Svet KS Lipovci - mandat 2018– 2022____________
Zapisnik s 4. redne seje Sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 15. 10. 2019 ob 18. uri
v sejni sobi vaškega doma Lipovci

Povabljeni: člani Sveta KS Lipovci, župan občine Beltinci, Marko Virag, občinska
svetnika iz Lipovec: Jožef Erjavec in Matjaž Kovačič, Dejan Klemenčič
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Cigan, Franc Maučec, Alojz Sraka, Jasmina Marič, Alojz
Mesarič in Mateja Berden, Jožef Erjavec, Matjaž Kovačič, Marko Virag, Dejan
Klemenčič, Borut Balažic.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled sklepov 3. redne seje in sprejem zapisnika.
Pregled sklepov in realizacija.
Sodelovanje Sveta KS Lipovci z Občino Beltinci.
Pregled kartic finančnega poslovanja KS in finančno stanje.
Razno (sprejem starejših krajanov on obdarovanje jubilantov...).

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob.
Na predlog predsednika KS Lipovci se na prvo mesto uvrsti točka 3.
Na novo predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Sodelovanje Sveta KS Lipovci z Občino Beltinci.
Pregled sklepov 3. redne seje in sprejem zapisnika.
Pregled sklepov in realizacija.
Pregled kartic finančnega poslovanja KS in finančno stanje.
Razno (sprejem starejših krajanov on obdarovanje jubilantov...).

SKLEP št. 38
Na novo predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno.
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Ad1
Pobude in vprašanja svetnikov KS Lipovci:
V KS Lipovci je veliko nerealiziranih projektov še z prejšnjega mandata, kot so npr.
dokončanje kolesarske steze, razvojni program, varnost v prometu (novi prometni
znaki, talna signalizacija, nevarna mesta avtobusnih postaj, ovire za umirjanje
prometa...), medgeneracijski center, urejanje pokopališča... Gre za sklepe št. 164, 165,
168, 145, 152, 127, 112, 58, 37, 32, 31, 10 iz zapisnikov v mandatu 2015-2018.
Župan Marko Virag, direktor občinske uprave Borut Balažic in Dejan Klemenčič,
direktor Komune so nam podali odgovore glede razvojnega programa in drugih
predlogov za KS Lipovci; še prej župan pove, da je v zadnjih letih občina Beltinci v
KS Lipovci investirala najmanj za realizacijo razvojnih projektov. Podali so informacije
(njihovi odgovori so v oklepaju) za:
Celostna ureditev gasilskega doma v medgeneracijsko središče, vaški
dom pa v dom za starejše z dnevnim varstvom (zadeva se naj uskladi na
ravni KS Lipovci; dejstvo je, da občina tako medgeneracijsko središče z
dnevnim varstvom za starejše v prihodnosti potrebuje in bo le-to nekje v občini
moralo biti, večji projekti se bodo izvedli ob finančni pomoči krajevne skupnosti
in večinski priglasitvi ostalih KS Občine Beltinci).
- Ureditev vaškega jedra, krožni promet okrog kapele (potrebno proučiti,
naročiti študijo),
- Rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in
rešitev odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze
naprej…(potrebno proučiti, naročiti študijo),
- Rekonstrukcija cestnega odseka na relaciji: Vegič-Toplak – vrtec – Trate
(pripravljalna dela se začnejo v oktobru) in ureditev krožnega prometa na
Tratah (potrebno proučiti)…
- Nabava montažnih tribun za namene Hokejskega kluba Lipovci. Istočasno
se uredi otroško igrišče (igrala) na ŠRC (aktivnosti že tečejo, realizacija je
predvidena do EU prvenstva v maju 2020),
- Optimizacija števila avtobusnih postajališč, izgradnja hitrostnih ovir za
umirjanje
prometa,
začrtanje
talne
cestne
signalizacije,
postavitev/zamenjava prometnih znakov, ogledal…(dosedanje število in
lokacije postajališč niso primerna in zdajšnje stanje ni ekonomično, varnost je
pomembna, zadeva se prouči skupaj z vsemi pristojnimi, projekt traja od
načrtovanja do izvedbe približno pol leta),
- Dokončanje steze/pločnika med Lipovci in Gančani (izgradnja bo po
končanju komasacije v k.o. Gančani).
Župan Občine Beltinci, g. Marko Virag, Dejan Klemenčič in Borut Balažic so sejo
zapustili ob 19. 25.
-

Svetnik Sveta KS Lipovci Alojz Sraka je sejo zapustil po tej točki in sicer ob 19.15 h.
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Ad 2
SKLEP št. 39
Zapisnik 3. redne seje je bil sprejet soglasno.

Ad 3
Komentarji k točki 3 iz zapisnika 3. redne seje:
-

Zamenjava klopi v vučji jami je v poteku.
Jarek pri odseku krčevina je bil saniran in urejen.

Komentarji k točki 5 iz zapisnika 3. redne seje:
-

Spominske plošče na kapeli so vgrajene, odritje le-teh je bilo na lipovsko
proščenje.

Komentarji k točki 8 iz zapisnika 3. redne seje:
-

-

Tilia print Beltinci bo naredil oznako pri vodnjaku ob Vaškem domu, na kateri bo
zapisano, da je pitje vode na lastno odgovornost, saj za vodo niso bile narejene
analize vode.
Matjaž Kovačič je uredil sanitarije v Vaškem domu.
Hišica, ki se uporablja na vsakoletnem folklornem festivalu v Beltincih je bila
delno sanirana.
Za izposojo in vodenje evidence za klopi KS Lipovci je zadolžen Robert Jona,
ki vodi dokumentacijo o izposoji.

Ad 4
SKLEP št. 40
Člani Sveta KS Lipovci smo seznanjeni s finančnim poslovanjem in soglasno
potrjujemo promet in stanje na računu KS Lipovci.
Ad 5
SKLEP št. 41
Sprejem za starejše krajane Lipovcev bo 9. 11. 2019 z začetkom ob 12. uri.
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SKLEP št. 42
Krajevna skupnost Lipovci bo Hokejskemu klubu Lipovci nakazala 1500,00 € (dvakrat
po 750,00 €) za sanacijo vaških klopi.

Vsi sklepi od št. 38 do št. 42 so bili soglasno sprejeti.

Seja je trajala do 20.15.

Lipovci, 28. 10. 2019

Zapisnikar:

Predsednik Sveta KS Lipovci

Jasmina Marič

Dejan Jakob
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