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Datum: 15.  6. 2015         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

POLETJE V Lipovcih vabi... 
junijska vročina nas prijetno opozarja, da je tukaj čas počitnic, da nekaj 
naredimo tudi zase, za svoje bližnje in sploh za osebno relaksacijo. Priložnosti 
za to nam ne bo manjkalo, izkoristimo jih v polni meri, tudi v Lipovcih: 

 kjer se v tednu pred lipovskim proščenjem tradicionalno odvija Likovna 
kolonija Izak Lipovci , 

 28. junija praznujemo lipovsko proščenje, naj bo to praznik prijetnega 
in duhovnega povezovanja med vsemi deležniki dobre volje,. 

 11. julija bo Hokejski klub Lipovci obeležil 50 let svojega zelo 
uspešnega delovanja. Čestitamo!  
 

1.  Iz KS LIpovci, novice, obvestila... 

 
 koncem aprila smo sodelovali pri prireditvi Postavljanje mlaja, 

kresovanje na ŠRC LIPOVCI, prireditev je lepo uspela, hvala vsem, še 
posebej generaciji 1997 (na sliki). ,, 
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 potekajo nadaljnje aktivnosti za rekonstrukcijo zelenice in popolno 
sanacijo križišča v sredinski ulici, 

 uspešno je izvedena 1. faza izgradnje nadstreška ob objektu na ŠRC 

 nadaljuje se 2. faza izgradnje nadstreška na ŠRC (elektro napeljava in 
razsvetljava, zaključna kleparska dela, izgradnja mini letne kuhinje, 
zasteklitev stare pokrite terase,   

 opravljena je bila 6. 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, 

 v nadaljevanju je še nekaj drugih obvestil... preberite in bodite na 
tekočem. 

 

2.  Že 23. Likovna kolonija Izak Lipovci 2015: 
 

Društvo Aquila je eden nosilcev kulturne dejavnosti v Lipovcih, poznano pa je 
tudi širši okolici in celo v mednarodnem merilu. 
V prihajajočih dneh (21. 6. – 28. 6. 2015) bomo ponovno organizirali 
tradicionalno, že 23. mednarodno likovno kolonijo Izak Lipovci, katere se bo 
udeležilo 11 priznanih umetnikov iz Slovenije in tujine (Poljska, Italija, Turčija, 
Bosna in Hercegovina), ki bodo v Lipovcih ustvarili številna umetniška dela. 
Motive iščejo v prekmurski pokrajini in njenih ljudeh. Nastanjeni bodo po 
lipovskih domačijah, društvo pa bo nudilo umetnikom slikarski material, prostor 
za delo, prehrano ter jim pripravilo razne spremljajoče prireditve (izleti, kulturni 
večeri, predavanja, razstave…). 
 
Novost – nova lokacija kolonije 
Z namenom, da bi kolonijo in dogajanje okrog nje še bolj približali javnosti, 
predvsem krajanom Lipovec, smo se v društvu odločili, da center dogajanja po 
dogovoru s KS Lipovci prenesemo v Vaški dom Lipovci. Zahvaljujemo se 
domačinom na domačiji Hoheger, Lipovci 235, ki nam je mnoga leta nudila 
prostor in vse ostalo za uspešno izvedbo kolonije. Umetniki in člani društva 
smo bili tam vedno dobro sprejeti in smo se dobro počutili, tudi razni 
obiskovalci, ki so si tam dogajanje tudi ogledali in ga spremljali. Pa vendar 
smo bili na privatni in ne na javni posesti, naša kolonija pa je s svojim 
obsegom, dogajanjem in kvaliteto to stopnjo že krepko prerasla. Kolonijo bi 
želeli narediti še bolj odprto in dostopno javnosti, zato smo se odločili prenesti 
njen sedež v javni prostor, kamor tudi spada. 
V vaškem domu se bomo organizatorji in umetniki zbirali in družili, udeleženci 
se bodo tam prehranjevali z dobrotami, ki jim jih bodo pripravili člani in 
predvsem članice društva. Večina umetnikov bo tam tudi ustvarjala. Nekateri 
bodo ustvarjali po domačijah, kjer bodo nastanjeni, spet drugi morda kje v 
naravi.  
Društvo Aquila je pripravilo tudi bogat in zanimiv spremljajoči program.  
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Spoštovani krajani, umetnike boste v dneh kolonije po Lipovcih verjetno tudi 
srečevali. Ne bojte se stopiti v kontakt z njimi, se pogovoriti, jim morebiti 
pomagati z navodili za pot in drugimi nasveti. Naši gostje so praviloma 
izobraženi in omikani, pa po naših dolgoletnih izkušnjah tudi zelo 
komunikativni, dobrosrčni in preprosti ljudje. Domačinom, ki jih boste za en 
teden sprejeli pod svojo streho, pa že sedaj velika zahvala. Vsi, ki pa ste 
pripravljeni koloniji še kako drugače pomagati, bodisi s kakim pridelkom z vrta 
ali njive, bodisi s kakim prevozom, tudi z dobrim predlogom, nasvetom ali 
idejo, lepo vabljeni. Predvsem pa vabljeni vsi k ogledu dogajanja! 
Skratka, dogajanje v koloniji bo pestro, kdaj pa kdaj tudi živahno, zato krajane, 
posebej domačine ob vaškem domu, prosimo za razumevanje. 

Kontaktne osebe društva: Jožica Jakob, predsednica (070-358-412)  

in Jože Pivar, tajnik (031-566-922. 

3. Izgradnja nadstreška na ŠRC Lipovci 

 

Svet KS Lipovci je na svoji 5. redni seji sprejel sklep, da investira v izgradnjo 

prepotrebnega nadstreška ob objektu na ŠRC. Z veseljem sporočamo, da je 1. 

faza izgradnje končana.  

Večino del so opravili športniki v lastni režiji. Izgradnjo je uspešno koordiniral 

in vodil Franc Maučec, ml., predsednik HK Lipovci in član sveta KS Lipovci, za 

kar se mu zahvaljujemo, kakor tudi vsem ostalim sodelujočim pri izgradnji, saj 

so za to namenili svoji prosti čas. Nadstrešek je pomembna pridobitev za 

celotno KS Lipovci, posebno v primeru izvajanja raznih prireditev na ŠRC. 
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V 2. fazi izgradnje bo izvedena elektro instalacija in vgrajene luči, uredi se mini 

letna kuhinja, stara pokrita terasa v smeri proti hokejskemu igrišču pa se bo 

zaprla in zasteklila, tako bo klub pridobil dodaten prostor.  

4.  Rekonstrukcija križišča in zelenice v sredinski ulici 

Dela so nekoliko zaostala, ker od  podjetja Pomgrad zaradi njegove 
prezasedenosti nismo uspeli pridobiti predračuna, niti zagotovila za izvedbo 
zaključnih gradbeno-asfaltnih del v zahtevanem terminu. Zaradi tega je svet 
KS Lipovci na svoji zadnji seji sprejel sklep, da zaključna gradbena dela 
(izgradnja mulde s tlakovanci okrog križišča) izvede podjetje Ligrad. Za 
zamudo pri dokončni ureditvi se opravičujemo in prosimo za strpnost in 
razumevanje. 

5. Novice iz Hokejskega kluba Lipovci 

 v letu 2015 je HK Lipovci postal državni prvak v članski konkurenci in v 

kategorijah U-14 in U-16 ter podprvak Inter lige. ČESTITAMO vsem 

igralcem in strokovnemu vodstvu kluba, 

 11. julija 2015 bo klub proslavil svojo 50 - letnico delovanja in igranja 

hokeja na travi v Lipovcih. Prireditev bo na ŠRC Lipovci.  

 
6. ČESTITAMO ob prihajajočem državnem prazniku,  
 

25. juniju – dnevu DRŽAVNOSTI.  

                                                                               

                                                        

 

 

 

 

 

 

 (p)Ostanimo ponosni državljani naše Slovenije in v znak spoštovanja 

izobešajmo slovensko zastavo ob praznikih (vsako gospodinjstvo je v 

letu 2014 prejelo slovensko zastavo). 

Vse dobro vam želi Vaš Svet KS Lipovci 


