S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 6. korespondenčne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 21, 25. 10., 20. in 21. 11. 2007
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ivan Zajc (za nekaj sklepov ni podal
mnenja oz. NI glasoval), Ema Mesarič in Slavko Pivar.
Odsotni: / .
Sejo je sklical, vodil in zapisal zapisnik Franc Cigan.
Dnevni red:
1. Kolesarska steza »križ« in spremljajoče aktivnosti.
2. Priprave za izgradnjo spominskega parka za lipovsko kapelo.
3. Izgradnja doprsnega kipa Jakobu in Izaku.
4. Sanacija ilegalne dovozne poti v Vučjo jamo.
5. Predlog za spremembo sklepa št. 156.
6. Problematika ločenega zbiranja odpadkov.
7. Razno (E-točke, motnje pri oskrbi z vodo…)
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
Uvodoma je bila zaradi tehničnih razlogov predlagana delna sprememba sklepa št. 31, ki se nanaša
na Pravila poteka korespondenčne seje in sicer v točkah 2 in 3. Tako se sklep po novem glasi:
SKLEP št. 31: (sprejet večinsko: 6 ZA, 1 ni glasoval)
Svet KS Lipovci poleg rednih in izrednih sej uporablja za svoje delovanje tudi korespondenčne
seje, za katere veljajo naslednja pravila: 1. Za korespondenčno sejo predsednik sveta pripravi
predloge sklepov in jih pošlje na e-naslove članov sveta. 2. Člani sveta predloge sklepov
potrdijo ali zavrnejo po povratni e-pošti oz. pošljejo svoje mnenja in komentarje. 3. Predsednik
sveta na osnovi mnenj članov sveta zbranih po e-pošti oblikuje sklepe in zapiše zapisnik
korespondenčne seje ter ga pošlje članom sveta in županu po e-pošti. 4. Zapisnik se potrdi na
prihodnji redni seji. 5. Za korespondenčne seje članom sveta NE pripadajo sejnine,
predsedniku sveta pripada za pripravo, vodenje in pisanje zapisnika - nadomestilo v višini
nagrade za pisanje zapisnika seje sveta KS.
Ad 1)
Z lastnico parcele 2765/00 Marijo Baligač, Lipovci 36 je bil sklenjen dogovor o odkupu dela te parcele,
ki bo namenjena izgradnji kolesarske steze od križišča »križ« do prvih hiš v dolžini cca 200 metrov. O
tem je obveščen projektant, g. Kolarič, katerega je najela občina Beltinci za izdelavo dokumentacije.
Projektant predlaga takojšen začetek del po izdelavi dokumentacije in izdaji lokacijske informacije,
nadalje predlaga, da je smiselno, da bi geodet naredil izmero po dokončanju del, saj je takrat lažje
ugotoviti in izmeriti potreben del zemljišča za odkup in prepis. Po potrebi se z lastnico zemljišča sklene
predpogodba, pisno soglasje pa je že dala. Projektant predlaga odvodnjavanje meteorne vode v
obstoječi desni jarek gledano iz smeri »križ« proti naselju, zato je smiselno istočasno sanirati obstoječi
odsek precej poškodovane ceste (parcela 2826/00) v isti dolžini kot bo kolesarska steza. Potrebno je
tudi odstraniti zračne kable JR in jih položiti v zemljo, odstraniti je potrebno tudi dotrajane lesene
drogove in namestiti kovinske kandelabre za JR.
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SKLEP št. 163 (sprejet soglasno):
Po izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi lokacijske informacije za kolesarsko stezo
»križ« se pridobi predračun od Cestnega podjetja MS za celotni projekt, ki vključuje: izkop
trase kolesarske steze in jarka za električno JR, dobavo in utrjevanje gramoza – vse v skladu s
sklepom št 33/1, nadalje projekt vključuje tudi sanacijo obstoječega odseka ceste, parcela
2826/00 (sanacija ceste vključuje dvig ravni cestišča in celotno preplastitev z asfaltom v skladu
s projektno dokumentacijo. Za ista dela se pridobi še en predračun od drugega izvajalca. Za
pridobitev predračunov zadolžen: Franc Cigan.
SKLEP št. 164: (sprejet soglasno)
Pridobita se 2 predračuna za rekonstrukcijo obstoječe dotrajane javne razsvetljave od »križa«
do prvih hiš. Rekonstrukcija obsega: demontažo obstoječe zračne JR in lesenih drogov ter
montažo zemeljskega dovoda s potrebnim številom kovinskih kandelabrov. Za pridobitev
predračuna zadolžen: Franc Cigan.
Ad 2)
V skladu s sklepom sveta KS Lipovci so stekle priprave za izgradnjo spominskega parka za lipovsko
kapelo (Vrtnarstvo MS je opravilo ogled parcele povezan z ureditvijo (zasaditvijo dreves…) parka,
naročena je študija za izdelavo predlogov izgleda samega parka, za 24. okt. 2007 je sklican sestanek
s Kapelskim odborom Lipovci).
SKLEP št. 165 (sprejet soglasno)
Članom kapelskega odbora se predlaga, da odstranijo drevesa in grmičevje za kapelo in les ter
vejevje porabijo za lastne potrebe. Zadolžena: Franc Cigan in Alojz Sraka.
Ad 3)
Na občino Beltinici je že bil posredovan sklep 133 (pobuda o zagotovitvi sredstvev v občinskem
proračunu za postavitev doprsnega kipa Karlu Jakobu). Glede na to, da je občina Beltinci lastnik
parcele št. 2819 k.o. Lipovci, na kateri bo spominski park in da bo prihodnje leto poleg Jakobovega
postavljen tudi Izakov doprsni kip se na Občino Beltinci pošlje popravek sklepa št. 133 v tem smislu in
se tako popravljen glasi:
Sklep št. 133: (sprejet večinsko: 6 ZA, 1 ni glasoval)
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se na Občino Beltinci posreduje pobuda za zagotovitev
sredstev v proračunu za leto 2008 za namene izgradnje in ureditve spominskega parka na
občinski parceli 2819 za lipovsko kapelo vključno s postavitvijo doprsnega kipa Karlu Jakobu
ob njegovi 100.-obletnici rojstva in slikarju Izdorju Horvatu Izaku ob njegovi 50.-obletnici
rojstva. Zadolžen: Franc Cigan.
Stekle so že aktivnosti za izdelavo doprsnega kipa slikarjema Karlu Jakobu za prihodnje leto ob 100.
obletnica rojstva in Izaku ob 50. obletnica rojstva. Dela izvajata priznana kiparja Irena Čuk in Viktor
Gojkovič, katera imata s postavljanjem tovrstnih parkov kar nekaj izkušenj (spominski park Ormož,
Maribor…); oba tudi sodelujeta z likovno kolonijo Izak.
SKLEP št. 166: (sprejet večinsko: 6 ZA, 1 ni glasoval)
Od Irena Čuk in Viktorja Gojkoviča se pridobi predračun za izdelavo doprsnih kipov vključno s
postavki za kipe Karla Jakoba in Izidorja Horvata Izaka. Vsak kipar naredi en kip, o čemer se
dogovorita kiparja. Odkritje kipa Karlu Jakobu bo ob zaključku Likovne kolonije Izak 2008, to je
koncem junija 2008, slovesnost ob novih oz. dopolnjenih spominskih obeležjih padlim
Lipovčarjem v I. in II. svet. vojni bo na dan liposkega proščenja 2008, odkritje kipa Izaku pa v
jeseni 2008. O aktivnostih se tudi seznanjata Kapelskih odbor in Društvo Aquila Lipovci.
Zadolžena: Franc Cigan in Alojz Sraka.

Ad 4
Po postavitvi zapornice je v gramoznico Vučja jama že nekaj časa speljana ilegalna dovozna pot po
privatnem zemljišču, lastnik Tratnjek Janez, »Na bregu«. V zadnjem času se je spet povečal dovoz
raznih odpadkov v gramoznico – po pričevanjih nekaterih krajanov – ravno po tej poti.
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SKLEP št. 167: (sprejet soglasno)
S Tratnjek Janezom, lastnikom parcele, po kateri je speljana ilegalna dovozna pot v Vučjo jamo,
se sklene soglasje za izkop ovire oz. jarka, s katerim bo onemogočena uporaba te poti. V
primeru pridobljenega soglasja se izvede naročilo pri izvajalcu. Zadolžena: Franc Cigan in Alojz
Sraka..

Ad 5)
Janez Geld je izrekel ugovor, saj meni, da je bila na njegovi parceli ob Vučji jami storjena škoda
(poškodovanje akacij z bagrom in razriv zemlje s ceste) ob sanaciji brežine od zapornice do trafo
postaje. V dogovoru s koncesionarjem se mu zaradi tega ponudi v brezplačen odsek 5 akacij na
omenjeni brežini, zaradi česar se tudi spremeni sklep št. 156 in se pravilno glasi:
SKLEP št. 156: (sprejet večinsko: 6 ZA, 1 ni glasoval)
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da Geld Janez zaradi odškodnine za škodo
povzročeno na njegovi parceli, ki je nastala ob sanaciji brežine v Vučji jami, lahko poseka 5
akacij na brežini od zapornice do trafo postaje. Zadolžena Franc Cigan in Alojz Sraka.
Ad 6)
Na pobudo oz. zahtevo krajana ob zadnjem izpraznjevanju zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov
Saubermacher ni vrnil kontejnerjev pri h. št. 211.
Zaradi velike količine plastičnih odpadkov je smiselno, da se pri h. št. 242b naroči zamenjava
manjšega z večjim zabojnikom.
SKLEP št. 168: (sprejet soglasno)
Saubermacherju se naroči, da vrne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov in jih odloži v pas
cestnega sveta med h. št. 211 in 214 (lahko tudi v neposredni bližini vaške klopi in studenca).
Na zbirnem mestu pri h. št. 242b za ločeno zbiranje odpadkov se naroči zamenjava manjšega
zabojnika za plastiko z večjim. Zadolžen in Alojz Sraka.

Ad 7)
KS Lipovci je bila poleg KS Beltinci izločena iz projekta za izgradnjo E-točk v naši občini. Na spletni
strani ministrstva za gospodarstvo je zabeleženo, da KS Lipovci odstopa od pogodbe. Na projekt je
prijavila občina Beltinci vse KS naše občine. Tiste, katere so izbrane bodo deležne raznih ugodnosti
do določene višine sredstev, nekatere celo do več kot 25.000,00 EUR (izgradnja javne E-točke,
dobava opreme, računalnikov).
SKLEP št. 169: (sprejet soglasno)
Občino Beltinci se prosi za pojasnilo, na podlagi katerih kriterijev in kdo je odpovedal pogodbo
za postavitev javne E-točke z brezžičnim dostopom do interneta v KS Lipovci. Zaradi izločitve
iz projekta po že sklenjeni pogodbi, KS Lipovci zahteva ustrezno nadomestilo, s katerim bo
enakovredna ostalim KS-om, kateri iz projekta niso bili izločeni. Za posredovanje zadolžen: Franc
Cigan.
Nekateri krajani se pritožujejo, da ne dobijo informacij na Komuni kdaj in zakaj so motnje v oskrbi z
vodo v naši KS; zadnji primer je od petka 19. 10. 2007, ko Antonija Mesarič s.p. slaščičarna ni dobila
zadovoljive informacije na Komuni, niti od vzdrževalca, sama preskrba pa je bila motena kar dve uri.
SKLEP št. 170: (sprejet soglasno)
Potrebno je ugotoviti kdo in s kakšnim razlogom je naročil zaporo vode za Čreto v petek 19.
okt. 2007; in pripraviti ustrezen predlog, s katerim bi v prihodnje take dogodke preprečili oz., da
bi krajani dobili zadovoljivo in pravočasno informacijo. To se objavi tudi v Lipouvski poutici.
Zadolžen: Franc Baligač.
SKLEP št. 171: (sprejet večinsko: 6 ZA, 1 ni glasoval)
Občinski upravi se naroči, da pošlje vsem gospodinjstvom v Lipovcih položnice v višini 5,00
EUR za vzdrževanje mrliške vežice in urejanje pokopališča za leto 2007. Predhodno se to objavi
v Lipouvski poutici. Zadolžen: Franc Cigan.
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SKLEP št. 172: (sprejet večinsko: 6 ZA, 1 ni glasoval)
Razširitev parkirišča pri pokopališču na dokupljeni parceli 2717/1 opravi Cestno podjetje
Murska Sobota po predračunu št. 2007/340-2, ki je priloga tega zapisnika. Zadolžen: Janko
Bezjak.
Franc Cigan poda predlog za spremembo sklepa št. 118, ki se nanaša na oddajanje objektov v lasti
KS v najem in se popravljen glasi:
SKLEP št. 118: (sprejet večinsko: 5 ZA, 1 PROTI, 1 ni glasoval)
V zvezi z objekti v lasti KS Lipovci in oddajanjem le-teh v najem, svet KS Lipovci) sprejme
sklep:


stroški dnevnega najema vaške dvorane s pripadajočimi prostori (kuhinjo, hodnikom,
toaletnimi prostori in pripadajočim dvoriščem) znašajo 65,00 €, najem je možen za
fizične in pravne osebe iz Lipovec.



Stroški dnevnega najema ŠRC za razne priložnostne prireditve znašajo 65,00 €. V najem
spada možnost uporabe toaletnih prostorov, zunanjih teras , igrišča, parkirišča in
uporabo električne energije ter vode. Notranji klubski prostori niso predmet najema).



Stroški dnevnega najema notranjih klubskih prostorov KMN Lipovci s pripadajočimi
toaletnimi prostori, parkiriščem in možnostjo uporabe igrišča znašajo 15,00 €. Stroški
dnevnega najema notranjih klubskih prostorov HK Pliva Lipovci s pripadajočimi
toaletnimi prostori, parkiriščem in možnostjo uporabe igrišča znašajo 15,00 €. V obeh
primerih se najem smatra za osebne namene in je možen le za člane omenjenih klubov.



O najemu objektov v lasti KS Lipovci iz zgornjih alinej se sklene najemna pogodba,
katero podpišeta najemnik objektov in predsednik sveta KS Lipovci.
Stroški dnevne najemnine oz. uporabnine se nakažejo na TRR KS Lipovci pred
pričetkom najema objektov. Dnevni najem omenjenih objektov traja do 22:00 ure, lahko
pa tudi dlje, v kolikor najemnik prijavi prireditev na upravni enoti in na združenju
SAZAS v skladu Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS, št. 16/06-UPB3).
Morebitne dodatne stroške v zvezi s podaljšanjem uporabe objektov po 22:00
uri (stroški prijave na upravni enoti, stroški za avtorske pravice združenja SAZAS
idr.) krije izključno najemnik objektov.





Najemne pogodbe ni potrebno podpisati klubom (KMN Lipovci in HK Pliva Lipovci),
organizacijam in društvom iz KS Lipovci v primeru prireditev javnega značaja (proslave,
občni zbori, zaključki sezone ipd.) pod pogojem, da prireditev prav tako prijavijo na
upravni enoti in na SAZAS-u, v kolikor le-ta traja dlje kot do 22:00 ure in bi odvijanje
prireditve s predvajanjem morebitne žive ali mehanske glasbe po 22:00 uri pomenilo
motenje nočnega miru in da morebitne stroške prijave na upravni enoti in stroške z
zvezi s prijavo na SAZAS pokrijejo izključno najemniki objektov. Vse ostale podrobnosti
se navedejo v najemni pogodbi.



S sklepom se seznanijo klubi, organizacije, društva in odbori v KS Lipovci . Zadolžena:
Franc Cigan in Ivan Zajc.

Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 21. 11. 2007

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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