SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 10. 11. 2015
ob 18. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan, Alojz Sraka in
Marjan Mlinarič, pri 1. točki je bila prisotna tudi Elica Horvat, direktorica ZTK Beltinci.
Odsotni (vabljeni): župan občine Beltinci, Daniel Zadravec (predsednik TD Lipovci).
V začetku seje je predsednik predlagal, da se 7. točka premakne na 1. mesto, posledično je bil
predlagan naslednji dnevni red:
1. Ustanovitev koordinacijskega odbora projekta ˝Vučja jama˝.
2. Pregled sklepov 7. redne seje in sprejem zapisnika.
3. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov).
4. Seznanitev članov sveta KS s podpisom sporazuma o začasnem prenosu denarnih sredstev iz
proračunov krajevnih skupnosti na podračun Občine Beltinci.
5. Priprava plana prednostnih investicij na področju KS in njihovo finančno ovrednotenje v
mandatnem obdobju 2014–2018.
6. Obravnava prispelih ponudb in predlogov za dela na področju KS
7. Obravnava prispelih prošenj društev za dotacijo.
8. Razno (sprejem starejših.
9. Pobude in vprašanja.
SKLEP št. 55:
Svet KS Lipovci je sprejel spremenjeni dnevni red.
Ad 1)
Elica Horvat poroča, da je navezala kontakt z Občino Radlje ob Dravi, kateri so nam pripravljeni
razkazati avtokamp in deliti z nami primer dobre prakse za realizacijo podobnega projekta v naši Vučji
jami. Dogovorila bo termin za obisk tega kampa, predhodno pa je potrebno ustanoviti organizacijski
odbor za projekt »Avtokamp Vučja jama«. Podan je bil tudi seznam kandidatov za člane.
SKLEP št. 56:
Predsednik sveta KS Lipovci skliče sestanek s kandidati za člane organizacijskega odbora
»Avtokamp Vučja jama«, v katerega so bili predlagani: Dejan Jakob, Janko Bezjak, Alojz Sraka,
Daniel Zadravec, Marjetka Jakob in Franc Cigan.
Ad 2)
SKLEP št. 57:
Sprejet je bil zapisnik 7. redne seje.
Ad 3)
Predsednik poroča o izvedenih delih na področju KS Lipovci po 7. redni seji s poudarkom na:
- Celostna ureditev cestnega odseka na relaciji domačij Šenkec – Stanko – Ivanušič, kjer je bilo
urejeno tudi odvodnjavanje meteorne vode
- Postavitev križnega znamenja na pokopališču v sodelovanju z Društvom sv. Petra in Pavla
- Krpanju udarnih jam na asfaltiranih cestah po celotni KS.
Ad 4)
Predsednik seznani člane sveta s podpisom sporazuma o začasnem prenosu denarnih sredstev iz
proračunov KS-ov na proračun občine Beltinci. Iz proračuna KS Lipovci je bilo prenesenih 5.000,00 €,
znesek bo občina Beltinci vrnila v najkrajšem možnem času.
Ad 5)
Predsednik poroča, da je potrebno na občino Beltinci poslati plan prednostnih investicij v KS Lipovci
za mandat 2014 – 2018. Po konstruktivni razpravi je svet KS Lipovci zavzel enotno stališče v
naslednjem sklepu.
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SKLEP št. 58:
Finančni vložki občine Beltinci v investicije po posameznih KS-ih morajo biti deležni enake obravnave
in enakega deleža sofinanciranja s strani občine Beltinci, projekti, ki povečujejo prometno varnost in
kakovost življenja občanov (pločniki, kolesarske steze, celovita ureditev odvodnjavanja meteorne vode
oz. zaščita pred poplavami, ureditev objektov v lasti KS-ov) morajo imeti absolutno prednost pred
drugimi projekti, katerih realizacija bistveno ne bi izboljšala kakovosti življenja večine občanov in tudi
ekonomsko ni upravičena.
Pred sprejemom plana prednostnih investicij po posameznih KS-ih občine Beltinci daje svet KS
Lipovci občini Beltinci naslednja priporočila in zahteva:
- naj občina Beltinci 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 posameznih investicij na ravni celotne
občine, pri tem se naj upoštevajo, da od vseh KS-ov občine Beltinci le v Lipovcih in v Lipi še ni
pločnikov, zato krajani smelo pričakujejo prioritetno izgradnjo pločnikov v letu 2016/2017.
Svet KS Lipovci ugotavlja, da je seznam prednostnih investicij že poslal na občino Beltinci in sicer po
sprejetem sklepu št. 10 in po sklepu št. 37, sedaj pa ta seznam še dopolnjuje kot sledi:
Na občino Beltinci se poleg že začetih projektov: - spremljanje občinskega projekta »izgradnja
kolesarskih stez v občini Beltinci«, ki bo hkrati tudi hodnik za pešce od Gančan skozi Lipovce do
priključka na že zgrajeno kolesarsko stezo pred lipovskim pokopališčem (op.:steza bi po občinskem
planu morala biti zgrajena že do leta 2010, manjka tudi kolesarska steza Ižakovci-Melinci), - celostna
prenova ŠRC (projekt je že izdelan in se čaka primeren razpis za pridobitev nepovratnih sredstev),
pošlje še naslednji plan prednostnih investicij v KS Lipovci:
1. rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in rešitev odvodnjavanja
ter celostna ureditev od kolesarske steze naprej, to je: izgradnje hodnika za pešce na desni strani
od prvih hiš do vaškega doma skupaj z odvodnjavanjem meteorne vode, istočasno se na tem
celotnem odseku položi nova vodovodna cev ter naredi nov vodovodni priključek v dolžini enega
metra na vsako parcelo; na kritičnih mestih se na tem odseku uredijo ovire za umirjanje prometa,
začrtajo prehodi za pešce in ostala cestno-prometna signalizacija; celostno se prenovi ulična
razsvetljava ter naredi zemeljski električni dovod na vsako parcelo, na Tratah se uredi mini park s
postavitvijo igral za otroke, postajališča za kolesarje in čakalnice za avtobus. V sklopu tega projekta se
naj celostno uredi odvodnjavanje v Lipovcih, Gančanih in Lipi: ob vseh treh glavnih ulicah (proti smeri
vaškega doma) se položijo odvodne cevi in se speljejo v nekdanjo strugo potoka Pinkava, struga na
relaciji Lipovci - Gančani - Lipa se očisti oz. revitalizira na način, da bo zmožna odvajati meteorno
vodo za Lipovce, Gančane in Lipo. Pri tem projektu naj občina Beltinci glede finančnega vložka ravna
enako kot pri podobnih že izpeljanih projektih (rekonstrukcija Ravenske, Partizanske in Gregorčičeve
ulica v Beltincih, pločnik na Melincih, Ižakovcih, Gančanih, Bratoncih itd.),
2. občinski projekt »Avtokamp Vučja jama« za razvoj turizma v sklopu razpisa Las pri dobrih ljudeh
3. ureditev vaškega jedra: (krožni promet okrog kapele, ureditev parkirišč, prehodov za pešce, javne
razsvetljave, nadaljevanje izgradnje hodnika za pešce do gasilskega doma, ureditev notranjosti
gasilskega doma v center medgeneracijskega sožitja in druženja),
4. investicija na lipovskem pokopališču: odstranitev stare in izgradnja nove ograje, zamenjava
tlakovca in izgradnja žarnega zidu.
Za posamezni projekt je KS Lipovci zmožna prispevati v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi, to je
cca 12.000,00 € letno, zagotavlja pa vso podporo, pomoč in sodelovanje pri posameznem projektu.
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.
Ad 6)
Predsednik nas seznani s prispelimi ponudbami za ureditev odvodnjavanja meteorne vode na
cestnem odseku h.št. 43 – 41a – 47.
SKLEP št. 59:
Po predračunu št. PR 152000161-00 se naroči ureditev odvodnjavanja meteorne vode na
cestnem odseku h.št. 43 – 41a – 47.
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Ad 7)
Svet KS Lipovci je obravnaval prispele prošnje za promocijo KS Lipovci.
SKLEP št. 60:
Za promocijo KS Lipovci se društvom KUD Lipovci in Aquila Lipovci odobri 500,00 €, KMN
Lipovci pa 350,00 €. Društvu upokojencev Beltinci pa omogočamo brezplačni najem ŠRC
Lipovci za njihove aktivnosti (vrtno kegljanje ipd.).
Ad8)
Letos bodo še naslednje prireditve: Sprejem starejših krajanov, 35 let delovanja Moškega pevskega
zbora Lipovci, Božični večer – obdaritev novorojencev.
SKLEP št. 61:
Srečanje starejših krajanov Lipovcev se izvede v soboto 28. 11. 2015 ob 12. uri vaškem domu
Lipovci. Pogostitev se naroči v gostilni Vrtnica Lipovci, pijačo za prireditev in sladki del za
malčke Vrtca nabavi svet KS v lastni režiji. Sveto mašo za starejše Lipovčane z začetkom ob
12:00 uri istega dne (28. 11. 2015) v vaškem domu Lipovci naroči Društvo sv. Petra in Pavla
Lipovci pri rimokatoliškem uradu Beltinci. Kurir bo opravil obiske pri starejših krajanih ter
pripravil seznam udeležencev.
Kulturni program pripravi KUD Lipovci (zadolžena Martina Zajc). Starejše občane, ki so bolni ali
onemogli in se ne morejo udeležiti prireditve (tudi tiste v domovih za starejše in v bolnišnici) se bo obiskalo na domu in obdarilo z darilom v protivrednosti kosila, v kolikor sorodniki
izrazijo to željo (zadolžena Martina Zajc v sodelovanju ter z dogovorom s predsednico KORK Lipovci
Marico Vučko).
Ad9)
Potrebno je urediti del poljske poti in »trikotnik« proti Poupavi (potreben material imamo).
Svet KS tudi letos tradicionalno organizira že 23. Božični večer in obdari letošnje novorojence.
SKLEP št. 62:
Na prireditvi »Božični večer – obdaritev novorojencev« 25. 12. 2015 ob 18. uri obdarimo
novorojence letošnjega leta v protivrednosti 35,00 EUR po darilu (nabava v Trgovini Jeneš),
poskrbimo za topli napitek in vse ostalo potrebno kot prejšnja leta. Program pripravi generacija
1998 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; otrokom iz KS Lipovci, kateri ne obiskujejo vrtca se pošlje posebno vabilo na božični
sprejem v Vrtec.
Vsi sklepi od št. 55 do št. 62 so bili sprejeti soglasno.

Seja je trajala do 20.10 ure.

Zapisal:
Franc Cigan

Lipovci, 12. 11. 2015

Dejan Jakob,
predsednik sveta KS Lipovci
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