S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 7. korespondenčne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 7. in 9. 1. 2008
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Ivan Zajc, Ema Mesarič in Slavko Pivar.
Odsotni: Alojz Sraka.
V vednost: županu Milanu Kermanu.
Sejo je sklical, vodil in zapisal zapisnik Franc Cigan.
Dnevni red:
1. Aneks št. 5 k Pogodbi o izkoriščanju in sanaciji gramoznice Vučja jama.
2. Izgradnja kolesarske steze »križ«
3. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.

Ad 1)
12. januarja 2008 se izteče aneks št. 4 k Pogodbi o izkoriščanju gramoza in sanaciji gramoznice Vučje
jame; smiselno ga je podaljšati do izteka veljavnosti koncesijske pogodbe.
SKLEP št. 187
S koncesionarjem se sklene aneks št. 5 k Pogodbi o izkoriščanju gramoza in sanaciji
gramoznice Vučje jame in velja od 12. januarja 2008 do konca veljavnosti koncesijske pogodbe
št. 354-14-15/2002 (torej do 26. avgusta 2008) v zvezi z obratovanjem v gramoznici (0-24 ur ob
delavnikih, 0-22 ure ob sobotah, ob nedaljah in praznikih gramoznica ne obratuje). Aneks št. 5
podpišeta obe pogodbeni stranki, parafira pa ga župan občine Beltinci. Zadolžen: Franc Cigan.

Ad 2)
Župan Milan Kerman je v skladu s svojimi pristojnostmi sklenil pogodbo z najugodnejšim izvajalcem izbranim na javnem razpisu za izgradnjo kolesarske steze »križ« na relaciji od h.št. 51c do rondoja
»križ« in naprej do železniških tirov. Del te steze (od h.št. 51c do rondoja »križ«) je projekt KS Lipovci,
ki ga bo tudi financirala; predračun za ta odsek je priloga tega zapisnika. Istočasno se izvede
rekonstrukcija dotrajane javne razsvetljave in izgradnja javne razsvetljave na celotni trasi (od Lipovci h.
št. 51c do zaselka pri železniški postaji), potrebni predračuni v zvezi s tem so na Občini Beltinci.
SKLEP št. 188
Svet KS v skladu s sklepom št. 33/1 soglasno sprejme sklep, da se pristopi k izgradnji vaške
kolesarske steze »križ« (od Lipovci h. št. 51c do rondoja »križ«) po predračunu Cestnega
podjetja Murska Sobota št. 2007/1178-1, ki je priloga tega zapisnika; svet KS si pridržuje
pravico, da v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi uredi brežine na omenjenem odseku
naknadno v lastni režiji (postavki 14 in 15 v predračunu). Zadolženi: Franc Cigan, Janko Bezjak,
sodeluje župan Milan Kerman.
Ad 3)
SKLEP št. 189
Vsi zapisniki sej sveta KS Lipovci se objavljajo na spletni strani www.lipovci.si šele po
sprejemu in potrditvi na seji sveta. Zadolžen: Slavko Pivar.
SKLEP št. 190
Vsi sklepi sej sveta KS Lipovci v mandatu 2006-2010 se vodijo v posebni, priloženi - pregledni
tabeli, katera se sproti ažurira in objavlja na spletni strani www.lipovci.si. Zadolžen: Slavko
Pivar.
Vsi sklepi od št. 187 do št. 190 so bili sprejeti soglasno.
Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 10. 1. 2008

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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