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Svet KS Lipovci vabi na  

sprejem deklet, mater in žena 
ob žensko-materinskem dnevu, 

ki bo v soboto, 12. 3. 2016 ob 18. uri v vaškem domu Lipovci. 
 
Kulturni program pripravlja KUD Lipovci, po programu sledi pogostitev in 

zabavno druženje. Prijavite 
se lahko do 10. 3. 2016 v 
Trgovini Jeneš, soudeležba 
znaša 5,00 € po osebi.  

Spoštovana dekleta, 
matere in žene: v prvem 
pomladnem mesecu 
praznujemo skupaj dan 
žena in materinsko-
starševski dan; naj bo 

vaše in naše praznovanje neskončni splet vsega dobrega v 
objemu ljubezni, zadovoljstva, spoštovanja, zdravja in mirnega 
zavetja vaših najdražjih.  
1. Novice, obvestila iz KS Lipovci... 

 Na božični večer smo pri lipovski kapeli obdarili novorojence minulega 
leta. 

 Nadaljujejo se aktivnosti za prenovo hokejskega igrišča, v sklopu tega 
so stekle priprave na organizacijo dobrodelnega koncerta za podporo 
projekta »Nacionalni center za hokej na travi«. 

 Obiskali smo občino Radlje ob Dravi in si ogledali biološko kopališče. 

 Ob stari Vučji jami je izvedeno obrezovanje odvečnega rastja.  

 KUD Lipovci, sekcija Vezilje pripravlja razstavo svojih del od 19. do 21. 
3. 2016 v vaškem domu Lipovci. 
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 V sodelovanju z Ljudsko univerzo v vaškem domu poteka krožek 
»Pletenje košar«. 

 Forma v gibanju je naslov 1. slikarske razstave Maše Mlinarič, naše 
sokrajanke,  študentke 7. semestra Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

 Svet KS Lipovci je v vmesnem času opravil 9. redno in 1. izredno sejo. 

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

2. Prenova hokejskega igrišča v »Nacionalni center za hokej 
na travi« 

Kot smo že poročali v 
prejšnji številki, je 
Hokejski klub Lipovci 
v sodelovanju z 
Mednarodno in 
nacionalno zvezo za 
hokej na travi ob 
podpori Olimpijskega 

komiteja Slovenije ter občine Beltinci za lipovsko hokejsko igrišče 
brezplačno pridobil zelo dobro ohranjeno umetno travo iz Nemčije (na 
sliki, op.: nabavna cena nove trave znaša cca 200.000,00 €). Projekt 
»Nacionalni center za hokej na travi« podpira Zveza za hokej na travi 
Slovenije (ZHNTS), Olimpijski komite Slovenije, Občina Beltinci in 
seveda KS Lipovci ter številni drugi. Pridobljene imamo vse potrebne 
predračune in trenutno čakamo na primeren razpis za pridobitev 
prepotrebnih finančnih sredstev na državni ravni, na razpis se bomo 
prijavili pod okriljem ZHNTS, projekt bo sofinancirala tudi lokalna 
skupnost. Aktivnosti projekta usklajuje in vodi organizacijski odbor 
v sestavi: Alojz Sraka (predsednik), Franc Maučec, ml. in Franc Cigan 
(vsi KS Lipovci), Robert Mesarič in Gorazd Zajc (oba HK Lipovci) in 
Sanja Kropec (ZHNTS). 

 

3. Dobrodelni koncert za »Nacionalni center za hokej na 
travi«, podprimo HK Lipovci – naša čast, naš ponos 

Organizacijski odbor je 10. 2. 2016 na 1. redni seji potrdil predlog predsednika 
in posledično  izvaja vse potrebne aktivnosti za organizacijo dobrodelnega 
koncerta »Nacionalni center za hokej na travi«, ki bo 28. 3. 2016 ob 18. uri v 
Kulturnem domu v Beltincih. Na koncertu bodo nastopili regionalno 
razpoznavni glasbeni umetniki. 
Celoten izkupiček bo namenjen prenovi Športno rekreacijskega centra Lipovci 
– igrišča za hokej na travi v Nacionalni center za hokej na travi, le-ta je tudi v 
programu Olimpijskega komiteja Slovenije. Leta 1993 je bilo v Lipovcih zgrajeno 
prvo igrišče z umetno travo za hokej v Sloveniji in je potrebno celovite prenove. 

http://www.lipovci.si/
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Člani sveta KS Lipovci s(m)o se odpovedali sejnini in nadomestilu 1. 
izredne seje in ta finančna sredstva v celoti namenjamo prenovi 
hokejskega igrišča. Upamo, da bo to gesto solidarnosti še kdo ponovil. 
Posebno vabilo prejme vsako gospodinjstvo, mi vas pa vabimo že zdaj, da si 
28. 3. 2016 – na velikonočni ponedeljek – rezervirate termin, saj si želimo, 
da skupaj z vami nadaljujemo zgodbo o uspehu v HK Lipovci - naša čast, 
naš ponos - tudi v letu 2015 v samem vrhu najuspešnejših klubov regije. 
ČESTITAMO.                 http://www.hklipovci.si/ 

 

4. Svet KS potrdil predlog razvojnega programa  
Svet KS Lipovci je že v začetku mandata potrdil in poslal predlog razvojnega 

programa za tekoči mandat na občino Beltinci, v zvezi s tem je bil sprejet sklep 

58, v nadaljevanju pa je izsek 76. sklepa s 1. izredne seje, kjer se predlog 

potrjuje pod pogojem: 
»…da bodo v načrtu razvojnih programov za mandat 2014 do vključno 2018 
vključeni že poslani predlogi projektov za KS Lipovci po sklepu št. 58 v 
sklopu občinske investicije naslednji PREDNOSTNI projekti okvirne 
vrednosti 96.000,00 € kot sledi: 1. prenova HOKEJSKEGA igrišča 
(upoštevati, da se čaka na razpis pod okriljem ZHNTS v sodelovanju z 
Olimpijskim komitejem Slovenije), 2. rekonstrukcija glavne vpadnice v 
Lipovce od krožišča do h. št. 51c in rešitev odvodnjavanja ter celostna 
ureditev vključno s hodnikom za pešce na relaciji od h.št. 51c do vaškega 
doma (podrobnosti v sklepu št. 58), 3. AVTOKAMP Vučja jama (upoštevati, 
da se čaka na razpis LAS).« 

Svet KS Lipovci pričakuje, da bo študija investicij in finančnih vložkov v 
preteklosti po posameznih KS-ih uvrstila navedene projekte na prioritetno listo 
za realizacijo do konca mandata 2014 – 2018, in glede na navedeno, 
pričakujemo tudi podporo župana in večino članov občinskega sveta. 
 

5. Obvezno cepljenje psov proti steklini in opozorilo 

Sašo Bohar, poobl. veterinar z Veterinarie Murska Sobota, nas je po tel. 

obvestil, da bo cepljenje psov v Lipovcih v torek, 1. 

3. 2016 ob 12. 30 uri pri gasilskem domu (na spletni 

strani http://www.veterinaria.si/ je naveden napačen 

datum!). Na cepljenje imejte s sabo obvezno potni list 

psa. Cena registriranih in že prejšnja leta cepljenih 

psov proti steklini znaša 31,42 EUR.  
OPOZORILO: Vse lastnike psov pozivamo k 

odgovornemu obnašanju: pse je na javnih krajih potrebno imeti 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. Kršitve obravnava medobčinska inšpekcija in policija.                                                                                                                               

http://www.hklipovci.si/
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6. Ogled vodnega parka v občini Radlje ob Dravi  
V petek, 12. 2. 2016 

je delegacija KS 

Lipovci (Dejan 

Jakob, Alojz Sraka, 

Marjan Mlinarič, 

Franc Cigan, vsi 

svet KS Lipovci) in 

Janko Bezjak (ZTK 

Beltinci) obiskala 

Občino Radlje ob 

Dravi. Tamkajšnji 

župan, mag. Alan 

Bukovnik nas je 

prijazno sprejel in 

nam slikovito predstavil zdaj že dokončani projekt Vodni park, ki je prvo naravno 

- biološko kopališče v Sloveniji.  Po samem ogledu kopališča so nam še 

predstavili na novo zgrajeni gasilski dom, večino sredstev so pridobili na 

evropskih razpisih. Namen obiska je bil v prvi vrsti seznaniti se s primeri dobre 

prakse in izkušnjami, katere bi lahko uporabili pri izpeljavi podobnega projekta 

v naši Vučji jami, o teh aktivnostih bomo poročali.  

 

7. Odvoz vejevja za kres  
 

Za letošnji prvomajski kres je dovoljeno dovažati samo lesni neoporečni material 

(vejevje). Prosimo, če je le možno, da dovažate vejevje le v skrajnem primeru 

in v zmanjšani količini, saj je velik kres zaradi neposredne bližine naselja 

nevaren in tudi škodljiv za okolico. Zbirno mesto je ob Vučji jami, za dovoz se 

dogovorite z javnim delavcem, Štefanom Vučkom (GSM: 041 213 360), ki bo 

odklepal zapornico in vršil kontrolo. 
 
  
 

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci          


