S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 26.redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila v ponedeljek, dne 02.08.2010
ob 19.30 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Ema Mesarič, Alojz Sraka, Janko Bezjak
Vabljeni prisotni pri 1. točki: Franc Maučec, Robert Mesarič, Darjan Slavic, Marko Močnik, Matej
Smodiš.
Odsotni: Ivan Zajc
Dnevni red:
1. Prenova ŠRC Lipovci" v sklopu Javnega razpisa za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, predmet
podpore 1: Urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, internet na
ŠRC in obravnava vloge Darjana Slavica za najem gostinskega lokala na ŠRC Lipovci.
2. Pregled sklepov 25. redne seje in sprejem zapisnika (poslano po e-pošti).
3. Dograditev in prenova POSLOVILNE vežice Lipovci (poročilo, spremljanje gradnje, nadaljnje
aktivnosti po dokončanju).
4. Sofinancirani projekti s strani JSKD (poročila).
5. Povečan promet in cestna problematika v KS.
6. Kanalizacija (spremljanje izgradnje, asfaltiranje, krpanje).
7. Tematska pot Lipovci (določitev termina končanja projekta), javna dela, Vučja jama.
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. 397
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 26. redno sejo sveta.
Ad.1
Na tematiko prenove ŠRC Lipovci sta bila že dva sestanka. Da bi se aktivnosti vodile pregledno in se
ne bi podvajale je potrebno formirati stalno projektno skupino. Predsednik Cigan Franc je na
Ministrstvo za kmetijstvo poslal dopis v katerem je opisal problematiko v zvezi z ŠRC, prav tako je
povedal, da je na ŠRC možno zagotoviti širokopasovni priključek (predhodno je potrebno urediti
telefonski dovod).
Sklep št. 398
V projektno skupino za pripravo projekta Obnova ŠRC Lipovci na Javni razpis za ukrep 322 obnova in razvoj vasi, predmet podpore -1: urejanje površin za skupne namene in potrebe v
podeželskih naseljih so bili ob lastnem soglasju imenovani: Alojz Sraka (koordinator skupine), Ema
Mesarič, Janko Bezjak (vsi svet KS Lipovci), Franc Maučec in Robert Mesarič (oba HK Lipovci). Člani
projektne skupine pa želijo v skupino pritegniti še: Elico Horvat (ZTK Beltinci), Ivana Zajca in Stanka
Kermana (HK Lipovci), za kar predhodno pridobijo njihovo soglasje, dočim sta Franc Baligač in Franc
Cigan povedala, da bosta v projektu sodelovala, v kolikor bo potrebno, Marko Močnik pa kot zunanji
član
- naloge projektne skupine: čimprej izberejo pisca oz. avtorja projekta s ciljem čimprejšnje izdelave
projekta, saj je projekt odprt samo do porabe sredstev. Pri tem Franc Cigan pove, da se je po
dogovoru z županom - glede stroškov pisanja projekta - potrebno s projektantom zmeniti oz.
dogovoriti, da bo plačilo prejel v primeru uspešnosti projekta na javnem razpisu. Člani projektne
skupine so izrazili dvom, da bodo takega projektanta dobili in da bodo glede tega nadaljevali pogovore
z županom.
- smernice oz. izhodišče za pisanje projekta je usmerjeno v maksimum zahtev, s katerimi se lahko
prijavimo na razpis. Ta maksimum oz. kaj vse lahko prijavimo na razpis je razvidno iz e-sporočila
oz.odgovora Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kateri je bil poslan na vprašanje KS
Lipovci in vse te možnosti se na projekt tudi prijavijo (v glavnem: zamenjava trave na HK igrišču z
vgradnjo namakalnega sistema, razsvetljava HK igrišča, razširitev slačilnic HK (kotlovnica, skupna
velika sejna soba in dodatni prostori tudi za nogometaše, kateri bi na ta način prišli do legalnih
prostorov, otroško igrišče, ureditev parkirišč in okolice s povezavno na tematsko Lipouvsko pout). Vse
te podrobnosti in točnosti se dodatno preverijo s projektantom.Ta elektronski odgovor Franc Cigan
prepošlje članom projektne skupine, katerim ta odgovor predstavlja izhodišče pri pripravi projekta za
razpis v sodelovanju s projektantom.
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Darjan Slavic je zainteresiran za najem prostorov na ŠRC, v katerih bi opravljal gostinsko dejavnost.
Sklep št. 399
Glede najema prostorov v ŠRC za opravljanje gostinske dejavnosti s strani Darjana Slavica – je bil ob
navzočnosti predsednika in tajnika HK Lipovci sprejet sklep, da se o tem predhodno opredeli HK
Lipovci, kateri bo mnenje glede tega posredoval svetu KS Lipovci.
Sklep št. 400
Izvede se začrtanje nogometnega igrišča Lipovci po predračunu št. 2010/809 – 1, Cestnega podjetja
Murska Sobota z 8% popustom. Zadolžen: Franc Cigan.
Ad. 2
Sklep št. 401
Zapisnik 25. redne seje sveta je bil soglasno sprejet.
Ad. 3
Člani sveta smo si pred to točko ogledali poslovilno vežico; predvsem je bil moteči prečni zid (cca 2 m)
med stekleno komoro in zadnjim nosilnim zidom, zato predlagamo njegovo odstranitev. Na ta način po
vežica prehodnješa, kar je tudi bila naša zahteva, ki pa žal zaradi nerazumevanja s strani pripravljalke
PGD ni bila upoštevana.
Sklep št. 402
V poslovilni vežici se odstrani prečni zid med stekleno komoro in zadnjo nosilno steno. Zadolžen
Franc Cigan.
Preden bo poslovilna vežica predana svojemu namenu je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.
Obvezne priloge k tej vlogi pa so: izjava izvajalca o ustrezni kakovosti izvedenih del (imamo), PID
(nimamo), najnovejši geodetski posnetek (nimamo).
Sklep št. 403
Po dokončanju prenove/dograditve poslovilne vežice se od arhitekte Tanje Borovšak s.p. pridobi
ponudba za izgradnjo PID (Projekt izvedenih del). Glede na sodelovanje naj bo ponudba po
minimalnih stroških in na osnovi take ponudbe se izda naročilo za izvedbo. Pri Geodetski hiši Tomaž
Tratnjek s.p., kateri je že sodeloval pri tem projektu v začetku – pa se naroči najnovejši geodetski
posnetek. Zadolžen: Franc Cigan.

Ad. 4
Franc Cigan poroča o aktivnostih na »kulturnih« projektih.
Sklep št. 404
Za zavese v vaškem domu pridobita predračun Ema Mesarič in Janko Bezjak.
Ad. 5
Vse več krajanov urgira zaradi povečanega traktorskega prometa skozi Lipovce, predvsem iz drugih
krajev in neupoštevanja omejitve hitrosti…
Sklep št. 405
Na vseh vpadnicah v Lipovce namestimo znak » prepovedan promet s traktorji s pripisom »dovoljeno
za krajane Lipovec«. Policijo obvestimo za dodaten nadzor prometa. Zadolžen Franc Cigan.
Ad. 6
Končana je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Lipovcih in Gančanih. Sodelovanje z
izvajalcem je bilo zelo dobro.

S V E T

MANDAT
2006 - 2010

KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

Sklep št. 406
Skupaj s KS Gančani organiziramo v petek, dne 6. avgusta na ŠRC Lipovci piknik z izvajalci izgradnje
kanalizacije. Zadolžena Franc Cigan in Janko Bezjak.
Sklep št. 407
Pri h.št. 41a se v obstoječi požiralnik vgradi kanaleta. Predhodno se pridobi predračun. Zadolžen:
Janko Bezjak.
S strani krajanov je bila dana pripomba, da je pri h.št. Biderman dvignjena raven bankine nad raven
cestišča, kar ob nalivih povzroča težave. O tem se obvesti medobčinska inšpektorica. Zadolžen Franc
Cigan.
Ad. 7
Seznanili smo se z aktivnostmi okrog tematske poti Lipouvska pout. Predviden zaključek projekta, ki
ga vodi Ema Mesarič - je okrog praznika buč.
Okolica v Vučji jami je urejena v skladu z dogovorom z izvajalcem izgradnje kanalizacije, potrebno je
urediti še zapornico v gramoznico, za kar poskrbijo javni delavci.
Ad. 8
Sklep št. 408
Ob odbojkarskem igrišču na mivki se naredi manjkajoča ograja, predhodno se nabavi potreben
material, ob objektu KMN se položi manjkajoči tlakovec, dela izvedejo javni delavci; zadolžen Franc
Cigan. Na objektu KMN se sanirajo žlebovi, prav tako se sanira streha na vodnem hramu, za kar
Franc Baligač pridobi nov predračun.
Sklep št. 409
Društvu prijateljev mladine se omogoči brezplačni najem dvorane za 25. september – predavanje n a
temo: Potovanje po Tajski in Laosu. Alojzu Sraka se omogoči brezplačni najem dvorane za 3. avgust
za predavanje na temo: »Ohranimo Muro pred elektrarnami.«
Alojz Sraka predlaga, da naj gasilci donatorjem iz Lipovec podarijo bilten in se jim zahvalijo za pomoč,
prav tako predlaga naj se dokončno uredi postopek oz. režim glede vodnega monitoringa v vodnem
hramu Lipovci.
Vsi sklepi od št. 397 do št. 409 so bili sprejeti soglasno.
Seja je bila zaključena ob 22.45 uri.

Zapisal: Franc Baligač
Podpredsednik sveta KS

Lipovci, 29. 8. 2010

Franc Cigan
Predsednik sveta KS

