SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 8. 9. 2015
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan, Alojz Sraka in
Marjan Mlinarič, pri 2. točki sta bila prisotna tudi Daniel Zadravec, predsednik TD Lipovci, in Elica
Horvat, direktorica ZTK Beltinci.
Odsotni (vabljeni): župan občine Beltinci.
V začetku seje je predsednik predlagal, da se 6. točka premakne na 2. mesto, posledično je bil
predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov 6. redne seje in sprejem zapisnika.
2. Razno (Praznik buč, nadaljnje aktivnosti v Vučji jami, …)
3. Pregled izvedenih del na področju KS
4. Javna dela v KS in izvajanje
5. Obravnava prispelih ponudb in predlogov za dela na področju KS
6. Pregled finančnega stanja do dne 08.09.2015
7. Pobude in vprašanja
SKLEP št. 47:
Svet KS Lipovci je sprejel spremenjeni dnevni red.
Ad 1)
SKLEP št. 48:
Zapisnik 6. redne seje je bil sprejet.
Ad 2)
Daniel Zadravec predstavi program prireditve 13. Praznik buč – pozdrav jeseni, vsako lipovsko
gospodinjstvo je prejelo vabilo s programom in doda, da je prireditev povezana s povečanimi stroški,
zato TD prosi finančna sredstva za promocijo KS Lipovci.
SKLEP št. 49:
Turističnemu društvu Lipovci se odobri 500,00 € za aktivnosti povezane s promocijo KS
Lipovci.
Predsednik KS pove, da je umetnica Katja Bogataj na letošnji likovni koloniji ustvarila kovinsko
skulpturo »Skupaj – vküper« in jo podarila KS Lipovci.
SKLEP št. 50:
Kovinska skulptura »Skupaj – vküper« se postavi na betonski podstavek na zelenici (trikotniku)
križišča na Tratah, po možnosti že do odprtja razstave del letošnje likovne kolonije.
Elica Horvat, direktorica ZTK Beltinci predstavi predlog za izvedbo projekta Ribiški kamp v Vučji jami,
s katerim bi KS Lipovci s svojimi društvi in drugimi zainteresiranimi, Občino in ZTK Beltinci kandidirala
na razpisu LAS Pri dobrih ljudeh, ki bo prihodnje leto. Ob Vučji jami bi naj zgradili t. i. Ribiški kamp za
avtodome, to je osnova, vse ostalo pa se bo potrebno še dogovoriti in v zakonskih okvirih umestiti v
projekt. Svet KS Lipovci ta predlog enoto podpira in je enotno stališče, da direktorica pridobi dodatne
informacije in potem skliče sestanek na občini Beltinci, kjer se bo ustanovil poseben odbor za
organizacijo in izvedbo potrebnih aktivnosti pred razpisom, pozneje, v primeru uspešne kandidature
na razpisu, pa tudi za organizacijo in izvedbo projekta.
Predsednik KS v nadaljevanju pove, da je kovinska ograja na pokopališču v slabem stanju in da bo
potrebno razmisliti o prenovi oz. postavitvi nove ograje, za kar je dobil enotno podporo ostalih članov
sveta KS, predhodno pa je potrebno izbrati primerno vrsto ograje, o čemer bo svet KS odločal na
prihodnjih sejah.
SKLEP št. 51:
Ob pokopališču se odstranijo tiste stare ciprese, katere so bile na podlagi odloka inšpektorice
delno odrezane zaradi večje prometne varnosti, na istem mestu se zasadijo nove ciprese.
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Ad 3)
Predsednik poroča o izvedenih delih na področju KS Lipovci s poudarkom na ureditvi križišča v
sredinski ulici in nadaljevanju 2. faze izgradnje nadstreška na ŠRC z dodatnimi potrebnimi deli: tako je
s postavitvijo ločene elektro omarice narejen poseben električni dovod za namen večjih prireditev pod
šotorom, v nadstrešku je urejena električna instalacija in razsvetljava, izgradnja mini letne kuhinje - to
je zazidava in zaprtje prostora med obema objektoma - je v zaključni fazi, saj so izvedena električna,
vodovodna, keramičarska in kleparska ter druga potrebna dela; zaprta in zastekljena pa je tudi terasa
v objektu Hokejskega kluba. V nadaljevanju je stekla debata glede možnosti in cene najema ŠRC
(prostor za parkiranje, nadstrešek, letna kuhinja, WC).
SKLEP št. 52:
Dnevni najem za ŠRC (prostor za parkiranje, nadstrešek, letna kuhinja, WC) znaša za krajane
Lipovec 40,00 €, za ostale pa 60,00 €. Evidenco zasedenosti in koordinacijo vodi vaški kurir,
pisni dogovor pa sklene predsednik sveta KS Lipovci.
Ad 4)
Predsednik poroča, da je novi javni delavec v KS Lipovci Štefan Vučko in sicer do 31. 12. 2015. V
poletnih mesecih je bilo s pomočjo javnih del veliko postorjenega s poudarkom na košnji, urejanju
okolice v Vučji jami in ŠRC Lipovci, pa tudi na pokopališču, kjer je urejena gredica ob cesti, na
pokopališču pa bo potrebno tudi delno obrezati lipo.
Ad 5)
Predsednik prebere predlog krajana Bidermana, da bi v ulici za vrtcem zgradili nov požiralnik
meteorne vode. Svet KS ugotavlja, da sta na tem odseku že dva požiralnika in da ju je potrebno
očistiti, kakor tudi vse ostale po KS Lipovci.
SKLEP št. 53:
Vsi požiralniki meteorne vode na območju KS Lipovci se očistijo.
Predsednik poroča o prispelih ponudbah za sanacijo cestnih odsekov in da za en cestni odsek
pričakujemo še dodatne ponudbe zaradi večje vrednosti projekta.
SKLEP št. 54:
Izvede se finalno obrobno oz. zaključno krpanje z asfaltom okrog križišča v sredinski ulici,
vzdolž jarka za vhodom h.št. 41a se ob bankini dogradi asfaltna mulda za odvod meteorne
vode do obstoječega požiralnika, prav tako se izvede krpanje ceste na ŠRC in drugih udarnih
jam na asfaltnih cestah po celotni KS Lipovci.
Ad 6)
Predsednik nas je seznanil s prihodki in odhodki do 2. 9. 2015, trenutno stanje na računu KS Lipovci
je 9.103,10 €.
Ad 7)
Nekateri prometni znaki so preseljeni zaradi podvajanja, nekatere pa je potrebno še postaviti in sicer v
novi enosmerni ulici na Bregu in pri ŠRC se postavita na en drog dva znaka – enosmerna ulica ob
vhodu in STOP ob izhodu iz ulice, znak za obveščanje začetka in konca naselja LIPOVCI pri
pokopališču se postavi na en drog. Franc Cigan predlaga, da se pri spominskem parku Pinkava
postavi na en drog nov znak za začetek in konec naselja LIPOVCI, s čimer se ostali strinjajo.
Predsednik pove, da bo za vse potrebne znake in droge ponovno urgiral na Občini Beltinci.
Dogovorjeno je še, da Lipouvska poutica št. 37 izide in se raznosi pred Praznikom buč – pozdrav
jeseni.
Vsi sklepi od št. 47 do št. 54 so bili sprejeti soglasno.
Seja je trajala do 21.35 ure.
Zapisal:
Franc Cigan

Lipovci, 13. 9. 2015

Dejan Jakob,
predsednik sveta KS Lipovci
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