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VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

P O L E T J E 
je čas sprostitve, utrditve  vezi na vseh področjih, še posebej pa nabiranja 

svežih moči. 
Za marsikoga je ravno začetek poletja najlepši čas…ČAS POČITNIC. Druga 

polovica junija je čas, ko ujamemo čar sončnega obrata v preživetju najdaljšega 
dne in najkrajše noči, ko v kresni zori nabiramo rosice v travi in praproti  ter si  
jih vtremo v obraz za večno mladost,  to je podoživljaj srečanja s slikarji, dan 

naših sanj – državnosti,  to je čas, ki doseže vrhunec na dan sv. Petra in Pavla 
– zavetnikov našega kraja, ko  ob proščenju vedno znova doživimo radost… 

Zato – ujemimo in žívimo ta ČAS! 

1. AKTIVNOSTI sveta KS Lipovci v vmesnem času: 
 Končana je kolesarska steza od h.št. 51c do  krožišča in naprej ob 

Pomgradu do zaselka proti železniški postaji. To je za naš kraj 
pomembna pridobitev in predstavlja varen most peščem in kolesarjem 
pri vsakodnevni migraciji na tej relaciji. 

 Ob kolesarski stezi je izgrajen nov električni zemeljski dovod za javno 
razsvetljavo, kmalu bodo montirane tudi 3 dodatne ulične luči. 

 po skoraj 20. letih je bila opravljena sanacija notranjosti vaškega doma: 
montiran je armstrong strop, napeljana je nova električna napeljava za 
nove luči po celotnem vaškem domu, prav tako je vaški dom osvežen z 
novim barvnim opleskom, istočasno so bile montirane nove zaključne 
letve. Investicija je znesla cca 10.000,00 EUR, del sredstev (1.000 
EUR) smo pridobili s prijavo projekta na JSDK. V prihodnosti imamo v 
planu montirati novo kuhinjo… 

 Na podlagi izdelanega idejnega projekta in pridobljenih javnih ponudb 
se bo v juliju končno začela težko pričakovana izgradnja spominskega 
parka za lipovsko kapelo, (več pod točko 3). 

 Delno so gramozirane  bankine na cestah Krčevina in Park Pinkava, 
kakor je Turistično društvo poimenovalo nekdanje (že pozabljene) 
Vaške grabe. Prav tako je gramozirana poljska cesta od Vučje jame 
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proti avtocesti,  del ceste preko Dobla, gramozirane pa bodo tudi ostale 
poljske poti. 

 Na pokopališču so obrezane grmovnice in urejena gredica ob cesti, 
gramozirano in utrjeno pa je tudi mesto, kjer se nahaja kontejner 

 Izvedena je bila čistilna akcija, od 1135 Lipovčarjev se nas je akcije 
udeležilo le 10 krajanov (več pod točko 4) 

 že lansko leto smo dali pobudo in se skupaj z Občino in OŠ Beltinci 
prijavili na Heliosov sklad s projektom Obnova vodnjaka pri vaškem 
domu  in uspeli. Heliosov sklad bo sofinanciral obnovo vodnjaka v višini 
2.000,00 EUR, pogodba je že podpisana. 

 v vmesnem času sta bili 13. in 14. redni  seji sveta KS Lipovci, več na 
www.lipovci.si po potrditvi zapisnikov. 

 Vsa vaša vprašanja in pobude naslavljajte direktno na pristojnega 
člana sveta KS ali na elektronski naslov: ks.lipovci@siol.net ali 
pisno na naslov: Svet KS Lipovci 2. 

                                                  

2. VUČJA JAMA in KANALIZACIJA 

Po končanju izkoriščanja in sanacije Vučja jama bo sklican zbor krajanov 
(predvidoma v septembru), kjer bo podano končno poročilo in sprejem 
ustreznih sklepov glede sofinanciranja izgradnje kanalizacije iz sredstev 
pridobljenih iz naslova izkoriščanja gramoza iz Vučje jame. Na zbor krajanov 
bomo povabili tudi župana naše občine, da nam predstavi projekt izgradnje 
kanalizacije v Lipovcih s časovnega in finančnega vidika. O vseh aktivnostih v 
zvezi s tem bodo vsa gospodinjstva pravočasno obveščena. 
 

333.699,62 236.926,73 5.483,04 242.409,77 233.499,78 

skupaj m3 
skupaj € 

zaračunano obresti € 

Skupaj 
zaračunano + 

obresti € 
skupaj € plačano + 
obresti na računu 

Izsek iz Poročila o izkoriščanju in sanaciji Vučje jame, nakazila in obresti  do 
31.5.2008, za mesec junij še pričakujemo 8.909,99 EUR priliva. 

  

3. SPOMINSKI  PARK    
LIPOVCI 

Svet KS je na svoji 14. redni 
seji sprejel finančni načrt za 
izgradnjo spominskega 
parka Lipovci za lipovsko 
kapelo, s čimer bo središče 
našega kraja tudi simbolično 
poudarjeno in ta način 
postalo pomembna turistična 
pridobitev celotne naše 
občine. Projekt je zelo 

http://www.lipovci.si/
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zahteven in je zasnovan kot zaključena celota, pri čemer so bili upoštevani 
naravni materiali: poleg doprsnih kipov slikarjev Jakoba in Izaka bo v središču 
parka fontana kot spomin na usahli potok Pinkava, klopi, koši, nova drevesa in 
grmovnice,  park bo obdan z višjimi betonskimi robniki, živo mejo in kasneje s 
pločnikom tlakovanim z granitnimi kockami vključno okrog kapele. Odkritje 
kipa slikarju Karlu Jakobu ob njegovi 100.-obletnici rojstva je predvideno 
v drugi polovici avgusta. Zaradi te izgradnje bo občasno moten promet, zato 
opozarjamo še posebej na previdno vožnjo in prosimo za  razumevanje.  
 

4. PPOORROOČČIILLOO  OO  ČČIISSTTIILLNNII  AAKKCCIIJJII  VV  LLIIPPOOVVCCIIHH  
Velike spomladanske ČISTILNE AKCIJE, ki je bila v soboto, dne 10. maja 2008 
od 9:00 do 12:00 ure se nas je udeležilo le 10 posameznikov, kljub temu, da je 
bilo obveščanje o akciji po: www.lipovci.si, oglasnih deskah, SMS-ih in CATV 
Beltinci.  
Nekaj kratkih informacij: 
Udeležba: svet KS Lipovci (Franc Cigan in Janko Bezjak), prisoten je bil tudi  
javni delavec Anton Erjavec. Zaradi malo številne udeležbe je akcija je stekla le 
v dveh skupinah: 1. skupina - Vučja jama z okolico, kjer je bil odstranjen plevel 
z brežin in pobrani odpadki, v Vučji jami pa smo nastavili tudi prazna vreča za 
odpadke. 2. skupina – okopavanje gredic in obrezovanje grmičkov na 
pokopališču. Nabrali smo za 20 vreč raznih odpadkov, katere smo odložili v 
keson za odpadke na lipovskem pokopališču – tako občini Beltinci ni bilo 
potrebno organizirati posebnega odvoza odpadkov. Ob 12:00 je svet KS 
Lipovci organiziral topel obrok in osvežilno pijačo za udeležence. Še več bi 
lahko storili, če bi se nam pridružil še kdo od 1135 Lipovčarjev… 
 

5. Obvestilo inšpektorice: SEŽIGANJE ODPADKOV DOMA-

SAMOPOVZROČENO  ONESNAŽEVANJE  OKOLJA  

  
Od našega znanja in ozaveščenosti je odvisno, koliko lahko s pravilnim 
kurjenjem v napravah za pridobivanje toplote, pripomoremo k zmanjšanju 
onesnaževanja okolja. Kotli za centralno ogrevanje in peči niso smetnjaki, kjer 
lahko pokurimo vse vrste odpadkov. Tako ni dovoljeno kuriti: 
- z lesnimi odpadki, ki vsebujejo lepila, barve, sredstva za impregnacijo (npr. 
vezane plošce iverke, barvan les, železniški pragovi, elektricni drogovi itd.) 
- z odpadki vseh vrst (plastični odpadki, kuhinjski odpadki, moker les, potiskan 
papir itd.) 
- z odpadnimi motornimi in drugimi olji. 
V procesu gorenja se sproščajo nevarne spojine (npr. dioksini), ki se nalagajo v 
okolje (v zrak, zemljo in vodo). 
Človek vnaša dioksine in ostale nevarne spojine z vdihavanjem 
onesnaženega zraka, direktno preko kože, z uživanjem živil, onesnaženih 
rastlin, živali, vode. Ljudje, ki so izpostavljeni dioksinom zbolijo za rakom, 

http://www.lipovci.si/
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nastanejo okvare na zarodkih, prizadet je imunski sistem, sladkorna bolezen, 
motnje tvorbe sklenine pri otrocih. 
Odpadni materiali, kot so plastika, stiropor, revije in star papir so primerni za 
recikliranje, zato jih sortirajmo, zbirajmo in oddajajmo pooblaščenemu izvajalcu 
gospod. javne službe za zbiranje komunalnih odpadkov. 
Da zagotovimo čim daljše in zdravo življenje nam in našim otrokom, vnukom, 
pravnukom....NE KURIMO zgoraj navedenih ODPADKOV. 
Ugotavljanje pomanjkljivosti, ki vplivajo na emisije snovi v zrak ali tveganje za 
okolje zaradi onesnaževanja z gorivi ali ostanki zgorevanja nadzira 
Inšpektorat RS za okolje in prostor. 

                                                                                        Alenka Maroša 
Medobčinska inšpektorica 

6.  DRUŠTVENI UTRIP  
KUD in TD Lipovci sta v maju organizirala Večer ljudskih pesmi in napevov. 
KMN Lipovci je v juniju praznoval 30 let organiziranega delovanja.  
HK Pliva Lipovci je v iztekajoči se sezoni osvojih kar 6 lovorik. 
Aquila – začela se je že 16. - tradicionalna likovna kolonija Izak Lipovci, ki traja 
od 22. do 28. junija 2008. 
PGD Lipovci: na sektorskih vajah v Bratoncih so člani osvojili 2. mesto, 
sodelovali so tudi pionirji in mladinci; veliko pozornost pa je pritegnila lipovska 
ekipa članic – edina nežnejšega spola na tekmovanju (na sliki s ponosnim 

poveljnikom Boštjanom Tivadarjem). 

 
 
VSEM SKUPAJ – ISKRENE ČESTITKE. 
   
Čestitamo ob dnevu DRŽAVNOSTI in vam želimo prijetne POČITNIŠKE dneve! 

 
Svet KS Lipovci  


