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Zapisnik 2. dopisne seje Sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 14. 4. 2020

Sodelujoči: člani Sveta KS Lipovci
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Cigan, Franc Maučec, Alojz Sraka, Alojz Mesarič,
Jasmina Marič, Mateja Berden.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Izgradnja zasčitne omare za ozvočenje, ureditev zaves, ograje, zunanje
lesene strešne obrobe in vodnjaka v VD.
2. Izgradnja nasipa na S strani Vučje jame, preprečevanje dovoza na J
strani Vučje jame in sanacija brežine ob stari Vučji jami.
3. Sanacija udarnih jam in drugega po KS.
4. Ureditev poljskih poti in predlog za komasacijo k.o. Lipovci.
5. Dotacije društvom in klubom.
6. Rekonstrukcija glavne vpadnice, ureditev avtobusnih postajališč v KS
Lipovci (z nekaj metri pločnika kot je to v drugih KS-ih občine Beltinci).

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob.

Ad1
SKLEP št. 57
Izvede se izgradnja omarice za shranjevanje ozvočenja in opreme, popravijo se
zavese v VD, popravi se ograja (montaža lesenih letev), popravi se zunanja lesena
strešna obroba nad WC-jem in podzida se vodnjak pri VD. Izvedba se naroči Silvotu
Luku s.p.
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Ad2
SKLEP št. 58
Občino Beltinci in Medobčinski inšpektorat se obvesti, da naj izvajalec komasacije
k.o. Gančani oz. graditelj poljske poti ob Vučji jami sanira poškodovano brežino, in
sicer:
-

-

na severni strani se sanira nasip na način, da bo spet onemogočen dostop
motornim vozilom do gramoznice, nasip se zaseje s travo oz. se zasadi z
avtohtonim drevjem,
na južni strani se z dogovorom z lastnikom sosednje parcele (Janez Geld)
prepreči dostop prek njegove parcele na način, ki ga skupno dorečemo. Ob
zapornici se postavi tudi tabla z napisom, da je odlaganje vejevja v Vučji jami
strogo prepovedano.

Ad3
SKLEP št. 59
Izvede se krpanje udarnih jam na občmočju KS Lipovci, še posebej na vpadnici od
krožišča »Križ« do prvih hiš. Prav tako se zamenja poškodovan usmerjevalni
prometni znak na zelo nevarnem ovinku pri h.št. 42; zaradi varnosti naj se na istem
ovinku postavi dodaten usmerjevalni prometni znak ob ograji h.št. 53. Prav tako se
postavijo manjkajoči prometni znaki in začrta talna signalizacija v križiščih KS Lipovci.

Ad4
SKLEP št. 60
Sanirajo se, kot dosednja leta, za sanacijo potrebne poljske poti, in sicer z
»grederiranjem« ali po potrebi z zavozom v vrednosti do 2500 evrov. Na Občino
Beltinci se pošlje predlog za komasacijo k.o. Lipovci po vzoru k.o. Gančani, na
območju k.o. Lipovci se izvede tudi postopek agromelioracije-izgradnje velikega
namakalnega sistema.
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Ad5
SKLEP št. 61
Društvom se refundirajo stroški v višini (kot je bilo dosedanja leta iplačano z
dotacijami): HK: 500 €, KMN: 350 €, KUD: 500€, TD: 350 €. V primeru, da nastanejo
ob projektu društva ali kluba z odobritvijo KS večji stroški (izgradnja otroškega
igrišča, nakup oblek ipd.), se postavka sorazmerno dvigne.

Ad6
SKLEP št. 62
Rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in rešitev
odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze naprej; tj. izgradnja hodnika
za pešce na desni strani od prvih hiš do VD skupaj z odvodnjavanjem meteorne
vode, istočasno se na tem celostnem odseku položi nova vodovodna cev ter naredi
nov vodovodni priključek v dolžini enega metra na vsako parcelo. Na kritičnih mestih
se na tem odseku naredijo ovire za umirjanje prometa (mikrolokacije so že določene
in poslane na Občino), istočasno se sanirajo usedline na kanalizacijskem omrežju,
začrtajo se prehodi za pešce in ostala cestno-prometna signalizacija, optimizira se
število šolskih avtobusnih postajališč; eno postajališče naj se uredi pri h.št. 50, kjer je
cesta pregledna, za postajališčem pa je predvidena vgradnja hitrostne ovire, drugo
oz. glavno postajališče pa naj se uredi »na Tratah«, na parceli, ki je v lasti KS
Lipovci, kjer naj se postavi tudi avtobusno zaklonišče s streho, predlagamo pa, da se
istočasno uredi minipark. Utrditi je potrebno tudi udarne jame od h.št. 54 – 71.

S predlaganimi sklepi se strinjajo vsi prisotni člani sveta KS Lipovci.

Lipovci, 22. 4. 2020

Zapisnikar:
Jasmina Marič

Predsednik Sveta KS Lipovci
Dejan Jakob

