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Datum: 11. 10. 2021                       VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

Oktober - mesec 
požarne varnosti. 
Ohladilo se je, zato smo 
že zagnali kurilne 
naprave, poskrbimo za 
njihovo redno čiščenje 
in za pregled vključno z 
dimniki, predvsem pa v 
kurilnih napravah na 
trda goriva in na 
prostem ne kurimo 
plastike, gum, odpadne 
embalaže, nevarnih 
odpadkov, reklamnih 
letakov, plenic in drugih 
odpadkov, saj le-ti pri 

izgorevanju oddajo v okolje strupene izpušne pline in delce, ki zelo škodujejo 
vsem živim bitjem in naravi (več pod točko 5). 
 
 

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 Potekajo zemeljska dela za postavitev montažne tribune na ŠRC (točka 

2), 

 O aktivnostih Kapelskega odbora Lipovci si preberite pod točko 3, 

 Zgrajena sta hodnika za avtobusno postajališče in urejeno odvajanje 
meteorne vode na relaciji h. št. 38 – 41a, (točka 4), 

 Odkupljena je parcela ob pokopališču z namenom, da se le-to razširi in 
zgradi parkirišče za obiskovalce pokopališča, 

 V juliju je KMN organiziral medulični turnih v malem nogometu, 
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 V avgustu je HK Lipovci organiziral evropsko reprezentančno prvenstvo 
v hokeju na travi za ženske, 

 Društvo Aquila je v začetku septembra organiziralo in izvedlo 29. Likovno 
kolonijo Izak Lipovci, 

 TD Lipovci je v oktobru organiziralo izlet v slovensko Istro, 

 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. Začetek zemeljskih del za izgradnjo montažne tribune na 
ŠRC Lipovci 

Dokupljena je bila parcela za širitev ŠRC, da se zgradi montažna tribuna, 
zagotovijo parkirna mesta in postavijo otroška igrala.  
 
Predlog izgradnje montažne tribune je podprla Občina Beltinci, projekt je 
vreden 76.209,86 EUR in je financiran iz državnih sredstev pridobljenih na 
razpisu v višini 31.200,00 € ter iz občinskega proračuna v višini 45.009,86 €.  
 
Projekt spada v Načrt razvojnih programov (NRP) Občine Beltinci za 
mandatno obdobje 2018 – 2022. 
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3. Poročilo Kapelskega odbora  
Kapelski odbor Lipovci sporoča, da so 
opravljena vsa obnovitvena dela, katera 
so bila planirana in vsa tudi plačana. 
Nazadnje je bil plačan račun v višini 
12.789,78 € za prekritje kapele z novo 
kritino in za dodatna dela (izgradnja 
strelovoda, delna zamenjava lesenega 
ostrešja in obnova križa na strehi). V 
etapno obnovo kapele je bilo tako v 
zadnjih letih vloženo nekaj več kot 
52.500,00 €. Večino sredstev je 
prostovoljno darovala  dobra tretjina 
lipovskih gospodinjstev, kar nekaj 
sredstev je bilo zbranih tudi ob pogrebih 
pok. lipovskih krajanov (nazadnje za 
pokojne: Avgusta Forjan 540,00 €, 
Štefana Križanič 450,00 € in Marijo 
Sabotin 150,00 €), lep del pa je prispevala tudi KS Lipovci. Hvala vsem 
skupaj! Do slavnostne prireditve ob 100. obletnici kapele v juniju 2022 je 
planiranih še nekaj del okrog kapele. Stanje na računu znaša: 763,20 €. 
 

4. Zgrajena hodnika za avtobusno postajališče 

 
 

Komuna Beltinci d.o.o. je bila naročnik in izvajalec izgradnje avtobusnih 
postajališč na odseku h. št. 38 – 42 v Lipovcih in sicer po projektni 
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dokumentaciji št.02-2021 izdelovalca ASPA-IN projektiranje d.o.o., s ciljem 
povečati varnost najšibkejših udeležencev v prometu. Istočasno se je na tem 
odseku dodatno uredilo odvodnjavanje meterone vode s cestišča, obljubljena 
pa je tudi rekonstrukcija obstoječega odvodnjavanja meteorne vode na tem 
odseku. Predlog za izvedbo zgoraj navedenega je podal Svet KS Lipovci in 
spada v Načrt razvojnih programov (NRP) Občine Beltinci za mandat 
2018/2022. Odprt še ostaja projekt izgradnja avtobusnega postajališča in 
rekonstrukcija križišča na Tratah, ki je prav tako uvrščen v NRP Občine 
Beltinci za mandat 2018-2022. 

5. Sporočilo Medobčinskega inšpektorata (vir:www.beltinci.si) 

V jeseni, ko nastopijo nižje temperature in začetek kurilne sezone, se poveča 
število prijav občank in občanov glede kurjenja odpadkov sovaščanov v naravi 
in malih kurilnih napravah.   
Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika 
Polana zato ponovno obvešča in opozarja, da je kurjenje odpadkov, tako na 
prostem kot v malih kurilnih napravah, v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju 
z odpadki v Republiki Sloveniji, prepovedano.        
 
Pristojnost ukrepanja za:  
 
- Kurjenje odpadkov na prostem: Policija (113), Medobčinski 
inšpektorat (02/5413564 , medobcinski.inspektorat@beltinci.si,  
 
- Kurjenje odpadkov v mali kurilni napravi: Inšpektorat RS za okolje in 
prostor (02/512 49 15, irosp.oe-ms@gov.si) 
Pomembno je zavedanje vsakega posameznika, da kurjenje odpadkov zelo 
škoduje zdravju. Še posebej so ogroženi dojenčki in otroci, starejši ljudje, ljudje 
z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi dihal (astmo, kronične obstruktivne 
pljučne bolezni - KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi), 
sladkorni bolniki, namreč plini in delci, ki nastajajo pri kurjenju odpadkov, 
vstopajo v naš organizem z vdihavanjem, preko kože, lahko pa tudi z uživanjem 
onesnažene hrane in vode… 
Celoten članek o vplivu kurjenja na zdravje je objavljen na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (www.nijz.si). 
  
Medobčinski inšpektorat občanke in občane poziva, da s kurjenjem 
odpadkov prenehajo oziroma kršitelje nemudoma prijavijo pristojnim 
organom za ukrepanje ter tako poskrbijo za boljši jutri vseh nas.  

 
Vse dobro Vam želi Vaš Svet KS Lipovci 
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