SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 30. 3. 2015
ob 18:00 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan, Alojz Sraka in
Marjan Mlinarič.
Prisotni vabljeni: župan Milan Kerman, Mirjan Sraka (PGD), Cvetka Rengeo (KUD), Drago Jerebic
(Društvo sv. Petra in Pavla), Matija Tratnjek (Kapelski odbor), Daniel Zadravec (TD), Roman Vinkovič
(KMN), HK je zastopal Franc Maučec (član sveta KS).
Predlagan dnevni red:
1. Pregled sklepov 4. redne seje in sprejem zapisnika.
2. Proračun občine Beltinci za leto 2015 in razprava z županom g. Milanom Kermanom
3. Razdelilnik finančnih sredstev v KS Lipovci
4. Obravnava prispelih ponudbe za dela na področju KS
5. Razno (prireditve, javna dela, analiza čistilne akcije, …)
6. Pobude in vprašanja
SKLEP št. 36:
Svet KS Lipovci sprejme spremembo dnevnega reda in sicer se je na novo dodala 1. točka
(Sodelovanje in koordinacija med KS Lipovci in društvi, klubi, odbori, organizacijami , prvotna
1. točka je postala 3. točka, prvotne točke od 3 do 6 so postale na novo točke od 4 do 7.
Sprejet dnevni red se tako glasi:
1. Sodelovanje in koordinacija med KS Lipovci in lipovskim društvi, klubi, odbori,
organizacijami.
2. Proračun občine Beltinci za leto 2015 in razprava z županom g. Milanom Kermanom.
3. Pregled sklepov 4. redne seje in sprejem zapisnika.
4. Razdelilnik finančnih sredstev v KS Lipovci.
5. Obravnava prispelih ponudbe za dela na področju KS.
6. Razno (prireditve, javna dela, analiza čistilne akcije, …)
7. Pobude in vprašanja.

Ad 1)
Predsednik v pozdravnem nagovoru pozdravi navzoče in se hkrati opraviči, da je pozabil povabiti
Marijo Vučko, predsednico KORK Lipovci ter pozove k razpravi prisotne predsednike:
 PGD Lipovci, Mirjan Sraka: za 1. maj načrtujejo nočno tekmovanje na ŠRC Lipovci, aktivni
bodo tudi na lipovsko proščenje s ponudbo pijače, aktivnosti v novem gasilskem domu se
nadaljujejo,
 KUD Lipovci, Cvetka Rengeo: tradicionalno sodelovanje na vseh prireditvah v KS Lipovci
(ob dnevu žena, Jurjevanje skupaj s TD bo 26. 4. 2015, postavljanje mlaja, za proščenje, ob
dnevu starejših, božični večer...),
 Društvo sv. Petra in Pavla, Drago Jerebic: potekajo aktivnosti za postavitev križa in razpela
na pokopališču, odziv na plačilo članarine z denarnimi prispevki je bil zelo dober, pripravljeni
so tudi sofinancirati podobo sv. Florijana na novem gasilskem domu, pričakuje se tudi
sodelovanje in koordinacija s strani KS Lipovci pri reševanju socialne stiske nekaterih
krajanov,
 Kapelski odbor, Matija Tratnjek: potrebno je sanirati fasado kapele na severni strani in
zasaditi nekaj vrtnic v mini parku pred kapelo. V razpravo so se vključili nekateri člani sveta
KS in povedali, da je KS v prejšnjem mandatu iz sredstev pridobljenih na občinskem razpisu
za obnovo sakralnih objektov obnovila nekaj sakralnih objektov in sicer križ pri vaškem domu
in križ pri krožišču ter kapelico ob regionalki, termin za obnovo fasade pa je kapelski odbor
takrat preložil. Svet KS je pripravljen sodelovati pri obnovi fasade, predhodno se bo potrebno
prijaviti na občinski razpis za obnovo sakralnih objektov (če bo razpisan). Potem se je v
razpravo vključil župan Milan Kerman in povedal, da je trenutna klima glede razpisov za
obnovo in/ali izgradnjo infrastrukture v državi in EU zelo malo verjetna in da je večji poudarek
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na ti. mehkih projektih (medgeneracijsko druženje, sodelovanje itd),
vsekakor pa se bo občina prijavila na ustrezne razpise, če bodo razpisani in občina tudi že
ima nekaj izdelane dokumentacije na zalogi. Župan še pove, da je občinski proračun s strani
države prikrajšan za okrog 300.000 € na račun novega sofinanciranja občin, kar je veliki
manjko.
TD Daniel Zadravec: letos je že bil organiziran Pavlov pohod na Hotizo, prav tako pustni
karneval, pripravlja se Jurjevanje, sodelovanje na folklornem festivalu v Beltincih, praznik bučpozdrav jeseni in izlet v Mokronog in še kaj... Potrebno je obnoviti pozdravne table na
lipovskih vpadnicah, dana je pobuda, da bi Lipovci v bližnji prihodnosti prevzeli organizacijo
Mednarodnega festivala praženega krompirja, ta pobuda je bila pozitivno sprejeta. Dejan
Jakob pove, da bo obnova pozdravnih tabel kmalu stekla, potrebno jih je demontirati.
KMN Lipovci, Roman Vinkovič: prevzamejo organizacijo prireditve Postavljanje mlaja,
organiziran bo turnir v malem nogometu. Skupaj s HK načrtujejo izgradnjo nadstreška ob
objektu na ŠRC, prostor za letno kuhinjo, kar je nujno potrebno ob raznih prireditvah.
HK Lipovci, Franc Maučec: hokejaši so se vrnili z evropskega prvenstva v Rotterdamu, kjer
so dostojno zastopali ožjo in širšo lokalno skupnost, sodelujejo v državnem prvenstvu in Inter
ligi, razvijajo se mladi igralci, osrednji dogodek pa bo obeležje 50 letnice hokeja na travi v
Lipovcih. V ta namen skupaj s KMN načrtujejo izgradnjo nadstreška ob objektu na ŠRC. O
tem bo svet KS razpravljal v nadaljevanju dnevnega reda.

Predsednik se je zahvalil sodelujočim v razpravi in dejal, da bo svet KS Lipovci po svojih najboljših
močeh pomagal pri realizaciji programa vseh društev, klubov, odborov in organizacij.
Ad 2)
Župan pove, da je bil sprejet proračun občine Beltinci za leti 2015 in 2016. Konkretno je v teh dveh
letih za področje KS Lipovci planirano:
- izgradnja manjkajoče kolesarske steze, ki bo hkrati tudi hodnik za pešce od Gančan skozi
Lipovce do priključka na že zgrajeno kolesarsko stezo pred lipovskim pokopališčem. Ker bo
kolesarska steza hkrati tudi hodnik za pešce - bo morala biti široka najmanj 2 metra, zato bo potrebno
s strani projektanta zahtevati, da se dosledno določi meja cestnega sveta. O vsem tem bo predhodno
obveščen svet KS Lipovci. Razpis za ta projekt je predviden koncem leta 2015, končanje pa v letu
2016.
- zamenjava umetne trave na hokejskem igrišču ŠRC Lipovci, v kolikor bo razpis za ta namen in
če bo občina na razpisu uspešna.
- nadaljnje aktivnosti v novem gasilskem domu vključno s posodobitvijo gasilske opreme pa bi
izpeljali s predlogom rebelansa občinskega proračuna.
Sledila je konstruktivna razprava:




Alojz Sraka pove: 1. pričakuje se, da bo KS Lipovci deležna večjega deleža sofinanciranja
projektov, pri tem se naj naredi analiza in primerjava finančnih vložkov s strani občine po
posameznih KS-ih. 2. Pri določanju števila javnih delavcev po posamezni KS se poleg drugih
kriterijev naj upošteva tudi kriterij števila prebivalcev posamezne KS, sama javna dela pa
morajo biti organizirana tako, da bo končni rezultat večja učinkovitost. 3. Glede vzdrževanja
poljskih poti pa predlaga, da njihovo sanacijo sofinancira tudi podjetje Panvita, ki uporablja
poljske poti občine Beltinci.
Franc Cigan pove: 1. da je izgradnja manjkajoče kolesarske steze od Gančan skozi
Lipovce že star dolg občine Beltinci, saj bi po občinskem planu morala biti končana že leta
2010. Vse KS morajo biti deležne enake obravnave pri financiranju večjih projektov s strani
občine Beltinci, vse KS že imajo pločnike razen Lipovec in Lipe; pri tem izpostavi Beltince in
navede primer celostne rekonstrukcije Gregorčičeve ulice s pločnikom v Beltincih, ki
obremenjuje občinski obračun čez 500.000 €, že prej Partizanske ulice, zato v Lipovih
pričakujemo, da bo občina Beltinci uredila pločnik skozi glavno lipovsko vpadnico od
priključka na kolesarsko stezo pred krožiščem do vaškega doma in sicer tako, kot je
navedeno v sklepu št. 10, ki je bil poslan na občino Beltinci, da se ga vključi v razvojni
program občine (v sklepu št. 10 je tudi predlog rešitve odvodnjavanja meteorne vode za
področje Lipovec, dela Gančan in Lipe v strugo potoka Pinkava...). 2. Nadalje navede
primer prenove oz. dograditve poslovilne vežice v Dokležovju, katero prav tako
sofinancira občina Beltinci medtem, ko je KS Lipovci prenovo in dograditev poslovilne vežice
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v Lipovcih leta 2010 v celoti investirala iz lastnih sredstev, zato pri nadaljnji
ureditvi pokopališča (nova ograja, žarni zid, tlakovec) prav tako pričakujemo ustrezno
primerljiv finančni delež s strani občine Beltinci. 3. Nadalje spomni, da je izvajalec del
izgradnje nadvoza čez železniško progo v Lipovcih 2 javni luči ob kolesarski stezi
premaknil izven dosega križišč in da ni urejen prehod za pešce in kolesarje iz smeri
Vrbiči (Bratonci) pri vključevanju na kolesarsko stezo. 4. Ponovno predlaga, da občina
Beltinci posreduje pri podjetju Teleing, kupcu CATV omrežja z naročniki v občini
Beltinci z namenom, da le-ta zagotovi brezplačni priključek TRIO brez plačila naročnine v
vsakem javnem objektu vseh KS-ov občine Beltinci. 5. Za večjo prometno varnost v
Lipovcih naj občina Beltinci naroči zaris sredinskih ločilnih črt na glavni lipovski vpadnici od
krožišča do vaškega doma in zaris talne prometne signalizacije v vseh lipovskih križiščih.
Dejan Jakob pove, da nadaljnja dela v novem gasilskem domu potekajo nekoliko
upočasnjeno zaradi financ, pa tudi zaradi iztrošenosti ključnih akterjev pri izgradnji. Vseeno pa
se načrtuje, da bi bil izveden tehnični prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje za pritličje
že letos v naslednjih mesecih. Župan pove, da se je na račun izgradnje gasilskega doma ni
zadostno vlagalo v obnovo gasilske opreme, zato predlaga, da se ta problem rešuje v paketu
pri letošnjem prvem rebelansu občinskega proračuna.

Po skupni razpravi zgornje tematike se je prišlo do zaključka, da se oblikuje skupni sklep in se pošlje
županu.
SKLEP št. 37:
Svet KS Lipovci sprejme sklep, kateri se pošlje županu:
1. v občinskem proračunu za leto 2017 se naj predvidi investicija po že sprejetem sklepu št. 10:
rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in rešitev odvodnjavanja ter
celostna ureditev od kolesarske steze naprej kot sledi: 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 potoka Pinkava na
relaciji Lipovci - Gančani - Lipa se očisti oz. revitalizira na način, da bo zmožna odvajati meteorno
vodo za Lipovce, Gančane in Lipo,
2. v občinskem proračunu za leto 2017 se naj predvidi investicija na lipovskem pokopališču:
odstranitev stare in izgradnja nove ograje, zamenjava tlakovca in izgradnja žarnega zidu,
3. občina Beltinci naj zahteva od izvajalca izgradnje nadvoza čez železniško progo v Lipovcih, da dve
javni luči premesti neposredno ob križiščih (za smer Bratonce - Vrbiči in v križišču proti železniški
postaji) in da se uredi prehod za pešce in kolesarje pri vključevanju na kolesarsko stezo iz smeri
Bratonci (Vrbiči),
4. občina Beltinci naj od podjetja Teleing zahteva, da le-ta zagotovi brezplačni priključek TRIO
(telefon, internet, TV) brez plačila naročnine v vsakem javnem objektu vseh KS-ov občine Beltinci,
5. Za večjo prometno varnost v Lipovcih naj občina Beltinci naroči zaris sredinskih ločilnih črt na glavni
lipovski vpadnici od krožišča do vaškega doma in zaris talne prometne signalizacije v vseh lipovskih
križiščih,
6. Občina Beltinci naj od podjetja Panvita zahteva sofinanciranje vzdrževanja vseh tistih poljskih poti
na območju občine Beltinci, katere Panvita uporablja za prevoz s traktorji in drugo kmetijsko
mehanizacijo za dostop do svojih obdelovalnih kmetijskih površin.
7. Občina Beltinci naj še v aprilu 2015 pošlje ekipo javnih delavcev v Lipovce, da se uredi okolica
gramoznice Vučja jama.
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SKLEP št. 38:
Zapisnik 4. redne seje je bil sprejet soglasno.
Ad 4)
SKLEP št. 39:
Ostanek finančnih sredstev iz leta 2014 se prerazporedi na postavki ŠRC in na vzdrževanje
cest.
Ad 5)
Predsednik nas seznani s prispelimi ponudbami za nabavo vrtnih kompletov in da ponudbi za
rekonstrukcija cestnega odseka na relaciji Šenkec - Ivanušič in za asfaltno preplastitev bankin v
križišču v sredinski ulici še nista prispeli, prav tako še čakamo na ponudbo za etapno grediranje
poljskih poti.
SKLEP št. 40:
Za nabavo vrtnih kompletov se pridobi dodatna ponudba v trgovskem centru. Obstoječi vrtni
kompleti se obnovijo z močnejšim kovinskim ogrodjem.
Ad 6)
HK Lipovci letos praznuje 50 letnico delovanja. Slavnostna prireditev je predvidena v prvi polovici
julija. Do takrat želi HK skupaj s KMN Lipovci urediti okolico ŠRC-ja in postaviti nadstrešek ob
obstoječem objektu. Predsednik HK predstavi predračun za potreben material, ki znaša cca 9.000,00
€, vsa dela pa bi izvedli člani klubov sami.
SKLEP št. 41:
Naredi se nadstrešek ob obstoječem objektu na ŠRC Lipovci po pridobljeni finančni
konstrukciji za potreben material v vrednosti cca 9.000,00 €. S predračuni se Franc Maučec in
Dejan Jakob najavita pri županu s prošnjo, da občina sofinancira izgradnjo nadstreška in se na
ta način zahvali HK Lipovci, da že 50 let promovira lokalno skupnost, pa tudi državo Slovenijo.
SKLEP št. 42:
Zapisnik inventurne komisije je bil soglasno sprejet in je priloga zapisnika 5. redne seje sveta
KS Lipovci.
Predsednik poroča:
 da je čistilna akcija v Lipovcih uspela: pobranih je bilo kar nekaj smeti, delno se je uredila
obala v Vučji jami, kjer je bilo tudi obrezano odvečno rastje in preseljena klop in 1 koš iz
poplavnega območja, 1 koš pa bo javni delavec preselil v Park Pinkava, (nekaj dela je še
ostalo), prav tako je bilo izvedeno nadaljnje urejenje bankin na cesti Krčevina, na cesti Vučja Park Pinkava in ob kolesarski strezi pri krožišču Križ. Vsi skupaj smo pričakovali večjo
udeležbo, pogrešali smo člane Ribiške družine,
 za potrebe javnih del je nabavljeno nekaj osnovnih sredstev in drobnega inventarja, vse
skupaj se evidentira v evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja
 prireditev postavljanja mlaja na ŠRC Lipovci 30. 4. in 1. 5. 2015 prevzame KMN Lipovci.
Ad 7)
Dogovorjeno je, da na vseh prireditvah v KS Lipovci prisostvuje predsednik, v primeru njegaove
zadržanosti ga nadomešča podpredsednik sveta KS Lipovci.
Vsi sklepi od št. 36 do št. 42 so bili sprejeti soglasno.
Seja je trajala do 21.20 ure.
Zapisal:
Franc Cigan

Lipovci, 2. 4. 2015

Dejan Jakob,
predsednik sveta KS Lipovci
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