8. AKTIVNOSTI sveta KS Lipovci v vmesnem asu:
•

Ob novi kolesarski stezi od h.št. 51 c do zaselka pri železniški postaji so
montirane 3 nove lu i
javne razsvetljave.

kon ana
je
izgradnja
Spominskega parka za
lipovsko kapelo in odkrit
kip akademskemu slikarju
Karlu Jakobu (ve o tem
je bilo v prejšnji Lip.
poutici, foto Marko Sraka)
•
na ŠRC je bila ob igriš u
za odbojko na mivki
postavljena
visoka
kovinsko-ži na ograja, ki
prepre uje zlet žoge na sosednja polja. Isto asno so bili premaknjeni bivalni
kontejnerji, katere je z vili arjem brezpla no preselil g. Štefan Sraka s.p., za
kar se mu iskreno zahvaljujemo.
sanirana je bila streha na vaškem domu, ki jo je prizadelo neurje; prav tako je
bila zamenjana kovinska strešna konstrukcija na vodnem hramu, dali smo
pobudo ob inskemu svetu za pomo pri sanaciji strehe doma ije Rajbar, ki jo
je prav tako poškodovalo neurje
okrog celotnega pokopališ a je obrezana živa meja (ciprese)
izvedeno je bilo krpanje udarnih jam na asfaltiranih cestah KS Lipovci
na pobudo sveta KS Lipovci je Elektro izvedel rekonstrukcijo elektri nega
omrežja od TP Pinkava (h.št.56) do h. št. 71. Obstoje e zra no elektri no
omrežje je bilo demontirano in nadomeš eno z zemeljskim. Isto asno poteka
na tem odseku izgradnja nove javne razsvetljave (4 lu i), investitor je KS
Lipovci.
v vmesnem asu so bile: 15. redna in 9. ter 10 koresponden na seja sveta KS
Lipovci, ve na www.lipovci.si.
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PROSIMO, da vsa vaša vprašanja in pobude naslavljajte direktno na
pristojnega lana sveta KS (ve na: www.lipovci.si) ali na elektronski naslov:
ks.lipovci@siol.net ali pisno na naslov: Svet KS Lipovci 2. Na vsa taka vprašanja
smo do zdaj v svetu KS Lipovci odgovorili in jih tudi uspešno rešili. V zadnjem asu
se namre dogaja, da »nekateri posameznik« iš e odgovore na »lahka
vprašanja« v oddaji »Trn v peti« na Murskem valu – ali pa celo preko sodiš a,
ne da bi vprašanje prej postavil vodstvu KS. Tako »nastopanje« v medijih oblikuje
napa no in negativno podobo našega kraja Lipovci.
Modro in povezovalno je, da se prej pogovorimo,
najdemo rešitev in si stisnemo roke.
V teh jesenskih dneh, ki bodo kmalu prešli v zimske
– vam želimo im ve topline, razumevanja in toplih
stiskov rok…

Svet KS Lipovci

»LIPOUVSKA POUTICA, št. 13«
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Datum: 3. 11. 2008
Številka: 111 /2008-FC

VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI

Spoštovani!
Kon ano je izkoriš anje gramoza iz gramoznice Vu ja jama, katere gramoz
je prav tako doprinesel, da je bila pomurska avtocesta predana v uporabo na
rok oz. še prej. Sedaj sledi samo še kon na sanacija gramoznice, ki jo že izvaja
koncesionar v skladu z dogovorom. V nadaljevanju pa bomo Lipov arji sami
skrbeli za okolico Vu je jame. Kot je javno znano je KS Lipovci po posebni
pogodbi dobivala od koncesionarja odškodnino po m3 izkopanega gramoza
(ve pod to ko 4).

1.

Na podlagi 65. lena Statuta Ob ine Beltinci in
sklepa 15. redne seje sveta KS Lipovci sklicujem
ZBOR KRAJANOV LIPOVEC,
ki bo v nedeljo 9. 11. 2008 ob 11. uri v vaškem domu Lipovci.
Dnevni red:
1. Sofinanciranje izgradnje kanalizacije lipovskim gospodinjstvom iz
sredstev pridobljenih iz izkoriš anja gramoza iz gramoznice Vu ja jama.
2. Dolo itev predstavnika uporabnikov CATV sistema Beltinci iz KS
Lipovci. ve na: www.lipovci.si

VABLJENI !

Franc Cigan,
predsednik sveta KS Lipovci

2. SPREJEM ZA STAREJŠE KRAJANE KS Lipovci

bo v soboto 15. nov. 2008: ob 11. uri sv. maša v kapeli
sv. Petra in Pavla. Po sv. maši, ob cca 12. uri sledi kulturni
program in pogostitev v vaškem domu. Do 14. nov. 2008
bo vse starejše krajane obiskal kurir, pri katerem prijavite
udeležbo. Prosimo vse sorodnike starejših, da pri kurirju
prijavite starejše, ki so bolni ali onemogli in pa tiste, ki so v
bolnišnici ali v domu za starejše, da jih bomo obiskali.
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3. ODPRTJE PRENOVLJENEGA VAŠKEGA VODNJAKA

pred vaškim domom Lipovci bo v nedeljo 23. nov. 2008 ob 14.00 uri. Projekt
sofinancirajo in izvajajo: Heliosov sklad za ohranjanje istih slovenskih voda v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, KS Lipovci in Ob ina Beltinci v
sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo ter Osnovno šolo Beltinci. VABLJENI!

4. VU JA JAMA in KANALIZACIJA

Predstavljamo vam kon ne podatke o koli inah izkopanega gramoza iz Vu je
jame in zbrano denarno nadomestilo iz tega naslova. Od februarja 2007 do
julija 2008 je bilo iz Vu je jame odpeljanih 20928 kamionov gramoza oz.
352.611,07 m3 gramoza (vir: število tehtalnih listov iz zbirnega poro ila),
za kar je KS prejela 250.353,86 odškodnine (1m3 = 0,71 ). V svetu KS
Lipovci smo vsak mesec preverjali poro ila koncesionarja in sproti opozarjali na
morebitne napake, vsa ta dokumentacija se hrani v arhivu sveta KS.
Sodelovanje s koncesionarjem je bilo korektno, preostaja nam le še kon na
sanacija, za kar bo poskrbel koncesionar v skladu z rudarskim projektom;
potem pa nadaljevanje ureditve v lastni režiji, za kar bodo potrebna prav tako
dolo ena sredstva. Na zboru krajanov, ki bo v nedeljo 9. 11. 2008 ob 11:00
uri bomo sprejeli ustrezni sklep glede sofinanciranja izgradnje kanalizacije iz
sredstev pridobljenih iz naslova izkoriš anja gramoza iz Vu je jame. Na zbor
krajanov je povabljen tudi g. Milan Kerman, župan naše ob ine, da nam
predstavi projekt izgradnje kanalizacije v Lipovcih s asovnega in finan nega
vidika. Vabljeni!

5. PONOVNO obvestilo inšpektorice: SEŽIGANJE ODPADKOV

DOMA-SAMOPOVZRO ENO ONESNAŽEVANJE OKOLJA
Od našega znanja in ozaveš enosti je odvisno, koliko lahko s pravilnim
kurjenjem v napravah za pridobivanje toplote, pripomoremo k zmanjšanju
onesnaževanja okolja. Kotli za centralno ogrevanje in pe i niso smetnjaki,
kjer lahko pokurimo vse vrste odpadkov. Tako ni dovoljeno kuriti: z lesnimi
odpadki, ki vsebujejo lepila, barve, sredstva za impregnacijo (npr. vezane
ploš e iverke, barvan les, železniški pragovi, elektri ni drogovi itd.), z odpadki
vseh vrst (plasti ni odpadki, kuhinjski odpadki, moker les, potiskan papir itd.), z
odpadnimi motornimi in drugimi olji.
Da zagotovimo im 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. Za ve informacij na tel.: 02 5413535
Alenka Maroša, medob inska inšpektorica.
Prosimo, da upoštevate navedena opozorila, saj so globe za kršitve VISOKE!
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6. GENERACIJA 1991 na vrsti ste,

da skupaj s Svetom KS, KUD-om in Kapelskim odborom Lipovci pripravite v
skladu s tradicijo Boži ni ve er pri naši kapeli. To je uvod v vaše aktivnosti, ki
se bodo nadaljevale v letu 2009 pred praznikom dela in se zaklju ile z vašim
sodelovanjem pri pripravi proš enja. Dogovarjajte in sestankujte se že zdaj!

7. DRUŠTVENI UTRIP, ESTITKE, OBVESTILA
•

•

•

•

•
•
•
•
•

23. 8. 2008 so bile 9. vaške igre ob ine Beltinci, doma in iger je bila
KS Lipovci na našem ŠRC pod taktirko KMN Lipovci in HK Pliva
Lipovci. estitke za odli no organizacijo in športno borbo vsem
posameznikom, predvsem pa zmagovalni ekipi NAŠE KS LIPOVCI,
katera je že etrti zmagala in tako postala najuspešnejša ekipa
vaških iger.
Turisti no društvo Lipovci je v nedeljo 14. 9. 2008 na ŠRC Lipovci
organiziralo 6. Praznik bu – pozdrav jeseni, tekmovanje v kuhanju
enolon nice, isto asno je bila razglašena NAJDOMA IJA Lipovec
(Vinkovi , h. št. 105), kateri iskreno estitamo; hkrati pa pozivamo vse,
da še naprej skrbijo za urejenost naših doma ij, ki so zrcalo našega
kraja.
PGD Lipovci, Gasilska zveza Beltinci in renšovci so uspešno
organizirali: Mladinski gasilski tabor, ki je bil v soboto 6. 9. 2008 na
ŠRC Lipovci. Poleg gasilcev so se predstavili Slovenska vojska, Policija
in RKS. V mesecu oktobru je bil dan odprtih vrat PGD Lipovci.
lani HK Pliva Lipovci so obnovili ograjo okrog hokejskega igriš a,
katero je v vsem sijaju znova gostilo naše državne prvake v hokeju na
ledu – ekipo Acroni Jesenice z NHL zvezdnikom Anžejem Kopitarjem.
Vsem skupaj velja PRIZNANJE za izvedeno delo in odli no
organizacijo navedenega sre anja dveh hokejskih prvakov, kakor tudi
za odli ne rezultate letošnje sezone.
kapelski odbor Lipovci je obnovil ozvo enje v kapeli
Moški pevski zbor Lipovci se pripravlja na predstavitev 2. CD-ja in
priložnostne brošurice, ki bo v decembru
stekle so priprave na izid 12. št. Lipouvke pouti (prispevke lahko
pošljete na: ema.mesaric@zzv-ms.si do 30.nov. 2008
KORK Lipovci ve NE izvaja preventivnih merjenj krvnega tlaka in
sladkorja, ki so potekala vsako 3. nedeljo v mesecu v vaškem domu
v mesecu juniju je Slavko Pivar odstopil s funkcije lana in tajnika
sveta KS Lipovci zaradi osebnih razlogov in službenih obveznosti. Svet
KS Lipovci se mu zahvaljuje za sodelovanje in njegov doprinos k
razvoju naše KS. Njegove aktivnosti sta prevzela Franc Cigan (spletna
stran) in Ema Mesari (Lipouvska pout) ter Franc Baliga (pisanje
zapisnikov).
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