S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 4. korespondenčne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 28. 3, 3. in 4. 4. 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. Krpanje udarnih jam na asfaltiranih cestah v KS Lipovci
2. Izbira dodatnega javnega delavca v KS Lipovci
3. Vzdrževanje poljskih poti
4. Odstranitev dotrajanih cipres
5. Dodatni kontejnerji za plastiko
6. Kolesarska steza »križ« - do prvih hiš
7. Vučja jama (podatki za marec, aneks)
8. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
Ad 1)
Za krpanje udarnih jam na asfaltiranih cestah sta prispeli dve ponudbi: Cestno podjetje MS (1.017,00
EUR z DDV, po dodatnih pogovorih Janez Horvat – Franc Cigan so odobrili še dodatnih 15 %
popusta) in ponudba od Püngrada v višini 1.175,00 EUR po istih kriterijih.
SKLEP št. 64
Soglasno se sprejme sklep, da krpanje udarnih jam na asfaltiranih cestah v KS Lipovcih izvede
Cestno podjetje Murska Sobota. Zadolžen: Janko Bezjak.
Ad 2)
Z občine Beltinci so nas obvestili, da ima KS LIPOVCI možnost najeti še enega javnega delavca.
Izmed možnih kandidatov: Slavko Forjan, Marjan Dravec, Jožef Felbar in Marjan Šenkec je bil izbran
Jožef Felbar.
SKLEP št. 65
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se občini Beltinci predlaga, da bo drugi javni
delavec v KS Lipovci Jožef Felbar.
Občina Beltinci (Iztok Jerebic) nas je obvestil, da Jožef Felbar ni opravil potrebnega zdravniškega
pregleda in tako zdravniško ni sposoben za javnega delavca. Istočasno smo bili obveščeni, da
izpolnjuje pogoje za javnega delavca tudi Jožef Tibaut.
SKLEP št. 66
Ker Jožef Felbar ne izpolnjuje zdravniških pogojev za javnega delavca je svet KS Lipovci
soglasno sprejel sklep, da se občini Beltinci predlaga, da bo drugi javni delavec v KS Lipovci
Jožef Tibaut. Zadolžen: Franc Cigan.

Ad 3)
Ema Mesarič poda informacijo, da je potrebno sanirati poljsko pot preko Črnca proti Dokležovju.
SKLEP št. 67:
Pri SGP Pomgradu se pridobi informacija o možnosti brezplačnega grediranja, dobave in
razriva gramoza na poljski poti preko Črnca proti Dokležovju. Zadolžena: Ema Mesarič.
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Ad 4)
Predsednik kapelskega odbora se je odzval na pobudo SVETA KS v zvezi z odstranitvijo dotrajanih
cipres pri kapeli. Dotrajane (stare, posušene) ciprese pa so tudi pri vaškem domu in na pokopališču pri
kontejnerju. Smiselno je, da odstrani dotrajane ciprese Vrtnarstvo Jurič, ko bo obrezovalo oreh pri
vaškem domu. Vejevje se odpelje na kres v Vučjo jamo.
SKLEP št. 68:
Vrtnarstvo Jurič odstrani in/ali obreže dotrajane ciprese pri kapeli, vaškem domu in na
pokopališču. Odpadno vejevje odpelje Robert Bobovec na kres v Vučjo jamo (prevoz se mu
plača po izstavljenem računu), pomaga mu javni delavec. Zadolžen: Janko Bezjak.

Ad 5)
Dostavljeni so bili dodatni kontejnerji za plastiko; pri kapeli pa so bili nameščeni novi za vse vrste
odpadkov; pojavljajo pa se tudi nove zahteve po namestitvi dodatnih kontejnerjev v ulici Čreta v bližini
Vučje jame.
SKLEP št. 69:
Kontejnerji izpred kapele se prestavijo na novo lokacijo v bližino nove JR pri domačiji Dušana
Receka. Zadolžena: Alojz Sraka in Franc Cigan.
SKLEP št. 70:
Naroči se dodatni komplet kontejnerjev za odpadke in se jih postavi v Čreti v bližini domačije
Olge Ulen na robu parcele Roberta Bobovca. Zadolžen: Alojz Sraka.

Ad 6)
Glede pobude izgradnje kolesarskih stez po sklepu št. 33 in št. 52 smo pridobili od župana konkretne
informacije in sicer, da so projekti za stezo pri Pomgradu naročeni, izmera narejena, zadeva stoji, ker
občinski proračun še ni sprejet...Ni pa naročen projekt za stezo od »križa« do prvih lipovskih hiš,
čeprav smo se o tem na seji pogovarjali z županom in imamo to tudi v zapisniku. Župan in predsednik
sveta KS Lipovci sta se dogovorila, da bo občina Beltinci naročila tudi ta projekt. Ta del kolesarske
steze (od križa proti vasi) ni v sklopu projekta izgradnje občinskih kolesarskih stez, izvedeno mora biti
javno naročilo, najbrž bo potreben tudi odkup dela njive..., saj je širina cestnega sveta od roba cestišča
do mejne parcele št. 2766/00 le cca 2 do 2,5 metra. Istočasno položimo JR v zemljo, kar je glede na
stanje lesenih drogov NUJNO (eden je zelo poškodovan in nevaren) ... Za brezplačen izkop trase,
nabavo, razriv in utrjevanja gramoza bomo prosili (zahtevali) od Cestnega & Pomgrada, del stroškov
bi pokrili v KS, del pa tudi občina (seveda po sprejetju proračuna).
SKLEP št. 71:
Občina Beltinci naj naroči izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo kolesarske steze od
"križa" do prvih lipovskih hiš, po pridobitvi predračuna se istočasno izvede zamenjava JR iz
zračnega v zemeljski dovod s postavitvijo potrebnih kandelabrov. Za brezplačen izkop trase,
nabavo, razriv in utrjevanja gramoza bomo prosili (zahtevali) Cestno podjetje & Pomgrad. Z
deli se bo začelo po pridobitvi celotne projektne dokumentacije. Zadolženi: župan, Franc Cigan,
Janko Bezjak.

Ad 7)
Po poročilu koncesionarja o izkoriščanju in sanaciji gramoznice Vučja jama in dostavi tehtalnih listov je
bilo v mesecu marcu 2007 odpeljanih 29.090,85 m3 gramoza, kar je osnova za izdajo računa.
SKLEP št. 72:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se koncesionarju Cestno podjetje Murska Sobota izda
račun za odpeljani gramoz (29.090,85 m3) na podlagi podanega poročila za mesec marec 2007,
poročilo je priloga tega zapisnika. Zadolžen: Franc Cigan.
Svetu KS je v interesu, da koncesionar izkoplje čimveč gramoza; zato se gre v podaljšanje aneksa
pod določenimi pogoji. Sanacijo brežine bodo začeli po velikonočnih praznikih.
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SKLEP št. 73:
Koncesionarju se podaljša aneks št. 1 za dodatna 2 meseca (torej do 12. junija 2007) v zvezi z
obratovanjem v gramoznici (0-24 ur, ob nedaljah in praznikih gramoznica ne obratuje) pod
pogojem, da zagotovijo izkop trase, dobavo in utrjevanje potrebnega gramoza za kolesarsko
stezo od "križa" do prvih lipovskih hiš. Koncesionar se obveže da bo pričel z začetkom del na
trasi kolesarske steze takoj po pridobitvi celotne projektne dokumentacije, ki jo ureja občina
Beltinci. Aneks podpišeta obe pogodbeni stranki, parafira pa ga župan občine Beltinci.
Zadolženi: župan, vsi člani sveta KS Lipovci.
Ad 8)
INFORMACIJE:
 na čistilni akciji je sodelovalo čez 50 udeležencev, imamo seznam prisotnih, zapisnik o akciji
se bo dostavil na občino in bo tudi priloga zapisnika 4. korespondenčne seje
 prenovljeni so vsi koši na zelenicah ob vaških klopeh
 javni delavec bo prebarval kandelabre pri pokopališču, potrebno pa je tudi prebarvati vaške
klopi (betonsko ogrodje + leseni del), poškropiti (uničiti) travo in lišaje na tlakovcu pri vaškem
domu, pokopališču in ob igrišču, zato se nabavi potrebni material (razredčilo, barva, boom
efekt)
 nabavljeni sta dve vreči hobby betona za postavitev košev na avtobusnih postajališčih in za
utrjevanje prometnih znakov
 dobili smo pobudo za izgradnjo igrišča za odbojko na mivki, o čemer bomo razpravljali na
prihodnji redni seji v sklopu preselitev klopi za rezervne igralce na hokejskem igrišču
SKLEP št. 74:
Za dodatno opravljeno delo v gramoznici Vučja jama se Romanu Joni izplača enkratni znesek
24,00 € neto. Izplačilo se opravi pri naslednjem obračunu za kurirska dela po pogodbi.
Zadolžen: Franc Cigan + računovodstvo občine (Alenka).
Vsi sklepi od št. 64 do št. 74 so bili sprejeti soglasno.

Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 4. 4. 2007

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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