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Zapisnik 8. korespondenčne seje sveta KS Lipovci,
ki je bila med 25. in 27. 2. 2008
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Alojz Sraka, Janko Bezjak, Ivan Zajc in Slavko Pivar.
Odsotni: Ema Mesarič (ni bilo odziva).
V vednost: županu Milanu Kermanu.
Sejo je sklical, vodil in zapisal zapisnik Franc Cigan v skladu s sklepom št. 31.
Dnevni red:
1. Predlogi za ureditev krožišča »KRIŽ«
2. Sanacija notranjosti vaškega doma Lipovci.
3. Javna dela.
4. Spominski park (osnutek, idejni projekt).
5. Razno.
Ad.1
Prejeli smo 3 predloge za ureditev krožišča »KRIŽ«, katere je potrebno predhodno poslati v potrditev
Direkciji za ceste RS. O končnem predlogu ureditve bo Svet KS odločal po prejemu odgovora z
Direkcije za ceste RS na eni izmed prihodnjih sej.
Sklep št. 198: (sprejet večinsko, dva člana sta glasovala pogojno)
Na Direkcijo za ceste RS se pošljejo trije predlogi za ureditev krožišča »križ«, ki so priloga tega
zapisnika. Zadolžen Franc Cigan.
Ad.2
Sklep št. 199: (sprejet soglasno)
Pridobijo se 3 predračuni za sanacijo notranjosti vaškega doma (viseči stropi – gips plošče +
ustrezna razsvetljava v dvorani, sanacija zidov, oplesk). Zadolžen Franc Cigan.
Ad.3
Branku Neradu preneha zaposlitev preko javnih del 13. marca 2008. Z občine smo dobili
seznam možnih kandidatov: Slavko Forjan, Jože in Marjan Šenkec, Martin Sraka, Jožef Štiblar
in Anton Erjavec.
Sklep št. 200: (sprejet soglasno).
Občini Beltinci se predlaga za novega javnega delavca v Lipovcih Anton Erjavec. Zadolžen:
Franc Cigan.
Ad.4
1. SPOMINSKI PARK – poročilo s sestanka:
 v soboto 22. 2. 2008 je bil ob 18:00 uri v vaškem domu Lipovci dogovorjen sestanek z
izdelovalcema osnutka in idejnega projekta ureditve spominskega parka za lipovsko kapelo,
na katerem sta bila tudi Franc Cigan in Alojz Sraka, katera sta po sklepu zadolžena za
realizacijo tega projekta. Izhodišče za izgradnjo parka: čim več naravnih materialov,
enostavna izvedba in enostavno ter nezahtevno vzdrževanje. Dogovori: celotni park je
zaokrožen z višjimi in širšimi robniki oddaljenimi od cestišča cca 70 cm: okrog kapele se
položijo dodatne prane plošče tako, da bo ta prostor hkrati tudi pločnik oz. povezovalna pot
okrog kapela, ki se ob cestišču zaključi z višjimi in širšimi robniki. Na celotni parceli se odstrani
humos, se gramozira, končna oz. vrhnja plast je drobljenec – s tem je rešeno odvodnjavanje,
obstoječi cestni jarek na koncu parka se nekoliko preuredi v smislu, da bo park zaključena
celota. Izgled parka: takoj za robniki bo zasajena živa meja, kar bo preprečevalo parkiranje na
parku, hkrati pa bo park tudi naravno zaokrožen. Na vsaki strani so 3 klopi obrnjene
navznoter, med njimi so manjše gredice s trajnicami, gredice so obdane z manjšimi (alu)
robniki, predvidena je zasaditev 6 – 8 dreves nižje rasti, kipa sta obrnjena v notranjost parka,
nekako v središču parka je zamišljena manjša fontana z zbirnikom vode. Na parku se izgradi
tudi vodovodni priključek (primarni vod poteka po parceli), za razsvetlitev kipov se uporabi že
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obstoječa razsvetljava na parku. Idejni projekt bo končan najkasneje med 10. in 15 marcem
2008 – potem bo dostavljen na občino Beltinci, katera bo izvedla javni razpis z rokom
izgradnje do 20. junija 2008.

Ad 5:
Kot prejšnje leto bo tudi letos tehnični pregledi za traktorje; po dogovoru s Francem Baligačem bodo
tehnični pregledi potekali pri Gasilskem domu Lipovci. Termin bo objavila občina Beltinci preko CATV
sistema.

Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 29. 02. 2008

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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