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Datum: 20.  12.  2015  VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

Svet KS LIPOVCI v sodelovanju s KUD, TD, Kapelskim odborom 
in generacijo mladih, rojenih leta 1998, vabi na tradicionalni 

23. BOŽIČNI VEČER - obdaritev novorojencev, 
ki bo v petek, 25. decembra 2015 ob 18. uri pri kapeli Sv. Petra 

in Pavla v Lipovcih.. 
 

Še posebej prosimo starše letošnjih 
novorojencev, kateri so prejeli posebno 
vabilo, da se prireditve udeležijo skupaj z 
otroki, da jim lahko ob tem življenjskem 
dogodku iskreno čestitamo in izročimo 
simbolično darilo. Med prireditvijo so 
lahko na toplem v kapeli. 
 

Pozdravljeni Lipovčani! 
Še malo pa bomo spet poslali eno leto v 
zgodovino naših spominov in zaživeli v 
novem pričakovanju… Hvala vsem 
društvom, klubom, podjetnikom in 
posameznikom, ki na kakršen koli 
način pomagate pri razvoju in 
promociji KS LIPOVCI. O vseh 
izvedenih aktivnostih v naši KS smo vas 
obveščali sproti, to delamo tudi zdaj, še 
prej pa vam vsem skupaj želimo: 

VESEL BOŽIČ, 
ZDRAVO, SREČNO TER USPEŠNO 

NOVO LETO 2016 in naprej… 
Vaš Svet KS Lipovci 

http://www.lipovci.si/
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1. Novice, obvestila iz KS Lipovci... 
 urejeno je odvodnjavanje na relaciji h.št. 41a - 47 in očiščeni obstoječi 

požiralniki meteorne vode, 

 na občino Beltinci je bil poslan predlog plana prednostnih investicij za 
KS Lipovci za obdobje 2014 – 2018 (več pod točko 3), 

 na zelenici na Tratah je postavljena skulptura »Skupaj – vküper« 
(nadaljnja ureditev tega zelenega trikotnika sledi spomladi), 

 člani HK Lipovci so v sodelovanju z evropsko in slovensko Zvezo za 
hokej na travi ter z občino Beltinci in KS Lipovci pridobili rabljeno 
umetno travo za lipovsko igrišče za hokej na travi. Trava je v dobrem 
stanju in že dostavljena iz Nemčije ter deponirana v Lipovcih, 

 na zelenici križišča v sredinski ulici je zasajena nova lipa, 

 na pokopališču je zasajenih nekaj novih cipres, 

 ob Vučji jami in ob nekaterih poljskih poteh je izvedeno obrezovanje 
odvečnega rastja, ki je posegalo v cestni svet pri tem so zakoličbe 
namenjene izključno v pomoč pri obrezovanju vejevja, hkrati pa vse 
lastnike naprošamo, da vzdržujejo urejenost ob svojih parcelah,  

 organiziran je bil sprejem za starejše krajane, sodelovali in podprli smo 
prireditev ob 35-letnici delovanja Moškega pevskega zbora Lipovci, 

 P.S.: javni delavec v Lipovcih je od zgodnje jeseni tudi Štefan Vučko, 

 vse podrobne novice in razne slike ter ostalo si lahko ogledate na 
spletni strani: www.lipovci.si. 

2. BOŽIČNI večer - obdaritev novorojencev - pri kapeli  

sv. Petra in Pavla dne, 25. 12. 2015 ob 18. uri 
V Lipovcih imamo od leta 1993 naprej zelo lepo tradicijo ravno na božični 
večer, ko se množično zberemo pri naši kapeli, v krajevnem središču oz. lahko 
rečemo kar našem osrednjem trgu in obdarimo vse lipovske novorojence 
tekočega leta. Na tej prireditvi se predstavi generacija rekrutov z izvedbo 
božične igrice. Vljudno vabljeni na naš osrednji trg – na božični večer, da 
bomo skupaj še bolj povezani, enotni in dovolj močni za vse izzive. 

 
*NOVOROJENCI 2015 
1. Aleksander Ifko, Lipovci 36  
2. Taja Stanko, Lipovci 277 
3. Fiona Šantavec, Lipovci 242  
4. Tara Kohek Lipovci 61/a  
5. Oskar Grah, Lipovci 90  
P.S.  
Če smo koga izpustili, to 
sporočite na: 041 216 418 
(Dejan) 

**LETNIKI 1998  
1. Luka Tinev, Lipovci 100b.  
2. Goran Pjević, Lipovci 212            
3. Alja Bedič, Lipovci 241c             
4. Maja Sraka, Lipovci 41a,             
5. Jure Gruškovnjak, Lipovci 8        
6. Ana Marija Kavaš, Lipovci 1 
7. Tadeja Žižek, Lipovci 202 
8. Marcel Tratnjek, Lipovci 100c     
9. Boštjan Pavlinjek, Lipovci 180g 

http://www.lipovci.si/
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3. Ureditev odvodnjavanja in požiralnikov meteorne 
vode 

Na relaciji h.št. 41 a - 47 je očiščen, z gramozom utrjen in z betonskimi koriti 
obnovljen cestni jarek, zgrajena je asfaltna bankina za odvod meteorne vode 

in očiščena obstoječa 
požiralnika meteorne 
vode, odsek pa 
dodatno zavarovan s 
cestnimi signalnimi 
stebrički. Na spomlad 
sledi revitalizacija 
požiralnika pri h.št. 53. 
Istočasno so bili 
očiščeni vsi požiralniki 
meteorne vode na 
območju KS Lipovci. 

4. Predlog za plan prednostnih investicij,  Svet KS Lipovci je 
sklep št. 58 poslal na občino Beltinci: Člani Sveta KS Lipovci smo 

na začetku tega mandata sprejeli program dela za tekočo mandatno obdobje 
in ga takoj poslali na občino Beltinci. Občina Beltinci je letos v jeseni pozvala 
vse KS-e, da pošljejo plan prednostnih investicij. Svet KS Lipovci je na 
občino poslal naslednji predlog po sprejetem sklepu št. 58: »Finančni 
vložki občine Beltinci v investicije po posameznih KS-ih morajo biti deležni 
enake obravnave in enakega deleža sofinanciranja s strani občine Beltinci. 
Projekti, ki povečujejo prometno varnost in kakovost življenja občanov 
(pločniki, kolesarske steze, celovita ureditev odvodnjavanja meteorne vode oz. 
zaščita pred poplavami, ureditev objektov v lasti KS-ov) morajo imeti absolutno 
prednost pred drugimi projekti, katerih realizacija bistveno ne bi izboljšala 
kakovosti življenja večine občanov in tudi ekonomsko ni upravičena. Pred 
sprejemom plana prednostnih investicij po posameznih KS-ih občine Beltinci 
daje svet KS Lipovci občini Beltinci naslednja priporočila in zahteve: občina 
Beltinci naj pripravi seznam vseh investicij po posameznih KS-ih za zadnji dve 
mandatni obdobji (2006 – 2010 in 2010 –  2014) ter za tekoči mandat 2014 – 
2018, v katerih je občina Beltinci v celoti ali delno sofinancirala posamezno 
investicijo, navede naj se tudi finančni vložek občine Beltinci za posamezno 
investicijo s strani občine in s strani posamezne KS in se potem na podlagi te 
študije odloči ter določi prioritetni vrstni red posameznih investicij na ravni 
celotne občine. Pri tem se naj upoštevajo, da od vseh KS-ov občine Beltinci le 
v Lipovcih in v Lipi še ni pločnikov, zato krajani teh dveh KS smelo pričakujejo 
prioritetno izgradnjo pločnikov v letu 2016/2017. Svet KS Lipovci ugotavlja, da 
je seznam prednostnih investicij že poslan na občino Beltinci in sicer po 
sprejetem sklepu št. 10 in po sklepu št. 37, sedaj pa ta seznam še dopolnjuje 
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kot sledi. Na občino Beltinci se poleg že začetih projektov, ki so: 
spremljanje občinskega projekta »izgradnja kolesarskih stez v občini 
Beltinci«, ki bo hkrati tudi hodnik za pešce od Gančan skozi Lipovce do 
priključka na že zgrajeno kolesarsko stezo pred lipovskim pokopališčem 
(op.:steza bi po občinskem planu morala biti zgrajena že do leta 2010, manjka 
tudi kolesarska steza Ižakovci-Melinci) in celostne prenove ŠRC (projekt je 
že izdelan in čaka se primeren razpis za pridobitev nepovratnih sredstev), 
 pošlje še naslednji predlog plana prednostnih investicij v KS Lipovci: 

1. rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in 
rešitev odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze naprej, 
to je: izgradnja hodnika za pešce na desni strani od prvih hiš (h.št. 51) do Vaškega 

doma skupaj z odvodnjavanjem meteorne vode, istočasno se na tem celotnem odseku 
položi nova vodovodna cev ter naredi nov vodovodni priključek v dolžini enega metra 
na vsako parcelo; na kritičnih mestih se na tem odseku uredijo ovire za umirjanje 
prometa, začrtajo prehodi za pešce in ostala cestno-prometna signalizacija; celostno se 
prenovi ulična razsvetljava ter naredi zemeljski električni dovod na vsako parcelo, na 
Tratah se uredi mini park s postavitvijo igral za otroke, postajališča za kolesarje in 
čakalnice za avtobus. V sklopu tega projekta se naj celostno uredi odvodnjavanje v 
Lipovcih, Gančanih in Lipi: ob vseh treh glavnih ulicah (proti smeri Vaškega doma) se 
položijo odvodne cevi in se speljejo v nekdanjo strugo potoka Pinkava, struga na relaciji 
Lipovci - Gančani - Lipa se naj očisti oz. revitalizira na način, da bo zmožna odvajati 
meteorno vodo za Lipovce, Gančane in Lipo. Pri tem projektu naj občina Beltinci glede 
finančnega vložka ravna enako kot pri podobnih že izpeljanih projektih (Partizanska, 
Gregorčičeva in druge, s pločniki opremljene ulice v Beltincih, pločnik na Melincih, v 

Ižakovcih, Gančanih, Bratoncih), 2. občinski projekt »Avtokamp Vučja jama« 

za razvoj turizma v sklopu razpisa Las pri dobrih ljudeh, 3. ureditev vaškega jedra 

(krožni promet okrog kapele, ureditev parkirišč, prehodov za pešce, javne razsvetljave, 

nadaljevanje izgradnje hodnika za pešce do gasilskega doma, ureditev notranjosti 
gasilskega doma v center medgeneracijskega sožitja in druženja), 4. investicija 
na lipovskem pokopališču: odstranitev stare in izgradnja nove ograje, zamenjava 

tlakovca in izgradnja žarnega zidu. Za posamezni projekt je KS Lipovci zmožna 
prispevati v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi, to je cca 12.000,00€ letno, 

zagotavlja pa vso podporo, pomoč in sodelovanje pri posameznem projektu. Svet KS 
Lipovci pričakuje, da bo študija investicij in finančnih vložkov v 
preteklosti po posameznih KS-ih uvrstila predlagane projekte na 
prioritetno listo za realizacijo do konca mandata 2014 – 2018 in glede na 
navedeno tudi na podporo župana in večino članov občinskega sveta.«  

P.S. Zavedamo se, da je naš predlog optimističen, vztrajamo pa, da je postavljen 
realno, glede na že izpeljane in s strani občine financirane projekte po posameznih KS-
ih. Verjamemo, da ste istega mnenja!  Hvala vam!  

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci. 


