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Pločnik/kolesarska steza Breg – končana je 1. faza. 
 
HITIMO počasi! Smo že v koledarskem poletju. Končno imamo »pravi« 
pločnik tudi v Lipovcih. Po prvotnih projekcijah je občina Beltinci planirala 
izgradnjo kolesarske steze/pločnika od Gančan skozi Lipovce do magistralke 
do konca leta 2010, vmes je bila kriza, pa drugi »nujni« projekti…pa vseeno se 
premika, kar je pomembno za večjo kakovost bivanja in varnost nas vseh.  
 
KS Lipovci pa še letos planira sanacijo cestnega odseka na najbolj kritičnem 
mestu v sredinski ulici, to je od domačije Ficko proti Tratam, v planu (do 
proščenja) pa je tudi ozelenitev spominskega parka za kapelo. 
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1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 

• prireditev postavljanje mlaja s sodelovanjem generacije 2000 je zelo 
lepo uspela 

• v maju se je na ŠRC in v okolici predstavilo naše PGD Lipovci 

• v maju je MoPZ Lipovci sodeloval na območni reviji pevskih zborov v 
Bogojini 

• v maju je bila razstava in delavnice ročnih del krajanov Lipovec in 
meritve krvnega tlaka ter sladkorja v krvi 

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

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

• evropsko prvenstvo skupine C2 v hokeju na travi v mesecu maju na 
ŠRC Lipovci je bilo s strani našega HK odlično organizirano, naši so z 
drugim mestom izpolnili cilj, še več, borili so se celo za napredovanje v 
skupino C1, najboljši igralec prvenstva je bil naš Martin Mesarič, 
ČESTITAMO, hkrati se zahvaljujemo prizadevnim članom, kateri so v 
začetku junija organizirali delovno akcijo in iz spominskega parka za 
lipovsko kapelo odstranili gramoz, da se lahko nadaljujejo aktivnosti za 
položitev zelenice, 

 
 



                             

»LIPOUVSKA POUTICA, št. 53« 

• zakrpane so udarne jame na vaški vpadnici od krožišča »Križ« proti 
notranjosti, 

• sanirane so vse poljske poti, 

• javna delavca sta Cvetka Erjavec in Jože Tibaut, 

• v vmesnem času je svet KS Lipovci opravil  4. korespondenčno in 18. 
redno sejo, 

• zadnji teden junija društvo Aquila organizira tradicionalno mednarodno 
Likovno kolonijo Izak Lipovci 2018, 

• s finančnim vložkom sodelujemo pri obnovi lipovske kapele, 

• 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 profilu NouvaLIPOUvska pout. 
 

2. Sporočilo Kapelskega odbora Lipovci o obnovi lipovske 
kapele in župnijske cerkve 

 

 
Kot ste lahko opazili – poteka na lipovski kapeli II. etapa obnovitvenih del: 
zamenjava pločevine na "törnih" (zvonikih) z novo bakreno pločevino, sanacija 
strelovoda, zamenjava krogel in sanacija križev na zvonikih;  sanacija fasade v 
višinskem delu vključno z obnovo dveh zunanjih slik in zamenjava 4 polken v 
glavnem zvoniku. Večina del je že izvedenih, razen zamenjave pločevine na 
glavnem zvoniku, ki bo izvedena takoj, ko dobi izvajalec dodatni višinski oder v 
skladu s predpisi za višinsko gradnjo. 
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 

http://www.lipovci.si/
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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. Branka Nerad je 
bilo za kapelo darovano 10,00 €,  ob pogrebu pok. Katice Mlinarič je bilo za 
kapelo darovano 2.150,00 €. 

P.S.   V naslednjih dneh bodo prostovoljci Župnije Beltinci, (to so člani 
Kapelskega odbora, obiskali vsa lipovska gospodinjstva in pobirali prostovoljne 
prispevke za obnovo župnijske cerkve Sv. Ladislava Beltinci. Prostovoljni 
prispevki se LAHKO zbirajo na podlagi odločbe št. 219-16/2017-5(0203), 
ki jo je izdala UE Murska Sobota.  Prosimo, da prostovoljce sprejmete z 
dobro voljo in darujete vaš dar po svojih zmožnostih ter tako doprinesete k 
prepotrebni obnovi, katera zelo uspešno poteka! Hvala vam! 

 
Svet KS Lipovci je na svoji 18. redni seji sprejel sklep, da se začnejo 
aktivnosti za vgradnjo dveh spominskih plošč na fasadi kapele v slovenščini ob 
obstoječima ploščama v madžarščini. 

 
3. Izgradnja pločnika na Bregu:  

 
končana je 1. faza izgradnje, to je od domačije Toplak-Vegič do vaškega 
doma, sledi 2. faza izgradnje - od vaškega doma do Krčevine in sicer na 
enak način, vključno z obnovo vodovodnega omrežja kot je bilo to v 1. fazi. 
Na odseku Krčevina bodo čez cesto položene betonske cevi za odvod 
vode v nekdanjo strugo potoka Pinkava, odvod vode bo ustrezno urejen 
tudi na najbolj kritičnih mestih, jarek na desni strani bo poglobljen s 
padcem proti Gančanom, tako voda v njem ne bo zastajala. V času 
gradnje bo moten promet na tej relaciji, zato vse krajane prosimo za 
razumevanje, sodelovanje in strpnost. 
 

4. Proščenje in ZLATA maša 
 
Letos bo lipovsko proščenje 24. 6. 2018, hkrati bo jubilejno - ZLATO mašo 
daroval naš sokrajan g. Gusti Horvat. Skupaj mu zaželimo dobrodošlico in vse 
dobro kot mu je bilo to zaželeno pred 50. leti. Slovesnosti bi naj prisostvoval 
tudi naš škof dr. Peter Štumpf. 
 

5. Naša skupna skrb za okolje je pametna naložba v prihodnost 
za nas in zanamce, zato bodimo ekološko naravnani, ločujmo 
odpadke, ne kurimo odpadkov in plastike!  

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci   


