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 LIPOUVSKAPOUTICA, št. 59 
informativni list KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI 

Odgovarja: Dejan Jakob,  zbral in uredil: F2C  

Naslov, sedež: Lipovci 2, 9231 BELTINCI  
Naslov za pošto:          Lipovci 103,  9231  BELTINCI  

Davčna številka: 37571001                  Matična številka: 5032334  
TRR: 01202-6450783222   GSM: 041 216 418 Davčni zavezanec: NE    

www.lipovci.si                         fb: NouvaLIPOUVSKAPOUT           kmetija.jakob@teleing.com        

Datum: 29. 10. 2019         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
Po pol leta, ko sta minila kar dva letna časa, ko ostajajo spomini na 
počitnice, ko smo skupaj praznovali 100 let pridružitve našega Prekmurja 
k matični domovini, ko so šolarji, dijaki in študentje spet ob knjigah, ko 
nam je bilo podarjeno tudi indijansko poletje, katero se je prevesilo v jesen 
- se je nabralo nekaj informacij za vse nas. V tem času je bilo zelo pestro 
društveno dogajanje v naši lokalni skupnosti, še posebej v avgustu, ko smo v 
Beltincih proslavili državni praznik pridružitve Prekmurja k domovini…ob farni 
cerkvi na to spominja nov spomenik, ki ponazarja povezanost in pokončnost 
Prekmurja. Najbrž je zaradi tega osrednjega dogodka tudi nekoliko zastala 
realizacija razvojnih projektov Občine Beltinci, zato smo na zadnji seji Sveta KS 
Lipovci v oktobru gostili župana, direktorja občinske uprave in direktorja Komune 
(več v nadaljevanju). Nekateri naši predlogi za dobrobit ožje in širše lokalne 
skupnosti žal niso bili »dovolj slišani in razumljeni« od pristojnih, zdaj so 
zamujeni, ker sta parceli Ulen pri gasilskem domu (predlog za parkirišče) 
in parcela nekdanje Izakove domačije (predlog za prizorišče Likovne 
kolonije, hostel in muzej) – prodani drugim kljub našemu pravočasnemu 
predlogu.  

 SPREJEM ZA STAREJŠE 
KRAJANE (65 +) Svet KS Lipovci v 
sodelovanju z lipovskimi društvi 
organizira srečanje in sprejem za 
starejše krajane (65 +), ki bo v 

soboto, 9. 11. 2019 v vaškem 
domu Lipovci ob 12.00 uri: 

kulturni program, nato pogostitev s 
kosilom in druženje. Vse starejše 
krajane bo obiskal kurir in naredil 
seznam udeležencev. Vse tiste 

starejše krajane, ki so bolni ali onemogli in tiste, ki so v bolnišnici ali v domu za 
starejše – pa bomo obiskali predstavniki KS in KORK Lipovci, če bodo njihovi 
svojci izrazili to željo. Skupna sv. maša za starejše je že bila v župnijski cerkvi. 

http://www.lipovci.si/
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Na prireditvi bomo obdarili jubilejne starejše pare od lani in letos (zlata, biserna, 
diamantna… poroka…), prosimo take sporočite na: 041 216 418 (Dejan). 

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 Občina Beltinci kot investitor je končala izgradnjo II. etape pločnika (več 

pod točko 2), 

 V maju je KS skupaj z društvi organizirala piknik, 

 KMN Lipovci je v juniju organiziral turnir, v ligi dosega odlične rezultate, 

 Moški pevski zbor Lipovci je v juniju sodeloval pri maši za domovino  ob 
Dnevu državnosti v ljubljanski stolnici, 

 Na lipovsko proščenje sta bili na pročelju lipovske kapele blagoslovljeni 
spominski plošči padlim in pogrešanim Lipovčarjem v času vojn, 

 avgustu sta TD in HK Lipovci skupaj organizirala Hokejsko noč in 
Praznik buč – pozdrav jeseni, 

 Ekipa KS Lipovci je zmagala na športnih igrah občine Beltinci. 
Čestitamo! 

 MoPZ Lipovci je sodeloval v kulturnem programu ob občinskem 
prazniku, nekaj pevcev tudi pri maši za domovino, kar nekaj članov TD 
Lipovci pa tudi po občinski in državni proslavi ob 100. letnici pridružitve 
Prekmurja k matični domovini, 

 Čestitke Lauri Tratnjek – zlati maturantki GFML, 

 Čestitke Francu Mlinariču, ki je že več kot 120 krat daroval kri, 

 Čestitke Silvi Mlinarič za 1. posamično in za 1. ekipno mesto na 
prvenstvu slepih in slabovidnih v vrtnem kegljanju v Celju, 

 KUD Lipovci, MoPZ Lipovci je v oktobru sodeloval na vseslovenskem 
srečanju kmetov ob Slomškovi domačiji, še prej pa skupaj z Lipovskimi 
ljudskimi pevkami pri sveti maši na Ponikvi, 

 HK Lipovci je v oktobru organiziral krvodajalsko akcijo, še prej spet 
p(ostal) državni prvak. Čestitamo! 

 TD Lipovci je v oktobru organiziralo ekskurzijo na Dolenjsko, 

 V petek 25. 10. 2019 je Društvo Aquila organiziralo razstavo likovnih 
del, ki so nastala na letošnji mednarodni Likovni koloniji  Izak Lipovci 
2019 (več na www.lipovci.si), 

 KS Lipovci sporoča, da je bilo zaradi težav s strežnikom registrarja 
domene lipovci.si v juniju onemogočeno delovanje spletne 
strani www.lipovci.si., zato je KS Lipovci prenesla domeno k drugemu 
registrarju, spletna stran spet deluje, postopoma jo dopolnjujemo. 
Prosimo za razumevanje! Hvala. 

 v vmesnem času je svet KS Lipovci opravil 3. in 4. redno sejo, tudi 1. 
izredno sejo oz. posvetovalni sestanek z UO PGD Lipovci, 
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 vse podrobne novice, informacije, obvestila, zapisnike sveta KS 
Lipovci... in razne slike ter ostalo si lahko ogledate na spletni strani: 
www.lipovci.si in na fb profilu NouvaLIPOUvska pout. 
 

2. Sporočilo s 4. redne seje Sveta KS Lipovci, ki je bila 15. 10. 
2019 

Župan Marko Virag, direktor občinske uprave Borut Balažic in Dejan 
Klemenčič, direktor Komune so nam podali odgovore glede razvojnega 
programa in drugih predlogov za KS Lipovci; še prej župan pove, da je v 
zadnjih letih občina Beltinci v KS Lipovci investirala najmanj za realizacijo 
razvojnih projektov. Podali so informacije za: 
- Celostna ureditev gasilskega doma v medgeneracijsko središče, 

vaški dom pa v dom za starejše z dnevnim varstvom (zadeva se naj 
uskladi na ravni KS Lipovci; dejstvo je, da občina tako medgeneracijsko 
središče z dnevnim varstvom za starejše v prihodnosti potrebuje in bo 
le-to nekje v občini moralo biti), 

- Ureditev vaškega jedra, krožni promet okrog kapele (potrebno 
proučiti, naročiti študijo), 

- Rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš 
in rešitev odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze 
naprej…(potrebno proučiti, naročiti študijo), 

- Rekonstrukcija cestnega odseka na relaciji: Vegič-Toplak – vrtec – 
Trate (pripravljalna dela se začnejo v oktobru) in ureditev krožnega 
prometa na Tratah (potrebno proučiti)… 

- Nabava montažnih tribun za namene Hokejskega kluba Lipovci. 
Istočasno se uredi otroško igrišče (igrala) na ŠRC (aktivnosti že 
tečejo, realizacija je predvidena do EU prvenstva v maju 2020), 

- Optimizacija števila avtobusnih postajališč, izgradnja hitrostnih 
ovir za umirjanje prometa, začrtanje talne cestne signalizacije, 
postavitev/zamenjava prometnih znakov, ogledal…(dosedanje 
število in lokacije postajališč niso primerna in zdajšnje stanje ni 
ekonomično, varnost je pomembna, zadeva se prouči skupaj z vsemi 
pristojnimi), 

- Dokončanje steze/pločnika med Lipovci in Gančani (izgradnja bo po 
končanju komasacije v k.o. Gančani). 
 

3. Spominske plošče na kapeli 
Na lipovsko proščenje je misijonar Janez Mujdrica pred kapelo Sv. Petra in 
Pavla v Lipovcih blagoslovil spominski plošči, na katerih je navedenih 26 
krajanov, ki so padli med I. svetovno vojno in 5 krajanov Lipovec, ki so padli 
med II. svetovno vojno. Novi spominski plošči v slovenskem jeziku je v 

http://www.lipovci.si/
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sodelovanju s Kapelskim odborom postavila Krajevna skupnost Lipovci v sklopu 
obeležitve 100. obletnice pridružitve Prekmurja k matični domovini (na starih 
ploščah je bil naveden zapis v madžarščini le o padlih Lipovčarjih med I. 
svetovno vojno). 5 padlih Lipovčanov med II. svetovno vojno, to so: Avgust 
Rengeo, Andrej Žemljič, Ivan Baligač, Štefan Klemenčič in Karel Legen, je tako 
na spominski plošči dobilo simbolično obeležje, kar je bil dolg naše lokalne 
skupnosti, še več – dolg naše domovine Slovenije. SLAVA jim! Hvala vsem, ki 
smo pri tem sodelovali! 
 

4. Sporočilo Kapelskega odbora Lipovci 
HVALA VSEM, ki darujete za obnovo kapele in cerkve. Prav tako hvala vsem, 
ki tudi ob drugih priložnostih darujete za vzdrževanje kapele: ob pogrebih za 
pok. Mirkeca Sraka 60,00 € in za pok. Vero Mesarič 320,00 €.  
Letošnji doudek (prispevek za vzdrževanje duhovnikov) se bo pobiral v sredo 
13. 11. 2019 po sv. maši, ki bo ob 8. uri v lipovski kapeli; istočasno bomo 
darovali prostovoljni prispevek skrbnikoma za vzorno vzdrževanje lipovske 
kapele. V septembru je bil montiran nov kovinski predpražnik pred kapelo. 
                                                                                                                                                                                                                                              

5. HK Lipovci je organizator evropskega prvenstva Challenge I 
v hokeju na travi med 28. in 31. 5. 2020 v Lipovcih 

Evropska hokejska zveza je s tem dala priznanje HK Lipovci za odlično delo ter 
rezultate in organizacijo prvenstev na visoki ravni. Čestitamo!  
 

6. Pokopališče 
Stekle so aktivnosti za prenovo ograje: z obcestne gredice je odstranjeno rastje, 
narejeno bo novo temelje in obnovljena kovinska ograja. Ne pozabimo: bodimo 
ekološko naravnani tudi na praznik Vseh svetnikov in drugih praznikov ter v 
spomin na rajne prižgimo le simbolično svečko! 
 

7. Obvestilo in opozorilo Medobčinskega inšpektorata o 
kurjenju odpadkov 

V tem času, vsako leto prejemamo prijave kurjenja odpadkov v kurilnih 
napravah, zato vam želimo podati nekaj osnovnih informacij. Kurjenje 
odpadkov, tako na prostem, kot v kurilnih napravah je v skladu s predpisi o 
ravnanju z odpadki veljavnimi v Republiki Sloveniji prepovedano. 
PRISTOJNOSTI UKREPANJA: kurjenje odpadkov v mali kurilni napravi: 
Inšpektorat RS za okolje in prostor, tel. št. 02/512 49 15 ali irosp.oe-ms@gov.si.  

Kurjenje odpadkov na prostem: Policija, tel. št. 113, Medobčinski inšpektorat, 
telefonska številka 02/541 35 64 ali na: medobcinski.inspektorat@beltinci.si. 
                                         Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci   

http://www.lipovci.si/
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