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Zapisnik s 6. redne seje Sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 19. 10. 2020 ob 18. uri v sejni sobi 

vaškega doma Lipovci 

Povabljeni: člani Sveta KS Lipovci, občinska svetnika Jože Erjavec in Matjaž Kovačič, župan občine 

Beltinci - Marko Virag, direktor občinske uprave - Borut Balažic, direktor Komune - Dejan Klemenčič. 

Prisotni: Dejan Jakob, Franc Cigan, Franc Maučec, Alojz Sraka, Alojz Mesarič, župan Marko Virag, 

Borut Balažic in Dejan Klemenčič. Odsotni: Jasmina Marič, Mateja Berden, Matjaž Kovačič, Jože 

Erjavec (so se opravičili). 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled sklepov 5. redne seje in sprejem zapisnika 
2. Pregled sklepov 2. In 3. Korespondenčne seje in sprejem zapisnika 
3. Pregled in sprejem zapisnika s posvetovalnega sestanka Sveta KS Lipovci s Komuno 

d.o.o. 
4. Predlog za uvrstitev investicij v proračun Občine Beltinci (uvrstitev že danih predlogov 

od 2019 naprej) 
5. Pregled finančnega stanja na računu KS in finančno poslovanje 
6. Plan izvedbe del na področju KS (ograja pokopališče, odstranitev cipres, zaščita 

(streha) za Jakobovo mamco, odkup parcele ob ŠRC, idr.) 
7. Izvedba oz. neizvedba prireditev v organizaciji KS  
8. Razno 

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob. 
 
 SKLEP št. 64 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet s tem, da sta se najprej obravnavali 3. in 4. točka. 

Ad) 1 

SKLEP št. 65 

Zapisnik 5. redne seje je bil soglasno sprejet. Po sklepu št. 45 se zapisnik s Posvetovalnega sestanka 

med Svetom KS in PGD Lipovci dopolni še s finančnimi postavkami. 

Ad) 2  

SKLEP št. 66 

Zapisnika 2. in 3. korespondenčne seje sta bila sprejeta soglasno. 

Ad) 3 

Direktor Komune poroča o izvedenih in planiranih aktivnostih Komune in občine na območju KS Lipovci, 

ostali člani sveta KS Lipovci pa se z njim uskladimo: 

- Umirjanje prometa na relaciji h. št. 38 do 52 - 54: pripravljeni sta dve točki za vgradnjo asfaltnih 

grbin (izvedba bo v oktobru), na tej relaciji so postavljeni prometni znaki »cona 30«, zariše se 

vsa potrebna talna prometna signalizacija, prav tako se začrta križišče in zamenja stari 

usmerjevalni znak z novim pri h. št. 42, predlagamo, da se postavi še en nov usmerjevalni 

prometni znak ob ograji h. št. 53, 

- Za postajališče na Tratah z avtobusnim postajališčem in preureditev obstoječega križišča je 
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naročena izgradnja projektne dokumentacije,Cesta ob vrtcu je bila prenovljena koncem leta 

2019, financiranje iz proračuna 2020 

- Komuna bo na cesti »Krčevina« uredila bankine, 

- Komuna in občina predlagata, da se uredi parkirišče ob pokopališču in dokupi parcela za širitev 

pokopališča, pobude prevzame KS, 

- Glede začrtanja nevarnih križišč in dopolnitev prometnih znakov: KS naj naredi točen spisek 

lokacij za začrtanje talne signalizacije(to so križišča ob h.številkah: 34, 53/54, 74, 98, pri kapeli 

iz ulice ob hiši Doužnjek, potem ob priključku iz ceste »Krčevina« na ulico Čreta ob h.št. 206a), 

manjkajoči prometni znaki: znaka »slepa ulica« z vhodne in znaka »stop« na istem drogu z 

izhodne strani ulic pri h. številkah 86 in 163, na cesti proti Vučji jami iz smeri regionalne ceste 

manjka znak »Ovinek na levo), ob ŠRC manjka znak »stop) iz »Jenešove« ulice, drogovi so), 

na obstoječi drog proti krožišču se montira znak konec naselja Lipovci (znak je v garaži pri 

vaškem domu), prav tako se naj postavi na en drog znak za naselje Lipovci in konec naselja 

Lipovci na cesti z regionalke proti Vučji jami in sicer nekaj metrov pred turistično tablo na 

nasprotni strani, vse skupaj pošlje direktorju na Komuno, tudi glede sanacije kanalizacijskega 

pokrova pri vaškem domu ob zaključku ulice Čreta. 

- Glede predlogov oz. nerealiziranih sklepov: KS naj naredi čistopis in ga pošlje županu in 

direktorju Komune v pregled, da se določi časovnica za realizacijo oz. pridobi mnenje. 

Ad) 4 

Župan pove, da so bili Lipovci v preteklih mandatih investicijsko podhranjeni s strani občinskega 

proračuna in da občina mora delovati v smeri enakomernega razvoja vseh KS-ov, nadalje poroča  o 

planiranih investicijah za območje KS Lipovci v tem mandatu, prisotni dodajamo usklajene predloge: 

- Kolesarska steza proti Gančanom bo končana po zaključku komasacije k.o. Gančani, istočasno 

se iz smeri Krčevina naredi cestni preboj za vodni prepust v strugo nekdanjega potoka Pinkava, 

prav tako se uredi problem odvodnjavanja pri parceli Andreja Žalika, 

- Montažne tribune na ŠRC bodo montirane v letu 2021, 

- Vučja jama: tečejo aktivnosti z zvezi z občinskim prostorskim načrtom, ob delu gramoznice se 

planira kamp, vse podrobnosti se predhodno dogovorijo in uskladijo 

- Medgeneracijsko središče bo na občinski ravni (pre)urejeno oz. dograjeno v Beltincih v prostorih 

ambasade Štefana Kovača. To po drugi strani pomeni, da je potrebno za vaški dom Lipovci 

iskati nov predlog za preureditev (svet KS predlaga hostel z nastavitvenimi kapacitetami), 

- Občina bo sofinancirala nabavo novega gasilskega vozila za PGD Lipovci, 

- Bila je podana pobuda za širitev vrtca v Lipovcih zaradi prostorske stiske: glede tega KS Lipovci  

pošlje pobudo ravnateljici Vrtca Beltinci, da poda predlog za širitev na občino Beltinci. 

Ad) 5 

Stanje na račune KS Lipovci dne 5. 10. 2020 znaša 39.289,00 €. 

Ad) 6 

Svet KS Lipovci je enotnega mnenja, da zaščita spomenika Jakobova mamca z nadstreškom ni 

primerna. 

SKLEP št. 67: 

Ob 40.-letnici organiziranega delovanja Moškega pevskega zbora Lipovci se poravnata dva računa za 
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nabavo moških oblek (en račun v višini 900,00 in drugi račun v višini 600,00 €). 

SKLEP št. 68: 

Pridobijo se ponudbe za odstranitev cipres na vzhodni in zahodni strani pokopališča in za nabavo ter 

zasaditev nove žive ograje s Thurnbergovim rdečelistnim navadnim češminom. 

SKLEP št. 69: 

Lastnikoma parcele ob ŠRC (Sraka, Klemenčič) se čimprej pošlje ponudba za odkup potrebnih parcel 

za širitev ŠRC-ja. 

SKLEP št. 70: 

Lastniku parcele (Pucko Martina, Gančani 100) ob parkirišču pri lipovskem pokopališču se pošlje 

ponudba za odkup parcele z namenom širitve pokopališča in pozneje ureditve parkirišča ter kolesarske 

steze. 

Ad) 7 

SKLEP št. 71: 

Izvedba raznih prireditev v KS Lipovci je začasno zaustavljena in je odvisna od epidemiloškega stanja 

na državni ravni, ki ga pozorno spremljamo. Ko bodo razmere dovoljevale – se bomo temu primerno 

odzvali in organizirali tradicionalne prireditve. O tem bomo poročali tudi preko Lipouvske poutice in fb 

profila NouvaLipouvska#pout. 

Ad) 8 

HK Lipovci gosti v letu 2021 tri velike športne dogodke na evropski ravni. 

SKLEP št. 72 

Naredi se popis umetniških skulptur na območju KS Lipovci in pridobi ponudba za označitev le-teh na 

lični ploščici (naziv skulpture, leto izgradnje, avtor). 

SKLEP št. 73 Naredi se čistopis nerealiziranih sklepov Sveta KS Lipovci v obliki excel tabele, vanj 

prioritetno uvrstimo sklepe za razvojni program občine Beltinci, med drugim tudi tega: vaški dom Lipovci 

se naj preuredi v hostel z nastavitvenimi kapacitetami. Skrbništvo in lastništvo vaškega doma oz. hostela 

se prenese na ZTKŠ Beltinci pod pogojem, da se lahko v njem za nedoločen čas brez stroškov najema 

vsako leto odvija Likovna kolonija Izak Lipovci pod okriljem Društva za napredek umetnosti Aquila in da 

občina Beltinci sofinancira preureditev skladišča pri gasilskem domu v večnamensko dvorano za 

prireditve ali pa tako dvorano sofinancira z razširitvijo objekta na ŠRC Lipovci.  

Vsi sklepi od št. 64 do št. 73 so bili sprejeti soglasno. Seja je trajala do 21.05 ure. 

Lipovci, 19. 10. 2020  

Zapisnikar:                          Predsednik Sveta KS Lipovci 

Franc Cigan, podpredsednik Sveta KS Lipovci                   Dejan Jakob 


