S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 3. korespondenčne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 12. in 13. 2. 2007
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ivan Zajc, Ema Mesarič in Slavko
Pivar.
Odsotni: / .
Sejo je sklical, vodil in zapisal zapisnik Franc Cigan.
Dnevni red:
1. Novi kurir v KS Lipovci.
2. Prejete ponudbe in izbira izvajalca za izgradnjo ceste ter vodovoda do parcele Ficko
Slavka.
3. Aneks št. 1 k Pogodbi o izkoriščanju in sanaciji gramoznice Vučja jama.
4. Posek drevja ob brežinah Vučje jame zaradi sanacije brežin.
5. Izbira javnega delavca za Lipovce.
6. Pobuda za sočasno izgradnjo javne razsvetljave s kolesarskimi stezami.
7. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
Ad 1)

SKLEP št. 47
Soglasno se sprejme sklep, da je novi kurir v KS Lipovci s 1. februarjem 2007 - Roman Jona, Lipovci
156 pod pogoji določenimi v pogodbi št. RJ/2007-1, ki je priloga tega zapisnika.
Ad 2)
Za izgradnjo ceste do parcele Ficko Slavka so prispele 4 ponudbe: (ponudba je izdelana za 200 m2
izkopa globine 40 cm, navoz gramoza, utrjevanje in končno utrjevanje s fino plastjo, cene so v € in
vsebujejo DDV:
Korošak Miran Dokležovje: 2.640
Püngrad Bodonci
1.500
Čista narava d.o.o.
2.760
Nograd, d.o.o.
2.400
Zelko Jože ni oddal ponudbe; po informativni ponudbi, ki jo je dal meseca novembra 2006 - bi po
takratni ceni njegova ponudba znašala 2.203 €.
Ficko Slavko je plačal komunalni prispevek, zato je smiselno in racionalno, da se ob izgradnji dovozne
ceste izvede tudi vodovodni priklop. Püngrad je poslal predračun tudi za izkop vodovodnega jarka
globine 0,80 metra: cena je 2,40 € z DDV po tekočem metru izkopa in zasipa jarka. Priklop bi izvedel
pooblaščeni izvajalec za občino Beltinci.
SKLEP št. 48:
Izgradnjo ceste (izkop globine 40 cm, širina 4 metre, navoz gramoza, utrjevanje in končno utrjevanje s
fino plastjo) do parcele Ficko Slavka izvede Püngrad Bodonci (za realizacijo zadolžen Janko Bezjak).
Isti izvajalec izvede tudi izkop jarka za vodovod. Položitev vodovodne cevi v jarek in priklop
vodovodnega priključka do parcele izvede Janez Vegič s.p. Lipovci (za realizacijo zadolžen Franc
Baligač).
Ad 3)
SKLEP št. 49:
Svet KS Lipovci se je seznanil z vsebino Aneksa št. 1 k Pogodbi o izkoriščanju in sanaciji gramoznice
Vučja jama in daje soglasje predsedniku sveta KS Lipovci, da ga podpiše, aneks parafira tudi župan
občine Beltinci. Aneks je tudi priloga tega zapisnika.
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Ad 4)
Koncesionar želi čimprej sanirati brežino gramoznice ob cesti ŠRC-ja. Predhodno je potrebno posekati
drevje in grmičevje ter se potem s koncesionarjem konkretno dogovoriti kako bo izvedena sanacija.
SKLEP št. 50:
Posek drevja ob brežini Vučje jame (smer cesta ob ŠRC) izvedejo prizadevni člani Turističnega
društva oz. najbližji okoličani gramoznice: Anton Klemenčič, Olga Ulen, Silvo Luk, Milan Murat in
Roman Jona, kateri se sami dogovorijo o razdelitvi posekanega drevja, predvidoma, 22. feb. 2007 ob
16:30 uri (za obveščanje le-teh je zadolžen Franc Cigan). Posek mora biti opravljen do 10. marca
2007. Posekano drevje se jim odstopi brezplačno, morebitno odpadno vejevje so dolžni deponirati na
prostoru za KRES ob gramoznici, hkrati se imenovani zavežejo, da bodo tudi v prihodnje sodelovali v
okviru Turističnega društva pri nadaljnjem urejanju okolice Vučje jame.
Sanacija brežine - ob cesti ŠRC - se izvede v skladu z rudarskim projektom oz. po dogovoru med
koncesionarjem in svetom KS Lipovci; pri tem se predvsem upošteva nekoliko dvignjen nasip, cca 1
meter, ki je tudi zadostne širine na vrhu (cca 1,5 do 2 metra), kjer se uredi sprehajalna stezica
(zadolženi vsi člani sveta KS).

Ad 5)
Iztok Jerebic (Občina Beltinci) je pridobil nekaj kandidatov za javnega delavca v Lipovcih. To so:
Nerad Branko, Šenkec Marjan, Felbar Jožef in Forjan Slavko (vsi Lipovci) ter Jerebic Štefan (Beltinci).
SKLEP št. 51:
Občini Beltinci se sporoči, da na Zavodu za zaposlovanje pridobi seznam vseh kandidatov iz Lipovec,
kateri izpolnjujejo pogoje za opravljanje javnih del (zadolžen Franc Cigan). Na podlagi vseh
pridobljenih kandidatov bo svet KS Lipovci izbral novega javnega delavca.
Ad 6)
Predsednik sveta da pobudo, da je smiselno in racionalno ob izgradnji kolesarskih stez (zveza sklep
št. 33) istočasno izvesti tudi izgradnjo javne razsvetljave (zemeljski izkop + kandelabri v smeri
pokopališče – kapelica in križišče »križ« proti železniški postaji), nadalje predlaga, da se ob izgradnji
kolesarske steze istočasno obstoječa zračna javna razsvetljavo (kabel) ob glavni vpadnici v Lipovce
položi v zemljo in postavi določeno število novih kandelabrov. Smiselno je, da izgradnjo omenjene
javne razsvetljave investira občina Beltinci; saj mora biti KS Lipovci v primeru izgradnje omenjenih
kolesarskih stez s strani SGP Pomgrada in CP Murska Sobota upravičena s strani Občine Beltinci do
enake višine sredstev za urejanje druge infrastrukture.
SKLEP št. 52:
Županu občine Beltinci se sporoči, oz. se ga prosi za zavezo, da bo občina Beltinci v primeru izgradnje
kolesarskih stez iz sklepa št. 33 s strani SGP Pomgrada in Cestnega podjetja Murska Sobota ob
omenjenih stezah med drugim zgradila novo zemeljsko javno razsvetljavo s kandelabri.
Ad 7)
Predsednik sveta predlaga, da se ena kopija ključev od mrliške vežice hrani pri Tratnjek Matiji in Ireni,
katera skrbita za kapelo in katera soglašata z omenjenim predlogom. Omenjena sta namreč zaradi
zvonenja za pokojne prva v stiku s svojci, katerim po dogovoru istočasno izročita ključe od mrliške
vežice.
SKLEP št. 53:
Ena kopija ključev od mrliške vežice se hrani pri Tratnjek Matiji in Ireni – skrbnikoma lipovske kapele.
Omenjena s tem soglašata, kakor tudi, da bosta svojcem umrlih izročila ključe od mrliške vežice
(zadolžen Franc Cigan).
INFORMACIJE, STALIŠČA:




v naslednji Lipouvski poutici se med drugim obvesti vsa lipovska gospodinjstva o možnosti in
režimu dovoza vej in ostalega lesnega odpada za kres ob Vučji jami (predhodno
zainteresirani za odvoz vej na kres dogovori termin dovoza po telefonu s kurirjem, Romanom
Jono).
prav tako se v Lipouvskoj poutici opozori vse lastnike psov, da svojih štirinožcev ne puščajo v
prostem gibanju po naselju brez nadzora, o tem se obvesti tudi medobčinsko inšpektorico.
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v bližini postajališč, kjer otroci čakajo avtobus je zaradi varnosti smiselno postaviti prometne
znake »otroci na cesti«. To so naslednje točke: križišče pri Lukačevih, v bližini kapele in na
»Tratah« ter v bližini vaškega doma; znaki se postavijo obojestransko, torej je potrebno 8
znakov s pocinkanimi drogovi.

SKLEP št. 54:
Pri občinski upravi se naroči 8 prometnih znakov »otroci na cesti« s pripadajočimi pocinkanimi
drogovi. Za naročilo je zadolžen Franc Cigan, za postavitev znakov se zadolži Janko Bezjak.


na parceli Branka Erjavca stoji kandelaber, kateri predstavlja lastniku motečo oviro, zato
predlaga prestavitev. Predhodno se opravi strokovni ogled (opravi Slavko Barbarič v dogovoru
z Alojzem Srako=.

Vsi sklepi od št. 47 do št. 54 so bili sprejeti soglasno.

Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 15., 21. 2. 2007

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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