
                             

»LIPOUVSKA POUTICA, št. 35« 

 
 

LIPOUVSKA POUTICA, št. 35  

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: 24.  4. 2015         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

VABILO NA POSTAVLJANJE MLAJA IN KRESOVANJE 
 

Ines Luk, Lipovci 77, Tobias Zadravec, Lipovci 152a, Miha Zadravec, Lipovci 94, 
Rija Zver, Lipovci 78, Sara Smej, Lendavska 37/b Murska Sobota,  Tilen 
Tratnjek, Lipovci 100/d, Jan Smodiš, Lipovci 20, Viktorija Smej, Lipovci 203a, 
Mojca Žižek, Lipovci 205, Dominik Jona, Lipovci 156, Špela Kovačič, Lipovci 148 
in Lucija Erjavec, Lipovci 17 so letošnji lipovski rekruti, kateri skupaj s svojimi 
starši vabijo  

 

na tradicionalno 31. postavljanje mlaja in kresovanje, 
ki bo v četrtek 30. 4. 2010 ob 18. uri na ŠRC Lipovci. 

 
Vabljeni na to družabno prireditev, ki poteka v organizaciji KMN Lipovci in KS 
Lipovci v sodelovanju z vsemi našimi društvi.  

 
Sama »rekrutacija" pa bo 
pod okriljem Slovenske 
vojske in občino Beltinci 
potekala na parkirišču za 
gostiščem Zvezda 
v petek 8. maja 2015  
ob 9.30 uri v Beltincih.  
 
Vabljeni tudi na to prireditev.  
 
 
 

 
 

ČESTITAMO ob prihajajočima praznikoma: 
 

27. aprilu – dnevu upora proti okupatorju in 1. maju – prazniku dela. 
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1. Iz KS: aktivnosti, obvestila, informacije: 
 

 potekajo nadaljnja dela za rekonstrukcijo zelenice in popolno sanacijo 
križišča v sredinski ulici, (več pod točko 2), 

 v marcu smo pripravili družabno prireditev ob sprejemu deklet, žen, 
mater, 

 nabavljeno je 20 novih vrtnih kompletov miz in klopi (več pod točko 4), 

 urejene so bankine na cesti Krčevina; park Pinkava in med kolesarsko 
stezo in cesto pri krožišču Križ, 

 gredirane in z gramozom utrjene so nekatere poljske poti (več pod točko 
6), 

 organizirali smo čistilno-ureditveno akcijo (več pod točko 5), 

 izvajanje javnih del je v polnem teku, za potrebe javnih del je bilo 
nabavljeno nekaj dodatnih pripomočkov,  

 poteka izgradnja nadstreška ob objektu na ŠRC (več pod točko 6), 

 zaradi večje preglednosti in večje prometne varnosti je na pokopališču 
delno odrezana živa meja, 

 na občino Beltinci smo pravočasno (v garancijskem roku) poslali 
dodatne pripombe oz. reklamacije na posedanje kanalizacijskih jaškov 
na nekaterih relacijah v Lipovcih, 

 opravljena je bila 5. redna seja sveta KS Lipovci, na kateri so sodelovali 
vsi predsedniki naših društev, prisoten pa je bil tudi župan Milan 
Kerman, 

 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... preberite in bodite na 
tekočem. 

 
 

2. Rekonstrukcija križišča in zelenice v sredinski ulici 
 
počasi dobiva končno podobo. Dela so nekoliko zaostala, ker izvajalec zaradi 
zasedenosti nekoliko zamuja s preplastitvijo bankin z asfaltom. Predvidevamo, 
da bo celotna investicija zaključena v mesecu maju (zasajena bo nova mlada 
lipa, postavljena bosta klop in koš, sam otok pa bo ozelenjen s travo. 
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3. Ponovno opozorilo glede kurjenja prepovedanih 
odpadkov 

Čeprav nas pomladno sonce že prijetno greje - opažamo, da je predvsem ob 

večerih, stanje oz. kvaliteta zraka zelo slaba. Zato prosimo vse krajane, da 

upoštevajo to opozorilo, saj je PREPOVEDANO KURJENJE VSEH VRST 

ODPADKOV (tudi barvastih reklamnih sporočil) 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, ločujmo 

jih in jih odložimo v za to primeren kontejner. Hvala za vašo ekološko 

ozaveščenost. 

 

4. Novi vrtni kompleti miz in klopi 

Po sklepu sveta KS Lipovci je bilo nabavljeno 20 novih vrtnih kompletov, katere 

potrebujemo ob velikih prireditvah. Obstoječi vrtni kompleti so v slabem stanju in 

jih bomo obnovili. Predvideno je, da bomo za najem vrtnih kompletov 

zaračunavali simbolično najemnino. 

5. Čistilno - ureditvena akcija 

V sodelovanju z občino Beltinci in vsemi našimi društvi smo v marcu organizirali 

čistilno - ureditveno 

akcijo. Žal je bil odziv 

pod pričakovanjem, 

saj je v naši krajevni 

skupnosti za postoriti 

zelo dosti opravil, da 

ohranimo našo naravo 

zdravo, okolje pa čisto 

in urejeno. Nabrano je 

bilo za dve prikolici 

odpadkov, katere je 

prevzel Saubermacher-Komunala.  

V Vučji jami je bilo odrezano odvečno vejevje, očiščen del obale (nadaljnje 

urejanje poteka preko javnih del), iz poplavnega območja je bila preseljena ena 

klop in koš, en koš pa je bil preseljen v park Pinkava.  

Dokončno so bile urejene bankine na:  cesti Krčevina, na relaciji Vučja jama - 

park Pinkava - regionalka in med cesto ter kolesarsko stezo pri krožišču Križ. 
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6. Urejanje poljskih poti 

Začeli smo z etapnim urejanjem poljskih poti. Tako so bile nekatere poljske poti 

že gredirane in razširjene ter utrjene z gramozom.  

V prihodnje pa naprošamo vseh lastnike in najemnike parcel, da ne posegajo 

izven svojih parcelnih meja, da na poljske poti ne odlagajo ničesar in s tem 

prispevajo svoj delež za urejenost in varno vožnjo po poljskih poteh.  

Prav tako opozarjamo vse lastnike gozdov, da porežejo vejevje v cestnem svetu 

in s tem omogočijo normalni prehod s kmetijskimi stroji. 

 

7. Izgradnja nadstreška na ŠRC 

Na predlog Hokejskega kluba in Kluba malega nogometa Lipovci je svet KS 

Lipovci na svoji 5. redni seji sprejel sklep, da investira v izgradnjo prepotrebnega 

nadstreška ob objektu na ŠRC.  

Večino del opravljajo športniki v lastni režiji. Nadstrešek je pomembna pridobitev, 

posebno v primeru izvajanja raznih prireditev na ŠRC in služi kot zavetje 

udeležencem prireditev v primeru dežja, pa tudi vročine. 

 

 

8. Javna dela 

V aprilu je bila preko javnih del organizirana dodatna ureditvena akcija v Vučji 

jami: ob obali je bilo odrezano odvečno vejevje, katero je bilo odpeljano na 

mesto, kjer bo prvomajski kres. Tako je pot okrog gramoznice spet 

sprejemljivejše širine in normalno prehodna, okolica pa dobiva videz lepše 

urejenosti... kar nekaj stvari pa je še za urediti, tudi v sodelovanju z lokalnimi 

ribiči.  

V svetu KS Lipovci se zavedamo, da je potrebno še mnogo postoriti za še lepšo 

urejenost našega kraja, zato se zahvaljujemo vsem posameznikom, ki nam pri 

tem pomagate s predlogi, s pobudami, pa tudi s konkretnimi dejanji, te zadnje 

najbolj štejejo.  

 

 

                                                                               

                                                       Vse dobro vam želi vaš SVET KS LIPOVCI 

 


