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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: 25. 6. 2021                       VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

Vse najboljše Slovenija, ena in edina domovina. 
Marsikaj lahko storimo zate, ker nič se ne zgodi samo 
od sebe, zato (p)ostanimo aktivni poleg v domačem tudi 
v širšem – družbenem okolju, tako bo čimveč zadev in 
akcij ne samo začetih ampak tudi uspešno končanih 
samoumevno skupaj z nami! In tako boš ti – Slovenija 
še lepša in vsem nam še bolj spoštovana!              

Iskrene čestitke ob Dnevu državnosti! 
 
 

 

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 20. 3. 2021 je Svet KS Lipovci skupaj z lipovskimi društvi in klubi organiziral 

delovno-ureditveno akcijo Lipovci 2021, ki je lepo uspela (več pod točko 2) 

 O aktivnostih Kapelskega odbora Lipovci si preberite pod točko 3, 

 Generacija mladih rojenih leta 2003, 
to so letošnji regruti, se je skupaj s 
starši samoorganizirala in na ŠRC 
postavila simbolično prvomajsko 
drevo ter tako ostala zvesta dolgoletni 
tradiciji. Čestitke! 

 Dokončan je manjkajoči del 
kolesarske steze med Lipovci in 
Gančani. Ni pa bil preurejen otok za 
umirjanje prometa in preboj ceste s 
smeri Krčevina za odvajanje vode v 
jarek Pinkave, na kar je Svet KS 
Lipovci že večkrat opomnil Občino 
Beltinci, od katere smo dobili odgovor, 
da bo to urejeno v sklopu novega 
projekta, 

 Urejeno je odvodnjavanje meteorne vode ob domačiji Križanič – kapela - naprej 
mimo Gasilskega doma proti Tratam (več pod točko 4), 

http://www.lipovci.si/
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 V zaključni fazi je dokup parcel za širitev pokopališča in ŠRC, prav tako so v teku 
aktivnosti za postavitev montažne tribune na ŠRC Lipovci 

 Zelo pestro in aktivno je dogajanje v lipovskem društvenem in klubskem okolju 
(več pod točko 5), 

 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. Poročilo z Delovno-ureditvene akcije Lipovci 2021 
Pobrani so bili odpadki po vseh vpadnicah v Lipovce in po večini ulic v vasi. Hvala 
vsem. 
Ob Vučji jamo je bilo dosti postorjenega na odrezu odvečnega rastja, na skulpture 
so bile montirane označevalne tablice o avtorju in letu nastanka skulpture. 
V spominskem parku za kapelo je bilo izvedeno: odrez preraščene žive meje in 
španskega bezga (sedaj že lepo raste mlada meja), odstranitev dotrajanih vrtnic, 
zasajena je bila "Petrova" češnja, navoženo je bilo nekaj zemlje in posajena dodatna 
trava, ki je redno zalivana (je že lepo zrasla in se kosi), iz tlakovca je bil odstranjen 
plevel, tlakovec opran, med živo mejo je bila navožena gramozna frakcija, urejen je 
bil jarek in prebarvane vse klopi. Lepo je videti urejen park v novi preobleki, sledi še 
finalno čiščenje tlakovca in ureditev vodne fontane. 
Urejeno je bilo dvorišče in okolica gasilskega doma. 
Na SV in JZ strani pokopališča je bila zasajena nova živa meja – tisa, še prej so bile 
odstranjene dotrajane ciprese. Nova meja se zaliva. 
HVALA vsem za aktivno sodelovanje na akciji in odgovorno obnašanje za 
preprečevanje širjenja virusa, vabimo pa tudi vse ostale fizično sposobne krajane, 
da se udeležijo novih delovno-ureditvenih akcij, ki prinašajo novo pozitivno energijo 
med vse nas. Slike z akcije si oglejte na: www.lipovci.si in na fb. 

 

3. Poročilo Kapelskega odbora  
V maju je bilo izvedeno prekritje kapele z novo 
opečno kritino in zamenjan leseni del ostrešja, kjer 
je to bilo potrebno, prav tako so vgrajeni snegobrani 
in strelovod. Računa še nismo prejeli, predračun je 
bil 8.300,00 €. Takoj po prekritju je sledila sanacija 
in oplesk celotne fasade, (razen na zvonikih, kjer je 
bila fasada že sanirana), stroški sanacije in opleska 
fasade so znašali 4.411,00 € in so že plačani. Na 
računu Kapelskega odbora je cca 9.800,00 €.  
Zahvala gre v prvi vrsti vsem, ki ste nesebično 
darovali prostovoljni prispevek za obnovo kapele, 
katera sedaj res blesti v središču vasi in naj taka še 
dolgo ostane, hvala tudi prizadevnim članom 
Kapelskega odbora za vse storjeno. Smo zahvalni, 
da smo si upali in vse to tudi zmogli!  

http://www.lipovci.si/
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4. Ureditev odvodnjavanja od kapele do Trat 

              
 
Na območju KS je kar nekaj točk, kjer ob nalivih zastaja meteorna voda na cestišču. 
Komuna Beltinci je v juniju poglobila jarek (nekdanjo strugo potoka Pinkava) ob 
domačiji Križanič, na parkirišču je zgrajena asfaltna mulda za odvod vode s cestišča, 
prej pa tudi vodni preboj. Zgrajeni so 3 novi vodni požiralniki na relaciji kapela – 
gasilski dom – Trate. 

5. Iz lipovskega društvenega in klubskega okolja 

V Lipovcih imamo zelo dejavna društva (KUD, TD, Aquila, PGD) in klube (Hokejski, 
KMN) in druge organizacije. 

Najprej čestitamo HK Lipovci za 19. zaporedni naslov državnega 
prvaka (skupaj že 27 krat), to je res fenomenalno in enkratno za tako majhno 

lokalno skupnost, ampak vse se da, če je volja in odlična organizacija! V teku so 
aktivnosti za postavitev montažnih tribun in za organizacijo evropskega prvenstva, 
klub aktivno deluje na popularizaciji hokeja na travi z vključevanjem mladih v 
hokejske delavnice. 

KMN Lipovci organizira v soboto 3. 7. 2021 medulični turnir. Vabljeni! 

KUD Lipovci, Sekcija Vezilje je na spomlad praznovala okroglo 10. obletnico 
delovanja, ob tej priložnosti je bila pripravljena virtualna razstava na tej povezavi: 

https://drive.google.com/.../1D.../view... ISKRENE ČESTITKE ob jubileju! 
MoPZ Lipovci je dan državnosti obeležil s petjem pod osamosvojitveno lipo. 

http://www.lipovci.si/
https://drive.google.com/file/d/1D-wamPWuJDImcgaj5MlZK_S9ob53f88R/view?usp=SHARING&fbclid=IwAR3le5hpjcs82jSQbamMB9vh9QszWOB_-S9PGipP1-VCzoNbX8Z7wo1FYbs
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V društvu Aquila potekajo aktivnosti za organizacijo 29. Likovne kolonije Izak 
Lipovci. 
TD Lipovci se pripravlja na letni zbor društva, članice so okopale gredice za kapelo. 
V PGD Lipovci se pripravljajo na prevzem novega gasilskega vozila. 

Prav vsa društva, klubi in organizacije, ter nekaj mladih je sodelovalo v letošnji 
spomladanski delovno-ureditveni akciji Lipovci 2021 in kar nekaj je bilo narejenega, 
kar je le še en dokaz, da se nič ne zgodi samo od sebe oz. samoumevno. Hvala, da 
smo zmogli! Pogumno pridite na take akcije tudi ostali fizično sposobni krajani! 

 

Naj se uspešna zgodba HK Lipovci nadaljuje! 

6. Lipovsko proščenje in 2. Petrov večer 

V skladu z obvestilom Župnijskega urada Beltinci tudi letos 
zaradi virusa ne bo tradicionalnih proščenj po vaških 
kapelah. Lipovsko proščenje bo obeleženo na Petrovo, 29. 
6. 2021 s sv. mašami v Beltincih, zvečer ob 19. uri pri sv. 
maši sodeluje MoPZ Lipovci.  
Po sveti maši (okrog 20:30 ure) se bodo člani MoPZ Lipovci 
zbrali pred kapelo Sv. Petra in Pavla v Lipovcih in tam 
pripravili 2. Petrov večer, izvedli bodo krajši pevski koncert. 
Vabljeni k poslušanju! Vse bo izvedeno v skladu z ukrepi za 
preprečevanje širjenja virusa Covid-19. 
Svet KS Lipovci vsem skupaj želi lepo proščenje in  
nepozabne počitnice. 
P.S. 
V teh vročih dneh ne pozabimo na domače živali, poskrbimo, 
da bodo v senci z zadosti vode. Spoštujmo naravo, ne kurimo 
v naravi, ločujmo odpadke in jih ne kurimo v kurilnih napravah 

ter tako ohranimo čistejši zrak za naše skupno zdravje!  
Vse dobro Vam želi Vaš Svet KS Lipovci 

http://www.lipovci.si/

