SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018

Zapisnik 18. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 4. 6. 2018
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Dejan Jakob, Martina Zajc, Franc Cigan, Franc Maučec, Alojz Sraka in Marjan Mlinarič.
Prisotni drugi vabljeni: seji je prisostvoval tudi Milan Kerman, župan občine Beltinci.
Odsotni: Franc Baligač.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Pregled sklepov 17. redne seje in sprejem zapisnika.
2. Pregled sklepov 4. korespondenčne seje in sprejem zapisnika
3. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov in obravnava
nerealiziranih sklepov).
4. Seznanitev s finančnim poslovanjem/stanjem KS Lipovci.
5. Izgradnja druge faze pločnikov in odvodnjavanje meteornih voda
6. Obravnava predlogov za nujno sanacijo oz. asfaltiranje cest po KS
7. Razno (Obravnava predlogov Franca Cigana – priloga,… )
8. Pobude in vprašanja.
SKLEP št. 144:
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red s tem, da se je najprej obravnavala tematika,
katero je predstavljal župan (iz točke 5, 6 in 7).
Ad 1)
SKLEP št. 147:
Sprejet je bil zapisnik 17. redne seje.
Ad 2)
SKLEP št. 148:
Sprejet je bil zapisnik 4. korespondenčne seje z dodatkom pri sklepu št. 140, ki se pravilno glasi:
HK Lipovci se za promocijo KS Lipovci nameni 1.500,00 € in sicer: za leto 2017 se nameni 500,00
€, za leto 2018 prav tako 500,00 € in dodatnih 500,00 € za organizacijo EU prvenstva v hokeju na
travi skupine Callenge II v maju 2018.
Ad 3)
Predsednik poroča o izvedenih aktivnostih od zadnje seje naprej:
- vse vaške poljske poti so sanirane, račun znaša nekaj čez 2.000,00 €
- večina ostalih sklepov 17. redne seje pa je v statusu čakanja na realizacijo
- javna delavca iz Lipovec sta Jože Tibaut in Cvetka Erjavec.
Na realizacijo čakajo naslednji sklepi sveta KS Lipovci:
- postavitev cestnih ovir za umirjanje prometa in postavitev signalizacije na relaciji h.št. 38 - 44, zaris
talne cestne signalizacije po celotni KS (župan pove, da bo to predvidoma v avgustu)
- obnova klopi ob Vučji jami, (bo v sodelovanju z društvom Aquila),
- nabava in vgradnja hladilnika v poslovilni vežici, naročilo je oddano, čakamo na realizacijo,
- sanacija strehe (zamakanje) na poslovilni vežici (predlog na današnji seji je bil, da Franc C. odda
naročilo za pregled Benu Bernjaku s. p., op. naročilo je bilo oddano 5. 6. 2018),
- 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),
- reklamacija na Nograd glede odvoda meteorne vode pri h. št. 41a
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- 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).
- obdaritev zlatoporočencev (zakonca Tratnjek in Škafar).

Ad 4)
Pregledali smo kartice finančnega knjigovodstva za KS Lipovci na dan 31. 5. 2018, predsednik je
obrazložil nekatere postavke.
Glede postavke - električna energija-MV: 29. 6. 2017- št. dokumenta PR/17047 € v višini 495,50 €, na
kar je bila dana pripomba na prejšnji seji – predsednik pove, da je iz računovodstva občine Beltinci dobil
informacijo, da bo za ta znesek KS Lipovci dobila dobropis.
Glede prihodkov od najemnim za vaški dom (konto 710301) je bilo ponovno opozorjeno, da najemnik
lahko dobi ključe od vaškega doma šele takrat, ko plača najemnino; ugotavljamo namreč, da stanje po
karticah ni identično s stanjem naročenega najema, ki je objavljen na www.lipovci.si.
SKLEP št. 149:
Zaradi centralizacije javnih del¸- KS Lipovci s 1. 6. 2018 prekine podjemno pogodbo z Romanom
Jono, o tem se takoj obvesti računovodstvo Občine Beltinci.
Ad 5)
Župan seznani svet KS Lipovci o časovnici izgradnje pločnika Breg - II. etapa: to bo po poletju oz. zgodaj
v jeseni 2018. Posebej je opozoril na težave (odvod vode, dovoz na parcele) in pripombe krajanov ob
izgradnji pločnika I. etape. Člani sveta enotno podpiramo izgradnjo pločnika II. etapa na enak način kot
je bila izvedena I. etapa, pri tem se posebej upošteva, da je zemljišče v lasti Občine Beltinci in se gradi
po projektu.
SKLEP št. 145:
II. etapa izgradnje pločnika Breg se zgradi na enak način kot I. etapa, torej na levi strani v smeri
proti Gančanom, kjer se položijo tudi nove vodovodne cevi. Pri izgradnji se upošteva, da ima
vsaka parcela en širši dovoz na parcelo; na kritičnih mestih (Škafar, Žalik) se zgradi požiralnik
meteorne vode z odvodom vode po kanaleti, odvod vode se regulira z ustreznim padcem tudi po
obcestnem jarku na desni strani proti Gančanom v strugo Pinkave, na odseku »Krčevina« se
naredi preboj pod cesto za odvod vode, istočasno se primerno preuredi otok za umirjanje
prometa.
Ad 6)
Predsednik pove, da je KS Lipovci pridobila predračun za sanacijo cestnega odseka pri domačiji Ficko,
gre za cca 100 m2, cena je cca 5.000,00 €.
SKLEP št. 146:
Po zgoraj navedenem predračunu se sanira cestni odsek ob domačiji Ficko v sredinski ulici proti
Tratam.
Druga prioriteta za sanacijo je cestni odsek od krožišča »Križ« do h. št. 51c, po besedah župana je to v
planu pozno v jeseni 2018 in sicer skupaj z izgradnjo ovir za umirjanje prometa na relaciji h.št. 38 -44,
še prej pa bi začrtali vsa križišča, nova mesta avtobusnih postajališč (pri h. št. 50 in na Tratah), na
Tratah bi istočasno uredili krožni promet in mini park; tretja prioriteta za sanacijo pa je relacija cestnega
odseka ob Vrtcu Lipovci.
Ad 7)
Župan pove, da prekategorizacija odseka oz. parkirišča od pokopališča do domačije Vegič-Toplak v
kolesarsko stezo s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije ni možna in predlaga, da naj ostane
»status quo«, sam odsek pa bo od ceste ločen z dodatno talno ločilno črto. Druga možnost pa je, da
dokupimo zemljišče, ki bo namenjeno samo za parkiranje obiskovalcev pokopališča.
Franc Cigan poroča o poteku II. etape obnovitvenih del na kapeli, pojavil se je problem postavitve
višinskega odra za glavni zvonik – višine cca 20 metrov, stranska zvonika sta že obnovljena, fasada
prebarvana, obnovljeni sta tudi dve sliki v višinskem delu, pregledan strelovod, polkna za zvonik so že
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izdelana in kmalu bo montaža. Svet KS ima že od lanskega leta rezervirane finančne
vire so sofinanciranje obnove.
SKLEP 150:
Račun za polkna v višini predračuna izda izvajalec FM, d.o.o. neposredno na KS Lipovci, račun
v višini 900,00 € za delno sanacijo fasade izda izvajalec Kociper d.o.o. neposredno na KS Lipovci,
oboje se smatra kot sofinanciranje obnove kapele s strani KS Lipovci. KS Lipovci do proščenja
še uredi spominski park za kapelo (obrez meje in položitev trave), pred kapelo se prebarvajo
klopi, odvoz gramoza iz parka pa organizira HK Lipovci.
Začnejo se aktivnosti za vgradnjo spominskih plošč na fasadi kapele v slovenščini ob
obstoječima ploščama v madžarščini; ta aktivnost se predstavi Kapelskemu odboru, pridobi se
soglasje župnije Beltinci in spomeniškega varstva (če je potrebno), stroške krije KS Lipovci.
Ad 8)
SKLEP št. 151:
Sprejme se zapisnik inventurne komisije za KS Lipovci za leto 2017, ki je priloga tega zapisnika
in sicer z dopolnilom: na občino Beltinci se sporoči vrednost skulptur: Sožitje na Tratah (1.500,00
€), Izakova barka ob Vučji jami (1.500,00 €) in Live after Live ob Vučji jami (1.500,00 €).
SKLEP št. 152:
Na občino Beltinci se pošlje predlog, da začne z aktivnostmi iskanja interesenta za odkup
vaškega doma Lipovci z zemljiščem, ki bi ga preuredil v enoto Varstva za starejše (naprej dnevno
varstvo z možnostjo kasnejše preureditve v Dom za starejše s stalnim bivanjem). Predlog:
najprej preveriti interes pri bližnjih Domovih za starejše, potem tudi pri ostalih, npr. na Hodošu
je izpostava doma Hrastovec. Sedež KS Lipovci bi se skupaj z društvi preselil v Gasilski dom
Lipovci, ki bi po novem postal Vaško-gasilski dom, vse stroške vzdrževanja doma in preureditve
obstoječega skladišča v uporabno dvorano za razne prireditve bi prevzela KS Lipovci, še prej je
potrebno najaviti prednostno namero o odkupu sosednje domačije ULEN, ki je naprodaj.
SKLEP št. 153:
Nabavita se 2 defibrilatorja in sicer na ŠRC Lipovci in v Gasilskem domu Lipovci. Vse zadeve v
zvezi s tem koordinira HK Lipovci, pri sofinanciranju sodeluje KS Lipovci.
SKLEP št. 154:
Župnijski Karitas Beltinci se za potrebe letovanja otrok v Ankaranu izda naročilnica za nabavo
živil v Marketu TUŠ Lipovci.
Vsi sklepi od št. 144 do št. 154 so bili sprejeti soglasno.
Seja je trajala do 21.35 ure.
Zapisal:
Franc Cigan

Lipovci, 5. 6. 2018

Dejan Jakob,
predsednik sveta KS Lipovci
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