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informativni list sveta KS Lipovci 
Izdajatelj:   KRAJEVNA SKUPNOST LIPOVCI            

Odgovarja: Franc Cigan 
Naslov, sedež: Lipovci 2, 9231 BELTINCI  

Naslov za pošto:          Lipovci 41,  9231  BELTINCI  
Davčna številka:  37571001                           Matična številka: 5032334  
TRR:                 01202-6450783222              Davčni zavezanec: NE    
Telefon:              02 542 27 50                        GSM: 031 354 536    
e-pošta: ks.lipovci@siol.com                                spletna stran: www.lipovci.si   

Datum:      10.  2. 2008 

Številka:  19/2008-FC  

VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

 
1. AKTIVNOSTI sveta 

KS Lipovci v vmesnem 

času: 

na 15. Božičnem 
večeru smo obdarili  
novorojence v med 
božičnem času (na 
sliki). Svet KS se 
zahvaljuje generaciji 
1990, njihovim 
staršem, Kapelskemu 
odboru in KUD Lipovci 
za sodelovanje na  15. 
Božičnem večeru. 
Foto: jž 
 

 prenovljena so vrata v vodnem hramu Lipovci, kjer se nahaja knjiga 
evidence za zapiranje in odpiranje vodnih ventilov; več pod točko 3 

 izvajalec je začel  izgradnjo težko pričakovane kolesarske steze od 
h.št. 51c do križišča »križ« in naprej ob betonarni do zaselka pri 
železniški postaji, istočasno se ob stezi zgradi nova javna razsvetljava  

 sanirano je bilo divje odlagališče smeti na parceli KS Lipovci ob Vučji 
jami in blokada dostopa na ilegalno pot po parceli 2009,več pod točko 4 

 začeli smo s pripravljalnimi deli za izgradnjo spominskega parka za 
lipovsko kapelo, več pod točko 5 

 v vmesnem času je bila 7. korespondenčna in 11. redna  seja sveta KS 
Lipovci, več na www.lipovci.si po potrditvi zapisnikov 

 Vsa vaša vprašanja in pobude naslavljajte direktno na pristojnega 
člana sveta KS ali na elektronski naslov: ks.lipovci@siol.com ali 
pisno na naslov: Svet KS Lipovci 2. 

mailto:ks.lipovci@siol.com
http://www.lipovci.si/
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Foto Caki                                                      

2. VUČJA JAMA:  
s koncesionarjem nadaljujemo z urejanjem brežin in okolice v Vučji jami, katera 
dobiva novo podobo; mnogo bo pa treba še postoriti tudi v lastni režiji, da bo 
doseženo željeno stanje – Vučja jama – prijetna turistična točka za sprostitev. V 
ta namen bodo organizirane delovne akcije in pri tem v svetu KS računamo tudi 
na pomoč vseh Lipovčarjev dobre volje.  Saj veste, Vučja jama nam bo vsem 
skupaj pomagala pri kanalizaciji, v zameno pa pričakuje, da saniramo njene 
rane, da jo olepšamo in jo kot tako skupaj vzdržujemo, da nam bo še dolgo v v 
zadovoljstvo in ponos. O vseh aktivnostih v zvezi s tem bodo vsa gospodinjstva 
pravočasno obveščena. 
 

276.261,58 196.145,72 3.296,54 199.442,26 192.472,07 

skupaj m3 
skupaj € 

zaračunano obresti € 

Skupaj 
zaračunano + 

obresti € 
skupaj € plačano + 
obresti na računu 

Izsek iz Poročila o izkoriščanju in sanaciji Vučje jame, stanje 31. 1. 2008, 
pričakujemo še priliv 3.084,25 € (razlika za 11/07) in 3.885,94 za 01/08.  

 
3.  REŽIM zapiranja ventilov v vodnem hramu Lipovci 
 
Z namenom preprečitve nenadzorovanega zapiranja ventilov v vodnem hramu 
Lipovci in s tem povezanega nezadovoljstsva krajanov,  je svet KS sprejel 
sklep, da se za vodni hram nabavi in nastavi knjiga posegov, v kateri se bo 
evidentiralo vsako odpiranje in zapiranje razvodnih ventilov, istočasno se  
zamenja ključavnica, od katere bo po en ključ pri Vegič Janezu, Baligač Francu 
in Sraka Jožefu. Vse to je bilo tudi storjeno. V knjigo se evidentirajo naslednji 
podatki: datum in ura dogodka, ime, priimek, naslov prijavitelja, kateri 
ventil je zaprt, VZROK zapore, datum in ura odprave napake, podpis 
vzdrževalca vodovodnega omrežja in morebitne OPOMBE. Vsak poseg na 
primarnem vodovodnem omrežju lahko opravi le pooblaščeni vzdrževalec 
vodovodnega omrežja v Lipovcih. V primeru napake, okvare ali vključitve 
novega priključka na vodovodnem omrežju je potrebno OBVEZNO 



 

»LIPOUVSKA POUTICA, št. 9« 

kontaktirati FRANCA BALIGAČA, kateri koordinira zadevo naprej in glede 
na naravo in trajanje odprave napake po potrebi obvesti pomembne 
uporabnike vodovodnih priključkov v KS Lipovci.  
Pomembne kontaktne številke: 
041 673 089  JANEZ VEGIČ,   vzdrževalec vodovodnega omrežja v Lipovcih, 
041 795 152  Franc BALIGAČ,  pristojen član sveta KS Lipovci za vodovod, 
02 541 35 35 KOMUNA BELTINCI,  lastnik vodovodnega omrežja,   
041 340 417  ali  02 541 15 11  Jožef SRAKA (skrbnik enega izvoda ključa). 

 
4.  SANACIJA divjega odlagališča smeti v VUČJI JAMI 

 
Izvedena je bila sanacija divjega odlagališča smeti na parceli št. 2006 in 2007 
tik ob Vučji jami. Istočasno je bila s soglasjem lastnika parcele 2009 
izvedena blokada dostopa na ilegalno pot po tej parceli do Vučje jame in 
naprej, zato apeliramo na posameznike, da za dostop do svojih njiv in 
travnikov uporabljajo javne poti. Na omenjeni parceli 2006 in 2007, ki sta v 
lasti KS Lipovci so »nekateri«, ki se svojega početja očitno ne zavedajo 
prinašali smeti bodisi s samokolnico, traktorji ali drugače čeprav je to STROGO 
PREPOVEDANO  in pri tem delali škodo tudi lastniku parcele št. 2009. Temu 
neozaveščenemu obnašanju nekaj posameznikov do narave bomo naredili 
KONEC, zato pozivamo VSE, katerim nam je NARAVA DRAGOCENOST, da 
skupaj z medobčinskim inšpektoratom poostrimo nadzor: fotografirajmo 
njihovo neljubo početje, fotografijo pa izročimo medobčinskemu 
inšpektoratu, kateri bo po dogovoru poskrbel za sankcije in globo.  

5.  Izgradnja spominskega 

parka za lipovsko kapelo 
Foto: Caki  

Na parceli za lipovsko kapelo je bil 
izveden golosek. Omenjeni poseg 
sodi med pripravljalna dela ureditve 
spominskega parka. V svetu KS 
Lipovci smo se  v sodelovanju z 
občino Beltinci odločili, da bo na tej 
parceli spominski park, ki bo še bolj 
poudaril središče našega kraja. Na 
njem bodo svoje spominsko obeležje 
(doprsni kip) dobili »veliki« Lipovčarji 
in kot prvi bo to slikar Karel Jakob, 
čigar 100.-obletnico rojstva obhajamo 
letos. Seveda bodo zasajena tudi 
nova drevesa in kdo ve, morda se bo 
na tem mestu »prebudila« celo pred 
leti usahla Pinkava…  
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6.  KUD Lipovci praznuje 20 jubilejnih let 
6. februarja 2008 mineva 20 let od ustanovitve KUD Lipovci. ISKRENE 
ČESTITKE za lep jubilej! Za minulih 20 let se boste lahko kulturnikom 
zahvalili s svojim obiskom na njihovi jubilejni prireditvi v soboto dne, 16. 
feb. 2008 v vaškem domu Lipovci, istočasno bomo počastili tudi 
slovenski  kulturni praznik. Več si preberite v posebnem vabilu KUD Lipovci. 

 
7. SPREJEM OB DNEVU ŽENA 
Svet KS Lipovci organizira sprejem za ženske v soboto 8. 3. 2008 ob 18:00 uri 
v vaškem domu Lipovci. Prijavite se lahko v Trgovini Jeneš do 6. 3. 2008, 
simbolična prijavnina znaša 6,00 €. VLJUDNO VABLJENE! 

 
8. ČESTITKE  &  ZAHVALA 
V mesecu februarju praznuje rojstni dan tudi Jožef Tratnjek, naš najstarejši 
krajan; med drugim je bil tudi predsednik KS Lipovci od leta 1964 do leta 1974. 

 
ISKRENO ČESTITAMO našemu 

najstarejšemu krajanu – 
Jožefu Tratnjeku, Lipovci 9  

za njegov 95. rojstni dan  

in mu vsi skupaj še naprej želimo zdravja, miru in 
zadovoljstva. 

foto dz 

 
Za sodelovanje se zahvaljujemo Slavku Barbariču, dolgoletnemu vzdrževalcu 
javne razsvetljave v Lipovcih, novi vzdrževalec je Jožef Palatin, okvare na 
javni razsvetljavi sporočajte pristojnemu članu sveta KS – Alojzu Sraki. 
 

 
vir: http://www.hklipovci.si/ 

Čestitamo Hokejskemu klubu Pliva Lipovci, ki je bil ponovno izbran za 

najuspešnejši športni kolektiv občine Beltinci za leto 2007.  
Svet KS Lipovci 


