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 Pozdravljeni, pomlad se je razkošno razbohotila 
v naši krajini in prinesla pozitivno energijo.  
Naj pomladna energija blagodejno vpliva na nas 
vse skupaj, zato - vabljeni na čistilno akcijo v 

soboto 16. 4. 2016.  

 
1. Svet KS Lipovci 
skupaj z društvi, 
regruti in njihovimi 
starši vabi na 

tradicionalno – 32. prireditev:  
»Postavljanje mlaja s kresovanjem«,  

ki bo v soboto, 30. 4. 2016 ob 18. uri na ŠRC Lipovci. 
 

Po kult. programu sledi 
veselo druženje, licitacija 
mlaja, zabava  z 

ansamblom Veški dečki. 
To je prva zabavna 
prireditev na prostem v 
naši okolici, zato je 
tradicionalno zelo dobro 
obiskana.   

VABLJENI! 
 

ČESTITAMO ob prihajajočima praznikoma: 

 
27. aprilu – dnevu upora proti okupatorju in  

1., 2 maju – prazniku dela. Izobesimo ZASTAVE! 
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2. Novice, obvestila iz KS Lipovci... 
 Sodelovali smo pri pripravi prireditve ob dnevu žena. 

 Nadaljujejo se aktivnosti za prenovo hokejskega igrišča, pripravili smo 
tiskovno konferenco in organizirali koncert za podporo projekta 
»Nacionalni center za hokej na travi«. V fazi izgradnje je optični 
priključek za širokopasovne storitve na ŠRC. 

 TD je organiziralo 5. Gregorjev pohod okrog Vučje jame. 

 KUD Lipovci, sekcija Vezilje je pripravilo razstavo svojih del od 19. do 
21. 3. 2016 v vaškem domu Lipovci. 

 V sodelovanju z Ljudsko univerzo poteka v vaškem domu krožek 
»Pletenje košar«, razstava bo na ogled od 20. – 22. 5. 2016 – 
VABLJENI! 

 Moški pevski zbor Lipovci je ob 35. letnici delovanja izdal novo, že 3. 
zgoščenko (CD) z naslovom Pesmi z lipovskih poti 2015. Čestitamo! 

 Javna dela: ob Vučji jami je obrezano odvečno rastje, ob pokopališču je 
urejena gredica, pometana so križišča, očiščeni obcestni jarki, obrezana 
trta pri vaškem domu, zakrpane udarne jame na cestah, prva košnja… 

 V teku so aktivnosti za nadaljnje urejanje odvodnjavanja pri h.št. 53. 

 TD in KUD Lipovci pripravljata Jurjevanje, več sledi v posebnem vabilu. 

 Velika čistilno-ureditvena akcija v Lipovcih bo v soboto 16. 4. 2016. 

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

 

3. Dobrodelni koncert »Nacionalni center za hokej na 
travi« v beltinskem kulturnem domu je uspel 

Poleg spodaj navedenih nastopajočih  je nastopil še ansambel Stanka Fajsa.  

Prireditev, ki jo je pripravil organizacijski odbor (OO) v sestavi Alojz Sraka, 

http://www.lipovci.si/
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Franc Maučec, Sanja Kropec, Franc Cigan, Robert Mesarič in Gorazd Zajc,  je 
vodila Kaja Cigan. »Koncert je uspel, zbrali smo 1.713,00 € prostovoljnih 
prispevkov, donatorji in sponzorji pa so prispevali dodatnih 2.500,00 €« je 
izjavil Alojz Sraka. Slavnostni govorniki so bili: župan Milan Kerman, Branko 
Žnidarič, član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, Sanja 
Kropec, predsednica Zveze za hokej na travi Slovenije in Franc Maučec, 
predsednik HK Lipovci.  

 
Celoten članek in galerijo slik (foto M.Š.) s koncerta si lahko ogledate na 
www.lipovci.si, objavljen pa bo tudi v naslednji številki Malega rijtarja. 

 

 

http://www.lipovci.si/
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4. Velika »LIPOUVSKA čistilno-ureditvena akcija v KS  
Lipovci in piknik za udeležence 
 
Letos ni velike občinske čistilne akcije, v svetu KS Lipovci pa vseeno skupaj z 
vsemi lipovskimi društvi in drugimi prostovoljci organiziramo veliko  
 
»LIPOUVSKO« čistilno – ureditveno akcijo in sicer v soboto 16. 4. 2016, 
ker nam ni vseeno za okolico našega kraja. 

 
Zbirno mesto: ŠRC,  med 8.30 in 9. uro, vpis 
na listo udeležencev, razdelitev v skupine.  
 
Prosimo vse predsednike društev in klubov, da 
animirajo člane k čim številčnejši udeležbi, prav 
tako je posebej vabljena mladina in letošnji 
rekruti ter vsi ostali.  
Udeležba na akciji je prostovoljna, vsak sam 
skrbi za svojo varnost.  
Da bo vse načrtovano v akciji tudi NAREJENO – 
je potrebna udeležba vsaj 100 udeležencev. 
Akcija bo trajala do 12.30 ure, ko se bomo spet 
zbrali na ŠRC in se okrepčali s PIKNIK malico. 

 

Ohranimo okolico čisto in urejeno – ne odlagajmo odpadkov v 
naravi, niti poleg kontejnerjev na zbirnih otokih. 
 

5. Dovoz 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          


