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Po 23. letih je prenovljen Nacionalni center za hokej na travi v Lipovcih, 
odprli so ga: župan občine Beltinci Milan Kerman, predsednica ZHNTS Sanja 
Kropec, predsednik KS Lipovci Dejan Jakob in predsednik gradbenega odbora 
in HK Lipovci Franc Maučec, promotor projekta, v katerega je vložil ogromno 
truda, energije in prostega časa, HVALA vsem, ki so na kakršen koli način 
sodelovali in pomagali... Projekt je vreden cca 140.000,00 €, trava je bila 
donirana z Evropske zveze za hokej na travi (vrednost nove je cca 200.000,00 
€), vloženih je bilo 2.500 ur prostovoljnega dela. 
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Novice, obvestila iz KS Lipovci...  
 
Pozdravljeni v jeseni: novo šolsko in študijsko leto je v 
teku, bodimo pozorni na cestah in skrbimo za varnost. Na 
poletje ostaja spomin počitniških dni, za nas Lipovčane pa 
tudi spomin in ponos na uspešno izpeljan projekt 
Nacionalni center za hokej na travi in še na marsikaj... 
 
 

 
Tako imenovana 

"Izakova barka" na 

brežini Vučje jame je 
delo in darilo letošnje 
24. Mednarodne 
Likovne kolonije Izak 
Lipovci vsem nam - 
celotni KS Lipovci. 

 
Prenova fasade na 
naši kapeli se bliža h 

koncu, dela koordinira 
Kapelski odbor v 
sodelovanju s KS 
 Lipovci in s soglasjem 
Župnije Beltinci, 
izvajalec del je 
Gradbeništvo Kociper 
Odranci. Okvirna 
predračunska vrednost 
del je cca 10.800,00 €, 
stroški se delno pokrijejo 
iz virov Kapelskega 
odbora, delno iz 
proračuna KS Lipovci in 
iz pobranih prostovoljnih 
prispevkov lipovskih 
gospodinjstev z dne, 2. 
10. 2016, ko je dobra 
polovica gospodinjstev 
prispevala 3.722,00 €. 
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Člani Kapelskega odbora (Matija Tratnjek, Joško Kavaš, Karel Lebar, Drago 

Jerebic, Stanko Jeneš, Stanko Marič, Jože Horvat, Franc Cigan) bomo v 
OKTOBRU obiskali še vsa tista gospodinjstva, katera zaradi 
zadržanosti ali drugih razlogov niso mogla prinesti 
prostovoljnega prispevka v kapelo. Obnovitev fasade spada v sklop 
aktivnosti priprav na 100. obletnico kapele, v planu je še: prekritje 
kapele vključno z zamenjavo pločevine na kupolah, izgradnja fiksnega 
nadstreška pred kapelo in druga potrebna vzdrževalna dela. Vse to je 
povezano s finančnimi stroški, zato bo nabirka za vzdrževanje kapele 
po gospodinjstvih tudi v prihodnjih letih. O vseh izvedenih delih se vodi 
transparenta dokumentacija, v zvezi s tem bo izdana posebna 
spominska brošura. Kapela je naša - LIPOVSKA v središču našega 
malega trga Sv. Petra in Pavla, zato jo vzdržujmo skupaj. HVALA vam 
za vaš DAR. Hvala tudi vsem, ki ob pogrebih darujete za vzdrževanje 
kapele (tako je bilo ob zadnjem pogrebu pok. Matilde Erjavec darovano 390,00 € za 

kapelo).  

 
V soboto 24. 9. 2016 je 
župan Milan Kerman 
pripravil sprejem za 
nove doktorje znanosti 
iz občine Beltinci, ki so 
doktorirali letos, med 
njimi 2 Lipovčana: dr. 
Mateja Cvetek, roj. 
Erjavec in dr. Marko 
Sraka, katerima je 
čestital tudi Dejan  Jakob, 

predsednik sveta KS Lipovci, ČESTITAMO!  
 

V septembru je bila izpeljana 
tradicionalna prireditev Dan 
buč - pozdrav jeseni pod 
okriljem Turističnega društva 
Lipovci. 
V vmesnem času je bila 11. 
redna seja sveta KS Lipovci, 
sklicana pa je tudi 12. redna 
seja. 
Vse podrobne novice, zapisnike 
sej sveta KS in razne slike ter 
ostalo si lahko ogledate na 

spletni strani: www.lipovci.si.  

http://www.lipovci.si/
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Naj bosta kurilna sezona in skrb za zdravo okolje ekološko 
naravnana 
 V zadnjih letih se je spet povečalo kurjenje na trda goriva. Pri kurjenju 

naravnega lesa se sproščajo tudi škodljive snovi. Kakovost zraka bo boljša, če 

poskrbimo za redno vzdrževanje kurilnih naprav ter v primeru ogrevanja z 

lesom zagotovimo primerno 

suho gorivo in pravilno rabo 

peči.  

 V peč ne sodi: vlažen 

les (večina energija gre v 

tem primeru za izhlapevanje 

vode), embalaža, obdelan 

les (barvan ali lakiran), 

iverne plošče, plastika in 

drugi gospodinjski odpadki, 

dim in pepel, ki nastajata pri 

njihovem kurjenju, vsebujeta 

veliko strupenih snovi, vse 

skupaj pa bistveno zmanjša 

življenjsko dobo kurilne peči.  

Na spletni strani Ministrstva 

za okolje in prostor 

http://www.mop.gov.si/si/

medijsko_sredisce/novica/

article//6776/ je na voljo 

kratka zloženka o pravilnem 

kurjenju z lesom in 

podrobnejši napotki za 

pravilno kurjenje z lesom. 

Ohranimo okolico čisto in 

urejeno – ne odlagajmo 

odpadkov v naravi, niti poleg 

kontejnerjev na zbirnih 

otokih.Vse krajane pozivamo, da upoštevate to opozorilo:  

PREPOVEDANO JE KURJENJE VSEH VRST ODPADKOV tako v NARAVI 

kot tudi v KURILNIH NAPRAVAH-PEČEH. 

Kršitelje obravnava Medobčinski inšpektorat (02 541 35 64). 

 
Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci          


