SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018

Zapisnik 19. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 15. 10. 2018
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.
Prisotni: Dejan Jakob, Martina Zajc, Franc Cigan, Franc Maučec, Alojz Sraka in Marjan Mlinarič.
Odsotni: Franc Baligač (se je opravičil).
Odsotni drugi vabljeni: Milan Kerman, župan občine Beltinci.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Pregled sklepov 18. redne seje in sprejem zapisnika.
2. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov in obravnava
nerealiziranih sklepov).
3. Seznanitev s finančnim poslovanjem/stanjem KS Lipovci.
4. Določitev upravljalca za najeme ŠRC in vaškega doma in določitev
njegovih nalog.
5. Predlog za pregled in popis orodja in opreme v lasti KS Lipovci ob
zaključku mandata.
6. Razno (predlog za odkup monografije od Aquile, srečanje ob zaključku
mandata s predsedniki društev v KS Lipovci, poročilo o nerealiziranih
sklepih in predlogih v domeni občine (avtobusna postajališča, ležeči
policaji), predlog za ureditev vaškega doma v dom varstva za starejše,
aktivnosti v povezavi z domačijo Izaka Horvata, pregled neplačnikov za
najem vaškega doma in ŠRC ter sprejem ukrepov (opomin, izvršba),
zamenjava posušenega kostanja pri kapeli, odvoz zemlje za kontejnerjem
na pokopališču, dotacije društvom, ki jim v letu 2018 še nismo donirali
sredstev, dvorana in ozvočenje, urejanje turistične/pevske sobe, …)
7. Pobude in vprašanja.
SKLEP št. 155:
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red.
Ad 1)
SKLEP št. 156:
Sprejet je bil zapisnik 18. redne seje.
Ad 2)
Predsednik poroča o izvedenih aktivnostih od zadnje seje naprej:
- nabavljen in vgrajen je hladilnik v poslovilni vežici,
- ob gramoznici Vučja jama so člani Aquile montirali dve novi skulpturi, ki sta nastali na letošnji likovni
koloniji Izak Lipovci; vrednost vsake je 1.500,00 € - to se sporoči na občino Beltinci za ovrednotenje OS
oz. DI za inventuro,
- občina Beltinci kot investitor je preko JP Komuna začela z aktivnostmi pri izgradnji II. etape pločnika
od vaškega doma do odseka »Krčevina«,
- JP Komuna je delno sanirala podvoz »Poupava« na način, ki ni sprejemljiv oz. zadovoljiv, zato se
ponovno urgira za celostno sanacijo,
- javna delavca iz Lipovec: Jože Tibaut (trenutno na bolniški), Cvetka Erjavec (pogodba o delu se je
iztekla).
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SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI
mandat 2014 - 2018
Na realizacijo čakajo naslednji sklepi sveta KS Lipovci:
- postavitev cestnih ovir za umirjanje prometa in postavitev signalizacije na relaciji h.št. 38 - 44, zaris
talne cestne signalizacije po celotni KS
- obnova klopi ob Vučji jami,
- sanacija strehe (zamakanje) na poslovilni vežici (naročilo je oddano),
- iskanje interesenta za odkup vaškega doma Lipovci z zemljiščem, ki bi ga preuredil v enoto Varstva
za starejše (naprej dnevno varstvo z možnostjo kasnejše preureditve v Dom za starejše s stalnim
bivanjem).
- začrtanje talne signalizacije v vseh križiščih KS Lipovci, zamenjava dotrajanih in postavitev novih
prometnih znakov
- optimizacija in preselitev šolskih avtobusnih postajališč (ena pri h. št. 50, ena na Tratah
- prijava škode na zavarovalnico glede (zamakanja strehe na poslovilni vežici, razbitja stekla na
avtobusnih postajališčih) – to ureja občina Beltinci (potrebno ponovno opozoriti),
- ponovno je bilo javljeno na občino, da urgira na DARS glede popravila luči na avtobusni postaji pri
gostilni Vrtnica. Še vedno ni v celoti rešena problematika odvodnjavanja iz podvoza "Poupava" in
urejenost nadvoza "Rastika" (po novem je to v pristojnosti JV Komuna, katera je o tem seznanjena),
- reklamacija na Nograd glede odvoda meteorne vode pri h. št. 41a,
- na vaški vodnjak, katerega spodnji del je potrebno v bližnji prihodnosti celovito obnoviti - se vgradi
obvestilo: »Voda je za osvežitev, pitje na lastno odgovornost. KS Lipovci«
- obdaritev zlatoporočencev (zakonci Tratnjek, Škafar, Erjavec).
Ad 3)
Pregledali smo kartice finančnega knjigovodstva za KS Lipovci na dan 9. 10. 2018, predsednik je
obrazložil nekatere postavke.
Glede postavke - električna energija-MV: 29. 6. 2017- št. dokumenta PR/17047 € v višini 495,50 € in
glede postavke – električna energija-MV: 7. 5. 2018 – št. dokumenta PR / 18030 v višini 242,51 € - se
pošlje v računovodstvo občine poizvedba oz. reklamacija, saj sta ta zneska enormno previsoka,
pričakujemo odgovor po elektronski pošti. Glede prihodkov od najemnim za vaški dom (konto 710301)
je bilo ponovno opozorjeno, da najemnik lahko dobi ključe od vaškega doma šele takrat, ko plača
najemnino; ugotavljamo namreč, da stanje po karticah ni identično s stanjem naročenega najema, ki je
objavljen na www.lipovci.si, zato se neplačnikom za leto 2017 in 2018 pošlje opomin.
SKLEP št. 157:
Plačilo računov po postavki PR 18044 (za Aluvar – postavitev drogov za zastave ob gasilskem
domu) v višini 483,12 € in računa po postavki PR 18059 (Tilia Print – pokali za tekmovanje GZ
Beltinci) v višini 199,99 € se smatrajo kot donacija PGD Lipovci za promocijo KS Lipovci v letu
2018.
SKLEP št. 158:
Neplačnikom za najem vaškega doma in ŠRC Lipovci se pošlje opomin.
Ad 4)
Glede določitve upravljalca oz. pooblaščene osebe za oddajanje prostorov vaškega doma in ŠRC v
najem – se predhodno opravi razgovor z interesentoma.
Ad 5)
SKLEP št. 159:
Ob zaključka mandata opravi inventurna komisija (Franc Baligač, Marjan Mlinarič, Franc Cigan)
zaključni inventurni pregled in popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v lasti KS
Lipovci. Termin sporoči predsednik, predhodno pridobi kartice osnovnih sredstev in drobnega
inventarja od občine.
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Ad 6)
SKLEP št. 160:
Na medobčinski inšpektorat občine Beltinci se pošlje pripomba več krajanov Lipovec, ali je lahko
po zakonu v bližini ŠRC postavljen čebelnjak; to je namreč moteče ob športnih dogodkih, pa tudi
ob prostem času na igrišču, še posebej za otroke.
SKLEP št. 161:
Od Društva za napredek umetnosti Aquila bo KS Lipovci odkupila 30 monografij po ceni 30,00 €
za komad ob 25.-letnici Likovne kolonije Izak Lipovci, istočasno se jim odobri 500,00 € za
promocijo KS Lipovci za leto 2018.
SKLEP št. 162:
Prireditev ob dnevu starejših bo v soboto 24. 11. 2018 v vaškem domu Lipovci (maša ob 12. uri,
potem kulturni program – zadolžena Martina Zajc), starejše obišče kurir in pripravi seznam
udeležencev. Starejše krajane, ki so bolni ali onemogli in se ne morejo udeležiti prireditve (tudi
tiste v bolnici in v domu starejših) – se bo obiskalo in obdarilo z darilom v protivrednosti kosila,
v kolikor sorodniki izrazijo to željo kurirju (za obisk takih krajanov je zadolžena Martina Zajc v
sodelovanju in z dogovorom z Marico Vučko, predsednico KORK Lipovci).
SKLEP št. 163:
Ob koncu mandata 2014 – 2018 Svet KS Lipovci organizira srečanje s predsedniki lipovskih
društev, klubov in organizacij in sicer v petek 2. 11. 2018.
SKLEP št. 164:
Na občino Beltinci se pošlje sklep, da takoj začne aktivnosti (zaznamek za predkupno pravico,
obvestilo prodajalcem…) za odkup IZAKOVE domačije in v preureditev le-te v hostel, ki bi bil
hkrati center dogajanja oz. odvijanja vsakoletne Likovne kolonije Izak Lipovci, Izakov atelje pa
se naj preuredi v muzej. Skrbnik hostela postane ZTK Beltinci v dogovoru z občino Beltinci. O
vseh izvedenih aktivnostih naj občina v sodelovanju z ZTK Beltinci obvešča tudi društvo Aquila
Lipovci. Predhodno se o tem obvesti lastnice oz. prodajalke domačije z namenom pridobitve
njihovega soglasja za prodajo domačije Občini Beltinci, kar je strateškega pomena ne samo za
Likovno kolonijo Izak Lipovci, temveč za širšo lokalno in regionalno skupnost.
SKLEP št. 165:
Posušeno drevo (kostanj) pri kapeli se odstrani in zasadi nov kostanj.
SKLEP št. 166:
JP Komuna naj odpelje odvečno zemljo za kontejnerjem na lipovskem pokopališču.
SKLEP št. 167:
Glede planirane izvedbe projekta KUD Lipovci ob 30.-letnici KUD in 100.-letnici priključitve
Prekmurja k matici in v zvezi s tem prošnje za donacijo, se le-ta odobri naknadno po finančnem
ovrednotenju oz. stroških izvedbe projekta.
Ad 7)
SKLEP št. 168:
Na osnovi zavarovanja se pri Steklarstvu FRA-MA takoj naroči zamenjava zlomljenih stekel na
obeh avtobusnih postajališčih (vaški dom, gostilna Vrtnica).
SKLEP št. 169:
Za nabavo in montažo defibrilatorja na ŠRC Lipovci krije KS Lipovci polovico stroškov, to je
1.000,00 €, ki se prenakažejo oz refundirajo na TRR HK Lipovci. HK Lipovci je namreč defibrilator
plačal v celoti.
SKLEP št. 170:
JP Komuna se obvesti, da sanira pozdravno-turistično tablo pri pokopališču, hkrati se jih
obvesti, da pohitrijo aktivnosti pri obnovi kovinske ograje na pokopališču.
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SKLEP št. 171:
Hokejskemu klubu Lipovci se refundirajo sredstva za obnovo hladilnice na ŠRC Lipovci v višini
1.000,00 €.
Člani sveta KS Lipovci smo enotnega mnenja, da je društvena aktivnost in sodelovanje s KS Lipovci
zelo pomembno pri promociji kraja, za kar so zaslužni vsi aktivni člani, sedanji in bivši predsedniki, zato
se naj neguje in vzpodbuja medgeneracijsko sožitje, komunikacija, nadaljevanje in nadgradnja že
utečenih aktivnosti in prireditev ter medsebojno sodelovanje in spoštovanje vseh posameznikov pri vseh
društvih.
Svet KS Lipovci je v tem mandatu tudi sprejel, podprl in na občino Beltinci poslal:
- vizijo in razvoj KS Lipovci in v zvezi s tem predloge s prednostno realizacijo,
- peticijo skupine krajanov KS Lipovci za pospešitev začetka in dokončanja aktivnosti za
večjo prometno varnost in izboljšanje kakovosti življenja, peticijo je podpisalo čez 100
krajanov in
- več drugih sklepov na svojih 19. rednih sejah, kar je vse objavljeno in dostopno tudi na
www.lipovci.si.
Vsi sklepi od št. 155 do št. 171 so bili sprejeti soglasno.
Seja je trajala do 22. ure.
Zapisal:
Franc Cigan

Lipovci, 17. 10. 2018

Dejan Jakob,
predsednik sveta KS Lipovci
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