
 in še več let … 

LIPOVCI NEKOČ, DANES, JUTRI 

MEJNIKI IZ ARHIVA IN SPOMINA 
vaškega odbora in sveta KS Lipovci                                        

(po doslej znanih in zbranih podatkih) 

Kronološki pregled 

Opomba: Feri Forjan in Jožef Baligač (oba sta domovala v neposredni bližini kapele) sta bila že pred letom 1956 
in tudi pozneje, funkcionarja, mogoče tudi predsednika  v takratnem vaškem odboru. V nadaljevanju so pa 
navedeni predsedniki po do sedaj znanih podatkih: 

Štefan Lukač (h. št. 54): okrog leta 1956 - 1960:  

Štefan Tratnjek (h .št. 202): okrog leta 1960 – 1964:  

Jožef Tratnjek (h. št. 9) od leta 1964 – 1972:  

Matija Slavic (h. št. 145) od leta 1972 – 1974:  

Jožef Tivadar (h. št. 5) od leta 1974 – 1986:  

Štefan Mujdrica (h .št. 175) leta 1987  

Jožef Tivadar (h. št. 71) od leta 1988 – 1990  

Stanko Sraka (h. št.180) od leta 1990 – 1991  

Janko Bezjak (h. št. 265) od leta 1991 – 2006  

Franc Cigan (h. št. 41) od leta 2006 - 2010 

Janko Bezjak (h. št. 265) od leta 2010 - 2014 

Dejan Jakob (h. št. 103) od leta 2014 -  23. 1. 2023 

Mateja Berden (h. št. 241d) od 23. 1. 2023 do  

 

MEJNIKI RAZVOJA in dosedanji predsedniki v KS Lipovci 

Najstarejše listine omenjajo kraj Lipovci leta 1322 kot Ketliphoc, kasneje kot Lypouch, Lipolch in 

Lypowcz; takrat je bilo v naselju le 10 družin, danes so pa Lipovci primestno naselje s 305 

gospodinjstvi in z okrog 1030 prebivalci (vir SURS, 1. 1. 2020) drugi najštevilčnejši kraj v občini 

Beltinci. S strateško izredno zanimivo lego na stičišču železnice in avtoceste, z razvijajočo se 

industrijsko cono, z razmahom turizma in društvenega dogajanja ter prijaznimi domačini postajajo 

Lipovci razpoznavni in priljubljeni kraj bližje in širše okolice.  

Nekaj mejnikov: leta 1890: začetek gradnje šole (zdajšnji vaški dom), ki traja do leta 1896, v tej stavbi 

je potekal osnovnošolski pouk do leta 1978; v spomin na gradnjo šole je bila leta 1897 zasajena lipa, 

ki še kljubuje času s svojo mogočnostjo, leta 1922: v središču vasi je bila dokončana gradnja kapele 

sv. Petra in Pavla; v približno istem času je začelo z delom naše PGD, izgradnja gasilskega doma se 

je začela okrog leta 1952 in je trajala do leta 1962. Leta 1947 so Lipovci dobili prvo elektriko (poleg 

Bratonec in Beltinec, ostali bližnji kraji so bili tistega časa še brez električne energije), leta 1964 je bila 

zgrajena mrliška vežica, leta 1970 se je začel izkop gramoza v Vučji jami za prvi asfalt v Lipovcih leta 

1971, leta 1975 so v Lipovcih zazvonili prvi telefoni, leta 1981 je bil zgrajen otroški vrtec, leta 1991 je 

bilo zgrajeno CATV omrežje in nova poslovilna vežica, leta 1993 smo kot prvi v Sloveniji zgradili 

igrišče z umetno travo za naše hokejiste, leta 2008 je bil zgrajen spominski park za kapelo, leta 2009 



je bil obnovljen vaški vodnjak in z info tablo označen potek tematsko–rekreativne poti Lipouvska pout, 

leta 2010 je prenovljena in dograjena poslovilna vežica na pokopališču, leta 2013 je bila dokončana 

kanalizacija, leta 2014 je bil na mestu starega zgrajen nov gasilski dom, med leti 2017 in 2021 je bila 

celostno prenovljena kapela Sv. Petra in Pavla s Spominskim parkom, leta 2021 je montirana tribuna 

za gledalce na ŠRC Lipovci, leta 2022 je bila blagoslovitev prenovljene kapele Sv. Petra in Pavla, leta 

2023 je PGD Lipovci nabavilo novo gasilsko vozilo … 

Namen tega članka je prvenstveno, da se po eni strani ugotovijo in ohranijo podatki o ljudeh, ki so 

vodili našo KS in (z)gradili temelje razvoja, na katerih se naša skupnost lahko razvija in raste tudi 

naprej, kakor tudi navesti ključne mejnike razvoja po drugi strani ter s tem skupno obelodaniti  to plat v 

kroniki Lipovec.  Zapis je nastal na podlagi beležk v pogovorih z Jožefom Tratnjek (h. št. 9), Štefanom 

Tratnjek (h. št. 202), Jožefom Tivadar (h. št. 5), Štefanom Mujdrco, Jožefom Tivadar (h. št. 71), 

Stankom Sraka in Jankom Bezjakom. Vsebina je še v raziskovanju in dopolnjevanju, zato se za 

morebitne napake opravičujem in hkrati prosim poznavalce te tematike za pomoč z informacijami.  

KS Lipovci je bila ustanovljena leta 1974, prej je deloval vaški odbor in skupščina.  

                                                                                               

PREDSEDNIKI 

vaškega odbora in sveta KS Lipovci (po doslej znanih in zbranih podatkih) – kronološki pregled 

Opomba: Feri Forjan in Jožef Baligač (oba sta domovala v neposredni bližini kapele) sta bila že pred letom 1956 
in tudi pozneje, funkcionarja, mogoče tudi predsednika  v takratnem vaškem odboru. V nadaljevanju so pa 
navedeni predsedniki po do sedaj znanih podatkih: 

Štefan Lukač (h.št.54): okrog leta 1956 - 1960: v tem času je bil zgrajen most čez potok Dobel … 

 

 

Štefan Tratnjek (h.št.202): okrog leta 1960 – 1964:  

v tistem času je bila zgrajena prva (stara) mrliška vežica, zelo aktiven je 

bil v ti. poravnalnem svetu na sodišču. 

 

 

 

 

 

 

Jožef Tratnjek,  (h.št. 9) od leta 1964 – 1972: v tem času je 

bil nabavljen mrliški voz, zgrajena je bila ograja okrog pokopališča, 

narejena je bila izolacija v šolski stavbi (zdajšnji vaški dom), izvedena 

je bila parcelacija na območju nekdanjih »grab« pri vaškem domu (zdaj 

parcele Zajc, Tivadar), leta 1970 je bil zgrajeno vodovodno omrežje, 

leto 1970 je zelo pomembno za Vučjo jamo – takrat se je v zdajšnji 

stari Vučji jami izkopalo prvih 800 m3 gramoza za gramoziranje cest 



kot podlaga pred asfaltiranjem; ker je bil gramoz zelo kvaliteten je Cestno podjetje MS začelo s 

širjenjem gramoznice. Leta 1971 smo v Lipovcih dobili prvi asfalt (od »križa« pri glavni cesti do 

vaškega doma in od Trat mimo gasilskega doma do kapele in naprej do priključka na glavno vpadnico. 

Jožef Tratnjek je dočakal 100 let.  

 

 

Matija Slavic (h.št. 145) od leta 1972 – 1974:  

V tem mandatu je bila zgrajena ulična razsvetljava, to je bila velika in 

drzna pridobitev za tisti čas. Ulično razsvetljavo so tedaj imeli samo 

še Beltinci izmed krajev sedanje občine. Istočasno je bilo prenovljeno 

in  dograjeno elektro omrežje in sigurno še kaj. 

 

 

 

 

Jožef Tivadar (h.št. 5) od leta 1974 – 1986:  (povzeto iz 

krajevnega glasila Občan št. 1. do 3)   

Prvi telefoni v Lipovcih (leta 1976 so bili Lipovci s 14 telefonskimi 

priključki priključeni na avtomatsko telefonsko centralo Beltinci), 

istega leta so bile asfaltirane glavne lipovske ulice, zavožene poljske 

poti in nabavljena gasilska sirena. Leta 1977: skupaj s KS Gančani 

smo asfaltirali cesto Bratonci – Lipovci – Gančani, urejena 

parcelacija »Na šolskem« (to je območje zdajšnjega Vrtca z okolico) 

in izvedba mladinske delovne akcije za izkop in ureditev 

vodovodnega omrežja v tem novem naselju, za Gasilskim domom je 

bilo s pomočjo KZ Panonka zgrajeno skladišče za repro material s 

trgovino in zbiralnico mleka ter urejena fasada na gasilskem domu, stekle so aktivnosti za nabavo 

novega gasilskega vozila.  Leta 1978: v vodnem hramu so bile zamenjane stare vodovodne črpalke z 

zmogljivejšimi, asfaltirane so bile preostale ulice, urejen je bil ŠRC Lipovci (asfaltirano igrišče za 

rokomet / mali nogomet / hokej, košarko, tenis in odbojko) zgrajeno je bilo nizko napetostno električno 

omrežje in javna ulična razsvetljava, s pomočjo Veletrgovine Potrošnik je bil adaptirana trgovina v 

gasilskem domu. Leta 1979: izvedena je bila asfaltna prevleka na vseh lipovskih ulicah, to je bila ena 

največjih investicij, razprodane so bile še preostale parcele »Na šolskem«. Leta 1980: za Gasilsko 

društvo in Civilno zaščito je bila nabavljena potrebna oprema, zavožene so bile poljske poti, uspešno 

izvedena anketa o upravičenosti izgradnje vrtca za KS Lipovci in Bratonci ter podpis sporazuma med 

KS Lipovci in KS Bratonci o gradnji vrtca, odkup parcel za širitev ŠRC, razširitev javne razsvetlja s 

postavitvijo ulične luči pri gostilni Rajbar, nakup zemljišča za odlaganje smeti. K temu obdobju 

iztekajočega se samoprispevka je potrebno med drugim izpostaviti organizirano delovanje Špotnega 

društva Lipovci, katero je med drugim začelo z organizacijo s strani vseh zelo dobro sprejeto vaških 

igre, sprva med lipovskimi ulicami, kasneje pa celo na ravni takratne občine Murska Sobota, kjer so 

Lipovci osvojili 1. mesto, KS Lipovci pa je leta 1980 prejela Bloudkovo priznanje za športna 

udejstvovanja. Leta 1981: začetek posodobitve električnega omrežja (transformator Čreta in Pinkava), 

navožene so bile poljske poti, razširitev električnega, vodovodnega in telefonskega omrežja, izgradnja 

vrta za KS Lipovci in Bratonci z dvema oddelkoma za 68 otrok, kar je bila do takrat največja investicija 

v KS Lipovci. Leta 1982: končana je posodobitev električnega omrežja z dvema novima trafo 



postajama, ureditev okolice vrtca, razširitev ŠRC z izgradnjo igrišča na travi za nogomet, razširitev 

vododovodnega omrežja do ŠRC, začaetek aktivnosti za razširitev telefonskega omrežja za 110 novih 

naročnikov. Leta 1983: sklenitev pogodbe s podjetjem za PTT promet Murska Sobota za širitev 

telefonskega omrežja za dodatnih 110 naročnikov, za kar smo najeli kredit pri Hranilno kreditni službi 

Panonka, tega leta so bili že položeni zemeljski kabli. V lastni režji s sodelovanjem krajanov smo 

izvedli manjše delovne akcije (izkop gramoza, navoz poljskih poti, ureditev smetišča in avtobusnih 

postajališč, sanacija električne napeljave v Gasilskem domu. Leta 1984: z zainteresiranimi sosednjimi 

KS (Beltinci, Bratonci, Dokležovje) in obrtno cono Lipovci smo sklenili sporazum o skupnem 

financiranju telefonskega kabla od »Grenarja« do telefonske centrale v Beltincih, postavitev dveh 

novih avtobusnih postajališč pri šoli (zdajšnji vaški dom) in na regionalni cesti pri gostilni Rajbar, 

podan je predlog investicij za 4. referendumsko obdobje. Leto 1985: priključitev novih 110 naročnikov 

na telefonsko omrežje, nova trafo postaja v gornjem koncu Lipovec, postavitev prometnih znakov za 

večjo varnost v prometu. Leto 1986: začetek obnove nekdanje šolske zgradbe v zdajšnji vaški dom z 

dvorano za večnamenske prireditve je potekala etapno: prekritje strehe, ureditev notranjih prostorov z 

novimi tlaki …  

 

Štefan Mujdrica (h.št. 175) leta 1987:  

1987: nadaljevanje obnove in odprtje prenovljene nekdanje šolske 

stavbe, zdajšnjega vaškega doma, urejena je bila kuhinja z vsem 

potrebnim priborom.  

Navožene so bile poljske poti in asfaltirani nekateri odseki poti ter delno 

urejena avtobusna postajališča. 

Odprodane so bile kapacitete glavnega telefonskega kabla za KS 

Gančani in na podlagi tega pridobljena znatna finančna sredstva za KS 

Lipovci. 

 

 

  Jožef Tivadar (h.št. 71) od leta 1988 – 1990:  

leta 1988: izkopanih je bilo 5 protipožarnih vodnjakov, na vaškem 

domu je bila obnovljena fasada, prebarvana okna, montirane zavese 

in nabavljen manjkajoči inventar. Pokopališče: na poslovilni vežici je 

bila sanidrana streha, prebarvana je bila ograja in očiščen prostor za 

odpad. Prav tako je bila opravljena adaptacija vododovnega hrama. 

Leta 1989: na pokopališču je bil zgrajen betonski podstavek za 

kontejner odpadkov, nabavljeni so bili pogonski agregati za 

povečanje zmogljivosti vodnega črpališča, gramozirane so bile 

poljske poti. Začele so se aktivnosti v zvezi z referendumom za 

uvedbo 5. samoprispevka. Kot zanimivost navajamo spodaj izsek iz 

zapisnika s seje Skupščine KS Lipovci, ki je 25. 2. 1989 na podlagi 

sklepa predhodnega zbora občanov razpisala referendum za uvedbo 

5. samoprispevka, ki je potekal 2. 4. 1989 (vir: Občan št. 3) 



 

Leta 1990: začetek razširitve telefonskega omrežja, dodatni asfalt, delna prenovitev vodovoda, 

dokončanje prenove vaškega doma/dvorane, začetek izgradnje nove mrliške vežice. 

 

 

 

Stanko Sraka (h.št.180) od leta 1990 – 1991  

V tistem času se je nadaljevala izgradnja poslovilne vežice do 4. 

faze.  

Dokončana je bila največja razširitev telefonskega omrežja v času 

ti. organizirane gradnje preko lokalnih skupnosti.  

Gramozirane so bile poljske poti. 

 

 

 

Janko Bezjak (h.št. 265) od leta 1991 – 2006                      

je do sedaj (op.: do leta 2022) predsednik z najdaljšim 

predsedniškim stažem v KS Lipovci, kar 19 let je bil predsednik 

(1991 -2006, 2010 -2014) in 4 leta član v Svetu KS Lipovci, torej 

skupaj kar 23 let v Svetu KS Lipovci. Glavne pridobitve za čas 

njegovega predsedovanja: 1991: pokopališče (nadaljevanje 

izgradnje poslovilne vežice (električne in vododone inštalacije, 

ometi, tlaki, fasada, notranja oprema), dokup 5 arov zemlje za 

razširitev pokopališča, odstranitev stare vežice in stare žive meje, 

izgradnja razsvetljave na pokopališču), izgradnja  CATV omrežja, 

izdelava in postavitev oglasnih tabel po KS, 1992: nadaljevanje 

urejanja vežice in pokopališča (izgradnja novega zvonika, 

prestavitev 13 grobov, da so se lahko uredile tlakovane potke, 

zasaditev nove žive meje, postavitev novih betonskih klopi, oprema 

za vežico in predaja poslovilne vežice svojemu namenu), dokup 30 arov zemlje za širitev ŠRC,  1993: 

izgradnja novega hokejskega igrišče z umetno travo (odprjte je bilo 14. 8. 1993), razširitev 

obstoječega asfaltnega igrišča in podaljšanje asfaltne ceste do igrišča, rekonstrukcija električnega 



omrežja na ŠRC. Nabavljena je bila nova vodovodna črpalka z elektromotorjem in traktorska deska za 

odriv snega, urejena so bile zelenice in na njih zasejane vrtnice. Tega leta sta bili ustanovljeni 

Turistično društvo in Društvo za napredek umetnosti Aquila, podjetje Saubermacher pa je  začelo v 

Lipovcih z organiziranim odvozom odpadkov. 1994: obnova kapele: nova fasada, prekritje, barvanje 

odtočnih žlebov in pločevine na stolpih in  1995: izgradnja parkirišča z vgradnjo robnikov vzdolž 

pokopališča ob cesti, preplastitev igrišča za mali nogomet, asfaltiranje odseka od Vučje jame do 

magistralke in dovozne poti za SZ del Lipovec, obnova zunanjih fresk, nabava ozvočenja in osvetlitev 

kapele, skupaj z občino rekonstrukcija ceste Lipovci - Gančani, grediranje in zavoz poljskih poti,  1996:  

nabava notranje opreme za vaški dom in zamenjava oken, sofinanciranje nove trafo postaje v bližini 

vaškega doma, sofinanciranje novega gasilskega vozila, grediranje bankin in ureditev odvodjavanja v 

obcestne jarke in požiralnike, izdelan zazidalni načrt in parcelacija za 44 novih gradenj in izgradnja 

makadamske ceste do teh parcel, zamenjava cca 150 m sekundarnega vodovodnjega omrežja proti 

gostilni Rajbar, izdelava in postavitev 5 pozdravnih tabel in postavitev klopi na info točkah, 1997: s 

strani občine in države je bila sofinancirana katastska izmera za vse parcele po KS, montirani so 

vodomeri,  izgradnja primarnega vodovoda od magistralke do vodnega hrama, izgradnja centralnega 

ogrevanja v vaškem domu, zamenjava stekla na oknih kapele, urejanje poljskih poti. 1998: 

vzdrževanje in dopolnitev prometne signalizacije, sanacija obstoječih cest in izgradnja 3 novih 

odsekov dolžine 250 m, sanacija mostu na potoku Dobel, adaptacija vaškega doma in okolice 

(izolacija zidov, oplesk notranjosti, vrat in oken, prekritje JZ strehe, prenova fasade na domu in garaži 

ter obnova ograje), adaptacija poslovilne vežice (oplesk notranjosti, vrat in oken), obnova križa pri 

vaškem domu in »Bakanovega« križa. 1999: vzdrževanje poljskih poti, ureditev sanitarij na ŠRC, 

vzdrževanje ulične razsvetljave. 2000 do 2006:  urejanje poljskih poti,  asfaltiranje ceste »Krčevina« in 

v novih ulicah, info točke (oglasna tabla, klop, koš,) , novi avtobusni postajališči, izgradnja požiralnikov 

za odvodnjavanje, obnova in dograditev vodovodnega omrežja ter ulične razsvetljave,  prekritje dela 

strehe na vaškem domu, obnova lučk na pokopališču, prenova vrtca v Lipovcih, prenova toaletnih 

prostorov in zamenjava dveh vhodnih vrat ter montaža vetrolova v vaškem domu, kolesarska steza pri 

pokopališču. Vsa ta leta tudi aktivno sodelujemo in podpiramo naša društva in klube. 

                          

Franc Cigan Caki (h.št. 41) od leta 2006 - 2010:  
Ta mandat je bil sigurno najbolj zaznamovan z izkoriščanjem 
gramoznice Vučje jame in s povezanimi investicijskimi aktivnostmi, 
ter razdelitvijo koncesijskih sredstev za kanalizacijo med lipovska 
gospodinjstva. 
Vučja jama, park Pinkava: v skladu s sklepom zbora krajanov in s 
pogodbo s koncesionarjem (Cestno podjetje MS) je uspešno 
izpeljan in zaključen projekt »Izkoriščanje in sanacija gramoznice 
Vučja jama«, zgrajene so brežine in zasajena drevesa, postavljenih 
je 10 masivnih klopi in košev, okrog gramoznice je utrjena 
sprehajalna pot, vhod v gramoznico je asfaltiran, na ARSO je dana 
pobuda/zahteva za prenos parcele Vučja jama na KS Lipovci. V 
parku Pinkava (nekdanje vaške grabe) je postaviljen ročni vodnjak, 
2 klopi in 2 koša ter zasajeni 3 javorji. 
Kanalizacija: uspešno je končana izgradnja sekundarnega 

kanalizacijskega omrežja; po sklepu sveta KS in potrditvi zbora krajanov se 286. upravičencem 
sofinancira izgradnja v višini 875,36 € iz odškodninskih sredstev »Vučje jame«. 
Ceste, poti, kolesarske steze: na novo je preplastenih nekaj asfaltnih odsekov, sproti so bile 
sanirane udarne jame na asfaltiranih površinah, postavljena so dodatna cestna ogledala in druga 
cestna signalizacija, dokupljeno je zemljišče in na njem zgrajena kolesarska steza od krožišča proti 
notranjosti kraja in ob betonarni proti železniški postaji, dokupljeno je zemljišče in istočasno razširjeno 
parkirišče ob stezi pri pokopališču, zgrajeni so 4 dodatni požiralniki meteorne vode, obstoječi so bili 
očiščeni/sanirani, gramozirane so bile poljske poti in saniran most čez potok Dobel, kakor tudi bankine 
na relaciji Krčevina – Vučja jama – Park Pinkava. 
Javna razsvetljava (17 novih luči), vodovod, zazidalni načrt: poleg rednega vzdrževanja je bilo 
izvedeno: sanacija javne razsvetljave in električnega omrežja od h.št. 56 do h.št. 72 (vsi vodi so v 



zemlji, postavljenih je 5 novih uličnih luči), prav tako je opravljena rekonstrukcija električnega omrežja 
in javne razsvetljave od kolesarske steze do vključno do zaselka pri železniški postaji, kjer so zdaj vsi 
vodi v zemlji in postavljenih 5 novih luči, sanacija dela električnega omrežja na Tratah in na Bregu, 
sanacija (2 novi luči) v ulici pri h.št. 126, potem 2 novi luči pri igrišču, 1 nova luč pri h.št. 34a, in  1 
dodatna luč na Tratah ter 1 pri vaškem domu.  Pri ŠRC je izvedena razširitev vodovodnega omrežja 
(cca 300 m), narejeni so priklopi novogradnjam, obnovljena je streha in vrata v vodnem hramu; za SZ 
del Lipovec (pri ŠRC) je spremenjen zazidalni načrt, ki omogoča novo-gradnje, za SV del (Krčevina) je 
dan predlog za izgradnjo zazidalnega načrta (vsa soglasja so pobrana). 
Spominski park, kapela: za kapelo je zgrajen spominski park, pločnik okrog kapele ter postavljena 
spomenika slikarjema Karlu Jakobu in Izidorju Horvatu Izaku in vodna fontana kot spomin na naš 
usahli potok Pinkava; sofinancirana je izgradnja stopnic na »kor« in zamenjava vrat v kapeli. 
Vaški dom: v celotnem domu je montiran armstrong strop z novo razsvetljavo, popolnoma je 
obnovljena in montirana nova kuhinja z vsemi aparati, v vseh prostorih so montirane talne zaključne 
letve, notranjost doma je prepleskana, nabavljene so nove zavese, pri zadnjem vhodu je montiran nov 
vetrolov, v dvorani so montirane nove - dvojne stopnice za na oder, nabavljeni so info pripomočki 
(projektor, platno, kamera, digitalni foto aparat, več funkcijska naprava), prenovljen in »oživljen« je 
vaški vodnjak in ograja pri vaškem domu…del sredstev za vse te aktivnosti je bilo pridobljenih s 
prijavo na javni razpis.  
ŠRC: zgrajeno je ograjeno igrišče za odbojko na mivki, okrog hokejskega in nogometnega igrišča je v 
celoti obnovljena ograja, postavljene so nove - pokrite klopi na hokejskem igrišču, v celoti je 
preplasteno nogometno igrišče, urejena je okolica (zasajena drevesa, dodatni tlakovec, stoječi 
»šanki«), obnovljena sta vrtna paviljona in odvodni žlebovi na objektu, urejen je nov električni dovod z 
dvotarifnim števcem…Nekaj teh del so izvedli športniki sami. 
Pokopališče in poslovilna vežica: popolnoma je prenovljena/dograjena poslovilna vežica (finančno 
najzahtevnejši projekt), v njej je vgrajeno umetniško delo – pieta, na kateri sta Jezus in Marija, 
dodatno je urejena okolica, nabavljen je nov kontejner za smeti in obnovljen kip Jakobovi materi. 
Javna dela: nabavljen je bil dodatni drobni inventar in pripomočki za izvajanje javnih del (ročna 
kosilnica, traktor za košnjo s prikolico...), obnovljene (dve sta dodatni-nova) so vse info točke. 
Komunalni prispevek: izdanih je bilo 23 potrdil o plačanih komunalnih prispevkih za nadomestne oz. 
novo gradnje. 
Prireditve in sprejemi: vsako leto smo v marcu organizirali sprejem za dekleta, žene, matere in 
(pra)babice, v aprilu spomladansko čistilno akcijo, v novembru sprejem za starejše krajane, na božični 
večer smo tradicionalno obdarili vse novorojence, malčkom Vrtca – enota Slamica Lipovci 
sofinanciramo božično novoletno darilo, sodelujemo in pomagamo pa tudi na prireditvah 
rekrutov…posebej uspešno je bila državno gasilsko mladinsko tekmovanje, kjer smo prav tako 
pomagali… 
Podpora društvom: podpora in sodelovanje pri realizaciji  projektov naših društev, klubov, odborov in 
organizacij - vse za promocijo naše KS. 
Informiranje, spletna stran: izdaja letnega krajevnega glasila Lipouvska pout (4 krat) in 
informativnega lista Lipouvska poutica (25 krat) za vsa lipovska gospodinjstva, odprtje lastne spletni 
strani: www.lipovci.si, ki je sproti ažurirana.  
Odprti projekti: izgradnja primarne kanalizacije, tematska Lipouvska pout, celostna prenova ŠRC, 
nadaljevanje ureditve okolice v Vučji jami … 
 
 

Janko Bezjak (h.št. 265) od leta 2010 -  2014  
V tem mandatu smo člani sveta KS (Janko Bezjak kot predsednik, 
Alojz Sraka kot podpredsednik, Franc Baligač kot tajnik in člani 
Franc Maučec ml., Roman Jona, Stanko Vrbnjak in Ema Mesarič) 
sprejemali odločitve v korist in razvoj našega kraja. Seveda z vašo 
pomočjo. Zavedamo se, da smo pri tem bili vezani na razpoložljiva 
finančna sredstva, ki smo jih dobivali od občine (tudi vse druge 
krajevne skupnosti), bodisi kot nadomestilo za uporabo stavbnih 
zemljišč, bodisi za funkcionalno dejavnost. Financiranje je bilo sila 
negotovo z izjemo zadnjega leta. Včasih nismo mogli v zakonitem 
roku niti plačevati tekočih računov, kot npr. v letu 2012 in 2013.  
Najpomembnejše izvedene aktivnosti v tem mandatnem obdobju so 
bile sledeče:  
V sodelovanju z ZTK Beltinci smo mi vaškem domu namestili 
informacijsko tablo tematske pohodne poti »Lipouvska pout«, ki je 

http://www.lipovci.si/


dolga 4700 m z devetimi turističnimi postojankami in je označena s smerokazi. 

Urejevali smo poljske poti in jih tudi gredirali (pot preko potoka Črnec proti Dokležovju), kar bo 
potrebno nadaljevati.  

Izdelali smo požiralnike vode pri hišni št. 126, v bližini križišča pred kapelo in v naselju pri vrtcu  
Pomagali smo pri aktivnem delovanju naših društev z dotacijami v letu 2010 in 2011 in ponovno v letu 
2014 (ko je bilo na razpolago dovolj finančnih sredstev za te namene)  

V vaškem domu smo gostili dramsko skupino iz Gerlinec z igro „V Ameriko“ v letu 2011  

Analizirali in razpravljali smo o varnostni situaciji ob prisotnosti predstavnika policije - vodje 
varnostnega okoliša na področju občine Beltinci  

Posodobljena je bila spletna stran KS Lipovci.  

Vodili smo akcijo za komasacijo parcel v k.o. Lipovci, imenovali tudi osemčlanski komasacijski odbor, 
toda zainteresiranosti za izvedbo komasacije ni bilo.  

V sodelovanju s KUD Lipovci, katero je bilo uspešno pri pridobiti projektnih sredstve pri JSKD smo 
vgradili novo kompletno ozvočitev v vaškem domu (nova mešalna miza, fiksno montirani zvočniki in 
viseči mikrofoni na odru).  

V sklopu izgradnje kanalizacije je bila narejena asfaltna prevleka pri; hišni št. 162 in 163, pred kapelo 
oz. na cesti med kapelo in trgovino Tuš, pri kapeli mimo hišne št. 126 do ulice za Čreto, pri h. št. 84 
dalje (novo naselje zahodno od igrišča), kritična je tudi cesta od hišne št. 98 in naprej v smeri 
severozahoda, ta cesta je občinska last.  Dosegli smo dogovor, da bo polovico širine te ceste asfaltiral 
Pomgrad zaradi nedoslednosti pri izgradnji kanalizacije, drugo polovico širine pa občina, z deležem 10 
% in KS, z deležem 90 %. Aktualni župan v drugačnem razmerju stroškov med občino in krajevno 
skupnostjo ni hotel podpisati tripartitne pogodbe.  

V mrliški veži smo vključili trifazni električni tok. 

Popolnoma smo obnovili križ pri krožnem križišču in postavili ograjo ter obnovili križ pri vaškem domu. 

Obnovili smo malo kapelico ob semaforiziranem križišču (pobelili smo jo znotraj, položili tlak iz plošč, 
obnovili fasado in na koncu povsem obnovili zidne freske – slike).  

Porušili smo dotrajane kostanjeva drevesa pri kapeli, saj so tudi ogrožali življenja, kajti eden se je že 
porušil, zasadili smo isto število novih brezplodnih kostanjevih dreves, ki so cepljeni in pripeljani iz 
Nizozemske ter odporni na kostanjevo bolezen in položili travno rušo z naravno travo ter dosadili 
vrtnice. 

Spremljali smo gradnjo kanalizacije in opozarjali na pomanjkljivosti pri in po izgradnji. Nekajkrat smo z 
izvajalcem in predstavnikom občine bili na ogledu; večkrat smo v pisni obliki zahtevali odpravo 
pomanjkljivosti (obstajajo pisni dokumenti), ki bi morale biti sanirane najpozneje do avgusta 2014. 
Kljub pogostim ustnim in pisnim opozorilom in zahtevam (tudi iz drugih KS) do popolne sanacije še ni 
prišlo.  

Z navozom zemljine ob Vučji jami je bila poškodovana dovozna cesta Vučja jama – regionalka. Na 
osnovi naše zahteve in dogovora s predstavnikom Slovenskih železnic je bila  polovica dolžine te 
ceste asfaltirana na strošek Slovenskih železnic.  

V sodelovanu z občino Beltinci je bila delno zgrajena kolesarska steza od male kapelice do 
pokopališča, (celotna steza od Gančan skozi Lipovci do magistralke bi morala biti zgrajena kot 
občinski projekt že leta 2010, vendar še zdaj ni v celoti zgrajena).  

Pristopili smo k odpiranju vodnih poti oz. jarkov ob cesti proti vasi Gančani z vgradnjo betonskih cevi 
za prepust vode, kar se mora nadaljevati v naslednjem mandatu.  
Pričeli smo z adaptacijo kurilnice v vaškem domu, ki jo je poplavila podtalnica (dvig kurilnega kotla in 
bojlerja ter novi oljni gorilec). Škodo je pokrila Zavarovalnica Triglav.  

Humana in v Sloveniji odmevna aktivnost članov sveta je bila tudi hitra solidarnostna akcija za 
nadomestno gradnjo hiše družini, ki ji je dom uničil požar.  

V tem mandatu smo skrbeli za družabnost tudi tako, da smo uvedli vsakoletni piknik KS, organizirali 
sprejeme za ženske, za starejše krajane, sodelovali z mladimi krajani, itd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAN JAKOB (h.št. 103) od 2014 – 23. 1. 2023 
Aktivnosti Sveta KS Lipovci so navedene na www.lipovci.si v 
informativnem glasilu Lipouvska poutica in sicer od št. 32 naprej, to je 
od začetka 1. mandata od leta 2014 in do konca 2. mandata v letu 
2022. V nadaljevanju je naveden izvleček: 
Vučja jama; park skulptur: odstranjene so stare klopi in montirane 
nove »Jurakove« klopi, nastaja in širi se park skulptur, ki nastajajo v 
Likovni kolonji Izak Lipovci. Zasajenih je nekaj novih dreves.  
Ceste, poti, kolesarske steze: prenova križišča in zelene točke pri 
h.št. 95, na novo je preplastenih nekaj asfaltnih odsekov in urejeno 
odvodnjavanje meteorne vode, sproti so bile sanirane udarne jame na 
asfaltiranih površinah, postavljena so dodatna cestna ogledala in 
druga cestna signalizacija, izgradnja dodatnih požiralnikov meteorne 
vode, obstoječi so bili očiščeni/sanirani, gramozirane so bile poljske 
poti kakor tudi bankine na relaciji Krčevina – Vučja jama – Park 
Pinkava in nekaj odsekov po vasi, zgrajen je pločnik/kolesarska steza 
na relaciji Breg – Gančani, na Bregu je poglobljen in očiščen odvodni 

obcestni jarek s padcem v nekdanjo strugo potoka Pinkava, zgrajena sta hodnika za avtobusni 
postajališči in dve oviri za omejitev hitrosti prometa na relaciji h. št. 38 do 44, narejen je idejni osnutek 
za izgradnjo krožišča in avtobusnega postajališča na Tratah. 
Javna razsvetljava, poleg rednega vzdrževanja je bilo izvedeno: rekonstrukcija električnega omrežja 
in javne razsvetljave v glavni in sredinski ulici, Čreti in na Bregu, v Čreti je montiran merilec hitrosti. 
Spominski park, kapela: za kapelo je obnovljen spominski park, ozelenjen je s travo, zgrajena je 
nova fontana »Dve ribi« in vodovod, obnovljene so klopi, sofinancirana je celotna obnova kapele za 
njeno 100. obletnico zgraditve, obnovo kapele je organiziral Kapelski odbor, večino sredstev je 
darovala dobra tretjina lipovskih gospodinjstev. 
Vaški dom: poleg rednjega vzdrževanja (barvanje oken, vrat, popravilo ograje in vinograda, kar so 
uredili prostovoljci v okviru vsako letne čistilno-ureditvene akcije) je bila na občino Beltinci podana 
pobuda za preureditev vaškega doma v medgeneracijsjo središče ali v hostel.  
ŠRC: zgrajen je nadstrešek ob objektih, montiran je defibrilator, pod nadstreškom je zgrajeno igrišče 
za viseče kegljanje v sodelovanju z Društvom upokojencev Beltinci, obnovljeno je igrišče za hokej na 
travi z novo travo in namakalnim sistemom, dokupljena je parcela za širitev ŠRC, na kateri je 
montirana tribuna z 276. sedeži, nova otroška igrala … Večino dela opravijo športniki in prostovoljci. 
Pokopališče in poslovilna vežica: prepleskana je vežica, v njej je vgrajeno še eno umetniško delo – 
pieta, darilo »mamce in neimenovanih dobrotnikov«, dodatno je urejena okolica in obnovljen spomenik 
»Jakobova mamca«, na SV in JZ strani so odstranjene stare ciprese in posajene tise, dokupljena je 
parcela za širitev pokopališča in ureditev parkirišča, postavljeno je novo veliko križno znamenje (v 
sodelovanju z Društvom sv. Petra in Pavla). 
Prireditve in sprejemi: vsako leto (razen v času epidemije, ko je KUD organiziral virtualne proslave) 
smo v marcu organizirali sprejem za dekleta, žene, matere in (pra)babice, spomladansko čistilno-
ureditveno akcijo, v novembru sprejem za starejše krajane, na božični večer smo pri kapeli 
tradicionalno obdarili vse novorojence, malčkom Vrtca – enota Slamica Lipovci sofinanciramo božično 
novoletno darilo, sodelujemo in pomagamo pa tudi na prireditvah rekrutov…  
Podpora društvom: podpora in sodelovanje pri realizaciji  projektov naših društev, klubov, odborov in 
organizacij - vse za promocijo naše KS, nenazadnje tudi sofinanciranje novega vozila za PGD Lipovci. 
Informiranje, spletna stran: izdaja informativnega lista Lipouvska poutica od št. 32 naprej, prenova 
lastne spletne strani: www.lipovci.si, ki je sproti ažurirana za obveščanje krajanov in širše javnosti ter v 
zvezi s tem tudi sprotno urejanje fb profila NouvaLipouvska#POUT. 
 
 

MATEJA BERDEN (h. št. 241d) od 23. 1. 2023 -  
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in še več let … 

 

                                                                                              Podatke zbral in uredil: Franc Cigan Caki 

 
 
Članek je v nastajanju, sproti bo ažuriran in objavljen na: www.lipovci.si (skrbnik F2#Caki).  
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                              Ob proščenju, na Petrovo se masovno zberemo pri kapeli Sv. Petra in Pavla.    

 

 


