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5. Obresti od vezanih sredstev za sofinanc.kanalizacije  
Sredstva v višini 250.353,86 EUR ima KS na vezani vlogi pri banki; do 1. 6. 
2009 smo iz tega naslova pridobili 19.013,55 � obresti, ki se lahko porabijo za 
urejanje infrastrukture v KS Lipovci po predhodnem sklepu Sveta KS Lipovci.  
 
6. Gasilske vaje v Lipovcih 
Gasilska zveza Beltinci v sodelovanju s PGD Lipovci prireja gasilske vaje, ki 
bodo 27. junija na ŠRC Lipovci. Vabljeni! 
 
7. Likovna kolonija IZAK Lipovci 
Društvo Aquila prireja 17. likovno kolonijo Izak Lipovci, ki bo od 28. junija do 5. 
julija 2009. Na dan lipovskega proš�enja, 5. julija bo odkritje in blagoslov 
doprsnega kipa Izidorja Horvata Izaka, slikarja in ustanovitelja te kolonije. 
 
8. �estitke, obvestila, zahvale 
Alen Pivar je na 5. mednarodnem sre�anju harmonikarjev v Moravskih 
Toplicah, ki je potekalo od 15. do 17. maja, v kategoriji "Glasba Slavka in Vilka 
Avsenika" osvojil absolutno 1. mesto in prejel zlato priznanje ter posebno 
nagrado Galerije Avsenik iz Begunj, z osvojenimi 97. to�kami pa si je razdelil 
tudi priznanje za najobetavnejšega pomurskega harmonikarja (JoP). 
Hokejisti Hokejskega kluba Pliva iz Lipovec so na evropskem klubskem 
prvenstvu tipa Challenge II na Portugalskem v odlo�ilni tekmi premagali HC 
Rosco iz Budimpešte ter s tem osvojili 1. mesto in se uvrstili v skupino 
Challenge I, kjer bodo naslednje leto tekmovali s klubi iz hokejsko najbolj 
razvitih držav. Robert Mesari� je bil izbran za najboljšega igralca celotnega 
turnirja (JoP). Ob vrnitivi v domovino smo jim 1. junija pripravili sprejem v 
vaškem domu.  

Turisti�no društvo: Roman Jona in Stanko Vrbnjak sta dosegla 1. mesto na 
bogra�ijadi v Murski Soboti. 

Poštni nabiralnik je preseljen iz lokacije pri gasilskem domu na novo lokacijo 
pri vaškem domu; en poštni nabiralnik pa je pri trgovini Jeneš. 

Zahvaljujemo se Štefanu Sraka s.p. za pomo� pri prestavitvi vodnjaka z 
vili�arjem. 

�estitamo tudi ob prihajajo�em 
prazniku, 25. juniju, dnevu 
državnosti, izobesimo zastave.  
 
            M.P. 
 
 
VSE dobro VAM želi   
vaš svet KS Lipovci.  
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Odgovarja: Franc Cigan 
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Številka: 68/2009-FC                                                                Datum: 7. 6. 2009 

VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

foto Caki 
Pomlad prehaja v poletje, �istimo.  Že okušamo prve sadeže naše 
narave. Pred vrati so po�itnice. To je �as, ki nam je še posebej pisan na kožo, zato 
ga želimo in zahtevamo živeti v vsej njegovi veli�ini in danosti… in notranji ter 
zunanjo �istosti… V juniju in juliju se bo v Lipovcih »dogajalo«: 27. junija bodo 
gasilske vaje na ŠRC, potekala bo 17. likovna kolonija Izak Lipovci, v za�etku julija 
bo proš�enje in odkritje kipa Izaku v Spominskem parku Lipovci…zato in ne samo 
zato - bomo spet �istili in urejali naše Lipovce. Zadnji� (18. aprila) nas je bilo okrog 
90 (ena skupina je na sliki).  Nova akcija bo v soboto 13. junija; osredoto�ili se 
bomo na Vu�jo jamo, katere je last nas vseh – ne samo takrat, ko se sprehajamo 
ali ribarimo ampak - tudi takrat, ko »urejamo in �istimo«, ve� pod to�ko 2.  

Naj se sliši, vidi, �uti: »Lipovci – urejeni, prijazni, prepoznavni!« 
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1. AKTIVNOSTI sveta KS Lipovci v vmesnem �asu: 
• skupaj z vsemi društvi, klubi, odbori, organizacijami in mladimi (rekruti) 

smo organizirali �istilno-ureditveno akcijo (uredili smo vse zelenice, 
spominski park, okolico vaškega doma,  ŠRC-ja in Vu�je jame, nabranih je 
bilo okrog 25 vre� smeti), hvala vsem za udeležbo.  

• z generacijo 1991, KUD in PGD Lipovci smo organizirali tradicionalno – 25. 
Postavljanje mlaja s kresovanjem 

• izvedeno je bilo ve�je krpanje lukenj na asfaltiranih cestah po KS Lipovci 
• kjer je bilo potrebno - je bilo izvedeno grediranje in gramoziranje poljskih 

poti, v Kr�evini so delno sanirane bankine. 
• v naselju pri ŠRC-ju je bilo zgrajeno cca 300 m novega vodovodnega 

voda za nove parcele; isto�asno je bil v dolžini cca 200 m položen 
elektri�ni kabel za javno razsvetljavo na delu tega odseka  

• na ŠRC smo staro dotrajano elektri�no omarico nadomestili z novo, 
isto�asno je bil montiran dvo-tarifni števec, kar omogo�a prihranek pri 
mese�ni porabi elektri�ne energije na ŠRC-ju 

• dodatno je (pre)urejena okolica in funkcionalnost vaškega vodnjaka 
pred vaškim domom: okrog vodnjaka so nameš�ene betonske ploš�e, 
izliv vode v korito z odvodnjavanjem mu daje »življenje«; viden pa bo 
tudi pono�i, saj je osvetljen.  

• nadaljujemo z aktivnostmi za obnovo mrliške vežice, (ve� pod to�ko 
3) 

• v vaškem domu smo pripravili sprejem našim hokejistom (ve� pod 
to�ko 8). 

• v vmesnem �asu je bila 19. redna seja  sveta KS Lipovci,  
• PROSIMO, da vsa vaša vprašanja in pobude naslavljate 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. NOVA �istilno-ureditvena akcija (13.6.2009 ob 8:30 uri) 
Svet KS skupaj z vsemi krajevnimi društvi, klubi, odbori in organizacijami 
organizira novo �istilno-ureditveno akcijo, ki bo v soboto dne, 13. 6. 2009; 
zberemo se ob 8.30 uri pred vhodom v gramoznico Vu�ja jama: ena skupina bo 
urejala okolico v gramoznici, druga skupina pa bo uredila zelenice po krajevni 
skupnosti. 
 
Na akciji sodelujeta tudi javna delavca, VABLJENI in POZVANI pa ste tudi vsi 
ljudje dobre volje, udeležba na akciji je prostovoljna, vsak sam skrbi in 
odgovarja za svojo varnost. S sabo prinesite tudi orodje (lopate, grablje, motike, 
ro�ne kose…). Po kon�ani akciji organizira svet KS Lipovci ob 12. uri malico na 
igriš�u.  Z udeležbo na akciji potrjujemo, da nam ni vseeno v kakšnem okolju 
živimo, vsi skupaj si želimo urejenega (so)bivanja v prijetnem, mirnem, 
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zdravem, predvsem pa v �istem okolju. Za take pogoje pa moramo nekaj storiti 
tudi sami: 

• okolico Vu�je jame bomo ohranili v sedanji podobi z ureditvenimi 
akcijami. Vu�ja jama si zasluži tako in še lepšo podobo, navsezadnje je 
njena urejena okolica prvenstveno za vse nas – Lipov�arje, katerim tudi 
sofinancira skoraj polovi�no izgradnjo kanalizacije. Se ji bomo znali za 
to oddolžiti s primernim odnosom in skrbjo do njenega okolja? 

 
3.  Mrliška vežica – na�rt aktivnosti za prenovo in dograditev 
 
Nadaljujemo z aktivnostmi za prenovo in dograditev mrliške vežice; do zdaj je bilo 
izvedeno: 
- narejen je geodetski posnetek (Geohiša Tratnjek) 
- na podlagi naših izhodiš� je bil pridobljen tudi okvirni idejni osnutek  
- pridobili smo dva predra�una za izdelavo projektne dokumentacije (idejni osnutek, 
PGD, PZI); v zvezi s tem je svet KS na 19. redni seji sprejel sklep, da izdela 
projektno dokumentacijo cenejši ponudnik. 
- po pridobitvi projektne dokumentacije bomo preko ob�ine Beltinci izvedli javni 
razpis za pridobitev ponudb 
- po pridobitvi ponudb za obnovo in dograditev mrliške vežice bo narejen finan�ni 
na�rt in sklican zbor krajanov, kjer bo predstavljen celotni projekt. V svetu KS se 
zavedamo, da je to finan�no zelo zahteven projekt, zato bomo zboru krajanov 
podali predlog za finan�no soudeležbo posameznega gospodinjstva oz. 
sofinanciranje tega projekta. Hvala vsem, ki že sedaj ob pogrebih prispevate za 
vzdrževanje mrliške vežice in pokopališ�a. 
 
4. Kanalizacija, jaški, gradbeni odbor  
Še enkrat sporo�amo, da je znan kon�ni seznam upravi�encev (teh je 286), ki 
so upravi�eni do sofinanciranja izgradnje kanalizacije iz sredstev pridobljenih iz 
izkoriš�anja gramoza iz Vu�je jame v skladu s sklepom zbora krajanov z dne, 9. 
11. 2008. Glede na razpoložljiva sredstva (250.353,86 �) bo vsakemu 
upravi�encu iz tega naslova sofinancirana izgradnja kanalizacije v višini 875,36 
�. Ob�ina Beltinci bo razliko 126,34 �  (1001,70 MINUS 875,36) upravi�encem 
zara�unala v ŠTIRIH zaporednih mese�nih obrokih, prvo položnico smo že 
prejeli, tri še prispejo, prosimo, da jih poravnate.   Vse informacije v zvezi z 
odpla�ilom obrokov in pogodbo o izgradnji kanalizacije dobite na ob�ini Beltinci. 
 
Projektant je v sodelovanju z našim kurirjem dolo�il mikrolokacije za 
kanalizacijske jaške.  
 
Svet KS Lipovci je na pobudo ob�ine Beltinci imenoval gradbeni odbor  za 
spremljanje izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Lipovcih. V 
gradbeni odbor so imenovani: Janko Bezjak, Roman Jona, Alojz Sraka, Ema 
Mesari�, Franc Cigan in Franc Baliga�.  


