SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018

Zapisnik 13. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 23. 1. 2017
ob 18. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Baligač, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Cigan, Alojz Sraka in
Marjan Mlinarič.
Uvodoma predsednik predlaga uvrstitev še dveh točk (3 in 4) na dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pregled sklepov 12. redne seje in sprejem zapisnika.
Pregled sklepov 1. korespondenčne seje in sprejem zapisnika.
Pregled sklepov 2. korespondenčne seje in sprejem zapisnika.
Izvolitev inventurne komisije za KS Lipovci za leto 2016.
Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov in obravnava nerealiziranih
sklepov).
Prerazporeditev neporabljenih sredstev v letu 2016.
Seznanitev članov sveta KS s finančnim poslovanjem.
Pregled prostorsko ureditvenega plana Občine Beltinci (PUP) za območje KS Lipovci.
Razno (ureditev dovoza iz ulice pri ŠRC, ...).
Pobude in vprašanja.

SKLEP št. 99:
Svet KS Lipovci je sprejel dopolnjeni predlagani dnevni red.
Ad 1)
SKLEP št. 100:
Sprejet je bil zapisnik 12. redne seje.
Ad 2)
SKLEP št. 101:
Sprejet je bil zapisnik 1. korespondenčne seje.
Ad 3)
SKLEP št. 102:
Sprejet je bil zapisnik 2. korespondenčne seje.
Ad 4)
SKLEP št. 103:
V inventurno komisijo za KS Lipovci za leto 2016 so bili predlagani in izvoljeni: Franc Baligač
(predsednik), Marjan Mlinarič (podpredsednik), Franc Cigan (zapisnikar), sodeluje tudi
predsednik sveta KS Lipovci, seja je sklicana za 24. 1. 2017 ob 18. uri v vaškem domu Lipovci.
Ad 5)
Predsednik poroča o izvedenih aktivnostih od zadnje seje naprej:
- javna dela: trenutno je KS Lipovci brez javnega delavca in brez kurirja,
- odvodnjavanje meteorne vode pri hišni št. 6 je urejeno, pri hišni številki 53 pa bo na spomlad,
- narejen je izkop in navoz dela poljske poti za domačijo Žižek,
- občina Beltinci še ni uredila zarisa talne signalizacije "avtobusna postaja" v zaselku pri žel. postaji,
- v poslovilni vežici je popravljena klimatska naprava,
- medobčinska inšpektorica je izdala sklepe nekaterim krajanom, da uredijo odvodnjavanje meteorne
vode na svojih parcelah,
- sanacija divjega odlagališča smeti na parceli preko Dobla kljub temu, da je bil lastnik parcele
opozorjen - še vedno ni sanirana. Prav tako ni rešena problematika odvodnjavanja iz podvoza
"Poupava" in urejenost nadvoza "Rastika" (to je v pristojnosti občine),
- glede umirjanja prometa z mobilnimi ovirami: občina Beltinci je naročila 2 taki napravi za KS Lipovce
(za vpadnico od krožišča "križ" proti vaškemu domu in za "Čreto", točne lokacije se določijo pred
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montažo. Na relaciji Gančani - Breg do priključka na obstoječo kolesarsko stezo
pred lipovskim pokopališčem so se začele aktivnosti za izgradnjo manjkajoče kolesarske steze /
hodnika za pešče.
- Prav tako je bilo ponovno javljeno na občino, da urgira na DARS glede popravila luči na avtobusni
postaji pri gostilni Vrtnica, ponovno je sporočeno tudi g. Palatinu za popravilo javne razsvetljave in
elektro inštalacije v vaškem domu.
- Izdelava in prijava projektov za LAS 2014-2020 je v pristojnosti občine, KS Lipovci je poslala predlog
po sklepu št. 58 na občino Beltinci.
Ad 6)
Glede prerazporeditve neporabljenih finančnih sredstev iz proračuna KS Lipovci iz leta 2016 v predlog
proračuna za leto 2017 je že bil sprejet sklep št. 98.
Ad 7)
Svet KS Lipovci se je seznanil s karticami finančnega poslovanja KS Lipovci za tekoče leto 2016,
kartice so priloga tega zapisnika. Predsednik še dodatno preveri in uskladi postavko na kontu 710301
- Prihodki od najemnin za poslovne prostore.
Ad 8)
Svet KS Lipovci se je seznanil z aktivnostmi prostorsko ureditvenega plana (PUP) občine Beltinci za
območje KS Lipovci.
Ad 9)
Prejeli smo predlog krajana Tomaža Zvera, h. št. 84f glede ureditve dodatnega dovoza na njegovo
parcelo 2363/11 ko Lipovci po parceli 2361 ko Lipovci. Pred sprejetjem sklepa se najprej natančno
preveri meja med parcelami 2363/11, 2361 in 2816 ko Lipovci. Pri tem se upošteva, da je parcela
2816 ko Lipovci javna cesta za dovoze na parcele na tem območju.
Ad 10)
SKLEP št. 104:
Gledališču KU-KUC se odobri 4-kratni letni najem vaške dvorane za vaje, v zameno bo
gledališče izvedlo 1 do 2 brezplačni predstavi na leto.
SKLEP št. 105:
Študijskemu krožku - pletenje košar iz šibja se odobri brezplačni najem vaške dvorane ob
sredah zvečer za čas trajanja krožka.
SKLEP št. 106:
Na prireditvi »Božični večer – obdaritev novorojencev« 25. 12. 2016 ob 18. uri obdarimo
novorojence v med božičnem času (2015-2016) v protivrednosti 35,00 EUR po darilu (nabava v
Trgovini TUŠ Lipovci), poskrbimo za topli napitek in vse ostalo potrebno kot prejšnja leta.
Program pripravi generacija 1999 in KUD Lipovci, vsem staršem novorojencev se pošlje
posebno vabilo.
Za nakup božično – novoletnega darila za otroke lipovskega vrtca se prispeva enako na ravni
občine (naročilnica za 100,00 €); otrokom iz KS Lipovci, kateri ne obiskujejo vrtca se pošlje
posebno vabilo na božični sprejem v Vrtec.
SKLEP št. 107:
Prireditev ob dnevu deklet, žena in mater bo v soboto 18. 3. 2017 ob 18. uri v vaškem domu
Lipovci, soudeležba znaša 5,00 € na osebo, seznam za prijave se pusti v trgovini TUŠ Lipovci
(potreben predhoden dogovor), pogostitev se naroči v gostilni Vrtnica, kulturni program
pripravi KUD Lipovci (za koordinacijo kulturnega programa je zadolžena Martina Zajc).
Franc Cigan pove, da so v fazi pridobitve predračuni za zamenjavo pločevine z bakreno pločevino na
kupolah in tudi za sanacijo strešine na lipovski kapeli.
Vsi sklepi od št. 99 do št. 107 so bili sprejeti soglasno. Seja je trajala do 19.45 ure.
Zapisal:
Franc Cigan

Lipovci, 24. 1. 2017

Dejan Jakob,
predsednik sveta KS Lipovci
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