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4.  DRUŠTVENI UTRIP, �ESTITKE, OBVESTILA  
• Moški pevski zbor Lipovci je 6. dec. 2008 v vaškem domu pred nabito 

polno dvorano predstavil svojo 2. zgoš�enko z naslovom »Kaj je Müra 
šepetala – pesmi z Lipovskih poti«; zgoš�enko s priložnostno brošurico 
lahko dobite pri KUD Lipovci (041 846606) 

• v Ljubljani je letos doktoriral naš sokrajan dr. Hotimir Tivadar, povabili 
smo ga na sprejem s �lani sveta KS; iskrene �estitke 

• zahvaljujemo se vsem našim društvom, klubom, organizacijam, 
rekrutom in vsem posameznikom, ki so v letu 2008 na kakršen koli 
na�in pomagali pri promociji in razvoju našega kraja  

        
Vu�ja jama mora (p)ostati �ista in urejena……                     Kolesarska steza povezuje……. 

           
 
 
 
 

Spominski park Lipovci je poleg sanacije gramoznice Vu�ja jama, prenove notranjosti vaškega 
doma, izgradnje kolesarske steze in dveh odsekov javne razsvetljave - najve�ji izpeljan projekt 
sveta KS Lipovci v iztekajo�em se letu 2008. V letu 2009 pa nas �aka za�etek izvedbe projekta 
stoletja v Lipovcih: izgradnja kanalizacijskega omrežja – to bo �as, ko bomo skupaj 
dokazali, da v LIPOVCIH (z)moremo ve�… 
VSE DOBRO VAM ŽELI…………………………………………………………..Vaš SVET KS LIP0VCI 
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Odgovarja: Franc Cigan 
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Datum: 18. 12. 2008 
Številka: 128/2008-FC  
VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI           

Spoštovani! 
VSI SKUPAJ vljudno vabljeni na tradicionalni 

 
16. BOŽI�NI VE�ER - 

 
OBDARITEV  novorojencev v KS LIPOVCI 

 
v �etrtek, 25. decembra 2008 ob 18:00 uri pri kapeli Sv. 

Petra in Pavla v Lipovcih. 
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VESEL BOŽI�,    
SRE�NO 2008 

 
Vaš svet KS Lipovci 

 
P.S.  
Še posebej prosimo starše novorojencev, kateri so prejeli posebno vabilo, da 
se prireditve udeležijo. Nosilec prireditve so mladi rojeni leta 1991. 
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1. AKTIVNOSTI sveta KS Lipovci v vmesnem �asu: 
• na odseku TP Pinkava (od h. št. 56 do h. št. 71) je kon�ana izgradnja nove 

javne razsvetljave (4 lu�i) 
• priredili smo sprejem za starejše krajane, onemogle in bolne starejše pa smo 

obiskali z drobno pozornostjo 
• organiziran je bil zbor krajanov Lipovec, na katerem smo odlo�ali o namenski 

porabi sredstev pridobljenih iz izkoriš�anja in sanacije gramoznice Vu�ja jama 
(sklepi zbora so pod to�ko 2) 

• odprt je prenovljen vaški vodnjak (ve� pod to�ko 3) 
• za�ele so se aktivnosti za prenovo vaške kuhinje 
• pri�eli smo z aktivnostmi za obnovo mrliške vežice, zato se zahvaljujemo 

vsem, ki redno poravnavate simboli�nih 5,00 �  na letni ravni za vzdrževanje 
mrliške vežice 

• v vmesnem �asu sta bili: 16. redna in 11. koresponden�na seja  sveta KS 
Lipovci, ve� na www.lipovci.si. 

• 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.  

2. Zbor krajanov – kanalizacija (izsek iz zapisnika) 
SKLEP zbora krajanov Lipovec z dne, 9. nov. 2008: 
»Zbor krajanov Lipovci je seznanjen in se vpri�o prisotnih �lanov sveta KS 
Lipovci in župana Ob�ine Beltinci strinja, da se sredstva v višini 250.353,86 
EUR pridobljena iz naslova izkoriš�anja in sanacije gramoznice Vu�ja jama 
namenijo za sofinanciranje izgradnje kanalizacije upravi�encem v KS Lipovci 
pod naslednjimi pogoji:  
Upravi�enec do sofinanciranja izgradnje kanalizacije je vsako lipovsko 
gospodinjstvo, ki bo imelo z Ob�ino Beltinci sklenjeno pogodbo o 
izgradnji kanalizacije in bo imelo tudi pla�an sorazmerni del oz. 30 
obrokov, kar znese 1.001,70 EUR - to je polovico zneska do polne cene, ki 
znaša 2.003,40 EUR in sicer vklju�no do 1. 4. 2009.  
Ob�ina Beltinci sklene s KS Lipovci pogodbo, v kateri se KS Lipovci zaveže 
sofinancirati sorazmerni del izgradnje kanalizacije vsem upravi�encem, seznam 
upravi�encev je priloga te pogodbe in ga izdela Ob�ina Beltinci po kriterijih iz 1. 
to�ke tega sklepa. Sorazmerni del se izra�una tako, da se znesek 250.353,86 
EUR deli s številom upravi�encev. Po 1. 4. 2009 se smatra, da so zadevna 
sredstva sorazmerno namenjena oz. dokon�no porazdeljena upravi�encem za 
sofinanciranje izgradnje kanalizacije pod zgoraj navedenimi pogoji.  
V 15. dneh po izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Lipovcih bo 
KS Lipovci sredstva v višini 250.353,86 EUR nakazala na ra�un Ob�ine 
Beltinci; do takrat pa ima KS Lipovci sredstva namenjena za sofinanciranje 
izgradnje kanalizacije v KS Lipovci na vezani vlogi pri banki; vse obresti iz tega 
naslova pripadajo KS Lipovci in se lahko porabijo za urejanje infrastrukture v 
KS Lipovci po predhodnem sklepu Sveta KS Lipovci.«  
Sledila je razprava o predlaganem sklepu s strani sveta KS Lipovci…  
Celoten zapisnik si preberite v novi - 12. številki krajevnega glasila 
Lipouvska pout. 
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3.  ODPRTJE PRENOVLJENEGA VAŠKEGA VODNJAKA 

Pred vaškim domom Lipovci je bila  v nedeljo 23. nov. 2008 ob 14.00 uri 
slovesnost ob otvoritvi prenovljenega vodnjaka. Projekt so sofinancirali: 
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, ZZV MS in Pokrajinskim muzejem MS. Projekt obnove 
vaškega vodnjaka v Lipovcih vsebuje celostno ureditev obstoje�ega vodnega vira, 
vzpostavitev nove vodne u�ne poti ter promocijo zdrave in �iste pitne vode. Ta vodnjak v 
Lipovcih je v preteklosti imel pomembno vlogo. Svojo primarno funkcijo je opravljal od 
leta 1890 do 1978, ko je prenehalo delovanje osnovne šole v Lipovcih, v zgradbi 
današnjega vaškega doma. Tudi njegova podoba se je skozi �as spreminjala. Ogrodje 
vodnjaka je bilo leseno in kamnito, pokrit je bil z doma izdelano strešno ope�no kritino – 
doma�im �rejpom, v zadnjem obdobju pa je imel kovinsko �rpalko. Pred samo 
postavitvijo obnovljenega vodnjaka so �lani PGD Lipovci in doma�i izvajalci del, vodnjak 
poglobili za 3 metre in vstavili 5 novih betonskih cevi. Globina vodnjaka znaša tako 7 

metrov in vsebuje skupaj 7 
betonskih cevi. Voda v vodnjaku je 
do višine treh metrov in bo po 
krajšem �asu tudi pitna.Obnovil ga 
je doma�i mojster Franc Mau�ec, 
vedro je izdelal mojster Kuzma iz 
Gan�an, poglobitev pa je 
koordiniralo PGD Lipovci. Vsem – 
HVALA!                                                                              
Na slovesnosti so sodelovala vsa 
lipovska društva in klubi ter 
organizacije, sam vodnjak pa sta 
ob županu ob�ine Beltinci in 
predsedniku KS Lipovci pomagala 

odkriti  Nataša Hajdinjak – direktorica Službe za marketing družbe Helios iz Domžal in 
dr. Mitja Bricelj – državni sekretar z Ministrstva za okolje in prostor (na sliki, vir: 
www.helios.si)� 

�

Prvo vodo je iz vodnjaka potegnil predsednik TD Lipovci, kateremu je vodnjak zaupan v 
upravljanje, prvi pokuševalci vode pa so bili naši državni prvaki v hokeju na travi – igralci 
HK Pliva Lipovci z vodstvom kluba na �elu (na sliki,  vir: www.helios.si).� 


