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Datum: 12.  3.  2018         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, 17. 3. 2018 ob 18. uri v vaškem domu Lipovci.  

 

  
 

Spoštovana dekleta, matere in žene: z 

marcem smo vstopili v koledarsko pomlad, 

čeprav nas »zapozneli« sneg in mraz 

spominjata, da zima še ni minila…, pa 

vendar, zvončki in trobentice pod snegom in 

v zavetju že bingljajo ter ptičke s petjem 

veselo oznanjajo, da pomlad - končno le  

(hvala Bogu) - spet prihaja ter nas vabi, da 

praznujemo skupaj -  VAŠ in naš dan žena in 

materinsko-starševski dan.  Naj bo to praznovanje in sleherni dan obsijan(o) z 

razumevanjem, spoštovanjem, sodelovanjem, ljubeznijo in dobrimi deli, katera 

razveseljujejo dobre ljudi.  

Kulturni program pripravlja  KUD Lipovci,  po programu  sledi pogostitev 
in zabavno druženje.  Prijavite se lahko do 15. 3. 2018 v Trgovini Tuš Lipovci, 

soudeležba znaša 5,00 € po osebi.   
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1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 izveden je bil 25. božični večer, na katerem smo obdarili novorojence 

minulega leta,  

 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,  

 Vezilje iz KUD Lipovci  že pripravljajo izdelke za tradicionalno razstavo, 

na katero boste prejeli posebno vabilo, prav tako za razstavo izdelkov iz 

šibja, ki jo pripravlja zadevni študijski krožek,   

 HK Lipovci je bil proglašen za najboljši športni kolektiv, Martin Mesarič pa 

za 2. najboljšega športnika občine Beltinci za leto 2017, medtem ko je 

Alojz Forjan prejel posebno priznanje občine Beltinci za življenjsko delo 

na športnem področju. ČESTITAMO! 

 MoPZ Lipovci je v februarju ob mednarodnem dnevu bolnikov sodeloval 

pri sv. maši v kapeli bolnišnice Murska Sobota, 

 TD Lipovci je v pustnem času izvedlo pustno povorko po Lipovcih, 

 izgradnja pločnika/kolesarske steze (II. faza) na relaciji vaški dom – 

Krčevina: občina Beltinci in KS Lipovci sta organizirali sestanek z lastniki 

parcel na tej relaciji z namenom, da se jih podrobno seznani z izgradnjo, 

 V teku so aktivnosti za obnovo kovinske ograje na pokopališču,  

 zaradi nereda in nepravilnega odlaganja smeti so bili na območju KS 

Lipovci ukinjena vsa zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, 

 v vmesnem času je svet KS Lipovci opravil 17. redno sejo, na kateri je 

prisostvoval tudi Milan Kerman, župan občine Beltinci, več o tem v 

nadaljevanju. Vse podrobne novice, zapisnike... in razne slike ter ostalo 

si lahko ogledate na spletni strani: www.lipovci.si  

 

2. Obvestila iz 17. redne seje sveta KS Lipovci z dne, 22. 1. 2018, na 
kateri je bil tudi župan Milan Kerman 

Župan seznani svet KS Lipovci o novi organizaciji javnih del za celotno občino 
Beltinci in sicer: zaradi racionalizacije bodo javna dela potekala pod organizacijo 
Komune Beltinci v obliki dveh mobilnih ekip (vsaka bi naj imela 5 članov), ki ju 
vodi zaposleni delavec Komune Beltinci, pri delu se uporabljajo delovni 
pripomočki deponirani na območju posamezne KS, ki so še v lasti posamezne KS, 
samo vzdrževanje vseh delovnih pripomočkov pa prevzame Komuna Beltinci, po 
pretečeni amortizaciji oz. obrabi pa Komuna nabavi nove delovne pripomočke v 
lastni režiji. Predvideno je, da pride delovna ekipa na območje posamezne KS 3-
krat v dveh tednih, trenutno poteka popis večjih del po območjih, ki se izvajajo v 
posameznih KS (v Lipovcih je to: vzdrževanje okolice na območju: vaškega doma, 
ŠRC, Vučje jame, parka Pinkava, vzdrževanje »zelenih trikotnikov« na območju 
KS in zagotovitev prisotnosti ob večjih prireditvah). Komuna bo tudi raznašala 
Lipouvsko poutico in ostala krajevna obvestila izdana s strani naših društev in 
klubov. Za koordinacijo s Komuno je zadolžen predsednik KS Lipovci. 

http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
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Člani sveta KS Lipovci se strinjamo z novo organizacijo javnih del na območju 
Občine Beltinci. 
Župan poda še naslednje informacije in odgovore na vprašanja članov sveta KS 
Lipovci:  
- najem občinskega šotora je v pristojnosti Komune Beltinci, s katero se sklene 
rezervacija in pogodba za najem (postavitev šotora vodi zaposleni delavec 
Komune Beltinci), 
- izgradnja I. faze izgradnje pločnika in kolesarske steze na Bregu se 
nadaljuje. Dela potekajo tekoče, istočasno je bila položena nova vodovodna cev. 
Pločnik in kolesarska steza bosta skupne širine 2 metra, na sredini bosta ločena z 
ločilno črto, postavljeni bodo tudi vsi potrebni prometni znaki, 
- potekajo priprave na II. fazo izgradnje pločnika in kolesarske steze od 
vaškega doma do ceste »krčevina« proti Gančanom. Predhodno bo organiziran 
sestanek (op.: je že bil) z lastniki parcel, na katerem jim bo predstavljen celoten 
projekt in dogovor, da morajo nekateri prestaviti mejo (ograjo) iz javne površine na 
mejno parcelo; v zvezi s tem bo geometer postavil mejne količke. Tudi na tem 
odseku bo predhodno položena nova vodovodna cev na javni površini, ob vesti se 
postavijo robniki, kolesarska steza in pločnik pa bosta ločena z ločilno črto. 
- v Lipovcih bo volišče na novi lokaciji in sicer v gasilskem domu, Lipovci 138, 
kjer je dostop na volišče omogočen tudi invalidom. 
Vprašanja in pobude članov sveta KS Lipovci županu občine Beltinci:  
(odgovori župana so v oklepaju):  
Ali je istočasno z izgradnjo pločnika predvidena tudi preplastitev ceste 
Breg? (Zdaj ni predvidena, občina planira, da prenese to cesto na državo). Ali bo 
urejeno tudi križišče pri vaškem domu s hitrostnimi ovirami ali otočki ali s 
talno cestno signalizacijo? Že večkrat smo dali pobudo, da se zariše cesta 
talna signalizacija v vseh lipovskih križiščih. Pri cesti za »krčevino« naj se 
čez cesto ob gradnji pločnika obvezno naredi preboj za odvodnjavanje vode. 
(hitrostne ovire za umirjanje prometa bodo vgrajene v paketu, svet KS naj določi 
mikrolokacije za ovire, prav tako bo zarisana talna cestna signalizacije v križiščih, 
preboj za odvodnjavanje pri »Krčevini« bo narejen, prav tako bo posodobljen in 
razširjen otok za umirjanje prometa iz smeri Gančanov proti Lipovcem). 
Kako je z ureditvijo površine med privatno ograjo in pločnikom? (ta površina 
ostane neasfaltirana, lahko pa si lastnik parcele uredi to površino z asfaltom na 
lastne stročke,  med zaključkom pločnika proti privatni parceli ne bo robnikov, ker 
to ni racionalno). 
Kako daleč je optimizacija števila avtobusnih postajališč in izgradnja 
hitrostnih ovir, zamenjava dotrajanih in postavitev novih prometnih znakov, 
cestnih ogledal, zaris cestne talne signalizacije od h. št. 42 do vaškega 
doma in ali mora svet KS v zvezi s tem še kaj storiti, da pride do realizacije 
vsega tega naštetega? (zaenkrat ostaja v uporabi dosedanje število avtobusnih 
postajališč v Lipovcih (op.:to so 4 – svet KS je predlagal 2 postajališči), še letos bo 
izveden nov razpis za izbiro prevoznika šolskih otrok in pri tem razpisu bo 
upoštevan nov predlog števila avtobusnih postajališč, ki so ga podale vse KS 
občine Beltinci. Prometni znaki in ogledala bodo zamenjani in postavljeni na novo,  
kjer bo to potrebno, zaris talne cestne signalizacije bo takoj na spomlad, ko bo 



                             

»LIPOUvskaPOUTica, št. 51«  

topleje, hitrostne cestne ovire bodo postavljene, svet KS naj določi mikrolokacije, 
sanirano bo tudi cestišče zaradi sesedanja, kjer je Komuna naknadno izvajala 
priklop na kanalizacijsko omrežje (v dveh primerih: pri h. št. 51b in 50e).  
Na dodatno vprašanje ali mora svet KS Lipovci glede vsega tega naštetega 
še kaj storiti, da pride do realizacije – (je župan odgovoril – ne).   Kakšno je 
stališče občine glede 4. točke iz Peticije krajanov KS Lipovci za pospešitev 
začetka in dokončanja aktivnosti za večjo prometno varnost in izboljšanje 
kakovosti življenja, to je predlog za realizacijo protipoplavne varnosti in 
rekonstrukcijo vodovodnega omrežja za območje KS Lipovci vključno z 
rekonstrukcijo glavne vpadnice od krožišča do vaškega doma po sklepu št. 
37, 58? (- je župan odgovoril, da je predlog dober, potrebno je naročiti študijo). 
 

3. Obvestilo KAPELSKEGA odbora 
Župnijski svet za obnovo ŽUPNIJSKE CERKVE BELTINCI 
nam je sporočil, da bo predvidoma v aprilu še ena 
prostovoljna nabirka po domovih celotne župnije in da se 
vljudno prosi za dar in za razumevanje. Obnova župnijske 
cerkve zelo lepo napreduje, na kar smo lahko ponosni. 
Kot smo vas že obvestili – se bo II. etapa obnovitvenih del na 
LIPOVSKI KAPELI začela takoj zgodaj spomladi 2018.  
Na pogrebu pok. Štefana Sraka je bilo darovano 150,00 €, 
za pok. Anico Sraka pa 30,00 € za lipovsko kapelo, za kar 
se iskreno zahvaljujemo. 

Kdor želi - lahko za obnovo kapele ali cerkve 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 ali župnijske cerkve. 

      

4. Odvoz vejevja in ekološko neoporečnega gorljivega materiala za 
prvomajski kres bo možen od druge polovice marca naprej ob predhodni 
najavi. Odvoz bo kontroliran in dovoljen do kritične mase, ki bo ustrezala 
vsem varnostnim in okolju-varstvenim predpisom. 
 

5. TD Lipovci vabi na Gregorjev pohod  z baklami okrog Vučje jame v nedeljo 
18. 3. 2018, zbirališče na ŠRC ob 17.30 uri. 
 

6. DELOVNO-čistilna akcija na območju KS Lipovci bo organizirana tudi letos v 
zgodnji pomladi, o čemer boste obveščeni s posebnimi obvestilom. 

 

7. Iskreno čestitamo zlatoporočencem: Matiji in Ireni Tratnjek ter Antonu in 
Mariji Škafar ter tudi drugim. Predstavniki sveta KS obiščemo take pare z 
drobno pozornostjo, v kolikor smo o jubilejnih dogodkih seznanjeni. 

                
 VSE dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci   


