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Datum: 27.  2.  2017         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

 
Svet KS Lipovci v sodelovanju s KUD Lipovci vabi na  

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

ki bo v soboto, 18. 3. 2017 ob 18. uri v vaškem domu Lipovci. 
 

 Kulturni program 
pripravlja KUD 
Lipovci, po 
programu sledi 
pogostitev in 
zabavno druženje.  
Prijavite se lahko 
do 16. 3. 2017 v 

Trgovini Tuš Lipovci, soudeležba znaša 5,00 € po osebi.  
Spoštovana dekleta, matere in žene: v 
prvem pomladnem mesecu, ko se prebuja 
narava in na nas blagodejno vpliva s 
čudežno energijo zvončkov, trobentic in ne 
navsezadnje tudi  z veselo melodijo ptic - 
je spet čas, da praznujemo skupaj dan 
žena in materinsko-starševski dan; naj bo 
to praznovanje in naše sobivanje prežeto 
in okronano z medsebojnim spoštovanjem, 
veseljem, zdravjem in vsem dobrim.  
 

Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 izveden je bil 24. božični večer, na katerem smo obdarili novorojence 

minulega leta, 

 pri h. št. 6 je bilo urejeno odvodnjavanje meteorne vode, pri h. št. 53 
pa se dokonča na spomlad, 
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 glede umirjanja prometa v KS Lipovci: občina Beltinci je naročila 2 
mobilni napravi za KS Lipovce (za vpadnico od krožišča "križ" proti 
vaškemu domu in za "Čreto", točne lokacije se določijo naknadno pred 
montažo,  

 občina Beltinci je v sodelovanju s KS Lipovci začela aktivnosti za 
izgradnjo manjkajoče kolesarske steze / hodnika za pešce na relaciji 
Gančani - Breg - do priključka na obstoječo kolesarsko stezo pred 
lipovskim pokopališčem, 

 za domačijo Žižek h. št. 51c je bilo izvedeno grediranje, navoz in 
utrjevanje dela poljske poti, odvodnjavanje vode se uredi na spomlad, 

 v februarju in marcu potekajo zbori članov naših društev in klubov, ki 
so med najaktivnejšimi v naši občini. Termini zborov so objavljeni na 
www.lipovci.si, vabljeni, 

 v vaškem domu je spet aktiven študijski krožek "Izdelovanje izdelkov 
iz šibja, lipovske Vezilje pa že pripravljajo izdelke za na tradicionalno 
razstavo, ki bo pred velikonočnimi prazniki (bo posebno obvestilo), 

 HK Lipovci je bil proglašen za 2. najboljši športni kolektiv, Dominik 
Mesarič pa za 3. najboljšega športnika občine Beltinci za leto 2016 - 
ČESTITAMO, HK je organizator evropskega prvenstva v hokeju na 
travi, ki bo od 2. do 5. junija 2017 na ŠRC Lipovci, 

 na avtobusnem postajališču pri vaškem domu je bilo razbito steklo, 
zadeva je prijavljena na policijo in zavarovalnico,  

 TD Lipovci je januarju v sodelovanju s TD Hotiza organiziralo 
tradicionalni Pavlov pohod, na pustno soboto pa 22. Pustno povorko, 

 zbirni otok za ločeno zbiranje odpadkov na Tratah je v ukinjanju (več v 
nadaljevanju), 

 vmesnem času je svet KS Lipovci opravil 13. sejo, vse podrobne 
novice, zapisnike... in razne slike ter ostalo si lahko ogledate na spletni 
strani: www.lipovci.si 
 

Sporočilo Kapelskega odbora Lipovci o nadaljevanju sanacije 
kapele 
 
17. 2. 2017 smo na sestanku Kapelskega odbora obravnavali predračune za 

zamenjavo pločevine na "törnih" (zvonikih) z novo 
bakreno pločevino in med drugim sprejeli sklep, da se 
istočasno sanira tudi strelovod, zamenjajo se krogle in 
sanirajo križi na zvonikih, prav tako se zamenjajo 4 
polkna v glavnem zvoniku, hkrati pa bi v višinskem 
delu prebarvali fasado, kar je racionalno, saj bo 
postavljen velik gradbeni oder.  
Okvirna vrednost teh del ni majhna, trenutno stanje na 
naši hranilni vlogi znaša nekaj čez 5.000,00 €, 

http://www.lipovci.si/
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pomagala bo tudi KS Lipovci, za pomoč bomo zaprosili tudi župnijski urad 
Beltinci in občino Beltinci... obračamo pa se ponovno tudi na vsa lipovska 
gospodinjstva in prosimo za vaše prostovoljne prispevke, ki jih bomo pobirali 
samo v kapeli (po domovih ne bomo hodili, ker ni možno dobiti dovoljenja na 
upravni enoti in ker smo bili ob zadnji nabirki prijavljeni policiji od nekaterih 
Lipovčanov).  
 

Vaše prostovoljne prispevke bomo zbirali v nedeljo, 5. marca 2017  
od 9. do 12. ure v kapeli. Nabirko bomo ponovili na prvo nedeljo v maju, o 
čemer vas bomo pravočasno obvestili preko Lipouvske poutice.  
 
Potem bi za letos končali s pobiranjem prostovoljnih prispevkov.  
Kdor želi - lahko za vzdrževanje kapele daruje tudi ob drugih terminih in 
priložnostih pri Tašeku Tratnjeku, blagajniku Kapelskega odbora, o čemer 
vsak darovalec dobi pisno potrdilo o darovanju prostovoljnega prispevka za 
vzdrževanje lipovske kapele. 

 
Navedena dela želimo dokončati v tem letu (odvisno od višine zbranih 
prostovoljnih prispevkov); do jubilejnega leta kapele - pa planiramo še sanirati 
ostrešje in zamenjati strešno kritino ter izvesti vsa druga potrebna vzdrževalna 
dela, da bo kapela in njena okolica dostojno pripravljena na častitljivo 100. 
obletnico. O vseh aktivnostih v zvezi s prenovo kapele (predračunih, računih, 
izvedenih delih, pobranih prostovoljnih prispevkih) se vodi transparentna 
dokumentacija, o čemer bomo podali tudi poročilo preko Lipouvske poutice, 
kot je to že bilo sporočeno ob obnovi fasade. Verjamemo, da bomo s skupnimi 
močmi uspeli izvesti vsa potrebna dela, da bo naša kapela v središču Lipovec 
zasijala z enakim leskom kot pred 100. leti, ko so jo naši predniki v času krize 
zgradili s prostovoljnimi prispevki in tudi s prostovoljnim delom.  
Vemo, da se strinjate z nami, da s temi dejanji dajemo spoštovanje našim 
prednikom na eni strani in delovni vzgled ter spoštljiv odnos do naše kapele 
tudi našim zanamcem na drugi strani - in da s takimi aktivnostmi tlakujemo pot 
novi STOTICI in tako SKUPAJ izpolnjujemo obljubo naših prednikov (prvi člani 
Kapelskega odbora so bili: Štefan Forjan, Andrej Forjan, Štefan Rengeo, 
Mihael Tratnjek, Štefan Barbarič, Martin Barbarič, Martin Bobovec, Ivan 
Baligač, Martin Gelt in Martin Maroša) iz leta 1927 - zapisano in podpisano v 
župnijski kroniki:  
"Nižje podpisani zastopniki občine Lipovci v srezu Dolnja Lendava, se v 
imenu občine zavezujemo, da bodemo mi in naši potomci vzdrževali, 
popravljali in v vsakem oziru skrbeli za kapelo, sezidano na čast svetih 
Petra in Pavla v naši občini."  
 
HVALA VSEM SKUPAJ ŽE V NAPREJ! Hvala vsem, ki tudi ob drugih 
priložnostih darujete za vzdrževanje kapele. 
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Stekle so aktivnosti za 
ukinitev zbirnega otoka za 
ločeno zbiranje odpadkov 
na "Tratah" 

zaradi neupoštevanja navodil o 
redu, vzdrževanju in odlaganju 
odpadkov in na opozorilo 
medobčinskega inšpektorata.  
Glede na navedeno prosimo vse 
krajane, ki so koristili ta zbirni 
otok za ločeno zbiranje 
odpadkov, pa tudi vse ostale 
krajane, da odpadke ločujejo 

doma v domačih zabojnikih in sicer: 

 v "črni" zabojnik sodijo mešani komunalni odpadki,  

 v plastične vreče sodi odpadna embalaža (seznam embalaže je 
naveden na vreči, na letni ravni dobi gospodinjstvo 24 vreč, dodatna 
vreča je možno kupiti pri šoferju ali na sedežu podjetja 
Saubermacher-Komunala v Murski Soboti),  

 pri podjetju Saubermacher-Komunala lahko prevzamete zabojnik in 
proti doplačilu naročite odvoz ekoloških odpadkov,  

 brezplačno pa lahko pri podjetju Saubermacher-Komunala 
prevzamete zabojnik za zbiranje papirja (odvoz je 1-krat mesečno in 
je brezplačen). 

 odpadni material lahko odpeljete tudi v zbirni center v Beltince pod 
pogoji in v terminu, ki so navedeni na: https://www.saubermacher-
komunala.si/si/zbirni-centri/zbirni-center-beltinci   
 

 Opozorilo lastnikom psov Ponovno 

prosimo in opozarjamo "nekatere" lastnike psov, da 
jih imajo ob sprehodu obvezno na povodcu, da 
obvezno za njimi počistijo iztrebke in da jih ne 
puščajo brez nadzora.  
 
Na željo športnikov pa dodajamo, da športni center 

ni primeren kraj za sprehode s psom ali pa celo, da se psi puščajo brez 
nadzora na športnem centru, to je v bistvu prepovedano po Odloku o javnem 
redu in miru (UL RS 112/2009).   
Kršitelje obravnava medobčinski inšpektorat (tel.: 02 5413564). 

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci   


