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Datum: 9.  9.  2015         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

…iz poletja v Pozdrav 
jeseni… 

Po poletni vročini smo vstopili 
v »šolski« september, ki že 
prinaša jesensko sapico in z 
njo tudi darove narave. Z 
udeležbo na 13. 
mednarodnem prazniku 
Pozdrav jeseni – praznik 
buč, ki bo na ŠRC Lipovci od 
11. do 12. sept. 2015 bomo 
materi naravi izkazali čast in 
zahvalo za vse dobro, kar 

nam daje, posebno vabilo Turističnega društva s programom te prireditve je 
prejelo vsako gospodinjstvo. VABLJENI. 

1.  Iz KS Lipovci, novice, obvestila... 
 Koncem junija se je končala 23. Likovna kolonija Izak Lipovci (tč. 2), 

 v juliju 2015 smo skupaj s Hokejskim klubom Lipovci več kot odlično 
obeležili in proslavili častitljivo obletnico – 50 let igranja hokeja na travi 
v Lipovcih, slavnostne akademije se je udeležil tudi Bogdan Gabrovec - 
predsednik olimpijskega komiteja Slovenije in obljubil podporo pri 
prenovi hokejskega igrišča, 

 nadaljuje se 2. faza izgradnje nadstreška na ŠRC in drugih potrebnih 
del (tč. 3), 

 dela v križišču v sredinski ulici gredo h koncu (tč. 4), 

 ob pokopališču je urejena gredica, v planu pa je še več (več pod tč. 5), 

 v planu je sanacija cestnih odsekov (več pod tč. 6),  

 svet KS podpira projekt Izgradnja avtokampa v Vučji jami (tč. 7), 

 v sodelovanju s TD so obnovljene pozdravne turistične table (tč. 8), 

 opravljena je bila 7. redna seja sveta KS Lipovci, zapisnike o sejah sveta 
KS Lipovci, vse novice in razne slike ter ostalo si lahko ogledate na 
spletni strani: www.lipovci.si. 
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2.  Skulptura »SKUPAJ – VKÜPER« z Likovne kolonije Izak: 
 

Letošnja kolonija je pod okriljem Društva za napredek umetnosti Aquila potekala 
v Vaškem domu Lipovci. V njej je med številnimi umetniškimi slikami nastala 
tudi kovinska skulptura, ki smo jo poimenovali »Skupaj – vküper«, umetnica 
Katja Bogataj jo je podarila našim Lipovcem. Svet KS je na svoji zadnji seji 
sklenil, da se ta skulptura postavi na zelenico križišča »Trate«. Bodimo ponosni 
na novo umetniško pridobitev. 

3. Izgradnja nadstreška 
na ŠRC Lipovci – 2. faza 
 

Po uspešno izvedeni 1. fazi 

izgradnje nadstreška na ŠRC se 

uspešno nadaljuje tudi 2. faza 

izgradnje z dodatnimi potrebnimi 

deli: tako je s postavitvijo ločene 

elektro omarice narejen poseben 

električni dovod za namen večjih 

prireditev pod šotorom, v nadstrešku je urejena električna instalacija in 

razsvetljava, izgradnja mini letne kuhinje - to je zazidava in zaprtje prostora 

med obema objektoma - je v zaključni fazi, saj so izvedena električna, 

vodovodna, keramičarska in kleparska ter druga potrebna dela; zaprta in 

zastekljena pa je tudi terasa v objektu Hokejskega kluba. Pri večini del aktivno 

sodelujejo člani športnih društev. Vsem skupaj hvala. 
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4.  Rekonstrukcija križišča in zelenice v sredinski ulici 

 
Križišče v sredinski ulici je zdaj dodatno obdano s tlakovcem in betonskimi 
ploščami, sledi še finalizacija krpanja z asfaltom in zasaditev mlade lipe, potem 
pa seveda vzdrževanje. 
 

5. Urejanje pokopališča 

Kot ste že obveščeni - skrbi za urejanja pokopališč v občini Beltinci podjetje 

Komuna Beltinci, in sicer na podlagi občinskega odloka. Lastnik in vzdrževalec 

poslovilne vežice pa je KS Lipovci, katera tudi skrbi za ureditev gredice z ograjo 

ob cesti. Pred kratkim je bila ta gredica urejena, potrebna pa je tudi prenova / 

zamenjava obstoječe kovinske ograje. Zaradi večje prometne varnosti je 

inšpektorica izdala odlok, na podlagi katerega je bil obrezan del žive meje cipres 

in to zdaj res ne izgleda estetsko, zato je svet KS sklenil, da se na tem delu 

stare ciprese zamenjajo z novimi.  

6. Sanacija cestnih odsekov 

Po izgradnji kanalizacijskega omrežja je bila v Lipovcih popolnoma prenovljena 

več kot polovica cestnega omrežja. Nekaj cestnih odsekov je v slabem stanju, 

zato je svet KS Lipovci sklenil, da jih bo obnavljal etapno v okviru svojih finančnih 

zmožnosti in tudi s pomočjo občine Beltinci. Tako bomo poskušali že letos 

sanirati cestni odsek od domačije Šenkec do hišne številke 74 (Ivanušič), 

istočasno bi se na tem odseku uredilo odvodnjavanje meteorne vode, okrog na 

novo urejenega križišča sredinske ulice bi izvedli finalno zaključno obrobno 
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krpanje, vzdolž jarka ob domačiji h. št. 41a pa bi dokončali asfaltno muldo za 

odvod vode. Še pred zimo je predvideno tudi krpanje udarnih jam na asfaltnih 

cestah po celotni KS.  

7. PROJEKTNI PREDLOG »Ribiški kamp v Vučji jami« za 
umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS Pri dobrih 
ljudeh za programsko obdobje 2014-2020 
 
Elica Horvat, direktorica ZTK Beltinci je članom sveta KS Lipovci na 7. redni seji 
predstavila zadevni predlog, s katerim bi KS Lipovci s svojimi društvi in drugimi 
zainteresiranimi, Občino in ZTK Beltinci kandidirala na razpisu LAS Pri dobrih 
ljudeh, ki bo prihodnje leto. Ob Vučji jami bi naj zgradili t. i. Ribiški kamp za 
avtodome, to je osnova, vse ostalo pa se bo potrebno še dogovoriti in v 
zakonskih okvirih umestiti v projekt. V zvezi s tem je svet KS Lipovci zavzel 
enotno stališče, da direktorica pridobi dodatne informacije in potem skliče 
sestanek na občini Beltinci, kjer se bo ustanovil poseben odbor za organizacijo 
in izvedbo potrebnih aktivnosti pred razpisom, pozneje, v primeru uspešne 
kandidature na razpisu, pa tudi za organizacijo in izvedbo projekta. O 
nadaljnjem poteku dogodkov vas bomo obveščali. 
 

8. Pozdravne turistične table  
 
so bile obnovljene v 
sodelovanju s 
prizadevnimi člani TD 
Lipovci; žal so nekatere 
spet brez rož, ker jih je 
nek NEBODIGATREBA 
spet odnesel oz. 
ukradel. Prosimo vse 
ljudi dobre volje, da 
taka nečedna dejanja 
prijavijo svetu KS, v 
kolikor jih opazijo.  

Verjamemo, da se to ne bo več dogajalo in bo tako v Lipovcih še naprej  

L I P  U. 
                                                           

                                                   

 Vse dobro vam želi  

Vaš Svet KS Lipovci 


