceli tako, da ne bo odtekanja
meteornih voda na cestni svet in cesto.
Lastnika parcele (objekt »dvojček pri h. št. 71) Škafar Rado in Škafar Igor, se obvesti, da
odstranita robnike iz cestnega sveta, ponovno izkopljeta jarek na cestnem svetu in uredita
odvodnjavanje na svoji parceli, da ne bo odtekanje meteorne vode na cestni svet in na cesto.
Zadolžen: Franc Cigan.
Sklep št. 357
Lastnika parcele št 2398 k.o. Lipovci se obvesti, da prestavi mejo na rob cestnega sveta.
Zadolžen: Franc Cigan.
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Sklep št. 358
Vloga Franca Casarja v zvezi s sofinanciranjem kanalizacije se vezano na sklep zbora krajanov
zavrne, o čemer se pisno obvesti. Zadolžen: Franc Cigan.
Ad. 8
Trenutno imamo tri javne delavce: Roman Jona, Marjan Štiblar in Erjavec Anton.
Sklep št. 359
Roman Jona je od 01.03. 2010 novi javni delavec. Z istim dnem mu preneha pogodba za kurirja. Z
01.04.2010 začne z delom še Jože Tibaut. Za obveščanje občine zadolžen: Franc Cigan.
Agencija za okolje in prostor nas je obvestila, da so našo vlogo za brezplačni prevzem Vučje jame
poslali v obravnavo Direktoratu za okolje RS Slovenije.
V svetu KS Lipovci razmišljamo o dokončni ureditvi gramoznice vključno s staro gramoznico. Za
mnenje zaprosimo RD Beltinci.
Ema Mesarič nas je seznanila z aktivnostmi v zvezi z vodno učno potjo. Predvideno odprtje bo
pomladi 2010 (april).
Ad. 9
Ljudske pevke izdajajo novi CD. Prosijo sredstva za promocijo.
Sklep št. 360
KUD Lipovci se ob izdaji 5. CD-ja Lipovskih ljudskih pevk in s tem povezane promocije naše KS
odobri 200,00 EUR. Zadolžen: Franc Cigan.
Ad. 11
V naši KS bodo ta mesec potekali tehnični pregledi za traktorje. PGD jim da na razpolago prostore
po predhodnem dogovoru z njimi.
Avtobusni promet Murska Sobota želi uvesti avtobusno linijo Beltinci, Gančani, Lipovci – Rakičan
– MS.
Sklep št. 361
Svet KS obvesti Avtobusni promet Murska Sobota, da v Lipovcih trenutno poteka izgradnja
kanalizacijskega omrežja in bi bilo to preveč moteče in tudi nevarno za udeležence v prometu. Po
zaključku del bomo o pobudi ponovno razmislili. Zadolžen: Franc Cigan.
Sklep št. 362
Sprejem ob dnevu žena/materinskem dnevu bo v soboto dne, 20. marca 2010 ob 18. uri v vaškem
domu Lipovci. Program pripravi KUD Lipovci. Prijavnina znaša 5,00 EUR. Zadolžen: Franc
Cigan.
KMN Lipovci želi obnoviti ograjo okrog nogometnega igrišča, poslalo nam je predračun
potrebnega materiala.
Sklep št. 363
Za potreben material obnove ograje okrog igrišča KMN Lipovci se pridobi še en predračun.
Naročilnica se izstavi ugodnejšemu ponudniku. Obnovitvena dela izvede KMN v lastni režiji.
Zadolžen: Franc Cigan.
Vsi sklepi od št. 348 do št. 363 so bili sprejeti soglasno.
Seja je bila zaključena ob 22.55 uri.
Zapisal : Franc Baligač
Podpredsednik sveta KS

Lipovci, 13.03.2010

Franc Cigan
Predsednik sveta KS

