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LIPOUVSKA#POUTICA, št. 69 
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: 11. 3. 2022          

 VSEM GOSPODINJSTVOM V KS 
LIPOVCI 
  
Čestitamo  ob 8. marcu, mednarodnem 
dnevu žena in ob prihajajočem materinsko-
starševskem dnevu. Po dveh letih 
»CoviD#Dobe« z veseljem sporočamo, da 
lahko ponovno – v živo organiziramo 
sprejem za dekleta, ženske, matere, 
(pra)babice  in sicer v  
soboto 19. 3. 2022 ob 18. uri v vaškem 
domu Lipovci.  
Prijavite se v Trgovini Tuš Lipovci, 
simbolična prijavnina znaša 5 €. Kulturni 
program pripravlja KUD Lipovci. Zavedamo 
se, da se virus še vedno širi med nami, zato 
bo prireditev organizirana v skladu z vsemi 
veljavnimi priporočili za preprečitev širjenja 
virusa. Naše zdravje je na 1. mestu. Se 
vidimo! 
 

 

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
Lanski 29. 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! 

 Na nekaterih mestih po krajevni skupnosti so bile urejene bankine 

 9. 4. 2022 Svet KS Lipovci skupaj z našimi društvi, klubi, odbori in organizacijami 
organizira »Delovno-ureditveno akcijo Lipovci 2022« (več pod točko 2), 

 O aktivnostih Kapelskega odbora Lipovci si preberite pod točko 3, 

 Dokupljena je parcela za širitev pokopališča in ureditev parkirišča, 

 V teku so aktivnosti za postavitev otroških igral na ŠRC,  

 PGD Lipovci nadaljuje z zbiranjem prispevkov za nov gasilski avto (točka 6), 

 Zaradi varnostnih in ekoloških razlogov tudi letos ne bo prvomajskega 
kresovanja ob Vučji jami (več pod točko 7), 
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 Več o prihajajočih dogodkih si preberite v točki 8, 

 Naša društva, klubi, organizacije so začeli z zbori svojih članov, pridružite se, 
termini so / bodo objavljeni na www.lipovci.si  

 Z Občino Beltinci usklajujemo dogovore o planiranih investicijah v KS Lipovci, 

 V vmesnem času je Svet KS Lipovci opravil 6. dopisno in 9. 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 2022 
bo izvedena v soboto 9. 4. 2022 med 8. in 14. uro in sicer: 
 

DELOVNA 
SKUPINA 

PLAN DELA KONTAKT ZBIRNO 
MESTO 9. 4. 
2022 ob 8. uri 

1.Kapela, 
Spominski park  

Zamenjava lesenih 
delov na klopeh  

Daniel Zadravec  
Franc Cigan 
031 354 536 

Pri kapeli  

2.Vodnjak pri 
vaškem domu 

Ureditev vodnjaka  Franc Maučec  
Dejan Jakob 
041 216 418 

Pri vaškem 
domu 

3.Vučja jama  Odrez odvečnega rastja, 
postavitev dodatnih treh 
klopi,  

Jože Pivar 
031 566 922 

Pri Vučji jami 

4.Gasilski dom Ureditev dvorišča in 
okolice 

Mirjan Sraka 
041 225 766 

Pri gasilskem 
domu 

5.Pobiranje 
smeti v krogu 
KS 

Pobiranje odpadkov po 
že utečeni trasi kroga 
KS Lipovci 

Cvetka Rengeo 
040 509 160 

ŠRC 

6. ŠRC Ureditev poljske kuhinje, 
okolice in priprava 
malice za udeležence 

Dušan Maučec, 
Darjan Slavic … 

ŠRC 

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 na drug termin. Delalo se bo v več 
skupinah do največ 10 ljudi. 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. Zbirno mesto vsake skupine je na licu mesta, kjer 
bo skupina delovala in sicer ob 8. uri. Po zaključku akcije KS organizira malico na 
ŠRC, predvidoma ob 14. uri. 
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3. Vabilo KUD Lipovci, Vezilje na 11. 
razstavo vezenin, 

 
ki bo v soboto 9. 4. 2022 ob 18. uri v vaškem domu Lipovci.  
 
Razstava bo na ogled tudi v nedeljo 10. 4. 2022 od 9. do 
19. ure.  
 
Lepo vabljeni! 

 

 

 

 
 

4. Sporočilo Kapelskega odbora    
Kot smo že poročali, so končana vsa planirana 
obnovitvena dela v in na kapeli v sklopu priprav na 
njeno 100. obletnico, uredili še bomo vodovod za 
kapelo in ga povezali z novo kovinsko skulpturo »Dve 
ribi«, dela so že naročena.   
Velika slovesnost bo na dan proščenja s sveto mašo 
dne, 3. 7. 2022 ob 10. uri, na slovesnosti bo sodeloval 
tudi naš škof dr. Peter Štumpf. Še enkrat iskrena hvala 
vsem, ki ste darovali za njeno obnovo. Hvala vsem, ki 
tudi ob pogrebih naših krajanov darujete za 
lipovsko kapelo (nazadnje za pok. Branka Novakovič 
60,00 €, Cecilijo  Tratnjek 280,00 € in Antonijo Mesarič 
220,00 €, naj počivajo v miru). 

 

 
5. Knjižni ZBORNIK »100 lejt kapejle Sv. Petra in Pavla v KS 

 Lipovci« 
 
Trenutno potekajo intenzivne aktivnosti pri pripravi zbornika ob 100. obletnici 
kapele, v njem bo prava zakladnica besed iz prašne in sedanje kronologije 
kapele in naših Lipovec.  
Iskrena hvala vsem, ki ste že pripravili in poslali čudovite članke na 
cvetka.rengeo12@gmail.com in na franc.cigan@siol.net. Prosimo vse, 
kateri imajo kakšne starejše slike o kapeli in dogodkih v KS Lipovci nasploh 
– da jih posredujete na zgoraj navedena elektronska naslova ali jih izročite 
osebno. Hvala! 
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6.  Prostovoljno gasilsko društvo 
Lipovci je v sodelovanju z Občino Beltinci, KS 

Lipovci, Gasilsko zvezo Beltinci in vsemi ljudje 
dobre volje začelo aktivnosti za nabavo novega 
gasilskega vozila: GVC-1 s podvozjem Renault D 
16 MED P 4×2 280 E6, 1+2 in nadgradnjo po 
tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Kot smo že bili 
obveščeni s posebnim obvestilom, bodo člani 
PGD Lipovci obiskali lipovska gospodinjstva in 
zbirali prostovoljne prispevke. Vozilo je za našo 
ožjo in širšo lokalno skupnost velikega pomena, 
zato PGD Lipovci prosi za vašo pomoč v obliki 
prostovoljnega prispevka. V finančni konstrukciji 
vozila, ki znaša skoraj 206 T €, je zajeta tudi 

nabirka po KS Lipovci in sicer 4-krat po 20 € po gospodinjstvu. Višina 
prispevka ni obvezujoča, je prostovoljna in vsak lahko prispeva po svojih 
zmožnostih. Iskrena hvala za sprejem in za vaš dober odziv v februarju.                                                
Naslednja nabirka je 20. mar., potem pa še 24. apr. in 22. maja 2022. 
 

7. 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 vsi skupaj ravnamo odgovorno z odpadki v skladu z veljavno 
zakonodajo. Za vse potrebne informacije glede oddaje odpadkov se obrnite na Zbirni 
center Beltinci: Saubermacher-Komunala: 02 526 84 50.  

 Ohranimo našo okolico čisto, urejeno in zeleno  
 

8. Prihajajoči dogodki 
 13. 3. 2022 ob 17.30 uri na ŠRC - 8. Gregorjev pohod okrog Vučje jame  

 19. 3. 2022 ob 18. uri »Dan žena« v vaškem domu 

 2. in 3. 4. 2022 – odprtje nove montažne tribune na ŠRC 

 9. in 10. 4. 2022 – razstava ročnih del vezenin 

 1. 5. 2022 - prireditev ob Prazniku dela na ŠRC (sodelujejo 3 generacije 
lipovske mladine: 2002, 2003 in 2004), več sledi, 

 3. 7. 2022 ob 10. uri slovesnost s sv. mašo ob 100. obletnici kapele Sv. 
Petra in Pavla, proščenje pri kapeli, več sledi, 

 28. 8. 2022 – Praznik buč – pozdrav jeseni (na ŠRC) … 
 

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