
                          Svet KS Lipovci - mandat 2018 – 2022____________ 
 

 

Zapisnik s 3. redne seje Sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 15. 5. 2019 ob 19. 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, predsednik TD Lipovci, g. Daniel Zadravec 

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

Mesarič in Mateja Berden, Jožef Erjavec, Matjaž Kovačič in Daniel Zadravec 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled sklepov 2. redne seje in sprejem zapisnika. 

2. Pregled sklepov 1. dopisne seje in sprejem zapisnika. 

3. Pregled sklepov in realizacija. 

4. Dokup parcele pri gasilskem domu. 

5. Potrditev predloga napisa na spominski plošči na kapeli in način vgradnje. 

6. Izvajanje grederiranja in vzdrževanja poljskih poti. 

7. Organizacija planiranega piknika KS za 26. 5. 2019. 

8. Razno (Vučja jama in klopi, priprava pisnih predlogov za občinski svet in dogovor o 

njihovem prebiranju, požiralnik meteorne vode Lipovci h.š.: 64 in ulica od 137-140, 

popravilo ograje in ureditev gredice na pokopališču, sanacija vaškega vodnjaka pri 

vaškem domu, nakup in montaža ročnega vodnjaka v parku Pinkava, popravilo 

pisoarja v moškem WC-ju, ureditev parka za kapelo, utrditev bankine in brežine jarka 

ali zasip s kamenjem na relaciji h. št. 214 – 218, idr..)  

 

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob. 

 

Ad1 

SKLEP št. 30 

Predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno. 

SKLEP št. 31 

Zapisnik 2. redne seje je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 2 

SKLEP št. 32 

Zapisnik 1. dopisne seje je bil sprejet soglasno. 
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Ad 3 

Komentarji in do sedaj realizirani sklepi z 2. redne seje KS Lipovci: 

- Pod sklep št. 10: Za zamenjavo klopi v Vučji jami je zadolžen g. Jurak, ki je povezan s 

tajnikom društva AQUILA, Jožefom Pivarjem, kateri bo doniral les. Društvo bo tudi 

nudilo vso potrebno pomoč. 

- Pod sklep št. 11: Drevesa so bila zasajena na delovno-ureditveni akciji, ki jo je 

organizirala KS.  Donirana sta bila dva oreha. 

- Pod sklep št. 17: Jarek pri odseku Krčevina je delno poglobljen, vendar vaščani niso 

zadovoljni. Otok za umirjanje prometa bi se naj uredil, ko se bo delala cesta Lipovci-

Gančani, ki pa letos ni v proračunu Občine Beltinci. 

- Pod sklep št. 28: Ureja Občina Beltinci. 

Ad4 

Sklep št. 8 iz 2. redne seja sveta KS Lipovci ostaja enak in še vedno aktualen. 

Ad 5 

SKLEP št. 33 

Spominske plošče bodo zazidane na že obstoječe plošče. Napis nad imeni in priimki se bo 

glasil: »V spomin padlim in pogrešanim Lipovčanom v času obeh svetovnih vojn.«. Imena in 

priimki pokojnikov bodo v tem vrstnem redu zapisani v slovenskem jeziku. Na prvi plošči je 

zapis v 22 vrsticah, na drugi v 21 vrsticah.  

Ad 6 

Predsednik KS Lipovci, g. Dejan Jakob je prejel dopis Komune: »/…/izvajanje grederiranja 

oz. vzdrževanja poljskih poti je po določilih ZJN 3 in Odloku o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v OBČINI BELTINCI v 

pristojnosti Komune, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. /…/po sprejetem 

proračunu za leto 2019, je plačnik storitve posamezna krajevna skupnost.«. 

SKLEP št. 34 

Grederiranje in zavažanje poljskih poti bo v domeni KS Lipovci, ki bo tudi krila nastale 

stroške (tako je bilo tudi prejšnja leta). 

Ad 7 

SKLEP št. 35 
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Piknik KS Lipovci se bo odvijal 26. 5. 2019 na ŠRC Lipovci. Na pikniku bo predstavljena 

razstava ročnih del, kar je že dogovorjeno z rokodelkami. Pri organizaciji piknika bodo 

sodelovala vsa društva KS. 

 

Ad 8 

- 21. 3. 2019 je potekal sestanek s predsedniki društev KS Lipovci. Društva so podala 

termine za posamezne prireditve. 

TD: Praznik buč (23. 8.-25. 8. 2019), organizacija izleta v drugi polovici oktobra 

PGD: Pregled društva (25. 5. 2019), Tekmovanje GZB (8. 6. 2019), »šank« na 

Folklornem festivalu v Beltincih (julij), sodelovanje na prireditvi ob 100. letnici 

priključitve Prekmurja k matični državi (17. 8. 2019) 

HK: kresovanje (1. 5. 2019), turnir HK (24. 8. 2019), Evropsko prvenstvo za ženske 

(28. 7.-3. 8. 2019) 

KUD: razstava ročnih del (13. 4.-14. 4. 2019), razstava košar (17. 5.-19. 5. 2019), 

razstava ročnih del (26. 5. 2019), podelitev priznanja za izdelovalce košar v Kranju 

(10. 5. 2019), sodelovanje lipovskih pevcev na sv. maši na prireditvi ob 100. letnici 

priključitve Prekmurja k matični državi (17. 8. 2019), razgrnitev novih plošč na kapeli 

v sklopu proščenja (30. 6. 2019) 

KMN: pričetek kola 23. 3. 2019, Zelkov memorial v Lipovcih (8. 6. 2019) 

SKLEP št. 36 

V sklep se vključijo naslednji predlogi: 

1. Na pobudo predsednika TD Lipovci, g. Daniela Zadravca se bo obnovila s slamo krita 

hišica, ki je vsako leto predstavljena na Folklornem festivalu v Beltincih. 

2. Svetnikoma Občine Beltinci, g. Jožefu Erjavcu in g. Matjažu Kovačiču bo svet KS 

posredoval vse pretekle zapisnike in z njimi sprejeti realizirani in nerealizirani sklepi. 

3. Narediti se dá požiralnik pri h.š. 64 in v ulici pri h.š. 137-140. 

4. S Komuno Beltinci se bo dogovarjalo o ureditvi gredice pred pokopališčem, saj je bil s 

strani vaščanov dan predlog, da se na gredico zaradi neurejanja le-te navozi okrasno 

kamenje. 

5. S poveljnikom PGD Lipovci, g. Boštjanom Tivadarjem je dogovorjeno za sanacijo 

vaškega vodnjaka. 

6. Matjaž Kovačič bo uredil sanitarije v Vaškem domu. 

7. Komuna mora redno kositi park za vaško kapelo, dogovoriti se je potrebno tudi za 

sanacijo vodnjaka. 

8. KS Lipovci želi imeti lastnega delavca, ki bo skrbel za urejanje pokopališča.  

SKLEP št. 37 
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Darila za zlato poroko se bodo vaščanom podeljevala na proslavi za starejše krajane. 

 

Komentarji svetnikov Občine Beltinci: 

- G. Jožef Erjavec je član Odbora za prostorsko planiranje, kjer ima odprt predlog za 

izdelavo žarnega zidu na pokopališču Lipovci. S predlogom se svet KS Lipovci 

strinja, s tem, da je potrebno narediti osnutek in ga poslati Komuni Beltinci. 

- Pritožba vaščanov zaradi čebelnjaka ob ŠRC Lipovci. Lastnik ima dovoljenje za 

čebelnjak. 

- HK Lipovci bo odstranil salonitne plošče, ki se nahajajo pri zbirnem centru. 

- Urediti bi bilo potrebno vodenje izposoje vaških klopi in miz. 

 

Vsi sklepi od št. 30 do št. 37 so bili soglasno sprejeti. 

 

Seja je trajala do 21.45 ure.  

Lipovci, 20. 5. 2019  

 

Zapisnikar:                          Predsednik Sveta KS Lipovci 

Jasmina Marič        Dejan Jakob 


