
 Svet KS Lipovci Mandat 2019 - 2022 
Svet KS Lipovci je v mandatu 2015 - 2018 sprejel, podprl in na občino Beltinci poslal (nekatere 

sklepe, ki so navedeni v nadaljevanju tudi večkrat) med drugim tudi: 

- 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 v aprilu/maju 2017 podpisalo čez 100 krajanov (celotna 

peticija s podpisi je na: http://www.lipovci.si/si/aktualno/332   

in  

- več drugih sklepov na svojih 19. rednih sejah, kar je vse objavljeno in dostopno tudi na 

www.lipovci.si.  

http://www.lipovci.si/si/aktualno/332
http://www.lipovci.si/
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V mandatu 2019 – 2022 Svet KS Lipovci skupaj z ostalimi Lipovčarji prednostno pričakujemo 

realizacijo:  

- preureditev gasilskega  doma v medgeneracijsko središče skupaj z vaškim jedrom (ureditev 

krožnega prometa okrog kapele, nadaljevanje pločnika od kapele do medgeneracijskega 

središča), 

- prodaja in preureditev vaškega doma v dom za starejše,  

- odkup Izakove domačije in preureditev le-te v hostel  in v središče odvijanja Likovne kolonije 

Izak Lipovci, Izakov atelje pa v muzej,  

- realizacija zahtev iz zgornje PETICIJE krajanov,  

- zgraditev tribune na ŠRC Lipovci in  

- ostali predlogi, ki so navedeni v nadaljevanju, kateri h realizacija finančno ni zahtevna – 

njihova realizacija pa prispeva k lepši ureditvi in varnosti ter kakovosti bivanja v kraju Lipovci. 

Na realizacijo čakajo naslednji sklepi sveta KS Lipovci:  

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. 168: Na osnovi zavarovanja se pri Steklarstvu FRA-MA takoj naroči zamenjava zlomljenih 

stekel na obeh avtobusnih postajališčih (vaški dom, gostilna Vrtnica). 

SKLEP št. 145: (ni v celoti realiziran) II. etapa izgradnje pločnika Breg se zgradi na enak način kot I. 

etapa, torej na levi strani v smeri proti Gančanom, kjer se položijo tudi nove vodovodne cevi. Pri 

izgradnji se upošteva, da ima vsaka parcela en širši dovoz na parcelo; na kritičnih mestih (Škafar, 

Žalik) se zgradi požiralnik meteorne vode z odvodom vode po kanaleti, odvod vode se regulira z 

ustreznim padcem tudi po obcestnem jarku na desni strani proti Gančanom v strugo Pinkave, na 

odseku »Krčevina« se naredi preboj pod cesto za odvod vode, istočasno se primerno preuredi otok 

za umirjanje prometa. 

SKLEP št. 152: Na občino Beltinci se pošlje predlog, da začne z aktivnostmi iskanja 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). Predlog: 

najprej preveriti interes pri bližnjih Domovih za starejše, potem tudi pri ostalih, npr. na Hodošu je 

izpostava doma Hrastovec. Sedež KS Lipovci bi se skupaj z društvi preselil v Gasilski dom Lipovci, ki bi 

po novem postal Vaško-gasilski dom, vse stroške vzdrževanja doma in preureditve obstoječega 
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skladišča v uporabno dvorano za razne prireditve bi prevzela KS Lipovci, še prej je potrebno najaviti 

prednostno namero o odkupu sosednje domačije ULEN, ki je naprodaj. 

SKLEP št. 127: Občini Beltinci se pošlje predlog: eno šolsko avtobusno 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 se naj uredi na »Tratah« na parceli v lasti KS Lipovci, kjer se naj postavi tudi 

avtobusno zaklonišče s streho, predlagamo, da se na tej parceli istočasno uredi mini park - tako bo ta 

prostor skupaj z avtobusnim postajališčem zaključena celota. 

SKLEP 112: Svet KS Lipovci podpira PETICIJO SKUPINE KRAJANOV KS LIPOVCI (več na: 

http://www.lipovci.si/si/aktualno/332)  za pospešitev začetka in dokončanja aktivnosti za večjo 

prometno varnost in izboljšanja kakovosti življenja. »Spodaj podpisani krajani KS Lipovci se obračamo 

na Občino Beltinci in člane občinskega sveta, da za zagotavljanje večje prometne varnosti in kakovosti 

življenja na območju KS Lipovci pospešita in dokončata naslednje aktivnosti, o katerih je Svet KS 

Lipovci že sprejel sklepe št. 10, 37, 58, 76 (vse objavljeno na www.lipovci.si) in jih tudi posredoval na 

občino Beltinci: 1. Še letos začeti in dokončati kolesarsko stezo in pločnik od Gančan do lipovskega 

pokopališča (začetek in dokončanje tega projekta se prestavlja že od leta 2010). 2. Še letos postaviti 

asfaltne cestne hitrostne ovire v bližini ŠRC (Čreta) in na odseku nepreglednega ovinka z avtobusnim 

postajališčem od hišnih številk 43 – 41a – 42 – 47 – 41 – 40 – 38 – 39, istočasno zamenjati obstoječi 

cestno-prometni ogledali z ogledaloma, ki ne rosita in ne zmrzujeta in omejiti hitrost na 30 km/h ter 

za potrebe šolskega avtobusnega postajališča zgraditi cca 10 m pločnika, da se lahko zariše prehod za 

pešce. PREDLAGAMO, da je prehod za pešce dvignjen v obliki grbine in je tako hkrati cestna ovira za 

umirjanje prometa. 3. Še letos zarisati talno signalizacijo v vseh križiščih KS Lipovci, zamenjati 

dotrajane in postaviti nove (manjkajoče) prometne znake na območju KS Lipovci. 4. Naročiti študijo in 

začeti aktivnosti za uresničitev realizacije predloga protipoplavne varnosti in rekonstrukcijo 

vodovodnega omrežja za območje KS Lipovci vključno z rekonstrukcijo glavne vpadnice od krožišča do 

vaškega doma po sklepu št. 37, 58.« Podpisi podpore se lahko oddajo pri članih sveta KS Lipovci. Člani 

sveta KS Lipovci bodo seznam zbranih podpisov dne, 6. 5. 2017 oddali predsedniku sveta KS Lipovci, 

ki jih bo izročil županu občine Beltinci za obravnavo na seji občinskega sveta.  

SKLEP 168 (izsek kar ni realizirano): izgradnja javne razsvetljave (1 nova luč na križišču pri domačiji 

Gabor in nova luč v novi ulici proti ŠRC-ju), 

SKLEP št. 58: Finančni vložki občine Beltinci v investicije po posameznih KS-ih morajo biti deležni 

enake obravnave in enakega deleža sofinanciranja s strani občine Beltinci, projekti, ki povečujejo 

prometno varnost in kakovost življenja občanov (pločniki, kolesarske steze, celovita ureditev 

odvodnjavanja meteorne vode oz. zaščita pred poplavami, ureditev objektov v lasti KS-ov) morajo 

imeti absolutno prednost pred drugimi projekti, katerih realizacija bistveno ne bi izboljšala kakovosti 

življenja večine občanov in tudi ekonomsko ni upravičena. Pred sprejemom plana prednostnih 

investicij po posameznih KS-ih občine Beltinci daje svet KS Lipovci občini Beltinci naslednja priporočila 

in zahteva: - naj občina Beltinci pripravi seznam vseh investicij za zadnji dve mandatni obdobji (2006 - 

2010 in 2010 - 2014) ter za tekoči mandat 2014 – 2018 po posameznih KS-ih občine Beltinci, v katerih 

je Občina Beltinci v celoti ali delno sofinancirala posamezno investicijo, navede naj se tudi finančni 

vložek občine Beltinci za posamezno investicijo s strani občine in s strani posamezne KS in se potem 

http://www.lipovci.si/si/aktualno/332
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na podlagi te študije odloči ter določi prioritetni vrstni red posameznih investicij na ravni celotne 

občine, pri tem se naj upoštevajo, da od vseh KS-ov občine Beltinci le v Lipovcih in v Lipi še ni 

pločnikov, zato krajani smelo pričakujejo prioritetno izgradnjo pločnikov v letu 2016/2017. Svet KS 

Lipovci ugotavlja, da je seznam prednostnih investicij že poslal na občino Beltinci in sicer po 

sprejetem sklepu št. 10 in po sklepu št. 37, sedaj pa ta seznam še dopolnjuje kot sledi: Na občino 

Beltinci se poleg že začetih projektov: - spremljanje občinskega projekta »izgradnja kolesarskih stez 

v občini Beltinci«, ki bo hkrati tudi hodnik za pešce od Gančan skozi Lipovce do priključka na že 

zgrajeno kolesarsko stezo pred lipovskim pokopališčem (op.:steza bi po občinskem planu morala biti 

zgrajena že do leta 2010, manjka tudi kolesarska steza Ižakovci-Melinci), - celostna prenova ŠRC 

(projekt je že izdelan in se čaka primeren razpis za pridobitev nepovratnih sredstev), pošlje še 

naslednji plan prednostnih investicij v KS Lipovci: 1. rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od 

krožišča do prvih hiš in rešitev odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze naprej, to 

je: izgradnje hodnika za pešce na desni strani od prvih hiš do vaškega doma skupaj z odvodnjavanjem 

meteorne vode, istočasno se na tem celotnem odseku položi nova vodovodna cev ter naredi nov 

vodovodni priključek v dolžini enega metra na vsako parcelo; na kritičnih mestih se na tem odseku 

uredijo ovire za umirjanje prometa, začrtajo prehodi za pešce in ostala cestno-prometna signalizacija; 

celostno se prenovi ulična razsvetljava ter naredi zemeljski električni dovod na vsako parcelo, na 

Tratah se uredi mini park s postavitvijo igral za otroke, postajališča za kolesarje in čakalnice za 

avtobus. V sklopu tega projekta se naj celostno uredi odvodnjavanje v Lipovcih, Gančanih in Lipi: ob 

vseh treh glavnih ulicah (proti smeri vaškega doma) se položijo odvodne cevi in se speljejo v nekdanjo 

strugo potoka Pinkava, struga na relaciji Lipovci - Gančani - Lipa se očisti oz. revitalizira na način, da 

bo zmožna odvajati meteorno vodo za Lipovce, Gančane in Lipo. Pri tem projektu naj občina Beltinci 

glede finančnega vložka ravna enako kot pri podobnih že izpeljanih projektih (rekonstrukcija 

Ravenske, Partizanske in Gregorčičeve ulica v Beltincih, pločnik na Melincih, Ižakovcih, Gančanih, 

Bratoncih itd.), 2. občinski projekt »Avtokamp Vučja jama« za razvoj turizma v sklopu razpisa Las 

pri dobrih ljudeh  

3. ureditev vaškega jedra: (krožni promet okrog kapele, ureditev parkirišč, prehodov za pešce, javne 

razsvetljave, nadaljevanje izgradnje hodnika za pešce do gasilskega doma, ureditev notranjosti 

gasilskega doma v center medgeneracijskega sožitja in druženja), 4. investicija na lipovskem 

pokopališču: odstranitev stare in izgradnja nove ograje, zamenjava tlakovca in izgradnja žarnega zidu. 

Za posamezni projekt je KS Lipovci zmožna prispevati v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi, to je 

cca 12.000,00 € letno, zagotavlja pa vso podporo, pomoč in sodelovanje pri posameznem projektu. 

Svet KS Lipovci pričakuje, da bo študija investicij in finančnih vložkov v preteklosti po posameznih KS-

ih uvrstila navedene projekte na prioritetno listo za realizacijo do konca mandata 2014 – 2018 in 

glede na navedeno tudi na podporo župana in večino članov občinskega sveta. 

Ad 7) s 7. Redne seje, sept. 2015: Nekateri prometni znaki so preseljeni zaradi podvajanja, nekatere 

pa je potrebno še postaviti in sicer v novi enosmerni ulici na Bregu in pri ŠRC se postavita na en drog 

dva znaka – enosmerna ulica ob vhodu in STOP ob izhodu iz ulice, znak za obveščanje začetka in 

konca naselja LIPOVCI pri pokopališču se postavi na en drog. Franc Cigan predlaga, da se pri 

spominskem parku Pinkava postavi na en drog nov znak za začetek in konec naselja LIPOVCI, s čimer 
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se ostali strinjajo. Predsednik pove, da bo za vse potrebne znake in droge ponovno urgiral na Občini 

Beltinci. 

SKLEP št. 37: Svet KS Lipovci sprejme sklep, kateri se pošlje županu: 1. v občinskem proračunu za leto 

2017 se naj predvidi investicija po že sprejetem sklepu št. 10: rekonstrukcija glavne vpadnice v 

Lipovce od krožišča do prvih hiš in rešitev odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze 

naprej kot sledi: izgradnje hodnika za pešce na desni strani do vaškega doma skupaj z 

odvodnjavanjem meteorne vode, istočasno se na tem celotnem odseku položi nova vodovodna cev 

ter naredi nov vodovodni priključek v dolžini enega metra na vsako parcelo; na kritičnih mestih se na 

tem odseku uredijo ovire za umirjanje prometa, začrtajo prehodi za pešce in ostala cestno-prometna 

signalizacija; celostno se prenovi ulična razsvetljava ter naredi zemeljski električni dovod na vsako 

parcelo, na Tratah se uredi mini park s postavitvijo igral za otroke, postajališča za kolesarje in 

čakalnice za avtobus. V sklopu tega projekta se naj celostno uredi odvodnjavanje v Lipovcih, Gančanih 

in Lipi: ob vseh treh glavnih ulicah (proti smeri vaškega doma) se položijo odvodne cevi in se speljejo 

v nekdanjo strugo potoka Pinkava, struga potoka Pinkava na relaciji Lipovci - Gančani - Lipa se očisti 

oz. revitalizira na način, da bo zmožna odvajati meteorno vodo za Lipovce, Gančane in Lipo, 2. v 

občinskem proračunu za leto 2017 se naj predvidi investicija na lipovskem pokopališču: odstranitev 

stare in izgradnja nove ograje, zamenjava tlakovca in izgradnja žarnega zidu, 3. občina Beltinci naj 

zahteva od izvajalca izgradnje nadvoza čez železniško progo v Lipovcih, da dve javni luči premesti 

neposredno ob križiščih (za smer Bratonce - Vrbiči in v križišču proti železniški postaji) in da se uredi 

prehod za pešce in kolesarje pri vključevanju na kolesarsko stezo iz smeri Bratonci (Vrbiči), 4. občina 

Beltinci naj od podjetja Teleing zahteva, da le-ta zagotovi brezplačni priključek TRIO (telefon, 

internet, TV) brez plačila naročnine v vsakem javnem objektu vseh KS-ov občine Beltinci, 5. Za večjo 

prometno varnost v Lipovcih naj občina Beltinci naroči zaris sredinskih ločilnih črt na glavni lipovski 

vpadnici od krožišča do vaškega doma in zaris talne prometne signalizacije v vseh lipovskih križiščih, 

6. Občina Beltinci naj od podjetja Panvita zahteva sofinanciranje vzdrževanja vseh tistih poljskih poti 

na območju občine Beltinci, katere Panvita uporablja za prevoz s traktorji in drugo kmetijsko 

mehanizacijo za dostop do svojih obdelovalnih kmetijskih površin. 

SKLEP št. 32: Izsek, kar ni realizirano:  prenova in premestitev označevalnih tablic Lipouvska pout 

(vključiti ZTK Beltinci)  prebarva se ograja na mostu preko potoka Dobel,  na občino Beltinci 

pošljemo predlog za nabavo in montažo informativnih tabel o sedežih KS-ov in o sedežih vseh društev 

naše občine, Teleing, kot upravljalec kabelskega omrežja naj v vsakem objektu naših KS-ov zagotovi 

brezplačen kabelski priključek TRIO brez naročnine (predlog velja za vsako KS naše občine). 

SKLEP št. 31: Na občino Beltinci (za Borut Balažic in v vednost županu) se pošlje ponovna zahteva za 

realizacijo že posredovanih sklepov iz prejšnjega mandata v zvezi z odpravo pomanjkljivosti pri 

izgradnji kanalizacije in sicer: 1. vzpostavitev parcele Trate št. 2826 k.o.Lipovci v prvotno stanje, ki jo 

je izvajalec med izgradnjo kanalizacije uporabljal za deponijo oz. za priročno skladišče. Celotno 

parcelo je potrebno gredirati, da bo njena raven nižja od cestišča in sicer tako, da bo omogočeno 

odvodnjavanje s cestišča, parcela se mora ponovno zatraviti, 2. sanacija ceste pri domačijah Berden 

št. 2335 k.o. Lipovci do Vrbnjak št. 2347 k.o. Lipovci (to je cesta za ŠRC-jem št. 2816 k.o. Lipovci), 3. 

odprava ostalih pomanjkljivosti, ki so nastale po izgradnji kanalizacijskega omrežja po celotni KS 
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(seznam sledi naknadno po ogledu članov sveta KS Lipovci). Vse to se uredi pred iztekom 

garancijskega roka, ki ga je dal izvajalec izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini Beltinci. 

SKLEP št. 10: Na občino Beltinci se pošlje predlog, da se vključijo v razvojni program Občine Beltinci 

naslednji predlogi:  1. rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in rešitev 

odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze naprej: izgradnje hodnika za pešce na desni 

strani do vaškega doma skupaj z odvodnjavanjem meteorne vode, istočasno se na tem celotnem 

odseku položi nova vodovodna cev ter naredi nov vodovodni priključek v dolžini enega metra na 

vsako parcelo; na kritičnih mestih se na tem odseku uredijo ovire za umirjanje prometa, začrtajo 

prehodi za pešce in ostala cestno-prometna signalizacija; celostno se prenovi ulična razsvetljava ter 

naredi zemeljski električni dovod na vsako parcelo, na Tratah se uredi mini park s postavitvijo igral za 

otroke, postajališča za kolesarje in čakalnice za avtobus. V sklopu tega projekta se naj celostno uredi 

odvodnjavanje v Lipovcih, Gančanih in Lipi: ob vseh treh glavnih ulicah (proti smeri vaškega doma) se 

položijo odvodne cevi in se speljejo v nekdanjo strugo potoka Pinkava, struga na relaciji Lipovci - 

Gančani - Lipa se očisti oz. revitalizira na način, da bo zmožna odvajati meteorno vodo za Lipovce, l 

Gančane in Lipo, 2. celostna prenova ŠRC (projekt je že izdelan in se čaka primeren razpis za 

pridobitev nepovratnih sredstev), 3. ureditev vaškega jedra: (krožni promet okrog kapele, ureditev 

parkirišč, javne razsvetljave, nadaljevanje izgradnje hodnika za pešce do gasilskega doma, ureditev 

notranjosti gasilskega doma v center medgeneracijskega sožitja in druženja....  

In še to: 

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 JP Komuna, katera je o tem seznanjena), 
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 - 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«  

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. 

Spodaj podpisani člani Sveta KS Lipovci za mandat 2019 – 2022 pričakujemo odlično sodelovanje z 

občino  Beltinci pri realizaciji navedenih predlogov/sklepov, ki izboljšujejo kakovost in varnost 

bivanja vseh v Lipovcih. 

Dejan Jakob, Franc Cigan, Franc Maučec, Mateja Berden, Alojz Mesarič, Alojz Sraka, Jasmina Marič 

________________________________________________________________________________ 

Lipovci 30. 1. 2019 

 

 

 


