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Zapisnik 1. izredne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 15. 2. 2016  
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan, Alojz Sraka (pridružil 
se po 19.30 uri) in Marjan Mlinarič, pri 1. točki je bil prisoten Štefan Činč, računovodja občine Beltinci. 
 
V začetku seje je predsednik predlagal še 3. točko – razno, posledično je bil predlagan naslednji 
dnevni red: 
   

1. Predlog Občine Beltinci o načinu financiranja in razporejanja finančnih sredstev za krajevno 
skupnost Lipovci v letu 2016. 

2. Predstavitev obiska v Radljah ob Dravi. 
3. Razno. 

 
SKLEP št. 75: 
 
Svet KS Lipovci je sprejel dopolnjen dnevni red v predlagani obliki.  
 
Ad 1) 
 
Štefan Činč predstavi predlog Občine Beltinci o načinu financiranja in razporejanja finančnih sredstev 
za krajevno skupnost Lipovci v letu 2016 in izpostavi: v letu 2015 za KS Lipovci ni bilo nakazano 
12.000,00 €, posledično je končo stanje proračuna KS Lipovci za leto 2015: + 8.817,08 €. Do konca 
tega mandata 2014 – 2018 KS Lipovci lahko predlaga občinskemu svetu realizacijo razvojnih 
programov v višini 96.000,00 €.  
V razpravi so člani sveta KS Lipovci izpostavili, da je na občino Beltinci že bil poslan predlog 
prednostnih investicij za KS Lipovci po sklepu št. 58, zato je bil POGOJNO sprejet naslednji sklep: 
 
 
SKLEP št. 76: 
 
Svet KS Lipovci sprejme predlog rebalansa proračuna občine Beltinci za leto 2016 iz priloge 
tega zapisnika, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika KS Lipovci in se 
strinja z nižjim transferom prihodkov iz proračuna glede na sprejeti plan za leto 2016 pod 
POGOJI:   

- da občina Beltinci predhodno pripravi seznam vseh investicij za zadnji dve mandatni 
obdobji (2006 - 2010 in 2010 - 2014) ter za tekoči mandat 2014 – 2018 po posameznih 
KS-ih občine Beltinci, v katerih je Občina Beltinci v celoti ali delno sofinancirala 
posamezno investicijo, navede naj se tudi finančni vložek občine Beltinci za 
posamezno investicijo s strani občine in s strani posamezne KS in se potem na podlagi 
te študije odloči ter določi prioritetni vrstni red realizacije v načrtu razvojnih programov 
posameznih investicij na ravni celotne občine, kar naj bo orodje in merilo tudi za 
naprej, 

-  da bodo v načrtu razvojnih programov za mandat 2014 do vključno 2018 vključeni že 
poslani predlogi projektov za KS Lipovci po sklepu št. 58 v sklopu občinske investicije 
naslednji PREDNOSTNI projekti okvirne vrednosti 96.000,00 € kot sledi: 1. prenova 
HOKEJSKEGA igrišča (upoštevati, da se čaka na razpis pod okriljem ZHNTS v 
sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije), 2. rekonstrukcija glavne vpadnice v 
Lipovce od krožišča do h. št. 51c in rešitev odvodnjavanja ter celostna ureditev vključno s 
hodnikom za pešce na relaciji od h.št. 51c do vaškega doma (podrobnosti v sklepu št. 58), 
3. AVTOKAMP Vučja jama (upoštevati, da se čaka na razpis LAS). 

Svet KS Lipovci pričakuje, da bo študija investicij in finančnih vložkov v preteklosti po 
posameznih KS-ih uvrstila navedene projekte na prioritetno listo za realizacijo do konca 
mandata 2014 – 2018 in glede na navedeno tudi na podporo župana in večino članov 
občinskega sveta.  
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Ad 2) 
 
V petek 12. 2. 2016 smo predstavniki iz KS Lipovci (Dejan Jakob, Alojz Sraka, Franc Cigan, Marjan 
Mlinarič in Janko Bezjak) obiskali občino Radlje ob Dravi in si ogledali naravno kopališče ter nov 
gasilski dom, večino sredstev so pridobili na evropskih razpisih. Dobili smo koristne informacije in 
sklenili namero o nadaljnjem sodelovanju z namenom, da primere dobre prakse uporabimo pri 
zastavitvi in realizaciji podobnih projektov v KS Lipovci, pri tem smo izpostavili ureditev gramoznice 
Vučja jama v turistično destinacijo. 
 
Ad 3) 
 
Franc Cigan predlaga:  

- da občina Beltinci urgira pri DARS-u, da odstrani odvečno rastje in odstrani mulj ter travo na 
nadvozu »Rastika« čez avtocesto;  

- istočasno predlaga, da se člani sveta odpovejo današnji sejnini ter nadomestilu za pisanje 
tega zapisnika in ta denarna sredstva namenijo za obnovo hokejskega igrišča. Ta predlog 
dobre geste naj se pošlje še na ostale svete KS-ov občine Beltinci in na občinski svet občine 
Beltinci z namenom, da namenijo eno sejnino za obnovo hokejskega igrišča v Lipovcih ter, da 
se objavi na www.beltinci.si, www.lipovci.si in v Lipouvski poutici, 
 

SKLEP št. 77: 
Člani sveta KS Lipovci se odpovejo sejnini 1. izredne seje ter nadomestilu za pisanje zapisnika 1. 
izredne seje sveta KS Lipovci, ta denarna sredstva se namenijo za obnovo hokejskega igrišča 
LIPOVCI. Ta predlog dobre geste se pošlje še na ostale svete KS-ov občine Beltinci in na občinski 
svet občine Beltinci z namenom, da namenijo eno sejnino za obnovo hokejskega igrišča v Lipovcih. 
Predlog se objavi na: na www.beltinci.si, www.lipovci.si in v Lipouvski poutici. 

 
Predsednik pove, da se kurirju izteka pogodba, o nadaljnjem sodelovanju se bo odločalo na naslednji 
seji.  
 
 
 
Vsi sklepi od št. 75 do št. 77 so bili sprejeti soglasno. 
 
 
Seja je trajala do 20.30 ure. 
 
 
 
 
 
 
 
   Zapisal:           Lipovci, 15. 2. 2016    Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci                                                                       
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