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VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI

foto Caki

Prebujajoča se pomlad nam po Vstajenju neumrljivega Ţivljenja kot
na dlani ponuja pogled skozi odprte cvetove v modrino jasne
prihodnosti.
Privoščimo si ta pogled, ki nam ga narava daje zastonj - navkljub
vsesplošni recesiji, katero še dodatno napihujejo mediji in ne
dovolimo nikomur, da bi nam to lepoto, svežino in čistost na
kakršenkoli način onesnažil.
To svojo namero bomo najbolje dokazali 18. aprila 2009 (več pod
točko 2).
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1. AKTIVNOSTI sveta KS Lipovci v vmesnem času:








v marcu je bil ob dnevu žena in materinstva organiziran sprejem za ženske
na »Tratah« je montirana nova dodatna luč javne razsvetljave
za boljšo varnost v cestnem prometu je montirano dodatno ogledalo pri
h. št. 54, ob zelenicah, ki sta jih predhodno uredila javna delavca – pa
so postavljeni varnostno-svetlobni obcestni stebrički
nadaljujemo z aktivnostmi za obnovo mrliške veţice, (več pod točko
3)
pridobili smo ponudbe za sanacijo poljskih poti, ki bodo kmalu sanirane,
prav tako so v teku aktivnosti za krpanje udarnih jam na asfaltiranih
cestah v KS
v vmesnem času sta bili 12. korespondenčna in 18. redna seja sveta
KS Lipovci, na kateri smo med drugim obravnavali seznam
upravičencev do sofinanciranja kanalizacije, (več pod točko 4),
PROSIMO, da vsa vaša vprašanja in pobude naslavljajte direktno
na pristojnega člana sveta KS (več na: www.lipovci.si) ali na
elektronski naslov: ks.lipovci@siol.net ali pisno na naslov: Svet KS
Lipovci 2.

2. ČISTILNO-UREDITVENA AKCIJA V KS Lipovci
V sklopu občinske čistilne akcije svet KS Lipovci skupaj s
krajevnimi društvi, klubi in odbori organizira in vse vabi na:
Čistilno-ureditveno akcijo, ki bo v soboto 18. aprila 2009, zbirališče na ŠRC
ob 8.30 uri, načrt aktivnosti na akciji:
1. HK Pliva in KMN Lipovci: ŠRC z okolico. Za koordinacijo zadolžen Ivan Zajc.
2. TD in KUD Lipovci (ureditev zelenic na lokacijah vaški dom, Trate, Kous,
Erjavec, pokopališče, ocvetličenje in ureditev turističnih tabel). Za koordinacijo
zadolžena Janko Bezjak in Ema Mesarič.
3. Kapelski odbor: ureditev gredic pri kapeli. Za koordinacijo zadolžen Franc
Cigan.
4. Aquila, PGD: Vučja jama (odstranitev plevela z brežin, pobiranje smeti,
koši…). Za koordinacijo zadolžena Alojz Sraka in Franc Baligač.
5. Rekruti: pobiranje smeti na relaciji od Vučje jame – Park Pinkava oz. vaški
breg – po kolesarski stezi mimo Vrtnice – čez krožišče po kolesarski stezi ob
betonarni do železniške postaje – potem ena skupina nazaj čez krožišče proti
vasi in najprej do vaškega doma – druga skupina pa čez krožišče ob kolesarski
stezi do kapelice (križišče Bratonci) – pokopališče – vaški dom – tu se skupini
spet združita in gresta skupaj v smeri Gančani – Krčevina – Čreta – ŠRC. Za
koordinacijo zadolžen Franc Cigan.
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6. Roman Jona: Spominski park.
7.Na akciji sodelujeta tudi javna delavca, VABLJENI in POZVANI pa ste tudi vsi
ljudje dobre volje, kateri se po lastni presoji pridružite k eni od skupin; udeležba
na akciji je prostovoljna, vsak sam skrbi in odgovarja za svojo varnost. S sabo
prinesite tudi orodje (lopate, grablje, motike…)
Vreče za smeti in rokavice priskrbi Občina Beltinci, svet KS Lipovci pa
malico, ki bo ob 13. uri na ŠRC Lipovci. VABLJENI!

3. AKTIVNOSTI PRED OBNOVO MRLIŠKE VEŢICE
Pridobili smo geodetski posnetek mrliške vežice, ki ga je izdelal podjetnik
GEOHIŠA Tomaž Tratnjek s.p. Na podlagi geodetskega posnetka in izdelanih
izhodišč sveta KS Lipovci je arhitekta Tanja Borovšak izdelala idejni osnutek
prenove/dozidave mrliške vežice. Svet KS Lipovci je v zvezi s tem sprejel
sklep::::::::::::::

4. Sofinanciranje KANALIZACIJE (izsek iz zapisnika)
Znan je končni seznam ::::302:::: upravičencev do sofinanciranja izgradnje
kanalizacije v KS Lipovci iz sredstev pridobljenih iz izkoriščanja gramoznice
Vučja jama. Glede na sprejeti sklep zbora krajanov z dne, 9. 11. 2008 pripada
vsakemu upravičencu iz tega naslova ::::::::::: EUR sredstev. Za manjkajočo
razliko ::::::::::EUR do polne cene (upoštevana polovica plačila 1001,70 EUR +
sorazmerni del od Vučje jame po upravičencu :::::: EUR) pa bo občina Beltinci
vsakemu upravičencu izstavila še položnice na 4 mesečne obroke.

5. OBRESTI od vezanih sredstev za sofinanc.kanalizacije
Sredstva v višini 250.353,86 EUR ima KS na vezani vlogi pri banki; do 1. 4.
2009 smo iz tega naslova pridobili 16.625,68 € obresti, ki se lahko porabijo za
urejanje infrastrukture v KS Lipovci po predhodnem sklepu Sveta KS Lipovci.

6. Odvoz vejevja za kres ob Vučji jami
V zvezi odvozom - samo lesnega – ekološko neoporečnega materiala za kres
ob Vučji jami se zaradi odprtja zapornice dogovorite za termin z Romanom
Jono (040 798 383) ali z Antonom Erjavcem (031 397998).
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7. POSTAVLJANJE MLAJA – GENERACIJA 1991
Rekruti – generacija 1991

(Nina Benčec, Kaja Cigan, Sabina Graj,
Luana Laura Luk, Dolores Marton, Maša Mlinarič, Nina Pucko, Jože Sraka,
Luka Sraka, Vito Vinkovič in Martina Zajc) skupaj s svojimi starši, v sodelovanju
s KS, KUD, PGD Lipovci in Gostilno Vrtnica – vabi na tradicionalno – že 25.
prireditev »Postavljanje mlaja – kresovanje«, ki bo v četrtek 30. aprila 2009 ob
19. uri na ŠRC Lipovci. Za dobro voljo bo poskrbljeno.

Generacija 1991 skupaj s starši na sestanku v vaškem domu. foto Caki

ČESTITAMO ob prihajajočih praznikih:
DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
in OB PRAZNIKU DELA !
P.S. Izobesimo slovenske zastave ob praznikih in
pokaţimo zavest in spoštovanje naši domovini!
VSE DOBRO VAM ŢELI…………………………………………………………..Vaš SVET KS LIP0VCI
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