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Datum: 26.  4. 2019         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

Svet KS Lipovci v sodelovanju s HK 
Lipovci, letošnjimi lipov. rekruti – 
generacijo roj. 2001 vabi na              
35. tradicionalno prireditev:  
»Postavljanje mlaja, kresovanje«, 
ki bo v sredo 1. 5. 2019 ob 18. uri na 
ŠRC Lipovci. (op. termin je izjemoma prestavljen 

na prošnjo KS Gančani ob 100. obletnici »gančkoga 
majuša«). 
 

Po kulturnem programu sledi veselo druženje, 
srečelov, licitacija mlaja in zabava, 
poskrbljeno bo za pijačo, jedačo in dobro 
voljo. Vabljeni!  
 
 

 
Čestitamo ob 27. aprilu - Dnevu 
upora proti okupatorju  
in ob 1. ter 2. maju - Prazniku 
dela.  
Ponosno izobesimo zastave po 
naših domovih za našo eno in 
edino DOMOVINO Slovenijo. 
 
 
Zdaj pa že lahko rečemo, da smo v 
globoki pomladi, ki s toplimi 
sončnimi žarki prinaša pozitivno energijo v naše okolje. V naši KS se že od začetka 
leta odvija veliko dogodkov, ki so bili zelo dobro obiskani, veliko dogodkov pa še 
sledi, spremljajte naše spletno stran www.lipovci.si in fb Nouva LIPOUVSKA pout. 
 

http://www.lipovci.si/
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1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci… 
 PGD Lipovci vabi otroke, stare od šest do deset let, da se pridružijo 

našemu gasilskemu društvu. Prijave bomo zbirali v ponedeljek 29. 4. 2019 
ob 17. uri v gasilskem domu Lipovci, kjer bo tudi prikaz vaj za pionirje. 
Vabljeni otroci skupaj s starši! 

 Prosimo, da vsi tisti, kateri ste si sposodili vaške komplete miz s 
klopmi in jih še niste vrnili  - le-te pripeljete 1. 5. 2019 do 10. ure na 
ŠRC Lipovci. Hvala. 

 V marcu je bila izvedena prireditev 
in obdaritev ob dnevu žena, v kateri so 
pod okriljem KUD Lipovci odlično 
sodelovali tudi letošnji rekruti s pestrim 
in bogatim kulturnim programom. 
Lipovski pomladek je kreativen in zelo 
nadarjen, na kar smo lahko ponosni. 
 

 Vezilje KUD Lipovci so v aprilu v 
vaškem domu Lipovci pripravile 8. 
tradicionalno razstavo vezenin s 
prijetnim kulturnim programom. 
Razstava je bila odprta 2 dni, njihova 
unikatna dela pa so rezultat hrabrosti 
in smelosti izkazanih talentov. 
Čestitamo! 

 

 Na Bregu je poglobljen in očiščen odvodni obcestni jarek s padcem v 
nekdanjo strugo potoka Pinkava. 

 Brezplačnih meritev dejavnikov tveganja se nas je 24. 3. 2019 med 8. in 12. 
uro v vaškem domu Lipovci udeležilo 75 krajanov. Hvala RKS OO Lipovci, 
še posebej prostovoljkam: Emi, Nataliji, Pavli, Majdi in Regini. Zdrava 
prehrana, telesna aktivnost, skratka zdrav življenjski slog – nas očistijo 
nezdravih nadlog! 

 TD Lipovci je organizirala prireditveni pohod »Na Gregorjevo« okrog Vučje 
jame in druženje ob »pajanju krüja«. 

 Potekajo aktivnosti za postavitev spominskih plošč na lipovski kapeli o padlih 
/ pogrešanih Lipovčarjih v času obeh svetovnih vojn (več pod točko 3). 

 V marcu je bila uspešno izvedena delovno-ureditvena akcija (več pod 5). 

 v "Čreti" pri h. št. 225 je postavljen nov merilnik hitrosti z namenom umirjanja 
prometa in s tem izboljšanja prometne varnosti v Lipovcih.. POSKRBIMO, 
DA NE BOMO MED KRŠITELJI! Hvala! 

 V vmesnem času svet KS Lipovci ni imel redne seje. Vse podrobnosti lahko 
spremljate  na spletni strani: www.lipovci.si in na fb profilu NouvaLIPOUvska 
pout. 

http://www.lipovci.si/
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2. Predlog razvojnega programa KS Lipovci poslan na Občino 
Beltinci: v zvezi z javnim pozivom podajanja predlogov za razvojni 

program in posledično umestitev v proračun Občine Beltinci je Svet KS 
Lipovci poslal spodnje predloge po e pošti, na katero je župan odgovoril , da 
so naši predlogi uvrščeni v tekoče mandatno obdobje, kar je tudi objavljeno 
na občinski spletni strani in sicer: 

- Celostna ureditev medgeneracijskega središča skupaj z vaškim 
jedrom… 

- Rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in 
rešitev odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze 
naprej… 

- Rekonstrukcija cestnega odseka na relaciji: Vegič-Toplak – vrtec – 
Trate in ureditev krožnega prometa na Tratah… 

- Nabava montažnih tribun z do 200 sedeži za namene Hokejskega kluba 
Lipovci in izposojo tribun KUD-u Beltinci za namen vsakoletnega folklornega 
festivala. Istočasno se uredi otroško igrišče (igrala) na ŠRC. 

 
Podroben razvojni program in plan dela za tekoče leto bosta objavljena v zapisniku 
na www.lipovci.si po sprejemu zapisnika. Izvedba programa je odvisna od naših 
prizadevanj in prepričevanj občine ter razpoložljivih finančnih sredstev. 
 

3. Spominska plošča o padlih in pogrešanih na fasadi 
lipovske kapele 

 
Kot smo že poročali, je Svet KS Lipovci v sklopu 100. letnice pridružitve Prekmurja k 
matični domovini v sodelovanju s Kapelskim odborom Lipovci in ustnim soglasjem 
Župnije Beltinci pričel aktivnosti za vgradnjo spominskih plošč na fasado kapele z 
napisom v slovenskem jeziku padlim in pogrešanim Lipovčarjem med I. in II. 
svetovno vojno in v zvezi s tem v prejšnji številki objavil javni poziv za zbiranje 
podatkov o padlih in pogrešanih. Do konca javnega poziva smo prejeli 3 podatke: 
Legen Karel, roj. 1905, + 1945, Klemenčič Štefan, roj. 1905, + 1945 in Rengeo 
Avgust, roj. (še raziskujemo), + 1945. V maju bomo naročili izgradnjo spominskih 
plošč s ciljem vgraditve in blagoslovitve na lipovsko proščenje.  
 

4. Predlog ureditve gredice ob pokopališču 
 
Svet KS Lipovci je od skupine krajank prejel predlog za ureditev gredice ob 
pokopališču. Svet KS predlog podpira in sporoča, da bo gredica (pre)urejena takoj 
po prenovi kovinske ograje.  
Istočasno sporočamo, da smo občini Beltinci sporočili, da je uporaba poslovilne 
vežice v Lipovcih še naprej brezplačna, saj svojci prostovoljno darujejo prispevke 
tudi za uporabo vežice. 
 

http://www.lipovci.si/
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5. Medgeneracijsko sožitje 

V vaškem domu LIPOVCI se že 
nekaj časa dogaja 
medgeneracijsko sožitje: 
generacija 2001 s pomočjo 
svojih staršev in drugih 
starejših pripravlja okraske iz 
krep papirja in slame za 
letošnje prvomajsko drevo. 
Prav zanimivo je videti mlade 
kako hitro sprejemajo in 
dojemajo veščine spretnih rok 
od starejše generacije, kar je 

zelo spodbudno in pohvalno za ohranitev rokodelskih spretnosti izdelovanja raznih 

okraskov v našem kraju Lipovci.  

6. USPEŠNA velika DELOVNO-UREDITVENA akcija. V soboto 30. marca 

2019 se je ob 7.30 uri zbralo na ŠRC Lipovci okrog 75 udeležencev z dobronamernim 
razlogom za sodelovanje v delovno ureditveni akciji Lipovci 2019. V akciji, ki  jo je 
organiziral in koordiniral Svet KS Lipovci so sodelovala vsa društva, klubi, 
organizacije, tudi rekruti in mladina.  In kaj je bilo postorjeno?  

Mladina je pobrala odpadke v okolišu krajevne skupnosti, gasilci so urejali okolico 
gasilskega doma in zbirali staro železo ter papir, na igrišču je prebarvana ograja in 
prepleskana notranjost klubskih prostorov, ob vaškem domu je porezana trta in 
popolnoma prenovljen vinograd, popravljena ograja, urejena okolica in očiščeno 
avtobusno postajališče, na »Tratah« so zasajene 3 lipe, pri kapeli je posajen nov 
kostanj, ob Vučji jami je zasajenih 6 lip in 2 oreha, ob cesti »Krčevina« so urejene 

bankine. Po akciji je sledilo 
kosilo in druženje udeležencev. 
Hvala vsem skupaj za 
sodelovanje in druženje, 
upamo, da nas bo na naslednji 
akciji čez 100 udeležencev.  

Utrinke z delovno-ureditvene 
akcije si lahko ogledate v galeriji 
na www.lipovci.si.   

Hvala vsem sodelujočim, saj 
SKUPAJ ZMOREMO VEČ!  

                                                            Vse DOBRO Vam želi Vaš Svet KS LIPOVCI 
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