S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 24. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 22.04.2010 ob 19. uri v sejni sobi vaškega
doma Lipovci
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ema Mesarič
Vabljeni prisotni: župan Občine Beltinci Milan Kerman
Odsotni: Ivan Zajc
Dnevni red:
1. Pregled sklepov 23. redne seje in sprejem zapisnika (poslano po e-pošti).
2. Pregled prispelih ponudb na javni razpis projekta »Dograditev in prenova mrliške vežice
Lipovci« in izbira izvajalca.
3. Projekt »Zgraditev vetrolova in ureditev zunanje razsvetljave pri vaškem domu« (projekt delno
financira JSKD, saj smo bili uspešni na javnem razpisu).
4. Projekt »Nakup stopnic in zaves za oder v vaškem domu« (projekt delno financira JSKD, saj
smo bili uspešni na javnem razpisu).
5. Doplačilo razlike za parcelo 2766/1 (za kolesarsko stezo »Rondo«).
6. Komasacija kmetijskih zemljišč.
7. Kanalizacija (spremljanje izgradnje, asfaltiranje).
8. Tematska pot Lipovci, javna dela, Vučja jama.
9. Obravnava vloge PGD Lipovci v zvezi z državnim mladinskim gasilskim tekmovanjem.
10. Razno: (aktivnosti med sejama, prireditev Postavljanje mlaja s kresovanjem, prireditev
Državno mladinsko gasilsko tekmovanje, predlogi, pobude in poročila članov sveta s področij
dela, ki jih posamezni član sveta KS pokriva (vsi člani sveta).
Sklep št. 364
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 24. redno sejo, s tem, da se 6. točka dnevnega reda razširi
na – komunalni prispevek na nivoju Občine Beltinci in ureditev katastra grobov.
Ad. 1
Sklep št. 365
Zapisnik 23. redne seje sveta je bil soglasno sprejet.
Ad. 2
Seznanili smo se s prispelimi ponudbami za dograditev in prenovo mrliške vežice. Prispele so štiri
ponudbe in sicer: Prekmurka inženiring, Dolinka inženiring, Gradbeno podjetje Gomboc d.o.o.,
Zidarstvo Maučec d.o.o. Gančani. Počakati moramo na analizo prispelih ponudb iz občine Beltinci. Pri
odpiranju ponudb na občini Beltinci je bil prisoten Janko Bezjak.
Sklep št. 366
Najugodnejšo ponudbo je oddalo Gradbeno podjetje Gomboc d.o.o.. Če analiza vseh prispelih
ponudb ne bo pokazala bistvenih pomanjkljivosti, ki bi vplivale na izbiro izvajalca - se dela
oddajo najugodnejšemu ponudniku. Projektantski nadzor izvaja: Tanja Borovšak s.p., gradbeni
nadzor pa Vasja Bugar s.p. Za obveščanje občine Beltinci zadolžen: Franc Cigan.
Ad.3
Franc Cigan nas seznani, da je KS v sodelovanju s KUD Lipovci na javnem razpisu JSKD, kateri
projekte delno sofinancira - pridobila nekaj sredstev za zgraditev vetrolova pri vaškem domu. Projekte
je potrebno najprej izpeljati.
Sklep št. 367
KS bo v sodelovanju s KUD Lipovci izvedla projekt Zgraditev vetrolova in ureditev zunanje
razsvetljave pri vaškem domu, ki ga delno sofinancira JSKD. V zvezi s tem pridobimo ponudbo.
Zadolžen Franc Cigan.
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Ad. 4
KS Lipovci se prijavila na javni razpis pri JSKD s projektom Nakup stopnic in zaves v vaškem domu
Lipovci in bila uspešna.
Sklep št. 368
KS Lipovci bo izvedla projekt Nakup stopnic in zaves v vaškem domu Lipovci, ki ga delno
sofinancira JSKD. Pridobimo predračun za nakup zaves (po možnosti z mehanizmom) in
stopnic v vaškem domu. Zadolžena Franc Cigan in Franc Baligač.
Ad. 5
Sklep št. 369
Za parcelo št. 2766/1 ( kolesarska steza – rondo ), se prodajalki Mariji Baligač, h.št..36 izplača
razlika 677,50 EUR v skladu z že sprejetim sklepom št. 219. Pridobljena parcela 2766/1 se
pripiše k parceli št. 2826, ki je v naravi že cesta in kar ureja občina Beltinci (Boštjan Čolig). Za
posredovanje sklepa na občino Beltinci se zadolži Franc Cigan.

Ad. 6
Franc Cigan nas seznani, da je tematika komasacije kmetijskih zemljišč že bila obravnavana na
občinskem svetu in jo morajo obravnavati tudi na svetih KS.
Sklep št. 370.
Svet KS predlaga v komasacijski odbor naslednje kandidate: Jakob Drago, Bobovec Robi,
Mesarič Ivan, Baligač Štefan, Sraka Jože, Krauthaker Anton, Casar Franc, Mesarič Milan,
Tratnjek Mihael, Lebar Jožef ml. Predhodno se pridobi od kandidatov soglasje za pripravljenost
sodelovanja v odboru, (zadolženi vsi člani sveta).
V zvezi z predlogom odloka za odmero komunalnega prispevka v Občini Beltinci je svet KS Lipovci
sprejel naslednji sklep:
Sklep št. 371
Višina komunalnega prispevka v občini Beltinci naj bo na ravni višine Občine Tišina (v
predlogu gradiva občinske seje je naveden izračun v primerjalni tabeli pod zap. št. 1 za stanov.
objekt 150m2, velikost parcele 500 m2, komun. oprema (vodovod, cesta, kanalizacija) in cena
5.282,00 €). Plačani komunalni prispevek se porabi za investicije in vzdrževanje javne
komunalne infrastrukture na območju tiste krajevne skupnosti, za katero je bil komunalni
prispevek plačan.
V KS Lipovci je višina komunalnega prispevka urejena s sklepom št. 270, razviden je na
lipovski spletni strani: www.lipovci.si.
V letu 2009 je bilo iz naslova komunalnega prispevka v KS Lipovci zbranih 12.021,10 €
(pripominjamo, da je to znesek brez kanalizacije). Za posredovanje sklepa na občino zadolžen:
Franc Cigan.
Iz občine Beltinci smo dobili cca polovico neurejenega katastra grobov na lipovskem pokopališču s
prošnjo, da ga pomagamo dokončno urediti.
Sklep št. 372
V zvezi z nadaljnjo ureditvijo/popisom katastra grobov na pokopališču v Lipovcih smo mnenja,
da delo opravijo javni delavci Komune; seznam se izroči Romanu Joni. Do 10. maja 2010 se
obdelana dokumentacija vrne na občino Beltinci. Zadolžen Franc Cigan.
Ad. 7
Seznanili smo se s potekom del v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Problemi se rešujejo
sproti preko gradbenega odbora.
Ad. 8
Z aktivnostmi glede Tematske poti nas seznani Ema Mesarič.
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Glede Vučje jame (prenos lastništva) je bil 1.4.2010 opravljen sestanek z ustreznim ministrstvom.
Prenos lastništva je precej komplicirana zadeva. Zapisnik tega sestanka je priloga tega zapisnika.
Glede nadaljnjega urejanja stare Vučje jame opravimo ogled.
Ad. 9
Prejeli smo vlogo PGD Lipovci v zvezi z Državnim mladinskim gasilskim tekmovanjem.
Sklep št. 373
Za promocijo KS Lipovci se PGD Lipovci za leto 2010 nakaže 500,00 EUR. Zadolžen: Franc
Cigan.
Ad. 10
Elektro MB je izvedel rekonstrukcijo električnega omrežja v zaselku pri železniški postaji Lipovci.
Demontirano je zračno električno omrežje, domačijam so narejeni zemeljski električni dovodi; zaradi
tega je bila istočasno demontirana tudi zračna javna razsvetljava. O vsem tem je izvajalec del obvestil
občino Beltinci; KS je v zvezi s tem pridobila dva predračuna za sanacijo javne razsvetljave.
Sklep št. 374
V zvezi z rekonstrukcijo javne razsvetljave v zaselku pri železniški postaji Lipovci, se
predračun za sanacijo ( dve luči ) pošlje na Občino Beltinci s pozivom, da pošlje na Elektro MB
vlogo oz. soglasje za postavitev novega merilnega mesta za javno razsvetljavo na tem
območju. Zadolžen: Franc Cigan.
Elektro MB nas je seznanil z začetkom aktivnosti reševanja problematike slabega napetostnega
električnega omrežja na območju ulice Breg.
Občina Beltinci ima prenovljeno spletno stran, pozvali so nas, ali smo zainteresirani za objavo.
Sklep št. 375:
Na občinski spletni strani se za KS Lipovci objavi bližnjica www.lipovci.si za povezavo na našo
spletno stran. Zadolžen: Franc Cigan.
Do začetka Državnega mladinskega gasilskega tekmovanja je potrebno čimprej prenoviti vrtni paviljon
na ŠRC in položiti manjkajoči tlakovec ob objektu KMN; prav tako postaviti nekaj robnikov ob zelenici
pri vaškem domu in popraviti ograjo pri vaškem domu.
Sklep št. 376:
Nabavi se potreben material in pripomočki (lesni material, vijaki, barva, akumulat. vijačnik,
varilni stroj) za obnovo vrtnega paviljona in cca 64 m2 tlakovca, 25 robnikov, cement za
ureditev okolice pri ŠRC in pri vaškem domu. Dela izvedejo člani KMN Lipovci in javni delavci.
Zadolžena: Franc Cigan in Franc Baligač.
Obravnavali smo vlogo Marlizz showa za najem dvorane.
Čistilna akcija je bila uspešna. Sodelovalo je 166 prostovoljcev. Poročilo s seznamom prisotnih je bilo
poslano na občino Beltinci in je priloga tega zapisnika.
Vsi sklepi od zap. Št. 364 do 376 so bili sprejeti soglasno.
Seja je bila zaključena ob 22.40 uri.
Zapisal: Franc Baligač
Podpredsednik sveta KS

Lipovci 15.05.2010

Franc Cigan
predsednik sveta KS

