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Datum: 14. 03. 2023          VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
                                       

Čestitamo  ob 8. marcu, mednarodnem 
dnevu žena in ob 25. marcu - 

materinsko-starševskem dnevu. 
Svet KS Lipovci skupaj s KUD Lipovci pripravlja 
sprejem za dekleta, žene, matere, (pra)babice  in 
sicer v soboto 25. 3. 2023 ob 18. uri v vaškem 
domu Lipovci.   

Prijavite se v Trgovini Tuš Lipovci do 23. 3. 2023, simbolična prijavnina znaša 5 €.  
 

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 

 Konstituiran je nov Svet KS Lipovci za mandat 2023 – 2026 (več pod tč 2).  

 KUD Lipovci je pripravilo občinsko proslavo od Dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 HK in PGD Lipovci se zahvaljujeta za prostovoljne prispevke za koledarje. 

 
 Izveden je bil 30. Božični večer, obdarjeni so bili novorojenci leta 2022, hvala 

vsem za sodelovanje, še posebej generaciji 2005 in njihovim staršem, 
Kapelskemu odboru, KUD Lipovci ter drugim. 

 PGD Lipovci je nabavilo novo gasilsko vozilo, ima nov UO, ki ga vodi Jasmina 
Jakob, prva predsednica v zgodovina društva. 

http://www.lipovci.si/
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 Zakrpane so udarne jame po lipovskih ulicah, še v prejšnjem mandatu je bilo 
zamenjanih nekaj luči javne razsvetljave. 

 KUD Lipovci je ob 35. letnici delovanja društva in ob 60. letnici ljudskega petja v 
Lipovcih pripravilo vsebinsko bogato in lepo obiskano prireditev v vaškem domu. 
Med drugimi so čestitali Nataša Brulc Šiftar, vodja OIJSKD Murska Sobota, 
župan Marko Virag in Mateja Berden, predsednica Sveta KS Lipovci. 

 
 Mladi hokejisti HK Lipovci v kategorijah U14 in U17 so postali državni prvaki v 

dvoranskem hokeju, člani so zasedli 2., članice pa 3. mesto. Čestitamo!  

 TD Lipovci je organiziralo pustno povorko po Lipovcih in Gregorjev pohod 

 
 V Spominskem parku za lipovsko kapelo je montirana nova fontana, vodna 

skulptura Ribi s Pinkave, avtor je kipar Robert Jurak iz Logarovec (več pod tč 3). 

 Kmalu se bo nadaljevala izgradnja pločnika od kapele do gasilskega doma, z 
družino Križanič usklajujemo dogovor glede širitve parkirišča in cestišča za 
pločnik. 

 V soboto 1. in v nedeljo 2. aprila bo na ogled razstava vezenin, ki jo pripravlja 
KUD Lipovci, Vezilje. 

 delovno-ureditvena-čistilna akcija bo v soboto 15. aprila 2023 (več pod tč 4). 

 Tudi letos ne bo velikega kresovanja ob Vučji jami (več pod tč 5). 

 Naša društva in klubi v teh dneh izvajajo redne letne zbore članov. 

http://www.lipovci.si/
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 Podrobne novice, informacije, obvestila, zapisnike sveta KS Lipovci, zasedene 
termine najema vaškega doma in ŠRC... ter razne slike in ostalo lahko spremljate 
tudi na na spletni strani: www.lipovci.si in na fb profilu NouvaLIPOUvska#POUT. 

 
2. Nov Svet KS Lipovci za mandat 2023 – 2026 je konstituiran, 

vodi ga Mateja Berden, ki je tako postala prva predsednica v zgodovini KS 

Lipovci. Svet KS Lipovci je opravil 1. in 2. redno sejo, med drugim je bil sprejet 

in na občino Beltinci poslan predlog v občinski proračun za 2023/2024 za 

izvedbo načrta razvojnih programov KS Lipovci. Zadolžitve članov so: 

 Mateja Berden, predsednica (pogodbe, koordinacija dela, javna dela, 
sodelovanje s Komuno Beltinci), kontakt: 041 902 271, 
berden.mateja@gmail.com, 

 Kristjan Vozlič, podpredsednik: (prometna signalizacija, javna dela, ostalo 

potrebno),  

 Miha Zadravec, zapisnikar: (ceste, poljske poti, ostalo potrebno), 

 Alojz Sraka: ključavničar za mize in klopi (izdaja in kontrola nad izposojo 

klopi in miz, ostalo potrebno),  

 Damjana Mesarič: (prireditve in proslave, sodelovanje s KUD Lipovci),  

 Mojca Rajbar: (ŠRC in vaški dom - izposoja in nadzor prostorov),  

 Mirjan Sraka: (odvodnjavanje, javna dela, ostalo potrebno).  

 

3. Nova vodna fontana, skulptura »Ribi s Pinkave« v Spominskem parku  
Avtor vodne skulpture je 
kipar Robert Jurak iz 
Logarovec, kar nekaj  
njegovih skulptur je 
postavljenih tudi ob 
gramoznici Vučja jama.  
Vodna skulptura ne 
spominja in ne opominja 
samo na ribe nad 
murskimi kamni iz 
našega usahlega potoka 
Pinkava, ampak še na 
marskikaj več, kar bo 
obelodanjeno kmalu.  
Sledi še nekaj finalnih 
opravil, potem pa vabilo 
na uradno odprtje s 
kulturnim programom. 
 

http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
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4. Delovno – ureditvena akcija Lipovci – sobota 15. 4. 2023 
 

Svet KS Lipovci skupaj z vsemi društvi, klubi, organizacijami in krajani dobre volje, 
tudi letos organizira veliko spomladansko akcijo, ki bo v soboto 15. aprila 2023, 
zbirališče je na ŠRC med 8. in 8:30. uro, kjer se bomo vpisali na listo 
prisotnosti. Akcija bo potekala po skupinah, ki bodo formirane na zbirnem mestu in 
sicer za: ŠRC, Vučja jama, Park Pinkava, Spominski park, gasilski dom, vaški dom, 
ureditev zelenic (pri vaškem domu, križu, pokopališču), čiščenje dveh steklenih 
avtobusnih postajališč (pri vaškem domu in ob regionalki), pobiranje smeti po 
utečenem krogu KS Lipovci (tukaj tradicionalno sodelujejo mladina in rekruti)  in 
druga dela po dogovoru, kot je npr. zamenjava in montaža novih označevalnih tablic 
po Lipouvski pouti. Prinesite s sabo potrebno orodje, z nekaj orodja razpolaga tudi 
KS. Sodelovanje na akciji je prostovoljno, vsak skrbi za svojo varnost in varnost 
svojih udeleženih mladoletnih otrok. Po končani akciji bo za vse udeležence 
pripravljena malica in pijača. Vabljeni, da Lipovce akcijsko obrnemo na lipou . 
 

5. Obvestilo 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! 
Prosimo, da vsi skupaj 
ravnamo odgovorno z 
odpadnim materialom 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  po LIPOUvsko. 

Sodelujmo in pomagajmo si pri razvoju našega kraja. Želimo vam veliko dobre 
spomladanske volje, idej, predvsem pa veselja, zadovoljstva in zdravja. 

Vaš Svet KS Lipovci                      

http://www.lipovci.si/

