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LIPOUVSKA#POUTICA, št. 65 
informativni list KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI 

Odgovarja: Dejan Jakob,  zbral in uredil: F2#C 

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: NouvaLipouvska#POUT           kmetija.jakob@teleing.com        
 

Datum: 15. 3. 2021         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
Drage ženske in starši, čestitke ob 8. marcu, 
mednarodnem dnevu žena, kakor tudi ob 
prihajajočem materinsko-starševskem dnevu. 
KUD Lipovci je v sodelovanju s KS Lipovci in 
Občino Beltinci ob Dnevu žena pripravilo 
virtualno proslavo na občinski ravni, 
predvajana je bila po internem kanalu K3 
CATV Beltinci, ogledate pa si jo lahko tudi na 
YouTube kanalu na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=OhPLAfdikLk 

Hvala vsem sodelujočim za ponovno 
pričaranost proslav in ostalega dogajanja »v 
živo«, kar vsi skupaj že zelo pogrešamo, se pa 
istočasno tudi zavedamo, da je zdravje na 1. 
mestu, zato i#Ostanimo#Zdravi. 

 

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
Moški pevski zbor Lipovci je ob 40. letnici organiziranega delovanja v decembru 
pripravil »Naraščajoči virtualni koncert«, njihove pesmi lahko poslušate na kanalu 
YouTube, povezave so na fb profilu NouvaLipouvska#POUT in na www.lipovci.si 
Lanski 28. Božični večer – obdaritev novorojencev smo zaradi epidemioloških razmer 
izvedli drugače: božiček je s spremstvom obiskal lanske novorojence in jim 
brezstično izročil darila. Odziv je bil prisrčen. Hvala! 

 KUD Lipovci je pripravilo in izvedlo »Virtualni kulturni vikend« od 6. do 8. 2. 2021: 
zapete pesmi Lipovskih ljudskih pevk in Moškega pevskega zbora Lipovci ter 
glasbene skupine Orlek so na kanalu YouTube, 25 pesmi lipovskih pesniških 
ustvarjalcev, razstavi Vezilj in Študijskega krožka Lipovci – izdelki iz šibja, slike 
in skulpture ob Vučji jami Likovne kolonije Izak Lipovci pa na fb profilu 
NouvaLipouvska#POUT in na www.lipovci.si (tudi povezave na kanal YouTube). 

 Na Tratah so obrezane breze 

 20.3.2020 Svet KS Lipovci skupaj z našimi društvi, klubi, odbori in organizacijami 
organizira »Delovno-ureditveno akcijo Lipovci 2021 (več pod točko 2), 

 O aktivnostih Kapelskega odbora Lipovci si preberite pod točko 3, 

http://www.lipovci.si/
https://www.youtube.com/watch?v=OhPLAfdikLk
http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
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 Poslali smo predlog za spremembo proračuna občine Beltinci za NRP za 
Lipovce za leti 2021, 2022 (več pod točko 4),  

 V teku so aktivnosti za dokup parcel za širitev ŠRC Lipovci in pokopališča, 

 Zaradi varnostnih in ekoloških razlogov tudi letos ne bo prvomajskega 
kresovanja ob Vučji jami (več pod točko 6), 

 Miha Zadravec, študent Fakultete za zdravstvene vede je prejel Plaketo 
Leona Štuklja za leto 2020 za vidnejše športne dosežke na področju 
univerzitetnega športa. ISKRENE ČESTITKE, tudi vsem ostalim lipovskim 
športnim klubom in posameznikom za odlične športne rezultate od Sveta KS 
Lipovci, od vseh Lipovčanov in občanov dobre volje! 

 V vmesnem času je Svet KS opravil 4. in 5 kor. sejo, ter 7. redno sejo 

 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. Delovno-ureditvena akcija Lipovci 2021 
bo izvedena v soboto 20. 3. 2021 ob 8. uri in sicer: 
 

DELOVNA 
SKUPINA 

PLAN DELA KONTAKT ZBIRNO 
MESTO 20. 3. 
2020 ob 8. uri 

1.Spominski 
park za kapelo 

Odstranitev rastja, 
zavoz gredic z zemljo, 
setev trave, ureditev 
okolice, prebarvanje 
klopi, zasaditev češnje 

Franc Cigan 
031 354 536 

Pri kapeli  

2.Vučja jama SV Odrez odvečnega rastja, 
izkop jarka za 
preprečitev dovoza z 
motornimi vozili 

Dejan Jakob, 
041 216 418 

Pri Vučji jami 

3.Vučja jama 
SEVER, klopi,  

Odrez odvečnega rastja, 
postavitev dodatnih 
klopi, montaža 
označevalnih ploščic na 
skulpture 

Jože Pivar 
031 566 922 

Pri Vučji jami 

4.Pokopališče Zasaditev zimzelene 
žive meje na SV in JZ 
strani 

Roman Vinkovič 
031 597 360 

Na 
pokopališču 

5.Gasilski dom Ureditev dvorišča in 
okolice 

Mirjan Sraka 
041 225 766 

Pri gasilskem 
domu 

6.Pobiranje 
smeti v krogu 
KS 

Pobiranje odpadkov po 
že utečeni trasi kroga 
KS Lipovci 

Cvetka Rengeo 
040 509 160 

ŠRC 

http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/


                             

LIPOUVSKAPOUTICA tudi na www.lipovci.si in na 

https://www.facebook.com/NouvaLIPOUvska#POUT/ 

Prosimo, da na akcijo prinesete s sabo tudi potrebno orodje za opravljanje 
posameznih del v posamezni skupini (vrtne male in velike škarje, kramp, lopato, 
grablje, sekiro, žago idr. drobno orodje). 
Na akciji se upoštevajo vsa priporočila in odloki za preprečevanje širjenja virusa 
Covid-19, v primeru slabega vremena bo akcija naslednjo lepo soboto. Delalo se 
bo v več skupinah do največ 10 ljudi, vzdrževala se bo medosebna razdalja 2 
metra, uporabljali bomo zaščitne maske in vsi skupaj ravnali odgovorno. Udeležba 
na akciji je prostovoljna, prijavite se na kontakt posamezne skupine, kjer želite 
sodelovati, vsak sam odgovarja za svojo varnost, o udeležbi na akciji se vodi 
seznam, kamor se vpišete, vodja skupine odda seznam predsedniku Sveta KS 
Lipovci. Zbirno mesto vsake skupine je na licu mesta, kjer bo skupina delovala in 
sicer ob 8. uri. Vodje delovnih skupin zjutraj med 7:30 in 8. uro dvignejo zaščitna 
sredstva in vse ostalo pri predsedniku Dejanu Jakobu, Lipovci 103. 

 

3. Prekritje lipovske kapele 
Takoj, ko bodo vremenske razmere primerne, bo izvedeno 
prekritje kapele z novo opečno kritino in zamenjan leseni del 
ostrešja, kjer bo to potrebno. Prav tako se bo v sodelovanju s 
KS Lipovci v delovni akciji uredil spominski park za kapelo, 
kasneje pa je še planiran preostali del opleska fasade. 

Iskrena hvala vsem, ki vidite in cenite izvedena dela na kapeli in vsem, ki vsako 1. 
nedeljo v mesecu med 10. in 12. uro darujete prostovoljni prispevek v ta namen. 
Tako je bilo v januarju zbranih  1.230,00 €, v februarju 1.020,00 € in v marcu 
1.225,00 €.  Naslednja nabirka za kapelo bo skupaj z nabirko za cerkev in sicer 
tokrat drugo nedeljo 11. 4. 2021 (ker je prvo nedeljo praznik Velika noč). Hvala 
vsem, ki tudi ob pogrebih naših krajanov darujete za lipovsko kapelo 
(nazadnje za pok. Štefana Cigan 80,00 € in pok. Rozalijo Jakob 650,00 €,  naj 
počivata v miru). Stanje na računu Kapelskega odbora Lipovci dne, 12. 3. 2021 
znaša: 14.089,26 €. 
 

4. Poslali smo predlog za spremembo predloga proračuna za 
NRP občine Beltinci za leti 2021 in 2022 

Svet KS Lipovci je na svoji 4. korespondenčni seji ocenil in sprejel sklep, da je 
predlog proračuna občine Beltinci za leti 2021 in 2022 neuravnoteženo naravnan 
glede na število prebivalcev in glede na do zdaj izvedene projekte po posameznih 
krajevnih skupnostih naše občine, zato je Svet KS Lipovci v določenem roku poslal 
obrazložen in argumentiran predlog za spremembo proračuna na občino Beltinci s 
poudarkom na NRP za Lipovce (načrt razvojnih programov), katerega smo na 
občino poslali že takoj v začetku mandata. Celoten predlog si lahko preberete na: 
http://lipovci.si/wp-content/uploads/2021/03/Predlog-dopolnitve-proracuna-2021-
2022-in-NRP-LIPOVCI.pdf. Predlog je bil obravnavan na pristojnih telesih 
občinskega sveta, katera so občinskemu svetu predlagala, le-ta pa sprejel 
zavrnitev večine predlogov Sveta KS Lipovci. Svet KS Lipovci si bo še naprej 
prizadeval in vodil dialog z občino Beltinci za upoštevanje našega predloga! 

http://www.lipovci.si/
http://lipovci.si/wp-content/uploads/2021/03/Predlog-dopolnitve-proracuna-2021-2022-in-NRP-LIPOVCI.pdf
http://lipovci.si/wp-content/uploads/2021/03/Predlog-dopolnitve-proracuna-2021-2022-in-NRP-LIPOVCI.pdf
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5. Pokopališče:  

Na desni in levi strani so odstranjene stare dotrajane ciprese. V sklopu delovno-
ureditvene akcije bo v soboto 20. 3. 2021 zasajena nova zimzelena živa meja (tisa). 

6. Informacije glede vejevja in kresovanja 

Zaradi varnostnih in ekoloških razlogov tudi letos ne bo prvomajskega kresovanja ob 
Vučji jami, kamor je strogo prepovedano voziti vejevje ali kakršen koli drugi odpadni 
material. Prav tako je prepovedan vstop z motornimi vozili! V zvezi s tem je Svet KS 
Lipovci na svoji 5. redni sprejel sklep št. 53. 
Prosimo, da vsako gospodinjstvo in vsak posameznik odgovorno ravna z odpadki v 
skladu z veljavno zakonodajo. Za vse potrebne informacije glede oddaje lesnega 
materiala in drugih odpadkov se obrnite na Zbirni center Beltinci: 
https://www.saubermacherkomunala.si/kje-zbiramo-o…/beltinci oziroma na pristojno 
podjetje: Saubermacher-Komunala: +386 (0)2 526 84 50.  
 

 Ohranimo Vučjo jamo čisto in urejeno, da bo v njej 

račja družina še dolgo uživala svoj mir…in mi skupaj z njo  

 
 

Vse dobro in prijetno ob materinsko-starševskem dnevu ter ob velikonočnih 
praznikih in tudi v naprej Vam želi Vaš Svet KS Lipovci 

http://www.lipovci.si/

