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LIPOUVSKAPOUTICA, št. 61 
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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: 6. 3. 2020         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

Svet KS Lipovci v sodelovanju s KUD Lipovci vabi na sprejem 
deklet, mater in žena ob žensko-materinskem dnevu, ki bo v 
soboto, 14. 3. 2020 ob 18. uri v vaškem domu Lipovci. Ob tem 
prazniku vam iskreno čestitamo ter želimo vse najboljše. 
Po kulturnem programu bo sledila pogostitev in zabavno druženje. Prijave zbiramo 
do 12. 3. 2020 v Trgovini Tuš Lipovci, prijavnina znaša 5,00 € po osebi. 

 
 

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 v začetku leta potekajo zbori članov naših društev in klubov, ki so med 

najaktivnejšimi v naši občini. Termini zborov in kontakti društev ter klubov so 
objavljeni na www.lipovci.si, vabljeni,  

 Vezilje KUD Lipovci že pripravljajo izdelke za tradicionalno 9. razstavo, za 
katero boste prejeli posebno vabilo,  

http://www.lipovci.si/
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 Študijski krožek Lipovci pripravlja izdelke iz šibja za tradicionalno razstavo 
izdelkov, za katero boste prejeli posebno vabilo, 

nadaljuje zgodbo o USPEHU: na območju 
občine Beltinci je bil HK Lipovci proglašen za 
2. najboljši športni kolektiv, 2. najboljši športnik 
je hokejist Martin Mesarič, v dvoranskem 
držav. prvenstvu, ki se je februarja odvijalo v 
Murski Soboti pa je HK osvojil državni naslov v 
ČLANSKI konkurenci in v kategorijah U10, 

U13 in U16,        
na EU prvenstvu 
Chalenge II pa so 
osvojili 2. mesto in 
se tako uvrstili v višji 
rang evropskega 
hokeja, Miha 
Zadravec je bil 
proglašen za 
najboljšega vratarja 
prvenstva. BRAVO!  
 

Za najbolj perspektivne 
športnike pa so bili izbrani 
Lipovčani: Maruša Erjavec 
(atletika) in hokejista Timotej 
Tivadar ter Luka Makovec.  
 
Posebno priznanje za izjemne 
dosežke na področju za slepe 
in slabovidne je prejela Silva 
Mlinarič.  
ČESTITAMO! Več na: 
www.lipovci.si 
 

 TD Lipovci je v pustnem času izvedlo tradicionalno pustno povorko, 

 Velika čistilno-ureditvena akcija bo 28. 3. 2020 (več pod točko 3), 

 Ob Vučji jami je prepovedano odlagati material za kres (več pod točko 4), 

 Zamenjano je bilo cesto ogledalo pri h. št. 42 (bilo je razbito s strani 
vandalov, kakor tudi skulptura ob Vučji jami, zato zadevo preiskuje policija),  

 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. 

http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
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 izveden je bil 27. božični večer, na katerem smo obdarili novorojence 

minulega leta, hvala GENERACIJI 2002, več na www.lipovci.si 
 

2. Obvestilo Kapelskega odbora o 
nadaljevanju obnovitvenih del na kapeli – III. 
etapa 
V sklopu priprav na 100. obletnico naše kapele bomo v 
letu 2020/21 prekrili kapelo z novo opečno kritino in 
zamenjali leseni del ostrešja, kjer bo to potrebno. Po 
prvih ocenah bodo ta dela znesla čez 10.000,00 €, zato smo 

spet začeli z zbiranjem prostovoljnih prispevkov in sicer vsako prvo nedeljo v 
mesecu, tako smo v februarju zbrali 1135,00 €, v marcu pa 1.665,00 €, stanje na 
računu dne 3. 3. 2020 tako znaša: 5.658,00 €, naslednja nabirka bo v nedeljo 5. 
aprila 2020 med 10. in 12. uro v lipovski kapeli. 
Hvala vsem, ki tudi ob pogrebih naših krajanov darujete za lipovsko kapelo 
(nazadnje za pok. Šteharnik 20 €, Kociper, 60 € in Franca Jakoba 380 €). V zahvalo 
navedbe pok. Štefana Klemenčiča (padel med II. svet. vojno) na spominski plošči 
na fasadi kapele sta darovali za kapelo Marija Klemenčič (h.št. 27) in Marija Tratnjek, 
(h. št. 141) in sicer vsaka po 100,00 €. Naj počivaju v miru! 
 

3. Delovno-ureditvena akcija Lipovci 2020 
bo organizirana v soboto dne, 28. 3. 2020 po naslednjem programu: 

 
- Od 7,30 do 8. ure zbiranje na ŠRC Lipovci, vpis v evidenco, razdelitev v 

skupine, od 8. do 14. ure potek akcije, od 14. ure naprej piknik in druženje. 

 

http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
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Plan dela na akciji: 

ŠRC: sanacija ograje okrog hokejskega igrišča, Vučja jama: odrez odvečnega 
drevja in vejevja, ureditev brežin, zasaditev dodatnih dreves, sanacija poškodovane 
skulpture in starih klopi,  

Spominski park za kapelo: ureditev, odstranitev odvečnega rastja, zasaditev 
češnje, zeleni trikotniki, info točke, prometni znaki po celotni KS: po potrebi odrez 
vej in ureditev, prebarvanje klopi, po potrebi izravnava in utrditev vseh prometnih 
znakov po KS, čiščenje obcestnega jarka na ovinku pri h.št. 41a, ureditev bankin: 
po celotni KS, kjer je to potrebno, vaški dom: ureditev okolice, obrez vinske trte, 
popravilo vrtne ograje in zunanje strešne škatle ob sanitarijah. 

PGD Lipovci obvešča, da bodo v času akcije zbirali odpadno staro železo, 
več infromacij: 041 225 766 (Mirjan Sraka). 

Prosimo VSE ljudi, ki čutijo pripadnost in odgovornost za urejenost našega kraja in 
imajo voljo, veselje ter fizično sposobnost za sodelovanje v akciji, da se le-te 
udeležijo, tako nas bo več na seznamu: »Ne vprašuj samo kaj lahko skupnost še 
naredi zate, vprašaj se, kaj lahko ti narediš za skupnost.« Posebej prosimo 
predsednike društev in klubov, da k akciji animirajo čim več članov. O akciji se bo 
vodil seznam prisotnosti, sodelovanje na akciji je prostovoljno, vsak skrbi in 
odgovarja za svojo varnost. Prosimo, da s sabo prinesete različno orodje: lopate, 
grablje, male in  velike vrtne škarje, metle, idr.  Se vidimo!     

4. Prepovedano odlaganje materiala za kres ob Vučji jami   
Svet KS Lipovci je na svoji 5. 
redni seji sprejel sklep št. 53: 
Zaradi varnosti, požarne 
ogroženosti in iz ekološkega 
razloga bo letos in v prihodnje 
prvomajsko kresovanje ob 
Vučji jami na simbolični ravni. 
To pomeni, da bo KS Lipovci 
sama poskrbela potreben 
lesni material za kres in da je 
strogo prepovedano voziti 
odpadke, vejevje in ostali 

gorljivi material na mesto kresovanja ob Vučji jami, kršitelji se prijavijo 
pristojnim službam! Pred cestnim vhodom v gramoznico bo zaklenjena 
zapornica! 
Za vse potrebne informacije glede oddaje lesnega materiala in drugih 
odpadkov se obrnite na Zbirni center Beltinci: https://www.saubermacher-
komunala.si/kje-zbiramo-o…/beltinci oz. na Saubermacher-Komunala: +386 
(0)2 526 84 50. 

Vse dobro vam želi Vas Svet KS Lipovci 

http://www.lipovci.si/
https://www.saubermacher-komunala.si/kje-zbiramo-odpadke/beltinci?fbclid=IwAR0xyrSAfI7r01N2wZNoAL_HU6A4RKFbGxr5jxzI5E0m71qdmhGmijUdKiI
https://www.saubermacher-komunala.si/kje-zbiramo-odpadke/beltinci?fbclid=IwAR0xyrSAfI7r01N2wZNoAL_HU6A4RKFbGxr5jxzI5E0m71qdmhGmijUdKiI

