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Datum: 21. 12. 2018         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

Svet KS Lipovci skupaj s KUD, TD, Kapelskim odborom in generacijo mladih 
rojenih leta 2001 vabi na 

26. BOŽIČNI VEČER – obdaritev novorojencev, 
ki bo v torek 25. 12. 2018 ob 18. uri pri lipovski kapeli Sv. Petra in Pavla. 

Vljudno prosimo starše 
novorojencev, kateri so prejeli 
posebno vabilo, da se prireditve 
udeležijo skupaj z novorojenci, 
da jim čestitamo ob tej 
pomembni življenjski prelomnici. 
Vabljeni vsi ljudje dobre volje, 
da si ogledate VEČNI božični 
večer, prisluhnete božičnim 
pesmim, se okrepčate s toplim 
napitkom, se srečate z znanci in 
delite nasmehe ter dobro voljo 
naprej… Svet KS Lipovci se 
zahvaljuje vsem društvom, 
klubom, organizacijam,  
posameznikom, ki so tudi letos 
storili kaj dobrega za našo 
skupnost…predvsem pa velika 
hvala za prostovoljno delo in 
prispevke (za obnovo kapele in 

cerkve, za gasilce, športnike).  
Naj bo mir, ljubezen, zdravje vsepovsod, naj živi LIPOUvski rod,  
da bomo zmeraj ob Božiču reči smeli: »Bog živi nas pri kapeli!« 

 
VESEL BOŽIČ, ZDRAVO, SREČNO TER USPEŠNO 

NOVO LETO 2019. 
Čestitamo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Naj 

ponosno zavihrajo slovenske zastave po naših 
LIPOVCIH! 

http://www.lipovci.si/


                             

LIPOUVSKAPOUTICA tudi na www.lipovci.si in na 

https://www.facebook.com/NouvaLIPOUVSKAPOUT/ 

 

1. Letošnja neuradna STATISTIKA v Lipovcih:  
- rojstva*: 3 (1deklica,  2 dečka),  
- umrli: 16 (6 žensk, 10 moških).  

Letos imamo v Lipovcih mortaliteto (- 13). Podatek je neuraden, saj razpolagamo le 
s podatkom o novorojencih*, za katere so njihovi starši prijavili rojstvo na občini 
Beltinci (upamo, da jih je še več in da to sporočijo na: 041 216 418 (Dejan)).  

        *NOVOROJENCI 2018             GENERACIJA 2001 

1. Nejc Mesarič,    Lipovci 29a Laura Maučec, Tomšičeva 11 MS 
2. Ana Kovač,                     16 Ana Vegič         Lipovci 259 
3. Jan Vütek                       237 Tjaša Sraka                       60 

4.          Nina Škerlak                  135 

5.          Nuša Horvat                  260 

6.          Mischela Žižek              264 

7.          Blaž Berden                   241d 

8.          Tjaša Mlinarič               121 

9.          Jure Miholič                  122 

10.          Tadej Kavaš                       1 

11.          Nik Slavic                      145         

12.          Nuša Škafar                   180 b 

13.          Erik Kučan                       82 

2. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 novi Svet KS Lipovci za mandat 2018 – 2022 se je konstituiral 4. 12. 2018 

na svoji 1. konstitutivni seji: Dejan Jakob (predsednik), Franc Cigan 
(podpredsednik), Franc Maučec, Mateja Berden, Alojz Mesarič, Jasmina 
Marič ter Alojz Sraka (člani), več o planu dela bo v naslednji številki, 

 Kapelski odbor Lipovci sporoča, da je končana II. etapa obnovitvenih del 
(več pod točko 3), 

 Občina Beltinci kot investitor nadaljuje z izgradnjo II. etape pločnika (več 
pod točko 4), 

 Saniran je cestni odsek v sredinski ulici pri domačiji Ficko 
 

 
Organizirano je bilo 
srečanje za starejše 
krajane. Na srečanju v 
vaškem domu je bilo 
zbranih 80 starejših, 
katere so med drugimi v 
kulturnem programu 
prijetno razveselili malčki 
Vrtca Lipovci, 

http://www.lipovci.si/
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 dajemo dodatno pojasnilo glede preureditve Gasilskega doma v 
medgeneracijsko središče in predloga za odkup Izakove domačije (tč. 5), 

 HK Lipovci je eden izmed najaktivnejših in najuspešnejših klubov v naši 
občini in širše (več pod točko 6), 

 organizirana rekreacija je vsak ponedeljek med 18. in 19. uro v vaškem 
domu Lipovci (kontakt: Marica Vučko, 031 436 759), 

 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. 
 

3. Zaključno poročilo Kapelskega odbora o 
končanju obnovitvenih del II. etape na kapeli 
V prejšnjih številkah Lipouvske poutice smo vas sproti 
obveščali o poteku II. etape obnovitvenih del na kapeli. Vsi 
računi so poravnani, razen zadnjega za obnovo glavnega 
zvonika, ki znaša 10.326,00 €, katerega bomo plačali na rok 

plačila v januarju 2019 iz našega računa, na katerem je 11.556,08 €.  

Poročilo, IZDATKI: skupna vrednost vseh obnovitvenih del II. etape tako znaša 
34.549,67 €, od tega za: kleparska dela materialom za vse 3 zvonike z meritvami 
strelovoda - 20.626,44 €, zidarska dela z materialom pri obnovi fasade, prostora 
pod zvonikom, dveh fresk, nova hrastova polkna, gradbeni oder in razni drobni 
material – 13.923,23 €. Vir letošnjih prihodkov: ob pogrebih je bilo za kapelo 
darovano 8.424,00 € (nazadnje za pok. Marijo Sraka 1.675,00 €, za pok. Terezijo 
Luk 180,00 € in za pok. Rozalijo Erjavec 470,00 €), KS Lipovci je prispevala 
2.974,00 €, preostanek pa so prostovoljni prispevki nekaterih lipovskih 
gospodinjstev (v sept. 2.505,00, v okt. 545,00, v nov. 1.395,00 in v dec. 985,00 €)  
in drugih posameznikov ter nabirka ob proščenju in prenos salda iz leta 2017. Vsa 
dokumentacija o prispevkih in plačanih računih je transparentno zbrana in 
arhivirana pri Tašeku Tratnjeku, ki je skrbnik kapele in hkrati blagajnik Kapelskega 
odbora Lipovci. 
Iskrena hvala in  Boug plačaj vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali in 
sodelovali pri obnovi kapele. Vsi LIPOUvčari smo skupaj močni in smelo 
ponosni, da smo (za)upali vase in vse to zmogli!  
  

4. Izgradnja pločnika na Bregu se nadaljuje 

v skladu z že predstavljenim projektom in na način, ki ga je potrdil tudi Svet KS 
Lipovci na 18. redni seji prejšnjega mandata. 

  
5. POJASNILO: vaški dom, gasilski dom – medgeneracijsko središče… 

V prejšnji številki Lipouvske poutice smo objavili SKLEP št. 152, da se na občino 
Beltinci pošlje predlog za iskanje interesenta za odkup vaškega doma Lipovci z 
zemljiščem, ki bi ga preuredil v enoto Varstva za starejše, istočasno pa bi se sedež 
KS Lipovci skupaj z društvi preselil v Gasilski dom, ki bi po novem postal Vaško-
gasilski dom, kot je to bil nekoč, vse stroške vzdrževanja doma in preureditve 

http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
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obstoječega skladišča v uporabno dvorano za razne prireditve bi prevzela KS 
Lipovci, še prej je potrebno najaviti prednostno namero o odkupu sosednje 
domačije ULEN.  
 
V zvezi s tem dopolnjujemo to obvestilo: vse aktivnosti v zvezi s tem bodo 
potekale v dogovoru in s sodelovanjem Sveta KS Lipovci z upravnim 
odborom PGD Lipovci in Občino Beltinci. Vsi se namreč strinjamo, da je 
zaradi visokih stroškov vzdrževanja vaškega in gasilskega doma smiselno 
imeti v upravljanju le en objekt, ki bi ga preuredili v medgeneracijsko 
središče za vse krajane, skupaj z vsemi društvi in Svetom KS Lipovci.  
Tudi SKLEP št. 164 poslan na občino - glede začetka aktivnosti za odkup 
IZAKOVE domačije in preureditve le-te v hostel, ki bi bil hkrati center dogajanja oz. 
odvijanja vsakoletne Likovne kolonije Izak Lipovci, Izakov atelje pa bi se preuredil v 
muzej – je bil sprejet z dobrimi nameni in bi ga realizirali le s sodelovanjem in v 
dogovoru Sveta KS Lipovci, Občine Beltinci in društva Aquila z lastnicami domačije.  
 
V Svetu KS Lipovci želimo in upamo, da sta sklepa s tem dodatnim 
pojasnilom zdaj razumljena za vse dobronamerno in se za vse morebitne 
dvome in nejasnosti opravičujemo! Ker gre za vse nas – ZA Lipovce!    
                                 

                                                                                                                                                         
6. HK LIPOVCI POVEZAL IZKUŠNJE Z MLADOSTJO 

 
Hokej na travi se v Lipovcih igra že 53 let in verjamemo da se bo igral tudi v 
prihodnje saj se število članov v klubu, v času ko ljudje imajo čedalje manj časa, 
nenehno povečuje. Klubu je v teh letih uspelo, da se aktivno medsebojno družijo, 

trenirajo in igrajo vse 
generacije, od otrok starih 
6 let do izkušenih 
veteranov starih čez 60 
let. Kot že prejšnja leta so 
igralci članske ekipe 
pričeli leto 2018 z 
osvojenim naslovom 
državnega dvoranskega 
prvaka. Uspehi in dobra 
igra so se nato nizali 
naprej in članska ekipa je 
zasluženo osvojila tudi 
državno prvenstvo v 
hokeju na travi za sezono 
2017/2018. 

http://www.lipovci.si/
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Svojo pripravljenost so igralci preizkusili tudi na evropskem dvoranskem prvenstvu 
v Pragi v mesecu februarju kjer so pokazali odlično igro, kljub temu pa ni bilo dovolj 
za obstanek v skupini C1. 
 
V mesecu marcu so se pričele priprave na poletno sezono s poudarkom za nastop 
na evropskem prvenstvu skupine Challenge 2, ki se je odvijalo v mesecu maju v 
Lipovcih. 
V vmesnem času pa se ni samo treniralo in igralo tekem, temveč so vsi člani kluba 
v majskih praznikih zamenjali uničeno podlago pod umetno travo z novo. Obenem 
se je uredila okolica igrišča ter izvedle priprave za organizacijo evropskega turnirja 
Challenge 2. 
 

 
 
V času priprav pa se je klubu pridružil nov igralec in obenem trener mlajših selekcij 
Peter Katovski, ki je prinesel v klub nov veter in dal nov zagon mlajšim 
generacijam. 

 
Sam turnir je bil 
odlično organiziran 
kar so nam potrdili 
tako klubi, kakor tudi 
evropska hokejska 
zveza. V štirih dneh 
smo bili priča 
vrhunskim tekmam, 
odličnemu vzdušju in 
velikemu številu 
gledalcev. Domači 
igralci so pokazali 
odlično igro in se v 
»prestižnem« finalu 

http://www.lipovci.si/
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pomerili z ekipo hrvaške Zeline, katera pa je z malo več športne sreče napredovala 
v višji rang tekmovanja, Lipovci pa so ostali v skupini Challenge 2. Kljub temu je 
ekipa dobila priznanje za najbolj fair-play ekipo z največ doseženimi goli, obenem 
pa je Martin Mesarič bil zasluženo proglašen za najboljšega igralca. 
Kmalu po turnirju pa se je klub lotil organizacije prvega mednarodnega turnirja v 
hokeju na travi za mlajše kategorije in veterane – Hokejska noč 2018, ki je potekal 
zadnji vikend v avgustu. Na odlično organiziranem turnirju je svoje sposobnosti 
merilo več kot 20 ekip, ki so uživale v domačnosti in gostoljubnosti ter obljubile,  da 
se prihodnje leto spet vrnejo v Lipovce. V okviru samega turnirja je HK Lipovci 
nabavil in predal svojemu namenu tudi defibrilator, ki je nameščen na igrišču v 
Lipovcih. Defibrilator je klub nabavil iz svojih sredstev, polovico sredstev pa je 
prispevala KS Lipovci. Večer pa se je zaključil, kljub močnemu dežju, z zabavo pod 
šotorom. Ob tem gre pohvala vsem članom kluba, ki so z veliko volje, truda in 
vloženega časa prispevali k odlični izvedbi dveh dni praznika hokeja v Lipovcih. 
 

 
 
Ob vseh tekmovalnih obvezah pa je članska ekipa v jesenskem delu odigrala tudi 
več prijateljskih tekem in se udeležila mednarodnih turnirjev. Veseli pa nas, da 
imajo tekme čedalje več gledalcev, kar pomeni, da je hokej v Lipovcih res doma. 
 
V HK Lipovci pa se obenem zavedamo, da bi hokej v Lipovcih zamrl v kolikor ne bi 
bilo podmladka. V preteklih letih so tako potekale mnoge aktivnosti s katerimi bi si 
klub zagotovil podmladek, ki bi nadaljeval tradicijo igranja hokeja na travi. Vložen 
trud, mnogo entuzijazma, žrtvovanega prostega časa se je obrestovalo in HK 
Lipovci je leto 2018 pričel s številčnim podmladkom. Že uigranim igralcem U13, ki 
trenirajo nekaj let, in začetnikom selekcije U10 iz leta 2017, se je v letu 2018 
pridružilo še več mladih igralcev. Konec leta tako zaključujemo s fantovsko ekipo 
U13, oblikovana je bila ekipa punc U13, kar pomeni temelj za igranje ženskega 
hokeja v Lipovcih ter oblikovani dve mešani ekipi U10. Prav tako nam je uspelo, s 
pomočjo OŠ Beltinci, zagnati krožek hokeja na OŠ Beltinci in s tem približati hokej 
tudi drugim otrokom iz Občine Beltinci. 
 

http://www.lipovci.si/
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V HK Lipovci tako želimo mladim igralcem, ob nadaljevanju tradicije igranja hokeja, 
približati tudi gibanje, ki naj postane vsakodnevnica ter jim privzgojiti občutek za 
timsko delo, vztrajnost, medsebojno spoštovanje, kolegionalnost, vrline, ki z vse 
večjo virtualizacijo življenja in s tem individualizacijo posameznikov zamirajo. Ta 
zadani cilj je vodil klub tudi v iskanje ustreznega trenerskega kadra, ki bi obvladoval 
tako tehnike igranja hokeja, kakor tudi ustrezna pedagoška znanja.  
 
Dodatni zagon mladinskemu pogonu je tako pomenil spomladanski prihod trenerja 
Petra Katovskega, ki z neutrudno pomočjo domačih trenerjev, z novimi 
pedagoškimi in tehničnimi pristopi uspešno trenira in motivira najmlajše igralce. 
Tudi najmlajši hokejisti redno in v velikem številu obiskujejo treninge, so motivirani 
ter željni novih veščin in večina njih ostane na igrišču, s hokejsko palico v rokah, še 
dolgo časa po treningu. 
 
Skupen trud kaže tudi že prve rezultate, igra se je vidno izboljšala, postala 
povezana, igralci so osvojili nove tehnike in tekme so postale prave poslastice, kar 
potrjuje tudi veliko število bučnih navijačev ob igrišču na prav vsaki tekmi. Vložen 
trud in vztrajnost so tudi prinesli ekipi U13 zasluženo 1. mesto tako na državnem 
prvenstvu v hokeju na travi, kakor tudi na dvoranskem prvenstvu v hokeju na travi v 
sezoni 2017/2018, ekipi U10 pa drugo mesto. Jesenski del državnega prvenstva 
2018/2019 pa sta obe selekciji zaključili na 1. mestu brez izgubljene točke. 
 
 

http://www.lipovci.si/
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Žal pa je tekem v Sloveniji premalo, da bi lahko igralci izkusili čim več dvobojev, 
zato se hokejski podmladek udeležuje tudi mednarodnih turnirjev, kjer si nabirajo 
prepotrebne izkušnje in spoznavajo igro ekip iz drugih okolij. Tako so se v letu 2018 
udeležili turnirjev v Zelini, Desiniču, Zagrebu, Predanovcih in napredek se vidi tudi v 
igranju na turnirjih. Če so še v pričetku leta U13 borili za mesta v sredini, U10 pa 
bili bolj na repu, so konec leta igralci že pokazali zavidljivo znanje in postali 
spoštujoč nasprotnik drugim ekipam z osvojenimi visokimi mesti. Vrhunec pa je bil 
dosežen na prvem mednarodnem turnirju  v Lipovcih, kjer je ekipa U13 v močni 
mednarodni konkurenci osvojila prvo mesto, U10 pa nesrečno četrto mesto.  
 
Ob takih rezultatih, predvsem pa v izkazanem entuzijazmu mladih igralcev, je pred 
HK Lipovci svetla prihodnost. Čeprav se delu z mladimi nameni prosti čas trenerjev 
in ostalih članov kluba se nam vsak vložen trenutek v mlade igralce večkratno 
povrne z nasmejanimi in srečnimi otroškimi obrazi, kar ne more odtehtati nobena 
druga zahvala.                   Za HK zapisal: Slavko Pivar 

 

7. V STAREM pustimo vse slabo in v NOVEM (nad)gradimo VSE DOBRO! 

 
Pod oknom večne neveste,  
spet  sliši se petje, 
stari ženin snel je klobuk, 
pod njim spomini oživijo: 
prijel jo je pod roko, 
skupaj šla sta po čebulo, 
ona očistila bo solze, 
dodala sta še zelje,  
v njem so skrite želje. 
Vse je hitro in hitreje, 
zdaj mu bosta pela hvalo…                     
že nosijo kozarce; 
vino. To je staro! Kje je mlado? 
Večni ženin dvignil je klobuk 
in jo skril v silvestrski poljub, 
na pragu objel je Staro (2018) 
in odšel z Mlado (2019).                                       
F2C          
 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Lipovci želi vsem 
krajanom Lipovec srečne in mirne praznike.  
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 

DOBRO, SREČNO, ZDRAVO…VSE DOBRO…                                                      

  
                    Vam želijo vsa društva, klubi, organizacije in Svet KS Lipovci 

http://www.lipovci.si/

