SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018

Zapisnik 14. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 26. 4. 2017
ob 18.30 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Baligač, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Cigan, Alojz Sraka in Marjan
Mlinarič.
Na sejo je bil povabljen tudi župan občine Beltinci, kateri pa se seje ni udeležil.
Obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov 13. redne seje in sprejem zapisnika.
2. Pregled zapisnika inventurne komisije in sprejem zapisnika.
3. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov in obravnava nerealiziranih
sklepov).
4. Program dela za 2017 – prednostne investicije.
5. Seznanitev članov sveta KS s finančnim poslovanjem.
6. Razno (obravnava izmerjene poti pri ŠRC in dogovor o dovozu, organizacija delovne
akcije, obravnava peticije skupine krajanov, ...)
7. Pobude in vprašanja.
SKLEP št. 108:
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red.
Ad 1)
SKLEP št. 109:
Sprejet je bil zapisnik 13. redne seje.
Ad 2)
SKLEP št. 110:
Sprejet je bil zapisnik inventurne komisije za leto 2016, kateri se pošlje na občino Beltinci.
Ad 3)
Predsednik poroča o izvedenih aktivnostih od zadnje seje naprej:
- javna dela v Lipovcih opravljata Cvetka Erjavec in Jožef Tibaut, pričela se je košnja, stroški popravila
kosilnic na nitko so znašali 480,00 €, kosilnice so znova v okvari, okrog Vučje jame je odrezano odvečno
rastje, ostala dela opravljata po planu.
- ob zapornici pri gramoznici Vučja jama je postavljena dodatna lesena ograja, ki preprečuje
nenadzorovano vožnjo z motornimi vozili in traktorji okrog gramoznice, kar je prepovedano. Nekateri
krajani kljub opozorilom in PREPOVEDI sprehajajo pse BREZ povodca okrog gramoznice in drugje in
niti ne pospravijo iztrebkov psov.
-- občina Beltinci še ni uredila zarisa talne signalizacije "avtobusna postaja" v zaselku pri žel. postaji.
Prav tako je bilo ponovno javljeno na občino, da urgira na DARS glede popravila luči na avtobusni postaji
pri gostilni Vrtnica. Še vedno ni rešena problematika odvodnjavanja iz podvoza "Poupava" in urejenost
nadvoza "Rastika" (to je v pristojnosti občine, katera je o tem seznanjena),
- najemnine vaškega doma še vedno niso poravnale 3 osebe (izterjava je v teku), v prihodnje je najemnik
prostorov vaškega doma in ŠRC dolžan pred prejemom ključev pokazati potrdilo o poravnanih stroških
najemnine, pregled in prevzem prostorov se izvrši pred najemom in po najemu, vse nepravilnosti in
morebitna škoda se evidentirajo in morajo biti odpravljene. Predstavnik KS mora prostore prevzeti v
enakem stanju kot jih predal v najem.
Ad 4)
Po konstruktivni razpravi in glede na svoje finančne zmožnosti je svet KS sprejel program dela in plan
prednostnih investicij investiranih iz proračuna KS Lipovci.
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SKLEP št. 111:
Prednostne investicije financirane iz proračuna KS Lipovci za leto 2017 so:
 ureditev odvodnjavanja pri h. št. 53 po predračunu št. PR 172000099-00 družbe Nograd, d.o.o.
(vključno s postavitvijo klopi in koša in brez prometnih znakov). To investicijo bi bilo smiselno
izvesti istočasno s postavitvijo cestnih asfaltnih ovir za umirjanje prometa na tem odseku, kar
naj uredi občina Beltinci, prav tako naj občina Beltinci nabavi prometne znake, o čemer je
seznanjena in o čemer med drugim poteka peticija zbiranja podpisov krajanov KS Lipovci.
 Obnovijo (zamenjava strohnelih delov, prebarvanje) se vse klopi na info točkah, s spominskem
parku za kapelo, na pokopališču, ob Vučji jami, na ŠRC-ju.
 Opleska se notranjost poslovilne vežice.
 Za sanacijo lipovske kapele se rezervira 2.000,00 €.
Ad 5)
Svet KS se je seznanil s karticami finančnega poslovanja, ki so priloga tega zapisnika. Trenutno stanje
na računu KS Lipovci znaša: 3.460,00 €.
Ad 6)
Glede predloga krajana Tomaža Zvera, h. št. 84f za ureditev dodatnega dovoza na njegovo parcelo
2363/11 ko Lipovci po parceli 2361 ko Lipovci - se pred sprejetjem sklepa v sodelovanju z občino Beltinci
predhodno natančno preverijo meje med parcelami 2363/11, 2361 in 2816 ko Lipovci, služnostna pot in
pridobi mnenje občine Beltinci, kako ravnati v podobnih primerih. Pri tem se upošteva, da je parcela
2816 ko Lipovci javna cesta za dovoze na parcele na tem območju.
Svet KS Lipovci ugotavlja, da je prometna varnost na območju KS Lipovci zelo slaba (ni pločnikov,
termin izgradnje kolesarske steze od Gančan do priključka pri lipovskem pokopališču se prestavlja od
leta 2010, prometni znaki so poškodovani ali pa manjkajo, cestno-prometna ogledala so slabe kakovosti,
zato ob hladnejšem vremenu rosijo in zmrzujejo…) in se še slabša, zato je svet KS Lipovci že v
preteklosti večkrat sprejel sklepe za izboljšanje prometne varnosti in kakovosti življenja ter jih poslal na
občino Beltinci, zato skupaj s skupino krajanov podpira peticijo za izboljšanje teh razmer.
SKLEP 112:
Svet KS Lipovci podpira PETICIJO SKUPINE KRAJANOV KS LIPOVCI
za pospešitev začetka in dokončanja aktivnosti za večjo prometno varnost in izboljšanja
kakovosti življenja.
»Spodaj podpisani krajani KS Lipovci se obračamo na Občino Beltinci in člane občinskega sveta, da za
zagotavljanje večje prometne varnosti in kakovosti življenja na območju KS Lipovci pospešita in
dokončata naslednje aktivnosti, o katerih je Svet KS Lipovci že sprejel sklepe št. 10, 37, 58, 76 (vse
objavljeno na www.lipovci.si) in jih tudi posredoval na občino Beltinci:
1. Še letos začeti in dokončati kolesarsko stezo in pločnik od Gančan do lipovskega
pokopališča (začetek in dokončanje tega projekta se prestavlja že od leta 2010).
2. Še letos postaviti asfaltne cestne hitrostne ovire v bližini ŠRC (Čreta) in na odseku
nepreglednega ovinka z avtobusnim postajališčem od hišnih številk 43 – 41a – 42 – 47 –
41 – 40 – 38 – 39, istočasno zamenjati obstoječi cestno-prometni ogledali z ogledaloma,
ki ne rosita in ne zmrzujeta in omejiti hitrost na 30 km/h ter za potrebe šolskega
avtobusnega postajališča zgraditi cca 10 m pločnika, da se lahko zariše prehod za pešce.
PREDLAGAMO, da je prehod za pešce dvignjen v obliki grbine in je tako hkrati cestna
ovira za umirjanje prometa.
3. Še letos zarisati talno signalizacijo v vseh križiščih KS Lipovci, zamenjati dotrajane in
postaviti nove (manjkajoče) prometne znake na območju KS Lipovci.
4. Naročiti študijo in začeti aktivnosti za uresničitev realizacije predloga protipoplavne
varnosti in rekonstrukcijo vodovodnega omrežja za območje KS Lipovci vključno z
rekonstrukcijo glavne vpadnice od krožišča do vaškega doma po sklepu št. 37, 58.«
Podpisi podpore se lahko oddajo pri članih sveta KS Lipovci. Člani sveta KS Lipovci bodo
seznam zbranih podpisov dne, 6. 5. 2017 oddali predsedniku sveta KS Lipovci, ki jih bo izročil
županu občine Beltinci za obravnavo na seji občinskega sveta.
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SKLEP 113:
Svet KS Lipovci skupaj z društvi, klubi, organizacijami in prostovoljnimi krajani organizira
DELOVNO-UREDITVENO akcijo na območju KS Lipovci, ki bo v soboto 6. 5. 2017, zberemo se
ob 8.30 uri na ŠRC, kjer se vpišemo v seznam in razdelimo v delovne skupine.
Uredili bomo: okolico ŠRC, okolico gasilskega doma, okolico vaškega doma in gredic (pri
pokopališču in info točkah – uredita javna delavca). Pri vaškem domu bo izvedeno: prebarvanje
vhodnih vrat, ograje, betonskih stebrov, vodnjaka, istočasno se v domu pregleda okvara in
ugotovi možnosti popravila naprave projektorskega platna in revitalizira vaški vodnjak. Ves
potreben material (brusilni papir,barve, čopiče…) nabavi KS Lipovci. O tem se obvestijo
predsedniki društev, kateri animirajo člane in druge za udeležbo na delovni akciji. Po zaključku
akcije (predvidoma ob 13. uri) organizira svet KS Lipovci piknik za udeležence delovne akcije.
Ad 7)
Prejeli smo prošnjo Medobčinskega društva slepih in slabovidnih za brezplačni najem ŠRC Lipovci
(vrtno kegljišče) za izvedbo prvenstva v vrtnem kegljanju, ki bo 16. 9. 2017.
SKLEP št. 114:
Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih se omogoči brezplačni najem ŠRC Lipovci (vrtno
kegljišče) za izvedbo prvenstva dne, 16. 9. 2017.
Vsi sklepi od št. 108 do št. 114 so bili sprejeti soglasno.
Seja je trajala do 21. ure.

Zapisal:
Franc Cigan

Lipovci, 27. 4. 2017

Dejan Jakob,
predsednik sveta KS Lipovci
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