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Zapisnik 16. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 26. 9. 2017  
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Baligač, Martina Zajc, Franc Cigan, Alojz Sraka, Franc Maučec in 
Marjan Mlinarič.  
Odsotni: Na sejo je bil povabljen tudi župan občine Beltinci. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red, pri čemer predsednik pove, da se 5. točka umakne z dnevnega 
reda zaradi nedostavljene dokumentacije z Občine Beltinci. 
   

1. Pregled sklepov 15. redne seje in sprejem zapisnika. 
2. Pregled sklepov 3. korespondenčne seje in sprejem zapisnika. 
3. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov in obravnava nerealiziranih 

sklepov). 
4. Predlog za reorganizacijo šolskih avtobusnih postajališč v KS Lipovci. 
5. Seznanitev s finančnim poslovanjem/stanjem KS Lipovci.  
6. Razno (55. let delovanja ljudskih pevk KS Lipovci, prošnja za donacijo za KUD Lipovci, 

prošnja za pomoč pri obnovi župnijske cerkve sv. Ladislava  ...) 
7. Pobude in vprašanja. 

 
SKLEP št. 124: 
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red brez točke 5 zgoraj predlaganega dnevnega 
reda, posledično sta se zadnji dve točki preimenovali v 5. in 6. točko. 
 
Ad 1) 
SKLEP št. 125: 
Sprejet je bil zapisnik 15. redne seje.  
 
Ad 2) 
SKLEP št. 126: 
Sprejet je bil zapisnik 3. korespondenčne seje.  
 
Ad 3) 
Predsednik poroča o izvedenih aktivnostih od zadnje seje naprej: 
- nabavljena je nova vrtna kosilnica, 
- urejeno je odvodnjavanje meteorne vode pri h. št. 53 in postavljena nova klop in koš pri h. št. 42, 
potrebno je še sanirati usedlino na odvajalni bankini, celovito odvodnjavanje na tem odseku bo 
urejeno šele s postavitvijo hitrostnih cestnih ovir, 
- obnovljene so klopi v spominskem parku za kapelo, obnoviti jih je potrebno še ob Vučji jami, 
- županu občine Beltinci je bila izročena peticija zbranih podpisov krajanov Lipovec za zagotavljanje 
večje prometne varnosti in kakovosti življena na območju KS Lipovci, 
- v zaselku pri železniški postaji je bilo zarisano šolsko avtobusno postajališče, 
- prepleskana je notranjost poslovilne vežice, potrebna so še dodatna dela (popravilo strehe, nabava 
elektronskih sveč),   
- PGD Lipovci je pred gasilskim domom uredila okolico z vgradnjo novega asfalta, društvo je nabavilo 
nov prapor, odziv krajanov s prostovoljnimi prispevki je bil odličen. 
Na realizacijo čakajo naslednji sklepi sveta KS Lipovci: 
- postavitev cestnih ovir za umirjanje prometa in postavitev signalizacije na relaciji h.št. 38 - 44, glede 
tega je izvajalec SGP Pomgrad sporočil na občino Beltinci dodatne pogoje za postavitev – to je 
izdelavo projektne dokumentacije v skladu s cestno prometnimi predpisi. Čaka se odgovor z občine 
Beltinci,  
- obnova klopi ob Vučji jami,  
- nabava in vgradnja hladilnika v poslovilni vežici: naročilo je oddano, čakamo na realizacijo, 
- opravljene so bile aktivnosti glede ureditve dovozne poti po služnostni poti na parcelo 2363/11 ko 
Lipovci, 
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- ponovno je bilo javljeno na občino, da urgira na DARS glede popravila luči na 
avtobusni postaji pri gostilni Vrtnica. Še vedno ni rešena problematika odvodnjavanja iz podvoza 
"Poupava" in urejenost nadvoza "Rastika" (to je v pristojnosti občine, katera je o tem seznanjena). 
Ad 4) 
Z občine Beltinci smo dobili obvestilo, da je potrebno podati predlog lokacij za šolska avtobusna 
postajališča, v Lipovcih so trenutno 4, število je potrebno zmanjšati na 1 ali 2, vsako dodatno 
postajališče je namreč povezano z dodatnimi stroški. Narejena je bila analiza, na osnovi katere je bilo 
ugotovljeno, da vsi učenci ne uporabljajo šolskega avtobusa za pot v šolo, delež takih ni zanemarljiv. 
 
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. 
 
Ad 5) 
Lipovske ljudske pevke praznujejo letos 55 let neprekinjenega organiziranega delovanja. Prispeli sta 
prošnji KUD Lipovci in Župnijskega urada Beltinci za finančno pomoč. 
SKLEP št. 128: 
KUD Lipovci se odobri 500,00 € za delovanje in promocijo KS Lipovci. Lipovskim ljudskim 
pevkam se na prireditvi dne, 14. 10. 2017 izroči priznanje in simbolično darilo za 55 let 
delovanja. 
 
Svet KS Lipovci predlaga, da se Občina Beltinci, Župnijski urad Beltinci in vsi predsedniki KS naše 
občine skupaj uskladijo o višini prispevka za obnovo župnijske cerkve. 
 
Ad 6) 
Streha na poslovilni vežici zamaka, nastalo je nekaj škode, potrebno je hitro opravilo. 
SKLEP št. 129: 
Na zavarovalnico se prijavi škoda glede zamakanja strehe v poslovilni vežici, takoj nato se 
naroči sanacija škode, za notranjost poslovilne vežice se nabavijo elektronske sveče. 
 
SKLEP št. 130: 
Srečanje starejših krajanov Lipovcev se izvede v soboto 25. 11. 2017 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 (25. 11. 2017) 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). 
 
SKLEP št. 131: 
Do 14. 10. 2017 se naroči in izvede generalno čiščenje celotnega vaškega doma Lipovci. 
 
Franc Cigan poroča o aktivnosti Kapelskega odbora pri obnovi kapele, ki se bo izvedla takoj na 
spomlad 2018, trenutno stanje na TRR: 16.550,87 €, en kostanj pri kapeli se suši, pred zamenjavo 
bomo poizkusili rano na deblu sanirati (zadolžen Franc Cigan), potrebno je izvesti krpanje udarnih jam 
na asfaltiranih cestah po Lipovcih. 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« (zadolžen Franc Baligač). 
Franc Baligač pove, da je nabavil nov motorček za projektorsko platno in da ga bo vgradil. 
Alojz Sraka pove, da bo v vaškem domu Lipovci pod organizacijo KUD Lipovci potekal plesni tečaj in 
da je potrebno urediti ozvočenje v vaškem domu ter aparaturo vgraditi v posebno omarico s 
ključavnico. 
Vsi sklepi od št. 124 do št. 131 so bili sprejeti soglasno.   
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Seja je trajala do 20.40 ure. 
      
    Zapisal:           Lipovci, 28. 9. 2017                       Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci                                                                       


