SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018

Zapisnik 17. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 22. 1. 2018
ob 18. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Baligač, Martina Zajc, Franc Cigan, Alojz Sraka in Marjan Mlinarič.
Prisotni drugi vabljeni: seji je prisostvoval tudi Milan Kerman, župan občine Beltinci.
Odsotni: Franc Maučec.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov 16. redne seje in sprejem zapisnika.
2. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov in obravnava nerealiziranih
sklepov).
3. Inventurna komisija (predlogi za člane inventurne komisije in izvolitev članov).
4. Javna dela za 2018 (predlog Občine Beltinci, najem opreme in izvajanje javnih del s
strani JKP Komuna d.o.o. Beltinci).
5. Seznanitev s finančnim poslovanjem/stanjem KS Lipovci.
6. Razno (Obnova zapuščenih nagrobnikov in ograje na pokopališču, izgradnja pločnikov v fazi
Ⅱ, izgradnja lipovske kapele, sofinanciranje pri izgradnji farne cerkve, plan dela za 2018,…)
7. Pobude in vprašanja.
SKLEP št. 132:
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se je najprej obravnavala tematika,
katero je predstavljal župan (iz točke 4 in točke 6).
Ad 1)
SKLEP št. 133:
Sprejet je bil zapisnik 16. redne seje (op.: zaradi prestavljenega termina za prireditev »Sprejem
za starejše« je pravilni datum v sklepu 130: 2. 12. 2017).
Ad 2)
Predsednik poroča o izvedenih aktivnostih od zadnje seje naprej:
- urejena je dovozna pot po služnostni poti na parcelo 2363/11 ko Lipovci,
- srečanja starejših krajanov (65+) se je od 250 takih udeležilo 95,
- spet se nadaljuje izgradnja I. faze pločnikov/kolesarske steze na Bregu,
- izvedeno je bilo generalno čiščenje vaškega doma.
Na realizacijo čakajo naslednji sklepi sveta KS Lipovci:
- postavitev cestnih ovir za umirjanje prometa in postavitev signalizacije na relaciji h.št. 38 - 44,
- obnova klopi ob Vučji jami,
- nabava in vgradnja hladilnika v poslovilni vežici, nabava elektronskih sveč: naročilo je oddano, čakamo
na realizacijo,
- sanacija strehe (zamakanje) na poslovilni vežici
- prijava škode na zavarovalnico glede (zamakanja strehe na poslovilni vežici, razbitja stekla na
avtobusnih postajališčih) – to ureja občina Beltinci (potrebno ponovno opozoriti),
- ponovno je bilo 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" (po novem je to v pristojnosti JV Komuna, katera je o tem seznanjena),
- na vaški vodnjak, katerega spodnji del je potrebno v bližnji prihodnosti celovito obnoviti - se vgradi
obvestilo: »Voda je za osvežitev, pitje na lastno odgovornost. KS Lipovci« (zadolžen Franc
Baligač).

Ad 3)
SKLEP št. 134:
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V inventurno komisijo za KS Lipovci za leto 2017 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 17:45. uri v vaškem domu
Lipovci.
Ad 4)
Župan seznani svet KS Lipovci o novi organizaciji javnih del za celotno občino Beltinci in sicer:
- zaradi racionalizacije bodo javna dela potekala pod organizacijo Komune Beltinci v obliki dveh mobilnih
ekip (vsaka bi naj imela 5 članov), ki ju vodi zaposleni delavec Komune Beltinci,
- pri delu se uporabljajo delovni pripomočki deponirani na območju posamezne KS, ki so še v lasti
posamezne KS, samo vzdrževanje vseh delovnih pripomočkov pa prevzame Komuna Beltinci, po
pretečeni amortizaciji oz. obrabi pa Komuna nabavi nove delovne pripomočke v lastni režiji,
- predvideno je, da pride delovna ekipa na območje posamezne KS 3-krat v dveh tednih, trenutno poteka
popis večjih del po območjih, ki se izvajajo v posameznih KS (v Lipovcih je to: vzdrževanje okolice na
območju: vaškega doma, ŠRC, Vučje jame, parka Pinkava, vzdrževanje »zelenih trikotnikov« na
območju KS in zagotovitev prisotnosti ob večjih prireditvah),
- Komuna bo tudi raznašala Lipouvsko poutico in ostala krajevna obvestila izdana s strani naših društev
in klubov,
- za koordinacijo s Komuno je zadolžen predsednik KS Lipovci.
Člani sveta KS Lipovci se strinjamo z novo organizacijo javnih del na območju Občine Beltinci.
Župan poda še naslednje informacije in odgovore na vprašanja članov sveta KS Lipovci:
- najem občinskega šotora je v pristojnosti Komune Beltinci, s katero se sklene rezervacija in pogodba
za najem (postavitev šotora vodi zaposleni delavec Komune Beltinci),
- izgradnja I. faze izgradnje pločnika in kolesarske steze na Bregu se nadaljuje. Dela potekajo tekoče,
istočasno je bila položena nova vodovodna cev. Pločnik in kolesarska steza bosta skupne širine 2 metra,
na sredini bosta ločena z ločilno črto, postavljeni bodo tudi vsi potrebni prometni znaki,
- potekajo priprave na II. fazo izgradnje pločnika in kolesarske steze od vaškega doma do ceste
»krčevina« proti Gančanom. Predhodno bo organiziran sestanek z lastniki parcel, na katerem jim bo
predstavljen celoten projekt in dogovor, da morajo nekateri prestaviti mejo (ograjo) iz javne površine na
mejno parcelo; v zvezi s tem bo geometer postavil mejne količke. Tudi na tem odseku bo predhodno
položena nova vodovodna cev na javni površini, ob vesti se postavijo robniki, kolesarska steza in pločnik
pa bosta ločena z ločilno črto.
- v Lipovcih bo volišče na novi lokaciji in sicer v gasilskem domu, Lipovci 138, kjer je dostop na volišče
omogočen tudi invalidom.
Vprašanja in pobude članov sveta KS Lipovci županu občine Beltinci:
- Alojz Sraka: (odgovori župana): Ali je istočasno predvidena tudi preplastitev ceste Breg? (Zdaj
ni predvidena, občina planira, da prenese to cesto na državo). Ali bo urejeno tudi križišče pri vaškem
domu s hitrostnimi ovirami ali otočki ali s talno cestno signalizacijo? Že večkrat smo dali
pobudo, da se zariše cesta talna signalizacija v vseh lipovskih križiščih. Pri cesti za »krčevino«
naj se čez cesto ob gradnji pločnika obvezno naredi preboj za odvodnjavanje vode. (hitrostne
ovire za umirjanje prometa bodo vgrajene v paketu, svet KS naj določi mikrolokacije za ovire, prav tako
bo zarisana talna cestna signalizacije v križiščih, preboj za odvodnjavanje bo narejen, prav tako bo
posodobljen in razširjen otok za umirjanje prometa iz smeri Gančanov proti Lipovcem).
- Marjan Mlinarič: (odgovori župana): Kako je z ureditvijo površine med privatno ograjo in
pločnikom? (ta površina ostane neasfaltirana, lahko pa si lastnik parcele uredi to površino z asfaltom
na lastne stročke, med zaključkom pločnika proti privatni parceli ne bo robnikov, ker to ni racionalno).
- Franc Cigan: (odgovori župan): Kako daleč je optimizacija števila avtobusnih postajališč in
izgradnja hitrostnih ovir, zamenjava dotrajanih in postavitev novih prometnih znakov, cestnih
ogledal, zaris cestne talne signalizacije od h. št. 42 do vaškega doma in ali mora svet KS v
zvezi s tem še kaj storiti, da pride do realizacije vsega tega naštetega? (zaenkrat ostaja v uporabi
dosedanje število avtobusnih postajališč v Lipovcih (op.:to so 4 – svet KS je predlagal 2 postajališči),
še letos bo izveden nov razpis za izbiro prevoznika šolskih otrok in pri tem razpisu bo upoštevan nov
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predlog števila avtobusnih postajališč, ki so ga podale vse KS občine Beltinci.
Prometni znaki in ogledala bodo zamenjani in postavljeni na novo, kjer bo to potrebno, zaris talne
cestne signalizacije bo takoj na spomlad, ko bo topleje, hitrostne cestne ovire bodo postavljene, svet
KS naj določi mikrolokacije, sanirano bo tudi cestišče zaradi sesedanja, kjer je Komuna naknadno
izvajala priklop na kanalizacijsko omrežje (v dveh primerih: pri h. št. 51b in 50e). Na dodatno
vprašanje ali mora svet KS Lipovci glede vsega tega naštetega še kaj storiti, da pride do
realizacije – je župan odgovoril – ne. Kakšno je stališče občine glede 4. točke iz Peticije
krajanov KS Lipovci za pospešitev začetka in dokončanja aktivnosti za večjo prometno varnost
in izboljšanje kakovosti življenja, to je predlog za realizacijo protipoplavne varnosti in
rekonstrukcijo vodovodnega omrežja za območje KS Lipovci vključno z rekonstrukcijo glavne
vpadnice od krožišča do vaškega doma po skepu št. 37, 58? (predlog je dober, potrebno je
naročiti študijo).
Ad 5)
Pregledali smo kartice finančnega knjigovodstva za KS Lipovci za leto 2017. Potrebno je preveriti /
uskladiti naslednje postavke:
- električna energija-MV: 29. 6. 2017- št. dokumenta PR/17047 € v višini 495,50 €
- preveriti prihodke od najemnim za vaški dom (konto 710301) po karticah in ga primerjati s stanjem
naročenega najema, ki je objavljen na www.lipovci.si.
Ad 6)
Predsednik poroča:
- da s sodelovanjem Komune potekajo aktivnosti za obnovo železne ograje in dveh nagrobnikov na
pokopališču, prav tako bo odstranjena zemlja ob kontejnerju,
- nekaj odvoznega materiala, ki je nastal ob izgradnji pločnikov / kolesarske steza na Bregu – je bilo
deponiranih ob Vučji jami, sanacija zemljišča in zatravitev ob Vučji jami bo takoj na spomlad.
- da se je pozanimal pri drugih KS naše občine glede sofinanciranja obnove farne cerkve, nobena KS
še ni nič prispevala - razen KS Beltinci, zadeva ostaja odprta.
Razvila se je debata glede govorcev na pogrebu, stroške govorcev krije KS Lipovci, zato jih obvestimo,
da preberejo tudi vse darovalce za razne dobre namene.
SKLEP št. 135:
Govorec na pogrebu med drugim prebere tudi vse darovalce za razne namene - razen tistih, ki
jih prebral duhovnik.
Obravnavan je bil plan dela Sveta KS Lipovci za leto 2018.
SKLEP št. 136:
Svet KS Lipovci je sprejel plan dela za leto 2018:
 Sanacija strehe na poslovilni vežici, obnova ograje in dveh nagrobnikov in ureditev
okolice na pokopališču,
 sofinanciranje obnove lipovske kapele,
 obnova vaškega vodnjaka
 rekonstrukcija cestnih odsekov: 1.: krožišče do h.št. 51c, 2. sredinska ulica: Ficko –
Kovačič, 3. relacija Vrtec Lipovci (glede na finančno zmožnost ob sofinanciranju občine
Beltinci),
 sofinanciranje lipovskih društev, klubov, organizacij, odborov
 druge potrebne zadeve v skladu s finančnimi zmožnostmi.
SKLEP št. 137:
Naredi se prenos naročniškega razmerja za električno energijo iz PGD Lipovci na KS Lipovci,
račune za električno energijo v gasilskem domu bo plačevala KS Lipovci.
SKLEP št. 138:
KMN Lipovci se za delovanje in za promocijo KS Lipovci za leto 2017 odobri 350,00 €.
SKLEP št. 139:
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Zaradi nepravilnega in čezmernega odlaganja odpadkov se takoj ukine zbirni
otok za zbiranje odpadkov na ŠRC Lipovci.
Ad 7)
Alojz Sraka pove, da KUD Lipovci 8. 2. 2018 ob 18. uri planira gostovanje gledališke skupine Nindri Indri
iz Porabja z gledališko predstavo Miss Porabja. Člani Sveta KS Lipovci smo enotni, da ogled predstave
omogoči KS Lipovci vsem krajanom brezplačno - za njihov zelo dober odziv pri darovanju prostovoljnih
prispevkov za kapelo, cerkev, športnike in gasilce v preteklem letu.
Predsednik pove, da je bil na sestanku z lastniki parcel za podroben prostorski načrt SV Lipovci
(Krčevina), kjer so se dogovorili, da jim geometer pripravi predračune za parcelacije, vse nadaljnje
aktivnosti pa potem lastniki urejajo naprej sami v sodelovanju z občino Beltinci.
Franc Cigan pove, da je bila v decembru v Lipovcih zlata poroka (Irinka in Tašek Tratnjek), zadnjo
nedeljo v januarju pa bosta imela zlato poroko Mariška in Tonek Škafar. Člani sveta smo enotni, da se
oba para obišče na domu in se jima izroči priložnostno darilo.
Vsi sklepi od št. 132 do št. 139 so bili sprejeti soglasno.
Seja je trajala do 20.45 ure.
Zapisal:
Franc Cigan

Lipovci, 27. 1. 2018

Dejan Jakob,
predsednik sveta KS Lipovci
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