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KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

SOFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V LIPOVCIH
V nedeljo 9. nov. 2008 je v lipovskem vaškem domu potekal zbor krajanov, na katerem se je med drugim
odločalo o namenski porabi odškodninskih sredstev pridobljenih iz izkoriščanja in sanacije gramoznice Vučja
jama za sofinanciranje izgradnje kanalizacije v Lipovcih. Zaradi zanimive tematike, ki zadeva vsa lipovska
gospodinjstva, je bila udeleţba na zboru zelo dobra; v nadaljevanju objavljamo celoten zapisnik, ki ga je
zapisal Franc Baligač.
(foto Caki)

Zanimiva tematika – rekordna udeležba.

Projekt »kanalizacija« je predstavil župan Milan Kerman.

Zapisnik zbora krajanov KS Lipovci, ki je bil v nedeljo 09.11.2008 ob 11.00 uri v
vaškem domu v Lipovci
Prisotni člani sveta KS: Franc Cigan, Franc Baligač, Alojz Sraka.
Prisotni vabljeni: Milan Kerman, ţupan občine Beltinci.
Prisotni krajani KS Lipovci: 118 krajanov (seznam prisotnih s podpisi je priloga tega zapisnika).
Dnevni red:
1. Otvoritev zbora in izvolitev delovnega predsedstva
2. Sofinanciranje izgradnje kanalizacije lipovskim gospodinjstvom iz sredstev pridobljenih iz
izkoriščanja gramoza iz gramoznice Vučja jama
3. Imenovanje predstavnika uporabnikov CATV sistema iz KS Lipovci
Predsednik KS Lipovci Franc Cigan je pozdravil prisotne in predlagal dnevni red.
Sklep št. 1
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Sklep št. 2
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni: Franc Cigan, predsednik, Franc Baligač, zapisnikar, Alojz
Sraka, član, Stanko Zlatko, član, Peterka Štefan, overovatelj zapisnika in Vučko Marica, overovatelj
zapisnika.
Predsednik verifikacijske komisije Alojz Sraka informira prisotne, da je od 935 volilnih upravičencev na zboru
prisotnih 121, kar pomeni, da je zbor sklepčen in lahko prične z delom (po Statutu občine Beltinci je za
sklepčnost potrebnih najmanj 5 % volilnih upravičencev).
Ad. 2
Ţupan občine Beltinci Milan Kerman seznani prisotne s terminskim planom izgradnje kanalizacijskega
omreţja v celotni občini. Pove, da je kanalizacija dejansko projekt stoletja v naši občini. Sestavljena je iz
primarnega in sekundarnega dela, ter čistilne naprave. Poloţenih bo od 20 do 30 km vodov in izgrajenih
okrog 1500 hišnih priključkov. Čistilna naprava je dimenzionirana za 15 tisoč populacijskih enot.
Predračunska vrednost izgradnje znaša 22 mio € z DDV. Tako velik projekt je moţno izvesti samo s
sodelovanjem vseh občanov. Problemi so vedno obstajali in bodo tudi zdaj. Trenutno se gradi sekundarno
omreţje v Melincih, Iţakovcih in del, ki je predviden za romsko populacijo v Dokleţovju. Ta del mora biti
končan do junija 2009. Jeseni 2009 se začnejo dela v Lipovcih in Gančanih, kar mora biti končano do leta
2010. Po tem, to je leta 2011 se začnejo dela v Lipi in Bratoncih. Izvajalec del je podjetje Pomgrad iz M.
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Sobote, dela potekajo nad pričakovanji. Vsaka KS ima ustanovljen tri članski gradbeni odbor, ki je vez med
projektantom in izvajalcem del. Za KS Melinci, Iţakovci in Dokleţovje smo iz evropskih strukturnih skladov
pridobili 1,3 mio. € nepovratnih sredstev. Za Lipovce in Gančane imamo ţe odobrenih 1,3 mio €, ki pa se
lahko koristijo v letu 2009. Za KS Bratonci in Lipa se bomo prijavili na razpis za 1,0 mio sredstev. Pripravljajo
se razpisi za izvajalca primarnih vodov in čistilne naprave. Moţnost koriščenja sredstev je štiri leta, do 2012.
V kolikor bi imeli zagotovljen svoj deleţ sredstev prej, bi ta sredstva lahko tudi prej črpali. Občina Beltinci se
je letos zadolţila za 2,5 mio €, saj svoj deleţ moramo plačati vnaprej in šele po končni situaciji dobimo
sredstva vrnjena. Zaradi velikih vlaganj v ta projekt bodo nekatere stvari morale počakati.
Predsednik sveta KS Lipovci Franc Cigan spomni prisotne, da smo se na zadnjem občnem zboru, ki je bil
01.10.2006 odločili, da gremo v izkoriščanje in sanacijo Vučje jame. Po izkoriščanju, ki je trajalo dobro leto in
pol smo sestavili končno poročilo. Za odpeljani gramoz smo dobili 250.353,86 EUR odškodnine.
Predlagamo, da zbor sprejme sledeči sklep:
Predlog sklepa št. 3
Zbor krajanov Lipovci je seznanjen in se vpričo prisotnih članov sveta KS Lipovci in ţupana Občine
Beltinci strinja, da se sredstva v višini 250.353,86 EUR pridobljena iz naslova izkoriščanja in sanacije
gramoznice Vučja jama namenijo za sofinanciranje izgradnje kanalizacije upravičencem v KS Lipovci
pod naslednjimi pogoji:
1. Upravičenec do sofinanciranja izgradnje kanalizacije je vsako lipovsko gospodinjstvo, ki bo
imelo z Občino Beltinci sklenjeno pogodbo o izgradnji kanalizacije in bo imelo tudi plačan
sorazmerni del oz. 30 obrokov, kar znese 1.001,70 EUR - to je polovico zneska do polne cene,
ki znaša 2.003,40 EUR in sicer vključno do 1. 4. 2009.
2. Občina Beltinci sklene s KS Lipovci pogodbo, v kateri se KS Lipovci zaveže sofinancirati
sorazmerni del izgradnje kanalizacije vsem upravičencem, seznam upravičencev je priloga te
pogodbe in ga izdela Občina Beltinci po kriterijih iz 1. točke tega sklepa. Sorazmerni del se
izračuna tako, da se znesek 250.353,86 EUR deli s številom upravičencev. Po 1. 4. 2009 se
smatra, da so zadevna sredstva sorazmerno namenjena oz. dokončno porazdeljena
upravičencem za sofinanciranje izgradnje kanalizacije pod zgoraj navedenimi pogoji.
3. V 15. dneh po izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Lipovcih bo KS Lipovci
sredstva v višini 250.353,86 EUR nakazala na račun Občine Beltinci; do takrat pa ima KS
Lipovci sredstva namenjena za sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS Lipovci na vezani
vlogi pri banki; vse obresti iz tega naslova pripadajo KS Lipovci in se lahko porabijo za
urejanje infrastrukture v KS Lipovci po predhodnem sklepu Sveta KS Lipovci.
Sledila je razprava o predlaganem sklepu s strani sveta KS Lipovci.
Drago Jerebic: ali tisti, ki ne more plačati ne bo imel priključka?
Ţupan pojasni, da prav zaradi tega ţe dve leti zbiramo sredstva po mesečnih obrokih.
Joţe Lebar: kako je z obrestmi?
Franc Cigan pojasni, zakaj so namenjene in kako se lahko koristijo.
Joţe Tivadar: ali bo jašek pri vsakem gospodinjstvu?
Ţupan razloţi, da bo jašek dobilo vsako gospodinjstvo in sicer 1 m na parcelo.
Dušan Ţiţek predlaga, da bi sredstva razdelili na vsa gospodinjstva.
Alojz Sraka pojasni, da to po zakonu ni mogoče, ker bi po takem morali nekaterim sredstva izplačati.
Santro Slavko tudi predlaga, da bi naj od omenjenih sredstev imeli koristi vsi krajani.
Stanko Zlatko komentira, da je pač vsak imel in še vedno ima priloţnost sodelovati in primerja s
članstvom v sindikatu; članarino plačujemo vsi - na izlete pa hodijo le nekateri.
Benčec vpraša, kakšna bo cena za priključek po izgradnji kanalizacije?
Ţupan odgovori, da vsekakor večja.
Ker ni bilo več vprašanj je predsednik zbora dal predlog sklepa na glasovanje.
Sklep št. 3
Zbor krajanov KS Lipovci soglasno sprejme besedilo predlaganega sklepa št. 3. Proti
predlaganemu sklepu ni glasoval nihče, prav tako se glasovanja ni vzdrţal nihče.
Ad. 3
Ţupan Milan Kerman razloţi, da ni urejen pravni status CATV. Iz vsake KS je potrebno izvoliti
predstavnika v odbor uporabnikov oz. lastnikov CATV sistema.
Predsednik delovnega predsedstva Franc Cigan predlaga, da na to funkcijo izvolimo Alojza Sraka, ki je
ţe do sedaj bil član programskega sveta pri CATV.
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Predlagani je na kratko informiral zbor, kako je do sedaj deloval programski svet.
Sklep št. 4
Za predstavnika v odbor uporabnikov oz. lastnikov CATV sistema Občine Beltinci je bil z
območja KS Lipovci izvoljen Alojz Sraka, Lipovci 64.
Zbor Krajanov KS Lipovci je bil zaključen ob 12.20 uri.
Zapisal:
Franc Baligač

Predsednik delovnega predsedstva zbora:
Franc Cigan

____________________

_______________________

Overovatelja:
Marica Vučko:_____________________
Štefan Peterka:____________________

V Lipovcih 20.11.2008

