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Datum: 22.  6.  2016         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

SONCE, zaščitni znak POLETJA, naznanja, da je čas za počitnice, 

dopust, skratka čas za relaksacijo. Izkoristimo ta prijeten čas in naredimo kaj 
dobrega zase pa tudi za druge…  
 
Zadnji teden junija se v naših Lipovcih tradicionalno odvija LIKOVNA 
KOLONIJA IZAK Lipovci, letos že 24. po vrsti. Več preberite v priloženem 
vabilu Društva AQUILA.  
  
PROŠČENJE s sv. mašama (sodelujejo pevci in pevke KUD Lipovci in mladi 
generacije 1998) pri kapeli sv. Petra in Pavla v osrčju vasi, na našem malem 
trgu, je priložnost za srečanje rodbine, znancev in prijateljev… Naj bo na ta 
dan ob vsakem lipovskem ognjišču zares prijetno, gostoljubno in veselo. 
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Novice, obvestila iz KS Lipovci... 
 Nadaljujejo se aktivnosti za prenovo hokejskega igrišča: ustanovljen je 

gradbeni odbor, zgrajen je optični priključek za širokopasovne storitve 
na ŠRC. 

 Javna dela: obnovljene so klopi na info točkah in na pokopališču, košnja 
se izvaja redno, tudi ob Vučji jami, križišča so pometena… 

 
 

 Ob stari Vučji jami je po sklepu sveta KS Lipovci zgrajen leseni pomol 
in postavljena klop. Dela pri postavitvi je aktivno koordiniral Dejan 
Jakob, predsednik sveta KS Lipovci. 
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 Nabavljen je bil potreben material za obnovo razsvetljave v 
spominskem parku za kapelo in za revitalizacijo vaškega vodnjaka. 

 V vmesnem času je bila 10. redna seja sveta KS Lipovci. 

 Vse podrobne novice, zapisnike sej sveta KS in razne slike ter ostalo si 
lahko ogledate na spletni strani: www.lipovci.si.  

 

Gradbeni odbor za Nacionalni center za hokej na travi 
Lipovci 
 

Na 10. redni seji sveta KS Lipovci je bil potrjen predlog članov za gradbeni 
odbor za prenovo hokejskega igrišča. Odbor se je v klubskih prostorih HK 
Lipovci 13. 6. 2016 sestal na 1. konstitutivni seji. Člani odbora so: Franc 
Maučec ml., Franc Maučec st., Alojz Sraka, Franc Cigan, Borut Balažic in 
Anton Sobočan. O aktivnostih vas bomo obveščali sproti.  

 

 

Javna delavca v Lipovcih 
 
sta Štefan Vučko in Marjetka Žižek. Kot lahko opazite je območje naše KS 
zelo lepo urejeno, pohvale na račun naših javnih delavcev smo prejeli s strani 
več krajanov in krajank. Žal se Štefanu izteka mandat javnega delavca, s 
svojim odnosom in odgovornostjo do javnega dela je postavil nov standard in 
dokazal, da je z dobro voljo in organiziranostjo možno narediti več in bolje. Za 
njegov nesebičen doprinos pri izvajanju javnih del se mu vsi skupaj iskreno 
zahvaljujemo in upamo, da bo kmalu dobil takega naslednika. Za vestno delo 
se zahvaljujemo tudi Marjetki Žižek.  

 
 

SPET ekološki poziv 
 
Ohranimo okolico čisto in urejeno – ne odlagajmo odpadkov v 
naravi, niti poleg kontejnerjev na zbirnih otokih. 
Vse krajane pozivamo, da upoštevate to opozorilo: PREPOVEDANO JE 

KURJENJE VSEH VRST ODPADKOV tako v NARAVI kot tudi v KURILNIH 

NAPRAVAH-PEČEH. Da zagotovimo čim daljše in zdravo življenje nam in 

našim zanamcem - NE KURIMO ODPADKOV, ampak jih ločujmo in odlagajmo 

v zbirne kontejnerje. 

 
 
 

http://www.lipovci.si/
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Lipa – simbol slovenstva – tudi ob Vučji jami 
Raste od letošnjega aprila, ko je potekala čistilno – ureditvena akcija v Lipovcih. 
Donator: Zelena koalicija, zasadila sta jo Lujz Sraka in F2C. 

 
 
 
ČESTITAMO ob 25. juniju – dnevu državnosti.  
 
Svoj ponos izrazimo z izobešanjem slovenske zastave. 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci          


