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LIPOUVSKAPOUTICA, št. 55 
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. 2018         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
Izteka se mandat (2014 – 2018) Sveta KS Lipovci (Dejan Jakob (predsednik), 

Franc Baligač (podpredsednik) in Martina Zajc, Franc Maučec, Alojz Sraka, Marjan 
Mlinarič ter Franc Cigan (člani). (So)delovali smo v skladu z razpoložljivimi finančnimi 

sredstvi, pa tudi glede na višino razpoložljivih virov s strani občine Beltinci. Naj 
spomnimo, da je svet KS Lipovci na začetku tega mandata v skladu z zahtevo župana 
pripravil in na občino Beltinci poslal vizijo razvoja vključno s predlogi za realizacijo 
prioritetnih projektov za območje KS Lipovci. Od tega je bila kot prva realizirana 
prenova igrišča za hokej na travi in v zvezi s tem finančni vložek s strani občine 
Beltinci, k temu je odločilno pripomogla uspešna akcija brezplačne pridobitve odlično 
ohranjene umetne trave s strani HK Lipovci, njihova velika želja in hotenje ter podpora 
sveta KS, vseh društev in posameznikov (koncert) ter prostovoljno delo pri uspešni 
obnovi igrišča. Vseh začrtanih ciljev nismo uresničili, tisti najbolj ambiciozni projekti, za 
katere je oddalo svoj podpis v peticiji za razvoj in enake možnosti čez 100 krajanov - 
ostajajo odprti in čakajo na realizacijo v kupu predlogov na občinski mizi, za kar pa je 
potrebno veliko sodelovanja in volje celotne občinske uprave z občinskim svetom in 
županom na čelu, svojo vlogo (pozitivni pritisk) pa mora še naprej igrati vodstvo KS, pa 

tudi vsi krajani Lipovec… Priložnost za to bo že 18. 11. 2018 na lokalnih 
volitvah, udeležite se jih in izrazite svojo voljo za BOLJŠI jutri VSEH… 
Sicer pa: vse izvedene aktivnosti iz tega mandata so transparentno dosegljive na 

www.lipovci.si. 
SPREJEM ZA STAREJŠE KRAJANE (65 +) Svet KS Lipovci tudi letos 

organizira srečanje in sprejem 
starejših krajanov (65 +), ki bo v 

soboto, 24. 11. 2018 po 

naslednjem programu: - ob 
12.00 uri: sv. maša v vaškem 
domu Lipovci, po sv. maši 
sledi kulturni program, 
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. 

http://www.lipovci.si/
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1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 Kapelski odbor Lipovci sporoča, da je končana II. etapa obnovitvenih 

del (več pod točko 2), 

 Občina Beltinci kot investitor nadaljuje z izgradnjo II. etape pločnika 
(več pod točko 3), 

 HK Lipovci je v oktobru organiziral tečaj temeljnega postopka 
oživljanja (več pod točko 4), 

 V petek 26. 10. 2018 je Društvo Aquila organiziralo razstavo likovnih 
del, ki so nastala na letošnji mednarodni Likovni koloniji  Izak Lipovci 
2018 (več na www.lipovci.si), 

 Na pokopališču za kontejnerjem je urejena okolica (več pod točko 5), 

 v septembru je TD organiziralo Praznik buč – pozdrav jeseni (več pod 
točko 6), 

 KUD Lipovci (Vezilje in Moški pevski zbor Lipovci) se je udeležilo 5. 
Mednarodne razstave vezenja v Velenju (več na www.lipovci.si), 

 v vmesnem času je svet KS Lipovci opravil 19. – to je zadnjo redno 
sejo v mandatu 2014- 2018, na kateri je med drugimi sprejel sklep za 
odkup nekdanje domačije Izidorja Horvata Izaka, že prej pa sklep za 
preureditev vaškega doma v dom za starejše (več pod točko 7),  

 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 Kapelskega odbora Lipovci o obnovi lipovske 
kapele, sv maša, doudek… 

Kot smo že poročali v prejšnjih številkah Lipouvske poutice – je II. etapa 
obnovitvenih del na kapeli končana, vsi računi poravnani, edino še čakamo 
račun za obnovo glavnega zvonika. Kapela je obnovljena iz prostovoljnih 
prispevkov krajanov Lipovec, KS Lipovci pa je tudi prispevala 2.600,00 €. 
Iskrena hvala vsem! 
Prvo nedeljo v septembru smo po enoletnem premoru ponovno začeli z 
zbiranjem prostovoljnih prispevkov za kapelo in zbrali 2.505,00 €, prvo nedeljo 
v oktobru pa 545,00 €. Stanje na računu Kapelskega odbora dne, 15. 10. 
2018 znaša: 6.300,95 €: plačana so vsa izvedena dela I. in II. etape (razen za 
glavni zvonik) in všteti vsi razni prostovoljni prispevki, tudi ob pogrebih, kar 
redno objavljamo. Vsa dokumentacija je zbrana in arhivirana pri Tašeku 
Tratnjeku, ki je skrbnik kapele in hkrati blagajnik Kapelskega odbora Lipovci. 

Letos bosta še dve nabirki vaših prostovoljnih prispevkov za 
obnovo lipovske kapele in sicer: v nedeljo 4. novembra in v 
nedeljo 2. decembra 2018 med 10. in 12. uro v lipovski kapeli. 
Prosimo za vaš dar, da poravnamo še zadnji račun.  

HVALA VSEM SKUPAJ ŽE V NAPREJ! Hvala vsem, ki tudi ob drugih 
priložnostih darujete za vzdrževanje kapele: ob pogrebih za pok. Mirka Baligač 

http://www.lipovci.si/
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50,00 €, za pok. Antona Ulen 135,00 €, za pok. Bernardo Bakan, roj. Mesarič 
pa 60,00 €.  Hvala Alojzu Sraka (po domače Luskuju), ki je opravil več ur 
prostovoljnega strokovnega zidarskega dela v vrednosti dobrih 100,00 € pri 
obnovi prostorov pod zvonikom kapele. Hvala tudi članom Kapelskega odbora 
Lipovci za njihovo prostovoljno delo in čas pri obnovi, tokrat izpostavljamo 
mladega Roka Gruškovnjaka, ki pri vseh delih v zvezi s kapelo pomaga 
svojemu dediju Tašeku.  
Letošnji doudek (prispevek za vzdrževanje duhovnikov se bo pobiral v sredo 
7. 11. 2018 po sv. maši, ki bo ob 8. uri v lipovski kapeli; istočasno bomo 
darovali prostovoljni prispevek skrbnikoma za vzorno vzdrževanje lipovske 
kapele.    
Manj sveč za čistejši in zdrav svet! Vsi skupaj podprimo vse slovensko 
akcijo in prižgimo ENO simbolično svečko za naše rajne ob prazniku Vseh 
svetnikov, sredstva pa raje namenimo za dobrodelne namene (obnova cerkve, 
kapele, idr.). V ta namen lahko v Župniji Beltinci nabavite posebno nalepko in 
jo nalepite na spomenik, kar pomeni, da ste namesto več sveč ta sredstva 
namenili za obnovo župnijske cerkve.  
                                              V imenu Kapelskega odbora Lipovci: Franc Cigan predsednik                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Izgradnja pločnika na Bregu se nadaljuje 
Občina Beltinci kot investitor preko JP Komuna nadaljuje z izgradnjo II. etape 
pločnika od vaškega doma do razcepa »Krčevina« : na tem odseku je 
položena nova vodovodna cev, domačijam ob pločniku se ureja nov vodovodni 
dovod. V zvezi s tem je občina skupaj s KS organizirala sestanek z dotičnimi 
lastniki parcel ob pločniku, predstavljeno je bilo: II. etapa izgradnje pločnika 
Breg se zgradi na enak način kot I. etapa, torej na levi strani v smeri proti 
Gančanom,  kjer se položijo tudi nove vodovodne cevi. Pri izgradnji se 
upošteva, da ima vsaka parcela en širši dovoz na parcelo; na kritičnih mestih 
(Škafar, Žalik) se zgradi požiralnik meteorne vode z odvodom vode po 
kanaleti, odvod vode se regulira z ustreznim padcem tudi po obcestnem jarku 
na desni strani proti Gančanom v strugo Pinkave, na odseku »Krčevina« se 
naredi preboj pod cesto za odvod vode, istočasno se primerno preuredi otok 
za umirjanje prometa. O vsem tem je Svet KS že sprejel tovrstni sklep. 

4.  HK Lipovci je organiziral tečaj o uporabi defibrilatorja 
Tečaja temeljnega postopka oživljanja z defibrilatorjem se je na ŠRC Lipovci 
dne, 19. 10. 2018 ob 14. uri v organizaciji HK Lipovci udeležilo okrog 40 
udeleženev. Defibrilator, ki je stal 2.000,00 EUR, sta nabavila HK Lipovci in KS 
Lipovci, vsak je prispeval polovico sredstev.  

5. Pokopališče 
Za kontejnerjem je urejena okolica: odpeljan je bil odvečni material (beton, 
zemlja idr.), samo zemljišče pa zravnano. Odlaganje kakršnegakoli odvečnega 
materiala za kontejnerjem ali kjer drugje na pokopališču je strogo 
prepovedano. Prosimo, da vsi, ki naročate postavitev nagrobnih spomenikov – 
izvajalcu naročite, da odvečni material odstrani s pokopališča oz., da to storite 
v lastni režiji, tako bo pokopališče in okolica še naprej spokojno mesto rajnih in 
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obiskovalcev. Ne pozabimo: poleg ekološke naravnanosti pri kurjenju za 
ogrevanje (uporabljamo samo dovoljene vire) in pravilnem sortiranju odpadkov 
v kontejnerje in zbirne centre za odpadke – bodimo ekološki tudi na praznik 
Vseh svetnikov in v spomin na rajne prižgimo le ENO svečko! 

6. Letošnji 16. Praznik buč – pozdrav jeseni 
je bil v septembru in v sklopu tega -  tekmovanje v kuhanju bučnega golaža. 
Sama prireditev, ki je organizacijsko zelo zahtevna - je bila nekoliko okrnjena 
tako po obisku kot tudi organizacijsko. Zaradi časovne stiske in 
komunikacijskega šuma sta bila izvzeta iz programa sodelovanje otrok 
Osnovne šole Beltinci in Literarni večer, pa tudi »lüjpanje« bučnoga semena s 
»spejvanjem ljüdskih pesmi« s koristnimi nasveti za uporabo zelišč so bili letos 
zaradi tega prav tako izvzeti. Vsi skupaj podpiramo, da se na Prazniku buč 
nadaljuje z že vpeljanimi in uveljavljenimi dejavnostmi, da se še naprej 
vpeljujejo novosti (npr. ocenjevanje bučnega olja) ter, da se vzpodbuja, 
ohranja in neguje medgeneracijsko sožitje, predvsem pa, da naprej živi veliko 
sodelovanje vseh sedanjih, nekdanjih, pa tudi prihodnjih (mladih) akterjev ne 
samo Turističnega – temveč vseh društev, klubov in organizacij v Lipovcih. 
Ker: samo SKUPAJ (p)ostajamo dobri in boljši! 

7. Zaradi še večje informiranosti objavljamo: 
SKLEP št. 152: Na občino Beltinci se pošlje predlog, da začne z aktivnostmi 
iskanja interesenta za odkup vaškega doma Lipovci z zemljiščem, ki bi 
ga preuredil v enoto Varstva za starejše (naprej dnevno varstvo z 
možnostjo kasnejše preureditve v Dom za starejše s stalnim bivanjem). 
Predlog: najprej preveriti interes pri bližnjih Domovih za starejše, potem tudi pri 
ostalih, npr. na Hodošu je izpostava doma Hrastovec. Sedež KS Lipovci bi se 
skupaj z društvi preselil v Gasilski dom Lipovci, ki bi po novem postal Vaško-
gasilski dom, vse stroške vzdrževanja doma in preureditve obstoječega 
skladišča v uporabno dvorano za razne prireditve bi prevzela KS Lipovci, še 
prej je potrebno najaviti prednostno namero o odkupu sosednje domačije 
ULEN, ki je naprodaj.  
SKLEP št. 164: Na občino Beltinci se pošlje sklep, da takoj začne aktivnosti 
(zaznamek za predkupno pravico, obvestilo prodajalcem…) za odkup 
IZAKOVE domačije in v preureditev le-te v hostel, ki bi bil hkrati center 
dogajanja oz. odvijanja vsakoletne Likovne kolonije Izak Lipovci, Izakov 
atelje pa se naj preuredi v muzej. Skrbnik hostela postane ZTK Beltinci v 
dogovoru z občino Beltinci. O vseh izvedenih aktivnostih naj občina v 
sodelovanju z ZTK Beltinci obvešča tudi društvo Aquila Lipovci. Predhodno se 
o tem obvesti lastnice oz. prodajalke domačije z namenom pridobitve 
njihovega soglasja za prodajo domačije Občini Beltinci, kar je strateškega 
pomena ne samo za Likovno kolonijo Izak Lipovci, temveč za širšo lokalno in 
regionalno skupnost.                            
                                                                                                                                                     

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci   


