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Zapisnik 12. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 13. 10. 2016  
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Cigan, Alojz Sraka in Marjan Mlinarič.  
Odsotni: Franc Baligač (se je opravičil). 
 
Obravnavan je bil naslednji dnevni red: 
   

1. Pregled sklepov 11. redne seje in sprejem zapisnika. 
2. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov in obravnava nerealiziranih 

sklepov – glej prilogo). 
3. Seznanitev članov sveta KS z finančnim poslovanjem. 
4. Razno (seznanitev s predlogi medobčinske inšpektorice glede sanacija površin, kjer zastaja 

meteorna voda, obnova vaške kapele, obravnava črnih odlagališč, opozoritev DARS-a glede 
odvodnjavanja pod podvozom Poupava, opozoritev JKP Komune glede asfaltiranja naknadnih 
kanalizacijskih priključkov, ...) 

5. Pobude in vprašanja. 
 

SKLEP št. 91: 
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red.  
 
Ad 1) 
 
SKLEP št. 92: 
Sprejet je bil zapisnik 11. redne seje.  
 
Ad 2) 
 
Predsednik poroča o izvedenih aktivnostih od zadnje seje naprej:  
- javna dela: poleg Marjete Žižek opravlja javna dela tudi Jožef Tibaut, kateri je bil edini kandidat iz 
Lipovec. Urejena je gredica ob pokopališču, porezane vrtnice v spominskem parku za kapelo, redno 
pobirata odpadke po KS; Roman Jona do nadaljnjega opravlja delo kurirja še naprej, 
- šolski avtobus pobira šolske otroke tudi v zaselku pri železniški postaji, občina Beltinci bo naročila še 
zaris talne signalizacije "avtobusna postaja", 
Pregledan je bil seznam nerealiziranih sklepov, kateri je priloga tega zapisnika. 
 
Ad 3) 
 
Svet KS Lipovci se je seznanil s karticami finančnega poslovanja KS Lipovci za tekoče leto 2016, 
kartice so priloga tega zapisnika. 
 
Ad 4) 
 
Medobčinska inšpektorica je nekaterim lipovskim gospodinjstvom izdala odločbe za ureditev 
odvodnjavanja meteorne vode na njihovih parcelah in podala predlog rešitve v "novem naselju" pri 
vrtcu. 
 
SKLEP št. 93: 
Pridobi se predračun za rešitev odvodnjavanja meteorne vode na cesti pri domačiji Mesarič 
Štefana, h.št. 6 v vrednosti do 300,00 € z DDV pod pogojem, da se meteorna voda spelje v 
požiralnik na parcelo h. št. 6, za kar mora lastnik parcele h. št. 6 predhodno dati pisno soglasje 
Krajevni skupnosti Lipovci. Predhodno se realizira rešitev odvodnjavanja pri h. št. 53, za kar je 
že bil sprejet sklep. 
Ostala problematika odvodnjavanja meteornih voda se bo reševala naknadno po dodatnem 
ogledu, ko bodo lastniki parcel odpravili pomanjkljivosti po odločbi medobčinske inšpektorice, 
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katera naj preveri odvodnjavanje meteornih voda po parcelah hišnih številk na                                                          
območju celotne KS Lipovci. 
Obnova fasade na vaški kapeli poteka po planu in je v zaključni fazi. Franc Cigan pove, da je bil na 
zadnjem sestanku izvoljen za novega predsednika Kapelskega odbora Lipovci in da bodo člani v 
prihodnjih dneh še pobirali prostovoljne prispevke za obnovo kapele, o čemer je bilo zapisano tudi v 
Lipouvski poutici št. 43.  
Predsednik prebere prošnjo Župnije Beltinci za finančno pomoč pri obnovi kapele. 
 
SKLEP št. 94: 
Za sanacijo lipovske kapele se izda naročilnica za gradbena dela v višini 500,00 € z DDV. 
 
Predsednik še poroča: 
- ponovno se pojavljajo mikro črna odlagališča odpadkov, lastnik parcele preko potoka Dobel proti 
Dokležovju je bil opozorjen in mora zadevo čim prej sanirati, 
- DARS je sporočil, da je Občina Beltinci upravljalec nadvoza "Rastika" in podvoza "Poupava" na 
avtocesti. Občina je o tem obveščena, javni delavci so že prej odstranili odvečno rastje na nadvozu 
"Rastika", problem odvodnjavanja vode iz podvoza "Pouprava" ob deževju pa je še vedno nerešen. 
Prav tako je bilo javljeno na občino, da urgira na DARS glede popravila luči na avtobusni postaji pri 
gostilni Vrtnica, sporočeno je tudi g. Palatinu za popravilo javne razsvetljave in elektro inštalacije v 
vaškem domu. 
- Komuna je bilo opozorjena na sanacijo asfalta ob vključevanju novih priključkov na kanalizacijsko 
omrežje. 
 
SKLEP št. 95: 
Izvede se krpanje udarnih jam na lipovski vpadnici od krožišča "križ" naprej do prvih hiš. 
 
Ponovno je bila načeta tematika glede omejitve hitrosti prometa s ti. "ležečimi policaji" na območju 
celotne KS Lipovci. Pred kratkim je namreč Občina Beltinci postavila asfaltne grbine za omejitev 
hitrosti na cesti v zaselku Hraščice v Gančanih.  
V Lipovcih vozniki največkrat prekoračijo hitrost na relacijah:  
- "Krčevina - Čreta - ŠRC - magistralka, 
- Gančani - "Breg" - magistralka, 
- glavna vpadnica od krožišča "križ" do vaškega doma, kjer je posebno nevarno, saj je na tem odseku 
povečana migraciji šolarjev in avtobusno postajališče brez pločnikov, zato se na tem odseku prouči 
možnost začasne montaže mobilnih naprav za omejitev hitrosti, katere ima KS Lipovci že na zalogi. 
 
Ad 5) 
Franc Maučec pove, da bodo člani HK Lipovci v znak zahvale za prenovo hokejskega igrišča izvedli 
delovno akcijo in uredili del travnate površine na ŠRC za otroke ter za njih postavili nekaj igral, s čimer 
so se strinjali preostali člani sveta KS Lipovci. 
 
SKLEP št. 96: 
Srečanje starejših krajanov Lipovcev se izvede v soboto 19. 11. 2016 ob 12. uri vaškem domu 
Lipovci. Pogostitev se naroči v gostilni Vrtnica Lipovci, pijačo za prireditev starejših in sladki 
del za malčke Vrtca nabavi svet KS v lastni režiji. Sveto mašo za starejše Lipovčane z začetkom 
ob 12. uri istega dne (19. 11. 2016) v vaškem domu Lipovci naroči Društvo sv. Petra in Pavla 
Lipovci pri Župniji Beltinci. Kurir bo opravil obiske pri starejših krajanih ter pripravil seznam 
udeležencev. Kulturni program pripravi KUD Lipovci (zadolžena Martina Zajc). Starejše občane, 
ki so bolni ali onemogli in se ne morejo udeležiti prireditve (tudi tiste v domovih za starejše in v 
bolnišnici) - se bo obiskalo na domu in obdarilo z darilom v protivrednosti kosila, v kolikor 
sorodniki izrazijo to željo kurirju (za obisk takih krajanov zadolžena Martina Zajc v sodelovanju ter z 
dogovorom s predsednico KORK Lipovci - Marico Vučko). 
 
Vsi sklepi od št. 91 do št. 96 so bili sprejeti soglasno. 
 
Seja je trajala do 21.05 ure. 
 
     Zapisal:           Lipovci, 15. 10. 2016                       Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci                                                                       


