S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 19.07. 2007, ob 19.30
uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ema Mesarič Franc Baligač, Ivan Zajc in Slavko
Pivar.
Odsotni: /
Dnevni red:

1. Pregled sklepov 6. redne in 5. korespondenčne seje ter sprejem zapisnikov (glej
prilogi).
2. Obravnava kontrolnega poročila o odpeljanih količinah gramoza iz Vučje jame za
mesec april in maj 2007 ter predračuna za ureditev brežine.
3. Obravnava prispelih ponudb za sanacijo poljske poti Dobel proti Dokležovju in za
razširitev parkirišča pri pokopališču (ponovno ovrednotenih v skladu s sklepom št.
100).
4. Obravnava pisne prošnje TD Lipovci v zvezi s promoviranjem KS Lipovci.
5. Pregled nerealiziranih sklepov sej sveta KS Lipovci.
6. Priprave na 1. Lipovsko olimpijado.
7. Obvestilo Drago Jakoba v zvezi z vzdrževanjem kipa Jakobovi materi.
8. Razno:, aktivnosti med sejama (Franc Cigan), predlogi, pobude in poročila članov
sveta s področij dela, ki jih posamezen član sveta KS pokriva (vsi člani sveta).

Predsednik KS poda točke 7. redne seje KS Lipovci, ter doda dodatne pobude pri točki 8.
Sklep št. 124:
Svet KS soglasno sprejme dnevni red 7. redne seje KS Lipovci.
Ad.1
Predsednik KS poda pregled zapisnika 6. redne in 5. korespondenčne seje sveta KS Lipovci. Ob
tem se ugotavlja, da še ni realiziran sklep št. 88, zaradi drugih del javnih delavcev in bo realiziran
do jeseni. Pri sklepu št. 94 je KS pridobila ustni dogovor, da je predvideno investicijo potrebno
vključiti v plan investicij. Še enkrat se poskuša pridobiti od družbe Elektro Maribor pisni dopis z
odgovorom o možnostih pričetka sanacije električnega omrežja. Pri sklepu 113 sta navedeni 2 isti
številki tako, da se sklep glede internetne strani preimenuje v številko 113/1. Pri sklepu št. 115 se
sklep razširi in se glasi:
Sklep št. 115:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: udeležencem 15. likovne kolonije Izak Lipovci se ob
zaključku kolonije podeli simbolično darilo (buteljka + izdelek iz slame, ter za organizatorko
kolonije šopek).
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Na podlagi razprave o sprejetem sklepu št. 118 se ugotavlja, da ima problem glede oddaje
prostorov na ŠRC-ju širše razsežnosti, prav tako se ugotavlja, da je pereč problem umirjanje
prometa v KS Lipovci. Za ti točki bo tekla obravnava in bodo sprejeti ustrezni sklepi na naslednji
seji.
Pri sklepu št. 110 se sprejme razširitev in se sklep po razširitvi glasi:
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep, da se svet KS Lipovci delno strinja s predlogom
medobčinske inšpektorice v zvezi z umirjanjem prometa na vpadnici v Lipovce in da se
naročijo aktivnosti za zaris polne črte na cestišču med hišnimi številkami od 41 do 43, ter
zaris talne cestne signalizacije (odebeljena črta pred znakom STOP) v omenjenem križišču.
Glede umirjanja prometa v celotni KS bo svet KS razpravljal na naslednji seji.
Na podlagi razprave pri sklep št. 121 je bil izpostavljen problem začasnega nedelovanja ozvočenja
ob »proščenju« v Lipovcih.
Sklep št. 125:
Svet KS soglasno sprejme sklep: kapelskemu odboru se predlaga, da g. Barbarič opravi
meritve električne energije na objektu vaške kapelice. Zadolžen: Franc Cigan.
Sklep št. 126:
Svet KS soglasno sprejme, vključujoč podane spremembe, zapisnik 6. redne in 5.
korespondenčne seje s sveta KS Lipovci.
Ad.2
Predsednik sveta KS poda poročilo o izkopanih količinah za meseca april in maj, ter izpostavi
problematiko glede ugotovljenih nepravilnosti (manjkajoči tehtalni listi, neurejena
dokumentacija…).
Sklep št. 127:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se Cestno podjetje pisno obvesti, da je potrebno
pošiljati tehtalne liste urejene po zaporednih številkah, ter, da se jih opozori na
spoštovanje pogodbe glede prepovedi dela ob praznikih in nedeljah. Prav tako se jim pošlje
predračun pridobljen s strani Vrtnarstva za ozelenitev brežin z zasaditvijo dreves. Cestno
podjetje se tudi opozori, da prevozniki, ki odvažajo gramoz iz gramoznice ne uporabljajo za
dovoz v gramoznico asfaltirano pot od glavne ceste mimo vaškega brega do gramoznice
ampak, da uporabljajo nadomestno pot, ki si jo je uredil koncesionar in da se jih zaprosi za
informacijo, kdaj bodo začeli z izkopom gramoza in ureditvijo brežine na SV strani
gramoznice. Zadolžen: Franc Cigan.
Ad.3
Predsednik poda pregled prispelih ponudb. Cestno podjetje je poslalo ponudbo za ureditev poti
preko potoka Dobla proti Dokležovju. Pungrad pa je poslal ponudbo za ureditev oz. razširitev
parkirišča do pokopališča.
Sklep št. 128:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se bo poljska pot preko Dobla proti Dokležovju urejala v
jeseni po predhodno pridobljenih soglasjih lastnikov parcel. Zadolžena: Ema Mesarič
Ureditev oz. razširitev parkirišča se izvede po ureditvi potrebne dokumentacije, o čemer bo
naknadno sprejet nov sklep.
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Ad.4
Predsednik poda vsebino prošnje TD Lipovci v zvezi s promoviranjem KS Lipovci.
Sklep št. 129:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se TD Lipovci za leto 2007 nakaže znesek v višini
1.000,00 EUR z namenom promoviranja KS Lipovci na prireditvah v in izven KS Lipovci.
Ad 5.
Predsednik KS poda pregled nerealiziranih sklepov (primopredaja, ureditev arhiva, vodovod pri ga.
Henzlin, …). Neizpolnjenih pa je tudi nekaj predlogov, ki so bili posredovani na Občino Beltinci
(ureditev otokov za umirjanje prometa, neustrezen podvoz pod avtocesto glede prehoda
kmetijske mehanizacije, ureditev dokumentacije glede izgradnje kolesarske steze od križišča
»Križ« do prvih hiš v Lipovcih….).
Sklep št. 130:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se vsi sklepi in pobude, ki so bili posredovani na Občino
Beltinci in niso realizirani, prav tako pa tudi vse bodoče sklepe in pobude posredujejo v
vednost tudi 3 občinskim svetnikom iz KS Lipovci.
Ad 6.
Podan je predlog za izvedbo športnih iger v KS Lipovci. Na podlagi razprave je ugotovljeno, da se
bo v mesecu avgustu in septembru izvajalo kar nekaj prireditev (občinske igre, folklorni festival,
praznik buč, občinski turnir v malem nogometu…) na katerih bodo sodelovali predstavniki KS
Lipovci. Smiselno pa je v tem trenutku izvesti turnir v odbojki ob otvoritvi odbojkarskega igrišča.
Sklep št. 131:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se ob otvoritvi odbojkarskega igrišča izvede turnir v
odbojki na mivki. O organiziranju turnirja se obvesti in zadolži pobudnik za izgradnjo igrišča
g. Bojan Novak. Predvidena 1. Lipovska olimpijada v širšem obsegu se izvede predvidoma v
naslednjem letu ob pričetku poletja. Za obveščanje zadolžen: g. Franc Cigan
Ad 7.
Predsednik sveta KS predstavi pobudo g. Draga Jakoba o pobudi vzdrževanja kipa na pokopališču,
ki je v zasebni lasti. S strani dediča je pridobljeno pisno dovoljenje za izvedbo posega.
Sklep št. 132:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se pridobi mnenje in pogoji od Zavoda za spomeniško
varstvo o možnosti obnovitve spomenika kipa Jakobove matere na pokopališču v Lipovcih. V
aktivnosti za obnovo kipa in praznovanje 100. obletnice rojstva slikarja Karla Jakoba se
vključi tudi društvo Aquila. Zadolžen: g. Franc Cigan
Sklep št. 133:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se na Občino Beltinci posreduje pobuda za zagotovitev
sredstev v proračunu za leto 2008 za namene postavitve doprsnega kipa ob 100. obletnici
rojstva slikarja Karla Jakoba. Zadolžen: g. Franc Cigan
Ad. 8.
Predsednik sveta poda informacijo o dogodkih med 6. in 7. sejo in sicer:



O prejetih in izstavljenih računih
Obvestilo Nadzornega odbora Občine Beltinci o pregledu občinskega proračuna in proračuna
ostalih KS-ov občine
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Informacija o finančnih sredstvih pridobljenih od izkoriščanja gramoza v Vučji jami

Člani sveta KS podajo naslednje informacije in pobude:
 Informacija o vzdrževanju ulične razsvetljave
 Informacije o postopku izdelave internetne strani
 Pobuda za prestavitev prometnih znakov (pri h. št. 73 – zadolžen Janko Bezjak)
 Informacija o izgradnji igrišča za odbojko na mivki, istočasno se odstranijo nevarni kovinski
oporniki na zaščitni mreži (zadolžen Janko Bezjak).
 Problematika odlaganja gradbenega materiala: Svet KS Lipovci ima enotno stališče, da je v
gramoznico Vučja jama strogo prepovedano in kaznivo odlaganje kakršnegakoli odpadnega
materiala
 svet KS Lipovci je zavzel enotno stališče, da do nadaljnjega ne bo več financiral izgradnjo
požiralnikov za meteorno vodo in da se naj ta problematika reši sočasno z izgradnjo
kanalizacije

Sklep št. 134:
Svet KS soglasno sprejme sklep, da se poda na Občino Beltinci pobuda za celovito rešitev
zagotovitve ustreznega načina zbiranja in odlaganje gradbenega ter biološkega odpada na
nivoju celotne Občine Beltinci (zbirni center). Zadolžen: g. Franc Cigan.

Seja je bila končana ob 23.10 uri.

Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 19. 07. 2007

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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