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Datum: 23.  4.  2018         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

Živel 1. maj – PRAZNIK dela! 
Vsako dobro delo je častno in spoštovanja vredno, delo je VREDNOTA in daje 

smisel življenju vsakega od nas. 

 
KMN Lipovci in Svet KS Lipovci 
skupaj z društvi,  regruti (letniki 
2000) in njihovimi starši vabi na 
tradicionalno – 34. prireditev:  
»Postavljanje mlaja in 
kresovanje«,  

ki bo v ponedeljek, 30. 4. 2018  
ob 18. uri na ŠRC Lipovci. 

 
Po kulturnem programu sledi veselo 
druženje, licitacija mlaja, srečelov in 
zabava.  

VABLJENI! 

 
ČESTITAMO ob prihajajočima 

praznikoma: 

 
27. aprilu – dnevu upora 

proti okupatorju in  
1., 2 maju – prazniku dela.  

 
Izobesimo ZASTAVE! 
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1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
• V februarju sta KS in KUD Lipovci organizirala brezplačni ogled 

dramskih iger v vaškem domu Lipovci v zahvalo za odličen odziv 
lipovskih gospodinjstev na zbiranje raznih prostovoljnih prispevkov v 
letu 2017,  

• v marcu je bil pripravljen sprejem in obdaritev žensk ob njihovem 
prazniku, 

• v aprilu so Vezilje, KUD Lipovci organizirale 7. razstavo vezenin v 
vaškem domu Lipovci,  

 

• razstava izdelkov iz šibja je bila 20. 4. 2018 v vaškem domu Lipovci, 
priznanja sta podelila Dejan Dravec, direktov LUMS in naš župan.  
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• v aprilu je MoPZ Lipovci gostoval z velikonočnim programom pesmi pri 
sv. maši v župniji Veržej, 

• razstava in delavnice ročnih del krajanov Lipovec bo 26. in 27. maja v 
vaškem domu Lipovci, 

• začetek obnove lipovske kapele (II. etapa, zamenjava pločevine na 
törnih…) bo v maju (več pod točko 2), 

• končana je 1. faza izgradnje pločnika na Bregu (več pod točko 3), 

• Svet KS Lipovci je skupaj z društvi, klubi in organizacijami organiziral 
delovno-ureditveno akcijo (več pod točko 4), 

• spremljajte evropsko prvenstvo v hokeju na travi v mesecu maju na 
ŠRC Lipovci (več pod točko 5), 

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

 
2. Sporočilo Kapelskega odbora Lipovci  
 
Glavni izvajalec Beno Bernjak s.p. nam je sporočil, da bo v maju izvedena: 
zamenjava pločevine na "törnih" (zvonikih) z novo bakreno pločevino, sanacija 
strelovoda, zamenjava krogel in sanacija križev na zvonikih;  hkrati pa bo v 
višinskem delu prebarvana fasada, takoj zatem pa načrtujemo tudi zamenjavo 
4 polken v glavnem zvoniku.  
Za navedena dela imamo zbrana denarna sredstva, do 100. obletnice kapele 
pa bi še zamenjali kritino in sanirali ostrešje ter izvedli druga potrebna 
vzdrževalna dela, zato vas bomo v prihodnosti spet zaprosili za vaše 
prostovoljne prispevke, še prej pa vam bomo preko Lipouvske poutice podali 
poročilo o izvedenih delih iz prejšnjega odstavka. 
HVALA VSEM SKUPAJ ŽE V NAPREJ! Hvala vsem, ki tudi ob drugih 
priložnostih darujete za vzdrževanje kapele: ob pogrebu pok. Matijo Miške je 
bilo za kapelo darovano 50,00 €, ob pogrebu pok. Štefana Sraka je bilo za 
kapelo darovano 740,00 €: v 51. št. LIPOUVSKE poutice nam je ponagajal 
tiskarski škrat in sicer je bil napačno objavljen znesek 150,00 €,  pravilen 
znesek  je 740,00 €, ki je bil darovan za kapelo in tudi izročen Kapelskemu 
odboru, le-ta pa ga je nakazal na TRR Kapelskega odbora. Za napako se še 
enkrat opravičujemo družini pokojnega, vsem svojcem in darovalcem). 

 
3. Izgradnja pločnika na Bregu:  
končana je 1. faza izgradnje, to je od domačije Toplak-Vegič do vaškega 
doma, sledi 2. faza izgradnje na enak način kot 1. faza in sicer od vaškega 
doma do Krčevine, tam bodo čez cesto tudi položene betonske cevi za 
odvod vode v nekdanjo strugo potoka Pinkava, struga je bila očiščena v 
sklopu asfaltiranja ceste ob Pinkavi od Lipovec do spomenika Štefana 
Kovača v Gančanih. 

http://www.lipovci.si/


                             

»LIPOUVSKA POUTICA, št. 52« 

4. Delovno-ureditvena akcija Lipovi 2018 
je uspela. Barvanje oken in ograje v vaškem domu, še prej popravilo ograje, 
urejanje in čiščenje spominskega parka za kapelo (kmalu bo v spominskem 
parku položena naravna zelenica), barvanje klopi v parku in na info točki pri h. 
št. 71, barvanje in pleskanje klubskih prostorov na ŠRC, zamenjava podloge 
na igrišču z umetno travo - to so glavne izvedene aktivnosti letošnje akcije, ki 
je trajala od 8. do 14. ure. Bilo nas je okrog 30, katerim še vedno ni žal časa 
namenjenega za skupno dobro vseh skoraj 1200 LIPOUvskih duš. Hvala vsem 
skupaj, tudi kuharjem za kosilo ob 14. uri. Največji zalogaj je bila zamenjava 
podloge na celotnem igrišču za hokej na travi: namreč HK Lipovci se je zaradi 
napake izvajalca pri polaganju podloge pritožil in uspel, zato je bila izvedena 
zamenjava celotne podlage, ob sodelovanju izvajalca so sodelovali še člani 
HK Lipovci, kar je pohvalno… HVALA vsem udeležencem celotne AKCIJE! 

 
 

4. HK Lipovci - kjer je hOKey doma: NašaPOT – NašPONOS  
 

EuroHockey, Club Challenge II, Men, HK Lipovci,          
Slovenija 2018, 17. – 20. maj 2018  

Kot smo že poročali, je Evropska zveza za hokej na travi izbrala 
HK Lipovci za organizatorja klubskega evropskega tekmovanja 
v II. jakostnem razredu, na katerem sodeluje 8 evropskih klubov. 

Urnik tekmovanja si lahko ogledate na: http://www.hklipovci.si. 
Vsekakor pa s svojo prisotnostjo na tem evropskem prvenstvu izkažimo 

podporo igralcem, članom, vodstvu in simpatizerjem HK Lipovci. 

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci   

http://www.hklipovci.si/

