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LIPOUVSKA POUTICA, št. 34  

informativni list KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI 
Odgovarja: Dejan Jakob 

Naslov, sedež: Lipovci 2, 9231 BELTINCI  
Naslov za pošto:          Lipovci 103,  9231  BELTINCI  

Davčna številka:  37571001                                                             Matična številka: 5032334  
TRR: 01202-6450783222                GSM: 041 216 418                   Davčni zavezanec: NE    
spletna stran: www.lipovci.si                                  e-pošta: kmetija.jakob@teleing.com        
 

Datum: 7.  3. 2015         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

Svet KS Lipovci vabi na 
 

sprejem vseh deklet, mater in žena v KS Lipovci 
ob žensko-materinskem dnevu, 

ki bo v soboto 21. 3. 2015 ob 18. uri v vaškem domu Lipovci. 
 
 

Kulturni program pripravlja KUD Lipovci, po programu sledi 
pogostitev in zabavno druženje. Prijavite se lahko do 20. 3. 2015 v 
Trgovini Jeneš, soudeležba znaša 5,00 € po osebi.  

 
Spoštovana dekleta, matere in žene: 

ob vašem prazniku vam želimo vse najboljše: 
zdravje, srečo, zadovoljstvo... (ob vaših najdražjih). 
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1. Iz KS: aktivnosti, obvestila, informacije: 
 koncem lanskega in v začetku letošnjega leta smo obiskali starejše 

krajane, kateri se niso mogli udeležiti sprejema v novembru (več pod 
točko 2), 

 potekajo nadaljnja dela za rekonstrukcijo zelenice in popolno sanacijo 
križišča v sredinski ulici, nekaj del je že izvedenih (več pod točko 3) 

Izpeljan je bil 22. božični 
večer - obdaritev 
novorojencev. Lipovska 
generacija 1997 je bila 
nosilec 22. božičnega 
večera.... in kot vsaka 
generacija - je tudi 
generacija 1997 dala 
božičnemu večeru nekaj 
svojega, pristnega, skratka 
nepozabnega. Ta prireditev 
na božični večer je lepa  
tradicija in dokaz 
povezljivosti vseh generacij, 

od novorojencev do najstarejših, naših društev, odborov, klubov in organizacij, 
zato nam uspeva...naj tako ostaja tudi v NAPREJ... Hvala vsem skupaj! 

 Elektro je končal z rekonstrukcijo električnega omrežja od rondoja do 
Trat v glavni ulici (zamenjava lesenih drogov z betonskimi, zamenjava 
dotrajanih električnih vodnikov (žic) s kablom, montirane pa so tudi 
varčnejše ulične luči rumene barve), 

 kapelski odbor je prenovil stole v kapeli in klopi v veroučni učilnici (hvala 
Tašeku in Irinki - skrbnikoma kapele), 

 Društvo sv. Petra in Pavla je začelo z aktivnostmi za postavitev 
osrednjega križnega znamenja na pokopališču, 

 urejanje bankin na cesti Krčevina (več pod točko 8) 

 Hokejski klub Lipovci se je vrnil z gostovanja na Nizozemskem (točka 9) 

 opravljena je bila 4. redna seja sveta KS Lipovci, 

 svet KS Lipovci je izdelal finančno poročilo za leto 2014 in je posebna 
priloga te Lipouvske poutice, 

 zapisnike o sejah sveta KS Lipovci, vse novice in razne slike ter ostalo si 
lahko ogledate na spletni strani: www.lipovci.si 

 Obveščamo vsa lipovska društva, klube, odbore in organizacije, da lahko 
pošljejo obvestilo za objavo na lipovski spletni strani in v Lipouvski 
poutici na naslov: franc.cigan@siol.net.  

 v nadaljevanju je še nekaj drugih obvestil (obvestilo lastnikom psov, 
odvoz vejevja za kres, zbiranje in odlaganje odpadkov, opozorilo 
medobčinskega inšpektorata...)... preberite in bodite na tekočem. 
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2. Obiskali smo starejše krajane 
Martina Zajc (članica sveta KS) in 
Ana Marija Vučko (svetnica OS 
Beltinci in predsednica KORK 
Lipovci) sta obiskali starejše 
krajane Lipovec (10 po domovih v 
Lipovcih in 5 v Domu Janka 
Škrabana ter v Domu starejših v 
Rakičanu). Ob tej priložnosti sta 
jim izročili simbolično darilo sveta 
KS Lipovci, zaželeli zdravja in 
dobre volje še naprej. 
Na sliki: zakonca Barbarič, foto M.Z. 

 
 

3. Rekonstrukcija križišča in zelenice v sredinski ulici 
pri rekonstrukciji križišča in zelenice v sredinski ulici je bila zaradi varnosti 
odstranjena lipa. Delo napreduje: otok je  ograjen z robniki, urejeno je tudi 
odvodnjavanje meteorne vode, sledi ozelenitev otoka in zasaditev lipe. 

 
4. Obvestilo lastnikom psov 

Kontrolo cepljenja psov proti steklini preverite v potnem listu vašega psa oz. se 
obrnite na Veterinario Murska Sobota, http://www.veterinaria.si. 
Dobili smo pripombe več krajanov, da se po naselju občasno sprehajajo psi brez 
nadzora lastnikov, da so po poljskih poteh in na drugih javnih krajih iztrebki psov, 
še več, nekateri pse privedejo tudi na pokopališče. Vse lastnike psov pozivamo k 
odgovornemu obnašanju: pse je potrebno imeti na javnih krajih pod nadzorom in 
na povodcu (tudi med sprehodom), iztrebke je lastnik psa dolžan počistiti in 
pospraviti ter odložiti v kontejner za mešane odpadke ali v poseben koš za 
iztrebke. Pokopališče je kraj spokoja, miru in dostojanstva, na kar nas opozarja 
tudi znak pred vhodom pokopališča. Upoštevajmo vse to. Hvala. 
 

   5. Skrb za red in ločeno zbiranje odpadkov na Tratah in 
pokopališču, zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov 
Prosimo za dosledno vzdrževanja reda in za ločeno odlaganje odpadkov na 
otoku na Tratah, kakor tudi doma in na pokopališču. Odlaganje odpadkov poleg 
kontejnerjev ali kje drugje v naravi - je strogo prepovedano in sankcionirano. V 
zabojnik na pokopališču je dovoljeno samo odlaganje odpadkov s pokopališča, 
odpadni ostanki sveč se odlagajo v poseben zabojnik, nadzor beležita montirani 
kameri. 
ZBIRANJE POSEBNIH IN NEVARNIH ODPADKOV, ki so nastali v 
gospodinjstvih bo v Lipovcih v soboto 28. 3. 2015 med 8. in 9.30 uro pri vaškem 
domu Lipovci. 
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6.  Odvoz vejevja za prvomajski kres ob Vučji jami 
V zvezi odvozom - samo lesnega – ekološko neoporečnega materiala za 
prvomajski kres ob Vučji jami se zaradi odprtja zapornice dogovorite za termin z 
Romanom Jono (040 798 383) ali z Robertom Jono (041 744 007). 
 
7.  Opozorilo medobčinskega inšpektorata 
Smo sredi kurilne sezone in opažamo, da je predvsem ob večerih, stanje oz. 

kvaliteta zraka zelo slaba. Vse občane pozivamo, da upoštevajo to opozorilo, saj 

je PREPOVEDANO KURJENJE VSEH VRST ODPADKOV, tako v NARAVI kot 

tudi v KURILNIH NAPRAVAH-PEČEH. Da zagotovimo čim daljše in zdravo 

življenje nam in našim otrokom, vnukom, pravnukom...NE KURIMO 

ODPADKOV. 

8. Urejanje bankin (cestnega sveta) na cesti "Krčevina" 

V začetku januarja so lastniki parcel ob cesti "Krčevina" (par.št. 2805 k.o. 

Lipovci) dobili opozorilo od Medobčinskega inšpektorata s pozivom, da je 

potrebno vzpostaviti cestni svet v prvotno stanje v skladu s 5. členom Zakona o 

cestah (UL RS 109/10), ki določa, da je prepovedano orati na razdalji manj 

kot 4 m od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji 1 

m od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. V zvezi s tem vam sporočamo, 

da je svet KS Lipovci že pred tem na 3. redni seji v decembru 2014 sprejel sklep 

o ureditvi bankin na tem odseku, o čemer je obvestil tudi Medobčinski 

inšpektorat. Torej: ureditev bankin na tem odseku se izvaja v režiji KS Lipovci. V 

prihodnje pa naprošamo vseh lastnike parcel na tem odseku, pa tudi drugje, da 

ne posegajo izven svojih parcelnih meja. 

9. HK Lipovci se je vrnil z gostovanja na Nizozemskem 

Drugi februarski vikend je termin, ko se po Evropi igrajo tekme evropskega 

pokala v dvoranskem hokeju. Čast slovenskega hokeja so letos ponovno 

branili igralci našega Hokejskega kluba Lipovci, ki so gostovali v nizozemskem 

Rotterdamu, kjer je bil turnir kategorije Challenge 1. V borbi za obstanek v elitni 

skupini jim je zmanjkalo kanček sreče... Za požrtvovalno igro in dostojno 

promocijo kraja Lipovci, občine Beltinci in naše države Slovenije - si 

celotno moštvo z vodstvom kluba na čelu zasluži pohvalo. Celotni članek si 

lahko preberete na lipovski spletni strani: www.lipovci.si.  

10.  Vabljeni na gledališko predstavo "Tipična slovenska družina", 

izvedba KUD Bakovci, režija in scenarij Edvard Jakšič, vaški dom Lipovci, sobota 

14. 3. 2015 ob 18. uri. Več v posebnem vabilu!     
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11. Urejanje poljskih poti:  poljske poti so v zelo slabem stanju, zato 

bomo v letošnjem letu na delu poljskih poti po potrebi izvedli grediranje in zavoz 

z gramozom. Lastnike oz. najemnike parcel naprošamo, da odvečni material 

odstranijo s poti na svoje parcele. Prav tako naprošamo vse lastnike gozdov, da 

porežejo vejevje v cestnem svetu in s tem omogočijo normalni prehod s 

kmetijskimi stroji. 

12. Poraba sredstev v KS Lipovci v letu 2014 

Št 

 
Opis Vrednost v € Skupaj v € 

1 

  
Pisarniški, čistilni material in storitve - KS 
Lipovci   398,75 

1/1 Pisarniški material in storitve 249,16   

1/2 Čistilni material in storitve - uprava 138,41   

1/3 
Čistilni material in storitve - mrliška vežica 
(MV) 11,18   

2 

  Drobno orodje in naprave   521,96 

2/1 Drobno orodje in naprave - uprava 73,76   

2/2 Drobno orodje in naprave - MV 448,2   

3 

  
Električna energija, komunalne storitve in 
komunikacije   4.706,24 

3/1 Električna energija - Uprava 1.230,83   

3/2 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - uprava 1.587,23   

3/3 Odvoz smeti - uprava 299,07   

3/4 Telefon + komunikacije 142,89   

3/5 Električna energija - MV 294,36   

3/6 Odvoz smeti - MV 0   

3/7 Električna energija - športni objekti 1.151,86   

4 

  Tekoče vzdrževanje - VD   2.370,41 

4/1 Tekoče vzdrževanje - uprava 1.933,08   

4/2 Zavarovalne premije 437,33   

5 

  Tekoče vzdrževanje cest - KS Lipovci  0 
 5/1 Poljske poti 0,00   

5/2 Ostale ceste 0,00   

6 

  Tekoče vzdrževanje - drugo   298,95 

6/1 Komunala 78,18   

6/2 Vzdrževanje opreme (kosilnice, ipd.) 220,77   

7 
  Storitve - NLB,DURS,UJP   11,08 

7/1 Plačila storitev UJP 11,08   
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Opis Vrednost v € Skupaj v € 

 Prireditve/sponzorstva   16.677,79 

 
 
8/1 

 
Operativni odhodki - dotacije (KMN, HK, PGD, 
TD, KUD) 12.221,80   

8/2 Operativni odhodki - prireditve 2.629,86   

8/3 Operativni odhodki - uprava 1.826,13   

9 

  Funkcionalna dejavnost   11.995.43 

9/1 Sejnine, pogrebni govori, prevozni stroški, ipd. 7.757,63   

9/2 Izplačila fizičnim osebam - pogodbeno delo 3.105,32   

9/3 Drugi operativni odhodki 1.132,48   

   ODHODKI  SKUPAJ: 36.980,61 
 

 

13. Prihodki KS Lipovci v 2014 

Št 
 

Opis Vrednost v € Skupaj v € 

1 1/1 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 395,00 € 395,00 € 

2 1/2 
Sofinanciranje občanov tekočega značaja - 
mrliška vežica in pokopališče 618,50 € 618,50 € 

3 3/1 
Sofinanciranje materialnih stroškov - upravna 
enota 156,00 € 156,00 € 

4 4/1 Drugi nedavčni prihodki 2.343,07 € 2.343,07 € 

5 5/1 
Sredstva iz proračuna (občina Beltinci) za 
tekočo porabo 48.000,00 € 48.000,00 € 

6 6/1 Prenos iz 2013 16.819,68 € 16.819,00 € 

     PRIHODKI SKUPAJ: 68.332,25  
 

                                                                               

                                                       Vse dobro vam želi vaš SVET KS LIPOVCI 

 

                                                                               Dejan Jakob, 

predsednik sveta KS Lipovci                           


