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Zapisnik 4. dopisne seje Sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 11. 1. 2021

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. Predlog dopolnitev proračuna Občine Beltinci za leti 2021 in 2022.
2. Dokup parcele ob pokopališču.
3. Postavitev igral na ŠRC.

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob.

Ad1
SKLEP št. 74
Predlog dopolnitve predlogov proračunov občine Beltinci za 2021/2022 in NRP
Na podlagi pobude članov sveta krajevne skupnosti Lipovci v zvezi z javno razpravo
za zbiranje predlogov za spremembo predloga proračunov občine Beltinci za leti
2021 in 2022 je bila 11.01.2021 ob 19. uri izvedena 4. dopisna seje, na kateri je bilo v
obravnavo podano in sprejeto nekaj predlogov članov za dopolnitev oz. spremembo
predloga zadevnih proračunov in NRP Občine Beltinci, ki se na našajo na proračun
krajevnih skupnosti.
Podlaga za podajo predlogov je nesorazmerna razporeditev finančnih sredstev med
Krajevnimi skupnostmi, pri čemer je znova KS Lipovci na zadnjem mestu, kar je
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razvidno iz spodnje preglednice razdelitve sredstev med posameznimi KS-i. Podanim
predlogom so v nadaljevanju prav tako pripisani argumenti. Prosimo, da se naši
predlogi dodatno proučijo in umestijo v proračuna za leti 2021 in 2022.

Razmerja glede na KS in proračun, deleži po denarju in prebivalcih
Krajevna Skupaj 2021 in
2022 iz Proračuna
Skupnost Občine Beltinci
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Predlagani predlogi za dopolnitve proračuna 2021 in 2022 za NRP Lipovci
(poleg že uvrščenih projektov v NRP za območje Lipovec):
1.

Naj se uredi prometni režim okrog kapele z izgradnjo manjkajočega pločnika ob

sprednji strani kapele in s povezavo pločnika do GD, s parkingom ob ograji
»Križanič«, istočasno se naj uredi odvodnjavanja meteorne vode v obcestni jarek oz.
v strugo nekdanjega potoka Pinkava (neposredno ob domačijah Križanič, Henzl… s
prebojem mimo Pirlinga nizdol po »Krčevini« čez cesto v obcestni jarek na desni
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strani gledano proti Gančanom in potem naprej po strugi Pinkave proti Lipi. Na to
odtočno vejo meteorne vode se lahko v prihodnosti priklapljajo še nove meteorne
veje iz ostalih ulic (Čreta, Sredinska ulica, Pinkava…). Na ta način bomo bistveno
manj poplavno ogroženi, ker bo voda ob nalivih odtekla iz Lipovec.
2.

Če še ni – naj se naroči študija (rezervacijo sredstev za študijo za leto 2021)

za: zgraditev pločnika od vaškega doma Lipovci do navezave na kolesarsko stezo
proti krožišču »Križ«, istočasno se na tej relaciji zamenja vododovodna cev in uredi
odvodnjavanje meteorne vode po odtočni veji s povezavo na glavno odtočno vejo v
obcestni jarek oz. v strugo nekdanjega potoka Pinkava.
3.

Naj se naroči študija (rezervacija sredstev za študijo za leto 2022) za

preureditev vaškega doma Lipovci v dnevni center za varstvo starejših ali pa v hostel
po sklepu sveta KS Lipovci št. 73: vaški dom Lipovci se naj preuredi v hostel z
nastavitvenimi kapacitetami. Skrbništvo in lastništvo vaškega doma oz. hostela se
prenese na ZTKŠ Beltinci pod pogojem, da se lahko v njem za nedoločen čas brez
stroškov najema vsako leto odvija Likovna kolonija Izak Lipovci pod okriljem Društva
za napredek umetnosti Aquila in da občina Beltinci sofinancira preureditev skladišča
pri gasilskem domu v večnamensko dvorano za prireditve ali pa tako dvorano
sofinancira z razširitvijo objekta na ŠRC Lipovci.
Realizacija zgornjih treh predlogov bistveno izboljšuje kakovost in varnost življenja za
več občanov, kot pa izgradnja pločnika na Ribiški poti (Beltinci) ali vložek v ŠRC
Gančani, zato predlagamo, da se sredstva za realizacijo zgornjih treh predlogov
prekanalizirajo iz sredstev predlogov NRP Beltinci in Gančani in sicer: 42040217
ŠRC Gančani (100.000) in 42040331 Razširitev križišča Beltinci Ravenska/Ribiška
(15.000) in 42040331 pločnik Beltinci Ribiška (80.000), lahko pa še dodatno iz
42040331 nedefiniranih sredstev (nove potrebe) v višini 45.000 €.
4.

Sredstva za kolesarsko stezo se dejansko morajo razdeliti na pol med KS

Gančani in KS Lipovci 50:50 (obrazložitev spodaj).
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5.

Sredstva za montažno tribuno, ki se bo po potrebi uporabljala tudi drugje,

najmanj v samih Beltincih, zato smo nekdaj tudi "forsirali" montažno tribuno - se naj
porazdelijo.
Dodatne obrazložitve predlogov so navedene spodaj in v priloženi excel tabeli s
številčnimi podatki iz predloga proračuna občine Beltinci za leti 2021 in 2022.
Kvečjemu dobi KS Lipovci za NRP 2021, 2022 iz občinskega proračuna 124.544,86
EUR in sicer: 18.035 za kolesarsko stezo med Lipovci in Gančani, 45.009,86 za
tribuno na ŠRC Lipovci, 61.500 EUR za vzdrževanje cest + AP.
Dodajamo še:Kolesarska steza (manjkajoči del med naseljoma Lipovci in Gančani,
tega ne moremo šteti samo pod NRP za Lipovce, še manj pa, da bi rekli, da Lipovci
dobijo iz tega naslova 104.780 EUR, saj je projekt sofinanciran iz občinskega
proračuna v višini 36.070 EUR, iz državnega proračuna pa 68.710,00 EUR – to je
projekt občine ali pa NRP 18.035,00 EUR za Lipovce in 18.035,00 EUR za Gančane.

Ad2
Predsednik KS pove, da je predmet nakupa parcela št.: 2717/2, v izmeri 1382 m2,
lastnice Pucko Martine. Po razgovoru z njunima sinovoma je parcela bila ponujena
za ceno 5 eur/m2 kar znese 6.910,00 eur, kar predstavlja po pogovoru tudi zadnjo
njihovo ceno.
Alojz Sraka in Franc Cigan dodata, da je cena previsoka in da KS nadaljuje s
pogajanji. S tem se strinjajo tudi ostali člani sveta KS.
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Ad3
SKLEP št. 75
Na ŠRC Lipovci se kupijo in postavijo igrala za otroke, saj mora KS dosedanja igrala
zaradi neprimernosti odstraniti.

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

Lipovci, 3. 3. 2021

Zapisnikar:
Jasmina Marič

Predsednik Sveta KS Lipovci:
Dejan Jakob

