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LIPOUVSKA#POUTICA, št. 71 
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: 21. 11. 2022         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

  Poletje se je sunkovito prevesilo v JESEN, veliko 
veselje vseh nas so njeni darovi, najboljši so 
samooskrbni. Vse poteka hitro in hitreje, tudi 
dogodki v naših Lipovcih, na katere spominjamo 
… 

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS 
Lipovci: 

 Na Petrovo in na lipovsko proščenje smo 
slavnostno obeležili 700 let prve pisne omembe 
kraja Lipovci in 100 let lipovske kapele, skupaj z 
občino Beltinci smo izdali obsežen zbornik o 
Lipovcih, na katerega smo zelo ponosni. Kar nekaj 
izvodov zbornika je bilo oddanih zainteresiranim 
za prostovoljne prispevke, zbranih jih je bilo nekaj 

čez 3000 €, namenili jih  bomo nadaljnji ureditvi okolice kapele s postavitvijo 
skulpture za kapelo, 

 TD Lipovci je v septembru sodelovalo na 22. svetovnem festivalu praženega 
krompirja na Bledu, v oktrobru pa je organiziralo izlet na Štajersko, 

 pridobljeni so predračuni za izgradnjo pohodnega hodnika spredaj pred kapelo 
do gasilskega doma in ureditev parkirišča ob ograji Križaničevih,  

 revitaliziran je vaški vodnjak (več pod točko 2), 

 koncem avgusta sta HK in TD Lipovci skupaj organizirala prireditvi Hokejska noč 
in Praznik buč – pozdrav jeseni (več pod točko 3), 

 od pokopališča do domačije Vegič-Toplak je razširjena kolesarska / peš steza s 
prenovljeno javno razsvetljavo, ob njej pa zgrajeno parkirišče (več pod tč 4), 

 Društvo Aquila je v Galeriji Grad v Beltincih organiziralo razstavo umetniških del 
30. Likovne kolonije Izak Lipovci, 

 obnovljen je »Bašov« križ (več pod tč 5), 

 sprejem za starejše krajane bo 10. 12. 2022 (več pod tč 6), 

 volitve v Svet KS Lipovci (več pod tč 7), 

 Božični večer bo 25.dec. 2022, prireditev 60 let ljudskega petja pa je prestavljeno 
predvidoma v januar 2023 (več sledi v naslednji št. Lipouvske poutice), 

 HK Lipovci (ekipi U12 in U15) je sodeloval na turnirju v dvoranskem hokeju na 
Češkem v mestu Hradec Kralove, 
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 V vmesnem času je Svet KS Lipovci opravil 11. 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. Revitalizacija vaškega vodnjaka in »Lipouvske pouti« 

 
Od sredine letošnjega julija vaški studenec pri vaškem 
domu spet služi svojemu namenu, je revitaliziran. Voda je 
naravno bogastvo, zato z njo varčujemo tudi iz našega 
studenca, teče po potrebi s pritiskom na tipko in se ustavi 
po cca 20. sekundah. Voda je za osvežitev in ni analizirana, 
zato je njeno zaužitje na lastno odgovornost. Istočasno je 
bila prenovljena razsvetljava na studencu in na informativni 
tabli Lipouvska pout. Obnovo lesenega dela vodnjaka je 
brezplačno opravilo podjetje FM, d.o.o. Lipovci. Hvala! 
Skupaj s TD Lipovci smo pristopili k zamenjavi in dopolnitvi 

označevalnih tablic na rekreativni poti Lipouvska pout. 
 
3. Hokejska noč, Praznik buč – pozdrav jeseni 2022 

Na hokejski noči je tekmovalo kar 30 ekip iz 4 držav (Češke, Hrvaške, Srbije in 
Slovenije), za tribuno je bilo začasno šotorišče sodelujočih V tekmovanju bučnega 
golaža se je pomerilo 12 ekip, najboljši golaž je skuhala ekipa LukSil iz Lipovec (na 
sliki desno zgoraj), 2. mesto Društvo upokojencev Beltinci in 3. mesto Izletniška 
kmetija Jakob Lipovci. V kulturnem programu je zapel MoPZ Lipovci (zborovodja  Gorazd 

Tivadar), za organizacijo in izvedbo prireditve sta skrbela HK Lipovci (predsednik Feri 

Maučec, ml.) in TD Lipovci (predsednik Daniel Zadravec) v soorganizaciji sveta KS Lipovci. 
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V sklopu prireditve je bilo tudi uradno odprtje nove tribune z 286. sedeži (investitor 
Občina Beltinci skupaj s sredstvi iz naslova državnega razpisa) in novih otroških 
igral (investitor Občina Beltinci in KS Lipovci). Čestitke vsem!  

 
 

4. Kolesarska steza in parkirišče pri pokopališču    Z 
veseljem sporočamo, da je izvajalec del v septembru 
končal z deli na kolesarski stezi in parkirišču pri 
pokopališču. Tako je zdaj mimo pokopališča zarisana 
kolesarska steza, ki je hkrati tudi pot za pešce in ni več 
namenjena parkiranju. Istočasno je bilo obstoječe 
parkirišče ob cesti proti kraju Lipovci razširjeno in 
dograjeno s kolesarsko / peš stezo, ki je zaradi večje 
varnosti ločena z robniki od novega, začrtanega parkirišča 
za obiskovalce pokopališča, ob stezi pa je prav tako bila 
prenovljena javna razsvetljava. Vsem udeležencem v 
prometu na tem odseku želimo varno pot in hkrati 
prosimo, da se na tem odseku upošteva nov prometni 
režim vključno s parkiranjem samo za na to označenih 

mestih. Investitor projekta: Občina Beltinci in KS Lipovci (nakup parcele za 
razširitev parkirišča in steze). 

5. »Bašov« križ stoji od leta 1920 na domačiji Erjavec, h. št. 83. 

Vzorno ga je obnovila družina Erjavec (Anton, Cvetka, Aleš, Maja, idr.) 
v lastni režiji, barve je prispevala KS Lipovci.  Križ je 22.10.2022 
blagoslovil beltinski kaplan dr. Andrej Lažeta, kateri je vodil procesijo 
od lipovske kapele do »Bašovega« križa, združeni Lipovski pevski 
zbor moškov in žensk (zborovodja Gorazd T.) pa je zapel nekaj pesmi. 
V imenu Sveta KS Lipovci je prisotne pozdravil predsednik Dejan 
Jakob, v imenu domačih pa je o prenovi križa spregovorila Maja 
Erjavec Cigan in se vsem zahvalila za sodelovanje.  
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6. Sprejem za starejše krajane Lipovec (65 plus) s kulturnim programom 

in pogostitvijo bo v soboto 10. 12. 2022 ob 12. uri v vaškem domu Lipovci. Prijave 
zbira vaški kurir, kateri bo obiskal vse starejše krajane v KS Lipovci. Prosimo, da 
kurirju ali predsedniku Dejanu Jakobu (na GSM 041216418) sporočite tudi pomembne 
obletnice (50, 60 in 70 let) zakonske zveze vsi tisti pari, kateri ste te slovesne 
obletnice obhajali v letih 2020 do 2022, da čestitamo s simboličnim darilom, prav tako 
prijavite starejše krajane, kateri morebiti bivajo v domovih za starejše ali v bolnišnici, 
da jim lahko z obiskom pokažemo, da s(m)o Lipovci skupaj z njimi. Hvala! 

 

7. Za volitve v Svet KS Lipovci je bila do zakonsko določenega roka vložena 

samo ena kandidatura, zato nov Svet KS Lipovci ne bo konstituiran takoj po volitvah 
20.11.2022 ampak kasneje, po proučitvi in izvedbi vseh opravil po Statutu Občine 
Beltinci v zvezi s to tematiko, o čemer bomo pravočasno obveščeni. V zvezi s tem je 
Svet KS Lipovci razpravljal na zadnji seji, predsednik pa opravil posvetovalni 
sestanek s predsedniki lipovskih društev, klubov, odborov in organizacij z namenom, 
da se najdejo kandidati za volitve v Svet KS Lipovci za nov mandat (2022 – 2026). 
Verjamemo, da KS Lipovci tudi v prihodnje premore dovolj prizadevnih članov, ki so 
pripravljeni delovati v Svetu KS za nadaljnji razvoj našega kraja, med drugim tudi za:    

 dokončanje notranjosti gasilskega doma in izgradnja pločnika od kapele do 
gasilskega doma ter ureditev parkirišča do 100. obletnice PGD Lipoci (2023),  

 celovito prenovo in preureditev vaškega doma  

 energetsko sanacijo javnih objektov z obnovljivi energetskimi viri,  

 primerno vsebino in preoblikovanje Vučje jame v privlačno in občanom še 
naprej dostopno turistično destinacijo, 

 prenovo, dograditev in zamenjavo komunalne infrastrukture (vodovod, 
ceste, krožišče z avtobusnim postajališčem na Tratah, pločniki, javna 
razsvetljava), idr. … 

 

             Vse dobro Vam želi  
Vaš Svet KS Lipovci 
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