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Zapisnik z 2. redne seje Sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 30. 1. 2019 ob 18. uri v 

sejni sobi vaškega doma Lipovci 

Povabljeni: člani Sveta KS Lipovci, župan občine Beltinci,  Marko Virag, občinska svetnika iz Lipovec: 

Jožef Erjavec in  Matjaž Kovačič. 

Prisotni: Dejan Jakob, Franc Cigan, Franc Maučec, Alojz Sraka, Jasmina Marič, Alojz Mesarič in 

Mateja Berden. 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled sklepov 1. redne seje in sprejem zapisnika 

2. Razdelitev dela po področjih in članih Sveta KS 

3. Program dela v mandatu 2018-2022 

4. Osnutek proračuna za 2019 

5. Razno 

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob. 

Ad1 

SKLEP št. 5 

Na pobudo predsednika KS Lipovci smo točko 4 (Osnutek proračuna za 2019) nadomestili s točko 

Izvolitev inventurne komisije. Spremenjeni dnevni red je bil sprejet soglasno. 

SKLEP št. 6 

Zapisnik 1. redne seje je bil sprejet soglasno. 

Ad2 

SKLEP št. 7 

Razdelitev dela po področjih in članih Sveta KS je naslednji: 

Dejan Jakob: ceste, poljske poti, pogodbe, koordinacija dela. 

Franc Cigan: spletna stran, razpisi, Lipouvskapoutica, Vučja jama. 

Alojz Sraka: razsvetljava, ŠRC, razpisi, Vučja jama. 

Alojz Mesarič: prometna signalizacija, javna dela (sodelovanje s Komuno Beltinci), pokopališče. 

Franc Maučec: ŠRC, »Zeleni otok«, odvodnjavanje 

Mateja Berden: koordinacija z društvi (s poudarkom na prireditvah), obiski starejših krajanov, sociala, 

sodelovanje z Rdečim križem, Karitasom 

Jasmina Marič: koordinacija z društvi (s poudarkom na prireditvah), obiski starejših krajanov, sociala, 

sodelovanje z Rdečim križem, Karitasom. 
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Ad3 

SKLEP št. 8 

V razvojni program Občine Beltinci se naj za tekoči mandat prioritetno vkjučijo naslednji projekti: 

1. UREDITEV MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA, ki zajema:1. 1.: preureditev gasilskega  

doma v medgeneracijsko središče skupaj z vaškim jedrom, ureditev krožnega prometa 

okrog kapele, nadaljevanje pločnika od kapele do medgeneracijskega središča. Sedež KS bi 

se skupaj z društvi preselil v gasilski dom Lipovci, ki bi postal medgeneracijsko središče, 

skladišče bi se preuredilo v večnamensko dvorano. Strateškega pomena je odkup 

sosednjega zemljišča (domačija Ulen), ki bi služilo kot parkirišče. 1. 2.: prodaja in 

preureditev vaškega doma v dom za starejše.. 1. 3.: odkup Izakove domačije in 

preureditev le-te v hostel  in v središče odvijanja Likovne kolonije Izak Lipovci, Izakov 

atelje pa v muzej (Ker bi društvo Aquila s preureditvijo Vaškega doma izgubilo prostor za 

likovno kolonijo, ki je širšega pomena, bi se le-ta v organizaciji KS in ZTK Beltinci preselila na 

Izakovo domačijo, kjer bi se stanovanjska hiša lahko preuredila v hostel, Izakov atelje pa v 

muzej. 

2. Rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in rešitev 

odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze naprej; t.j. izgradnja hodnika za 

pešce na desni strani od prvih hiš do vaškega doma 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 prehodi za 

pešce in ostala cestno-prometna signalizacija, optimizira se število šolskih avtobusnih 

postajališč: eno postajališče se naj uredi pri h.št. 50, kjer je cesta pregledna, za postajališčem 

pa je predvidena vgradnja hitrostne ovire, drugo oz. glavno postajališče pa se naj uredi »na 

Tratah« na parceli v lasti KS Lipovci, kjer se naj postavi tudi avtobusno zaklonišče s streho, 

predlagamo pa, da se na tej parceli istočasno uredi mini park. 

3. Rekonstrukcija cestnega odseka na relaciji: Vegič-Toplak – vrtec – Trate in ureditev 

krožnega prometa na Tratah.  

4. Nabava montažnih tribun z do 200 sedeži za namene Hokejskega kluba Lipovci in izposojo 

tribun KUD-u Beltinci za namene vsakoletnega folklornega festivala. Istočasno se uredi 

otroško igrišče (igrala) na ŠRC. 

SKLEP št. 9 

Čiščenje požiralnikov meteorne vode  (sodelovanje s Komuno Beltinci). 

SKLEP št. 10 

Zamenjava oz. obnova klopi v Vučji jami. 

SKLEP št. 11 

Na območju, kjer je bil do sedaj kres, bi zasadili nekaj dreves in tako zmanjšali prostor za kres. 
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SKLEP št. 12 

V pomladnih mesecih svet KS Lipovci organizira DELOVNO-UREDITVENO akcijo, v katero bi med 

drugim vključili obrezovanje in zasajevanje dreves (lipe) pri Vučji jami in na Tratah.  

SKLEP št. 13 

Prireditev za dan žena in materinski dan bo 16. marca 2019 v vaškem domu Lipovci. Za glasbo bo 

poskrbela skupina Comfort, prijava in kavcija (5€) v trgovini Žalik-Tuš Lipovci. 

SKLEP št. 14 

Letos KUD Lipovci obeležuje 30 let delovanja. Poleg darila društvu in priznanja za dolgoletno delo, se 

bo manjša pozornost poleg predsednici KUD-a (Cvetki) podelila tudi vodjem sekcij (Vera Bezjak, 

Marija Stanko, Gorazd Tivadar). 

SKLEP št. 15 

Dotacije društvom za promocijo KS se bodo podeljevala v obliki refundacije računov in ne več v obliki 

nakazil na TRR. Dotacija posameznemu društvu ostaja na isti ravni kot prejšnja leta, ob okroglih 

jubilejih in izrednih priložnostih pa še dodatek do 300€. 

SKLEP št. 16 

Začrtovanje cest v vaških križiščih (sodelovanje s Komuno Beltinci). 

SKLEP št. 17 

Na občino Beltinci pošljemo opombo pri izgradnji pločnika »Breg«: dogovorjeno je bilo, da se na 

odseku Krčevina naredi cestni preboj za odvod vode v desni cestni jarek, odvod vode se regulira na 

celotni relaciji z ustreznim padcem po obcestnem jarku na desni strani proti Gančanom v strugo 

Pinkave, istočasno se preuredi otok za umirjanje prometa. 

SKLEP št. 18 

Zamenjava vseh ključavnic vaškega doma Lipovci s ključi, ki jih ni mogoče kopirati. 

SKLEP št. 19 

Izgradnja javne razsvetljave (nova luč na križišču pri domačiji Gabor in v novi ulici proti ŠRC-ju). 

SKLEP št. 20 

Seznam poslanih predlogov in nerealiziranih sklepov iz mandata 2014 – 2018 (priloga tega zapisnika) 

ter seznam predlogov za območje KS Lipovci, ki se naj vključi v razvojni program občine Beltinci se 

pošlje Marku Viragu, županu občine Beltinci in občinskimi svetnikoma iz Lipovec (Jožefu Erjavcu in 

Matjažu Kovačiču). 

SKLEP št. 21 

Predlagamo komasacijo v Lipovcih (morebiti skupaj z vasjo Bratonci). 
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SKLEP št. 22 

Predsednik in podpredsednik sveta KS Lipovci začneta aktivnosti (pogajanja) za odkup dela parcele 

od levega soseda (nekdanja parcela pok. Ulen Alojza) Gasilskega doma Lipovci. V primeru, da se ta 

sosed ne strinja, začneta pogajanja z desnim sosedom (parcela Križanič). Pri pogajanjih lahko 

ponudita predplačilo po tržni ceni. 

Ad4 

SKLEP št. 23 

Izvolili smo naslednjo inventurno komisijo za leto 2018:predsednica: Mateja Berden, podpredsednik 

Alojz Mesarič, zapisnikar: Franc Cigan. Sestanek inventurne komisije bo v petek, 1.2. 2019 ob 17. uri. 

SKLEP št. 24 

Plačilo za pogrebni govor ostane na enaki ravni,  to je 30€ in se plača na podlagi izstavljenega računa. 

SKLEP št. 25 

Uporaba mrliške vežice se financira iz prostovoljnih prispevkov. 

SKLEP št. 26 

Predlagamo, da ima Svet KS Lipovci še naprej sedem članov. 

SKLEP št. 27 

Na prošnjo rekrutov bo prireditev ob praznovanju prvega maja prevzel HK Lipovci. Predsednik KS 

Gančani je zaradi 100. obletnice postavljanja mlaja v Gančanih, ki bo letos,  prosil KS Lipovci, da 

svojo prireditev organizira 1. 5. 2019 in ne 30. 4. 2019, kakor je bilo prejšnja leta. Predsednik HK 

Lipovci, Franc Maučec se s predlogom strinja, pod pogojem, da se občinski šotor do večera 1. 5. 2019 

prestavi na ŠRC Lipovci. 

SKLEP št. 28 

Predlagamo, da se trije grobovi otrok, ki so postavljeni tik ob mrliški vežici z dogovorom med lastniki in 

Komuno odstranijo oz. preselijo na drugo lokacijo. 

SKLEP št. 29 

Krajane Lipovec bomo v Lipouvski poutici obvestili, da se bo v sklopu 100. obletnice priključitve 

Prekmurja k matični domovini na kapeli zamenjala spominska plošča padlih Lipovčarjev v 

madžarskem z napisom v slovenskem jeziku, doda se tudi spominska plošča o padlih in pogrešanih 

Lipovčarjih med II. svetovno vojno. 

Vsi sklepi od št. 5 do št. 29 so bili soglasno sprejeti. 

Seja je trajala do 21.45 ure.                                                                                   Lipovci, 30. 1. 2019

  

Zapisnikar:                          Predsednik Sveta KS Lipovci 

Jasmina Marič        Dejan Jakob 


