SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018

Zapisnik 2. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 11. 11. 2014
ob 18:00 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Alojz Sraka, Franc Cigan in
Marjan Mlinarič.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled sklepov 1. redne (konstitutivne) seje in sprejem zapisnika.
Razdelitev dela po področjih in članih KS.
Program dela v mandatu 2014 - 2018.
Osnutek proračuna za leto 2015.
Zahteva odvetniške hiše po dokumentih poslov med KS Lipovci in Elektro Andrej Sraka
s.p..
6. Razno (sprejem starejših krajanov, javna dela, primopredaja v povezavi z urejanjem spletne
strani, predlogi in pobude).
Prisotni so se strinjali, da se 4. točka umakne z dnevnega reda, ker zanjo Svet KS še ni dobil gradiva,
posledično se pomakneta zadnji dve točki navzgor.
SKLEP št. 6:
Dnevni red je bil sprejet brez 4. točke.
Ad 1)
SKLEP št. 7:
Zapisnik 1. konstitutivne seje je bil sprejet s tem, da se predhodno popravijo številke sklepov
in da se funkcija tajnik sveta KS Lipovci smiselno nadomesti z besedo zapisnikar sveta KS
Lipovci.
Ad 2)
SKLEP št. 8:
Razdelitev dela po članih sveta KS Lipovci je naslednja:
- Dejan Jakob: javna dela, poljske poti, Vučja jama,
- Franc Baligač: vodovod, kanalizacijsko omrežje, Vučja jama,
- Franc Cigan: spletna stran, obveščanje (Lipouvska poutica), Vučja jama,
- Martina Zajc: koordinacija med društvi in aktivnosti za program javnih prireditev, Vučja jama,
- Franc Maučec: športno rekreacijski center, šport, javni razpisi, Vučja jama,
- Alojz Sraka: javna razsvetljava, športno rekreacijski center, javni razpisi, Vučja jama,
- Marjan Mlinarič: poljske poti, ceste, Vučja jama.
Ad 3)
SKLEP št. 9:
Program dela sveta KS Lipovci za mandat 2014 - 2018:
1. rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in rešitev odvodnjavanja ter
celostna ureditev od kolesarske steze naprej: izgradnje hodnika za pešce na desni strani 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 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, del Gančan in Lipo.
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2. celostna prenova ŠRC (projekt je že izdelan in se čaka primeren razpis za pridobitev nepovratnih
sredstev).
3. ureditev vaškega jedra: (krožni promet okrog kapele, ureditev parkirišč, javne razsvetljave,
nadaljevanje izgradnje hodnika za pešce do gasilskega doma, ureditev notranjosti gasilskega doma v
center medgeneracijskega sožitja in druženja...,
4. spremljanje izgradnje manjkajoče kolesarske steze od Gančan - skozi Lipovce - do pokopališča,
(op.: skupaj z odvodnjavanjem meteorne vode bi morala biti izgrajena po prvotnem občinskem planu
že leta 2010,
5. nadaljnje urejanje pokopališča: (nova ograja ob cesti, žarni zid, prenova komunikacijske stezice,
nabava hladilnika za kuhinjo poslovilne vežice..),
6. Vučja jama - nadaljevanje aktivnosti za razvoj v turistično destinacijo,
7. ceste in skrb za večjo varnost v prometu: začrtanje cestno-prometnih označb na vseh križiščih,
prehodov za pešce na kritičnih mestih, začrtanje sredinske ločilne črte na obeh vpadnicah (rondovaški dom in kapelica-breg), saniranje poškodovanih cestnih odsekov in poljskih poti..
8. ostale tekoče zadeve:
- revitalizacija vaškega vodnjaka pri vaškem domu, prebarvanje ograje in zasaditev novega mladega
oreha,
- spominski park pri kapeli: ozelenitev s travo, ureditev vodne fontane, razsvetljave, prebarvanje
klopi...,
- Vučja jama: preselitev klopi in košev iz poplavnega območja ter njihovo prebarvanje, nujni obrez
odvečnega rastja ob sprehajalni poti,
- obnova košev in klopi na informativnih točkah ter pozdravnih tabel na vpadnicah,
- prenova označevalnih tablic na tematski pohodni poti Lipouvska pout,
- pregled in utrditev vseh prometnih znakov
- na vaški dom se namesti informativna tabla o sedežu KS in vseh društvih, ažurno obveščanje
javnosti preko spletne strani in informativnega lista Lipouvska poutica. SEVEDA bomo po svojih
zmožnostih še naprej podpirali društveno dejavnost, (so)organizirali tradicionalne prireditve, vzorno
skrbeli in vzdrževali objekte v lasti KS in proučili ter realizirali vse dobre predloge v okviru finančnih
zmožnosti.
SKLEP št. 10:
Na občino Beltinci se pošlje predlog, da se vključijo v razvojni program Občine Beltinci
naslednji predlogi:
1. rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in rešitev odvodnjavanja ter
celostna ureditev od kolesarske steze naprej: izgradnje hodnika za pešce na desni strani 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, l
Gančane in Lipo,
2. celostna prenova ŠRC (projekt je že izdelan in se čaka primeren razpis za pridobitev nepovratnih
sredstev),
3. ureditev vaškega jedra: (krožni promet okrog kapele, ureditev parkirišč, javne razsvetljave,
nadaljevanje izgradnje hodnika za pešce do gasilskega doma, ureditev notranjosti gasilskega doma v
center medgeneracijskega sožitja in druženja....
Za posredovanje sklepa na občino Beltinci zadolžen: Dejan Jakob.
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Ad 4)
SKLEP št. 11:
Odvetniški pisarni se pošlje vsa zahtevana dokumentacija za sklenjena dela med KS Lipovci in
Elektro Andrej Sraka s.p.. Zadolžen Dejan Jakob.
Ad 5)
SKLEP št. 12:
Srečanje starejših krajanov Lipovcev se izvede v soboto 22. 11. 2014 ob 12. uri vaškem domu
Lipovci. Pogostitev se naroči pri Okrepčevalnici Na trati Kristjan Celec s.p., pijačo 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 (22. 11. 2014) 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. Zadolžen: Dejan Jakob.
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).
SKLEP št. 13:
Po predračun št. 2014-081, ki jo je poslalo podjetje E-TE-CO, d.o.o. se izvrši plačilo v višini
301,21 € za zakup domene www.lipovci si. Zadolžen: Dejan Jakob.
SKLEP št. 14:
Zadolženi člani (Dejan Jakob, Franc Baligač, Franc Cigan, Franc Maučec in Marjan Mlinarič)
opravijo ogled za ureditev zelenice in rekonstrukcijo križišča v sredinski ulici pri lipi. Pridobita
se dva predračuna za ureditev zelenice in rekonstrukcijo križišča v sredinski ulici pri lipi
(zadolžen Dejan Jakob).
Dogovorjeno je še:





preko Lipouvske poutice se obvestijo vsa lipovska gospodinjstva o sestavi in zadolžitvah
članov novega Sveta KS Lipovci, o hišnem redu poslovilne vežice, kakor tudi o vseh ostalih
aktivnostih Sveta KS Lipovci,
opravijo se aktivnosti za revitalizacijo vaškega vodnjaka
nadomestila za sejnine in nagrade se izplačujejo sproti,
Franc Cigan poroča, da je bila primopredaja v zvezi z urejanjem spletne strani www.lipovci.si
korektno izvedena.

Vsi sklepi od št. 6 do št. 14 so bili sprejeti soglasno.

Seja je trajala do 20.55 ure.

Zapisal:
Franc Cigan

Lipovci, 12. 11. 2014

Dejan Jakob,
predsednik sveta KS Lipovci
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