S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 25. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 21.06.2010 ob 19.30 uri v
sejni sobi vaškega doma v Lipovcih
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ema Mesarič.
Odsotni: Ivan Zajc.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pregled sklepov 24. redne seje in sprejem zapisnika (poslano po e-pošti).
Dograditev in prenova mrliške veţice Lipovci (poročilo, spremljanje gradnje).
Sofinancirani projekti s strani JSKD.
Komasacija kmetijskih zemljišč.
Kanalizacija (spremljanje izgradnje, asfaltiranje).
Tematska pot Lipovci, javna dela, Vučja jama.
Obravnava vloge AQUILA Lipovci.
Obravnave vloge za postavitev ogledala na kandelabru javne razsvetljave.
Obravnava vloge Boštjana Krauthaker v zvezi s plačilom komunalnega prispevka.
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. 377
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 25. redno sejo sveta.
Ad. 1
Sklep št. 378
Zapisnik 24. redne seje je bil soglasno sprejet.
Ad. 2
Seznanili smo se s potekom del pri obnovi mrliške oz. poslovilne veţice in 1. začasno situacijo.
Gradnjo spremlja gradbeni nadzornik Vasja Bugar in poteka po načrtu.
Ad. 3
Sklep 379:
V dvorani vaškega doma bomo pred odrom namestili dvojne stopnice v skladu s predračunom FM
Mizarstva. Od ponudnika se pred naročilom pridobi dodatno mnenje o končnem izgledu stopnic.
Zadolžen Franc Cigan.
Sklep št. 380
Pri podjetju Arcont iz Gornje Radgone naročimo izdelavo in montaţo vetrolova v vaškem domu (zadnji
vhod), po predračunu št.14-X-234 – sofinancira JSKD v sodelovanju s KUD in KS Lipovci. Zadolžen
Franc Cigan.
Sklep št. 381
Pridobi se predračun za nakup projektorja, platna za projekcijo, nosilca za projektor, digitalnega
fotoaparata in večfunkciske naprave; sofinancira JSKD v sodelovanju s KUD in KS Lipovci. Zadolžen:
Franc Baligač.
Sklep št. 382
Pridobi se predračun za nakup kamere v sklopu sofinanciranja JSKD – v sodelovanju s KUD in KS
Lipovci. Zadolžen Franc Baligač.
Ad.4
Sklep št. 383
V zvezi z izvedbo komasacije zemljišč predlagamo termin skupnega sestanka, dne 28.08.2010 ob 19.
uri v prostorih vaškega doma Lipovci. Vsi predlagani člani odbora dobijo pisna vabila. Ta sestanek je
osnova za glavni sestanek, na katerega bodo povabljeni vsi lastniki zemljišč ti. komasacijskega oboda

S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

k.o. Lipovci, katerega bo moţno na sestanku lastnikov zemljišč zadevnega oboda – še korigirati.
Zadolžen Franc Cigan.
Ad. 5
Sklep št. 384
Za parcelne številke 2654, 2655 in 2613 ugotovimo mejne točke in o izsledkih obvestimo lastnike
parcel. Zadolženi: Franc Cigan, Franc Baligač in Janko Bezjak.
Sklep št. 385
Na odsekih kjer poteka izgradnja kanalizacije - naj občinska inšpektorica pregleda odvodnjavanje
meteorne vode in, če je potrebno izda ustrezne opomine glede odvodnjavanja.
Ponovno obvestimo občinsko upravo o nerealiziranih sklepih glede leţečih policajev. Zadolžen Franc
Cigan.
Ad. 6
Seznanili smo se o aktivnostih v zvezi z lipouvsko tematsko potjo.
Sklep št. 386
Do konca 26. tedna pošlje Ema Mesarič članom sveta popravljen in dopolnjen osnutek Lipouvske
tematske pouti v skladu z dogovorom.
Sklep št. 387
Za potrebe javnih del se k traktorju za košnjo nabavi primerna prikolica. Zadolžen Franc Cigan.
Ad. 7
Od 27.06. do 04.07.2010 se bo odvijala 18. Likovna kolonija Izak Lipovci.
Sklep št. 388
Za promocijo KS se na podlagi vloge društvu AQUILA Lipovci za leto 2010 odobri donacija 500,00
EUR. Zadolžen Franc Cigan.
Ad. 8
Sklep št. 389
KS Lipovci dovoli hišni številki 1 Lipovci, da se na nepreglednem izvozu s tega dvorišča oz. domačije
postavi cestno ogledalo na drog javne razsvetljave. Za obveščanje zadolžen Franc Cigan.
Ad. 9
Sklep št. 390
Komunalni prispevek za garaţni objekt investitorja Krauthaker Boštjan, na parceli št. 2667, k.o. Lipovci
se obračuna v skladu z ţe sprejetim sklepom in pomnoţi s faktorjem 0,5, ker investitor ne bo imel
vodovodnega priključka. V kolikor bo ţelel investitor vodovodni priključek naknadno – se višina
komunalnega prispevka izračuna ponovno po pogojih na dan izračuna. Investitor se obvesti pisno.
Zadolžen: Franc Cigan.
Ad. 10
Predsednik poroča, da je na občini Beltinci izšel razpis za vzdrţevanje športnih javnih objektov, na
katerega je prijavil tudi KS Lipovci.
Sklep št. 391
KMN Lipovci se za promocijo KS Lipovci v letu 2010 odobri donacija 350,00 EUR. Zadolžen Franc
Cigan.
Sklep št. 392:
Seznanili smo se z neurejeno dokumentacijo o lastništvu na dveh parcelah (Lukač, Vöröš) pri
otroškem vrtcu; naše stališče je, da si je lastništvo dolţan urediti vsak lastnik sam. Za obveščanje
zadolžen Franc Cigan.
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Sklep št. 393:
Seznanili smo se s predlogom predlagateljev za spremembo prostorskega načrta na območju
nekdanje Bernardijeve domačije, št. parcel 2599, 2601 in sosednje v tem kompleksu. Na občini
ponovno preverimo, če je bila dana vloga za spremembo prostorskega načrta. Zadolžen Franc
Cigan.
Sklep št. 394
Na Svet za preventivo v cestnem prometu občine Beltinci, OŠ Beltinci, Medobčinsko inšpektorico
Alenko Maroša se pošlje zahteva o spremenjeni trasi šolskega avtobusa skozi Lipovce: avtobus lahko
pelje samo po glavni ulici označeni z ločilnimi sredinskimi črtami; VSTOPNE POSTAJE: 1. postaja je
pred vhodom h.št. 41 (priloţi se soglasje lastnika parcele), 2. postaja je na "Tratah" (zelenica v lasti
KS pred h. št. 13). IZSTOPNE POSTAJE: 1. postaja je pred vaškim domom Lipovci h. št. 2 parkirišče),
2. postaja je pred vhodom h. št. 40 (priloţi se soglasje lastnika parcele). Prosimo, da se v skladu z
navedenim na NOVO označijo avtobusna postajališča s prometnimi znaki in talno cestno signalizacijo
in da se le-ti pri kapeli odstranijo.
Zadolžena: Ema Mesarič in Franc Cigan.
Sklep št. 395
Izvede se prenakazilo iz KS Lipovci na KUD Lipovci za plačilo predračuna izgradnje vetrolova v
vaškem domu Lipovci v višini 2.419,00. Po izvedbi projekta in pridobitvi 1.100,00 € iz razpisa JSKD naj KUD Lipovci ta sredstva prenakaţe na KS Lipovci. O tem se obvesti tudi KUD Lipovci. Zadolžen:
Franc Cigan.
Sklep št. 396
Ţupnijski Karitas Beltinci izdamo naročilnico za nabavo ţivil v trgovini Jeneš v vrednosti 100,00 EUR z
DDV (za letovanje otrok v Ankaranu). Zadolžen Franc Cigan.
Vsi sklepi od št. 377 do št. 396 so bili sprejeti soglasno.
Seja je bila zaključena ob 23.10 uri.

Zapisal: Franc Baligač
Podpredsednik sveta KS

Lipovci, 17.07.2010

Franc Cigan
Predsednik sveta KS

