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informativni list KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI 
Odgovarja: Dejan Jakob,  zbral in uredil: F2C 

Naslov, sedež: Lipovci 2, 9231 BELTINCI  
Naslov za pošto:          Lipovci 103,  9231  BELTINCI  

Davčna številka:  37571001                                                           Matična številka: 5032334  
TRR: 01202-6450783222                GSM: 041 216 418                   Davčni zavezanec: NE    
www.lipovci.si                         fb: NouvaLIPOUVSKAPOUT           kmetija.jakob@teleing.com        

Datum: 21.  6.  2017         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
Veliko veselje ob 
osvojitvi željenega 
evropskega 
prvenstva  skupine 
C3, ki je potekalo 
na ŠRC Lipovci od 
2. do 5. junija 2017. 
             
Pozdravljeni na 
začetku POLETJA, 
počitnic, oddiha…, 
med drugimi si 
oddiha najbolj 
zaslužijo člani 
Hokejskega kluba 

Lipovci, ki še posebno letos potrjujejo zgodbo o uspehu: po osvojenem 
državnem dvoranskem naslovu so na prostem osvojili še regionalno ligo, 
postali evropski prvaki skupine C3 in pred kratkim še državni prvaki v hokeju 
na travi. A je še kaj ostalo za druge? A bo to dovolj pri izbiri najboljših 
pomurskih in občinskih športnih kolektivov ali športnikov? V Lipovcih vemo, da 
je to dovolj, ISKRENE ČESTITKE IN USPEŠNO DELO še naprej, še posebej 
z MLADIMI…  

V nadaljevanju poročamo o zelo 
uspešnem društvenem dogajanju na eni 
strani, žal pa ne tudi o kakšnem uspešno 
izvedenem projektu na območju KS 
Lipovci na drugi strani…tudi zato bomo 
županu Občine Beltinci izročili Peticijo z 
več kot 200 podpisi Lipovčanov za 
pospešitev začetka in dokončanja 

aktivnosti za večjo prometno varnost in izboljšanja kakovosti življenja v KS 
Lipovci, ker si to zaslužimo tudi v LIPOVCIH… 

ČESTITAMO ob 25. juniju – dnevu državnosti. Izobesimo ZASTAVE! 
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1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 Skupaj z društvi, klubi, generacijo 1999 in njihovimi starši smo tudi 

letos uspešno organizirali postavljanje mlaja s kulturnim in zabavnim 
programom na ŠRC Lipovci, 

 MoPZ Lipovci je v začetku maja gostoval v samostanu v Šentvidu pri 
Stični, kjer sledi božjemu klicu naš sokrajan Stanko Jeneš ml., 

 V maju smo organizirali delovno-ureditveno akcijo v Lipovcih, (več v 
nadaljevanju), 

 V maju so člani krožka Trajnostni turizem – izdelki iz šibja organizirali 
razstavo izdelkov v vaškem domu Lipovci, 

 27. in 28. 5. 2017 so potekale delavnice in razstava ročnih del 
krajanov Lipovec vaškem domu,  

 V nedeljo 28. 5. 2017 je  Rdeči križ (KORK Lipovci) izvajal še 
brezplačne meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja holesterola in 
trigliceridov, 

 TD Lipovci je v juniju osvojilo odlično 2. mesto na Langašijadi pod 
Lipo, čestitamo, 

 Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipovci pripravlja že 25. – 
jubilejno likovno kolonijo IZAK Lipovci, ki bo od 25. 6. do 2. 7. 2017 
(več v posebnem obvestilu Društva Aquila), 

 glede gradnje kolesarske steze, pločnika, postavitve hitrostnih ovir za 
umirjanje prometa idr. je skupina krajanov skupaj s  Svetom KS 
Lipovci zbrala čez 200 podpisov s Peticijo za pospešitev začetka in 
dokončanja aktivnosti za večjo prometno varnost in izboljšanja 
kakovosti življenja, Svet KS bo Peticijo s podpisi izročil županu, 

 Kapelski odbor Lipovci je pobiral prostovoljne prispevke za obnovo 
lipovske kapele in župnijske cerkve  (več o tem in nadaljnjih 
aktivnostih v nadaljevanju), 

 Člani PGD Lipovci so v juniju pobirali prostovoljne prispevke za nov 
prapor, 

 Upamo, da bomo kmalu revitalizirali vodnjak pri vaškem domu, 

 vse podrobne novice, informacije, obvestila, zapisnike sveta KS 
Lipovci... in razne slike ter ostalo si lahko ogledate na spletni strani: 
www.lipovci.si  in na fb: www.facebook.com/NouvaLIPOUVSKAPOUT. 

  

2. Delovno-ureditvena akcija v 
KS Lipovci je uspela… 

lahko pa bi naredili še več - če bi poleg 37 
udeležencev prišel še kdo..od več kot 1100 
Lipovčanov... Zbrali smo se zjutraj ob 8.30 
uri na ŠRC, se razdelili v 3 delovne skupine: 
1. skupina je urejala okolico ŠRC na 

http://www.lipovci.si/
http://www.facebook.com/NouvaLIPOUVSKAPOUT
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evropsko prvenstvo v hokeju na travi (pobiranje smeti, čiščenje klubskih 
prostorov, marsikaj je bilo potrebno prebarvati...), 2. skupina je urejala 
okolico gasilskega doma (čiščenje prostorov, oken, razna drobna dela...), 

3. skupina (na slikah) pa je 
urejala okolico vaškega 
doma (čiščenje prostorov in 
oken, barvanje zadnjih 
vhodnih vrat, barvanje oken, 
barvanje lesene ograje in 
betonskega dela ograje). Z 
akcijo smo zaključili ob 13. 
uri in se spet zbrali na ŠRC, 
kjer so nam naši kuharji 
pripravili odlično 

malico.::Nekaj smo naredili, marsikaj pa je še potrebno, lahko pa bi 
naredili še več, če bi se akcije udeležilo več krajanov, vsako gospodinjstvo 
je namreč prejelo pisno obvestilo s povabilom na akcijo. Verjamemo, da 
nas bo na naslednji akciji VEČ..., ker Lipovci potrebujejo in si zaslužijo 
(naj)VEČ...Hvala vsem udeležencem, z akcijo smo prihranili nekaj 
sredstev za plačljiva dela. Slike z akcije si lahko ogledate v GALERIJI na 
www.lipovci.si 

3. Sporočilo Kapelskega odbora Lipovci  

V nedeljo 4. 6. 2017 se je pozivu Kapelskega odbora Lipovci za zbiranje 
prostovoljnih prispevkov za sanacijo lipovske kapele 
odzvalo nekoliko manj gospodinjstev, kljub temu smo 
zbrali 1.645,00 €, nekaj posameznikov je darovalo 
tudi pozneje.  Stanje hranilne vloge Kapelskega 
odbora na današnji dan tako znaša: cca 12.350,00 €. 
Hvala vsem skupaj. V nedeljo 2. julija je lipovsko 
proščenje, nabirka pri obeh svetih mašah bo 
namenjena za sanacijo lipovske kapele. Prosimo 
vse skupaj, da darujete po svojih zmožnostih, še 
posebej lipovske podjetnike in vse tiste, kateri iz 
takšnih ali drugačnih razlogov še niste (z)mogli 
prispevati, saj vsak EURO oz. dar šteje in 
prispeva svoj več kot potreben kamenček v mozaik sanacije kapele, ki je 
od vseh nas - LIPOVČANOV, ponos našega kraja.  

Začetek 2. etape gradbenih del bo takoj v začetku letošnje jeseni. Trdno 
verjamemo, da bomo skupaj zmogli... 
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Posebne nabirke v juliju ne bo, lahko pa darujete Vaše prostovoljne 
prispevke pri NABIRKI obeh svetih maš na dan lipovskega proščenja v 
nedeljo 2. julija, kdo želi darovati posebej za ta dan – lahko dobi tudi 
potrdilo o darovanju v kapeli. NASLEDNJE pobiranje prispevkov bo spet 
v nedeljo 6. avgusta in v nedeljo 3. septembra 2017 od 9. do 12. ure v 
kapeli.  
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. 

 
Zavedamo se, da istočasno poteka tudi obnova župnijske cerkve v 
Beltincih, skupaj verjamemo, da bomo po svojih skupnih močeh pravočasno 
obnovili lipovsko kapelo in tudi župnijsko cerkev, prostovoljne prispevke za 
obnovo cerkve pobiramo vsako drugo nedeljo v mesecu med 10.30 in 12. uro, 
v juniju je bilo v Lipovcih zbranih 1.770,00 €. 
HVALA VSEM SKUPAJ ŽE V NAPREJ! Hvala vsem, ki tudi ob drugih 
priložnostih in terminih darujete za obnovo kapele in cerkve.  
 

4. Poročilo o javnih delih in sklepih Sveta KS, ki čakajo na 
realizacijo 

Javna delavca opravljata javna dela na območju KS Lipovci, večkrat tudi v 
Beltincih. Nabavili bomo novo vrtno kosilnico. 
 
Na realizacijo čakajo naslednji sklepi sveta KS Lipovci: 
 
- postavitev cestnih ovir za umirjanje prometa in postavitev signalizacije na 
relaciji h.št. 38 - 44, predviden ROK: planirano je do konca JUNIJA, izvajalec: 
SGP Pomgrad ali kateri od njihovih podizvajalcev, 
- dokončanje odvodnjavanja meteorne vode pri h. št. 53 in istočasno ureditev 
info točke pri h. št. 42, predviden rok:_v JUNIJU, izvajalec:NOGRAD, 
- obnova klopi ob Vučji jami, za kapelo, na info točkah: predviden 
rok:_predvidoma do proščenja, 
- nabava in vgradnja hladilnika v poslovilni vežici: naročilo je oddano, čakamo 
na realizacijo. 
- za kaj več KS Lipovci nima sredstev oz. realizacijo večjih upravičenih 
projektov pričakujemo s strani občine Beltinci kot to poteka po drugih KS naše 
občine. 
  

 

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci   


