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Datum: 18. 12. 2019         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

Svet KS Lipovci skupaj s KUD, TD, Kapelskim odborom in generacijo mladih 
rojenih leta 2002** vabi na tradicionalni 

27. BOŽIČNI VEČER – obdaritev novorojencev, 
ki bo v sredo 25. 12. 2019 ob 18. uri pri lipovski kapeli Sv. Petra in Pavla. 

Lepo prosimo starše letošnjih novorojencev, da se prireditve udeležijo skupaj z 
dojenčki,  da jim iskreno čestitamo in izročimo simbolično darilo. Vabljeni vsi ljudje 
dobre volje od blizu in daleč 
na ogled VEČNEGA 
božičnega večera v izvedbi 
lipovskih mladih roj. 2002, 
da prisluhnete božičnim 
pesmim naših pevk in 
pevcev, se okrepčate s 
toplim napitkom, se srečate 
z znanci, izmenjate lepe 
želje in pozdrave ter delite 
vse dobro tudi naprej…  
Svet KS Lipovci se iskreno 
zahvaljuje vsem  društvom, 
klubom, organizacijam, 
kakor tudi posameznikom, 
ki so na kakšen koli način 
storili kaj dobrega oz. 
koristnega za našo skupnost… P.S. Slika z lanskega Božičnega večera. 
Naj bo mir, ljubezen, zdravje vsepovsod, naj živi LIPOUvski rod,  
da bomo zmeraj ob Božiču reči smeli: »Boug žijvi nas pri kapejli!« 

 
VESEL BOŽIČ, ZDRAVO, SREČNO TER USPEŠNO 

NOVO LETO 2020. 

Čestitamo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Naj 
ponosno zavihrajo slovenske zastave po naših 

ulicah in domovih! 
 

http://www.lipovci.si/
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1. Letošnja neuradna STATISTIKA v Lipovcih:  
- rojstva*: 9 (4 deklice, 5 dečkov),  
- umrli: 4 (2 ženski, 2 moška).  

Končno imamo v Lipovcih spet nataliteto (+5). Podatek je neuraden, saj razpolagamo 
le s podatkom o novorojencih*, za katere so njihovi starši prijavili rojstvo na občini 
Beltinci (upamo, da jih je še več in da to sporočijo na: 041 216 418 (Dejan).  

        *NOVOROJENCI 2019             GENERACIJA 2002** 

1. ALJOŠA Kranjec                70b   Katja Košec 

2. SOFIJA Sreš        Lipovci 111a   Saša Kuzma 

3. KAAN Kornik                     240   Aleš Dravec 

4. NEJA Kohek                      61a         Marko Rengeo 

5. ANAMARIJA Strnišnik         67         Rok Gruškovnjak 

6. OLIVIJA Sraka                    26         Dario Zadravec 

7. ZAL Vozlič                         139         Lucija Toplak 

8. DAVID Škafar                     70a         Melani Žižek 

9. JAKA Kavaš                       161         Lučka Zver Fujs 

10.          Petra Zver Fujs 

2. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 Kapelski odbor Lipovci sporoča, da so se po uspešno končani II. etapi 

obnovitvenih del – začele aktivnosti za III. etapo  (več pod točko 3), 

 Organizirano je bilo srečanje za starejše krajane. Na srečanju v vaškem 
domu je bilo zbranih 95 starejših (več pod točko 4), 

 Ob Vučji jami so postavljene nove klopi (več pod točko 5), 

 Zbiramo ponudbe za obnovo kovinske ograje na pokopališču in za 
zamenjavo cipres, 

 glede označbe dreves za odsek v gozdu se obrnite na Zavod za gozdove 
Slovenije, enota Murska Sobota: tel. 02 534 95 00, GSM 041 657 831, 

 vse 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. 
 

3. Obvestilo Kapelskega odbora o nadaljevanju 
obnovitvenih del na kapeli – III. etapa 
V prejšnjih številkah Lipouvske poutice smo vas sproti obveščali 
o poteku in končanju II. etape obnovitvenih del na kapeli, ki je 
uspešno končana, skupna vrednost vseh del je znašala 
34.549,67 €, vsi računi so poravnani.  

V letu 2020/21 pa želimo še izvesti prekritje kapele z novo opečno kritino in 
zamenjati leseni del ostrešja, kjer bo to potrebno. Po prvih ocenah bodo ta dela 
znesla čez 10.000,00 €, stanje na našem računu pa znaša nekaj čez 2.516,00 €, 
zato bomo spet začeli z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za obnovo lipovske 
kapele in sicer vsako prvo nedeljo v mesecu, začnemo v nedeljo 2. feb. 2020 med 

http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
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10. in 12. uro (v januarju pa lahko darujete za ta namen pri sv. maši na Pavlovo, 
ki bo v lipovski kapeli). 
Hvala vsem, ki tudi ob pogrebih naših krajanov darujete za lipovsko kapelo 
(nazadnje za pok. Matija Gabor: 60,00 €). 
 

4. Srečanje starejših krajanov 

Svet KS Lipovci je v soboto 9. 11. 2019 pripravil sprejem za starejše krajane 65+, 
katerih je v Lipovcih kar 239, sprejemu se jih je odzvalo 95, nekatere smo/bomo 

obiskali na domu, v 
domu starejših ali v 
bolnišnici, če so tako 
zaželeli njihovi domači.  
Prireditev se je začela 
ob 12. uri s kulturnim 
programom KUD 
Lipovci (predsednica 
Cvetka Rengeo), 
povezoval pa Marko 
Rengeo. V začetku 

so otroci vrtca enote Slamica Lipovci razveselili prisotne s svojim odigranim 
programom, lipovske mladinke in mladinci so recitirali pesmi, Lipovske ljudske pevke 
(vodja Vera Bezjak) in Moški pevski zbor Lipovci (zborovodja Gorazd Tivadar) so 
svojimi zapetimi pesmimi priklicali v spomin prašne stopinje nekih daljnih večerov, ko 
je na vasi odmevala pesem – zdaj na enem, potem pa spet na drugem koncu vasi…. 
Posebno vzdušje je zavladalo, ko je Dejan Jakob, predsednik Sveta KS Lipovci po 
pozdravnem in zahvalnem nagovoru povabil na oder pare, ki so pred kratkim 
praznovali zlato, biserno ali diamantno poroko in jim v imenu vse nas čestital za 
življenjski jubilej sožitja v zakonu ter jim izročil simbolično darilo. Po prireditvi je 
sledilo kosilo, kramljanje in druženje, slišala se je pesem in videti je bilo, da bi 
marsikdo še ostal, še več – želel, da bi taka srečanja potekala bolj pogosto z raznimi 
programi medgeneracijskega druženja. Tudi zato je Svet KS Lipovci že v prejšnjem 
mandatu in ponovno v tekočem mandatu - predlagal in poslal na Občino Beltinci 
sklep, da uvrsti v razvojni program preureditev vaškega doma v medgeneracijsko 
središče z organiziranim dnevnim varstvom in druženjem za starejše občane.  

5. Nove klopi ob Vučji jami 

Park ob Vučji jami postaja odprta živa razstava 
nekaterih del udeležencev Likovne kolonije 
IZAK Lipovci: poleg Izakove barke in drugih 
skulptur so namreč člani Društva Aquila Lipovci 
postavili 6 novih klopi. Nabavo železnih ogrodij, 
ki jih je izdelal kovinar-kipar Robert Jurak, sta 
sofinancirala KS Lipovci in Društvo Aquila. Les 
je daroval Jože Pivar, mizarska in gradbena dela 

http://www.lipovci.si/
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pa sta brezplačno, ob pomoči članov društva, opravila domača podjetnika Franc 
Maučec in Silvo Luk. Verjamemo, da bodo nove klopi v veselje vseh nas dolgo služile 
svojemu namenu. Stare klopi bo odstranila Komuna Beltinci. Hvala vsem SKUPAJ!  

6. Opozorilo lastnikom psov:  

ponovno prosimo in opozarjamo "nekatere" lastnike 
psov, da jih imajo ob sprehodu obvezno na povodcu, 
da obvezno za njimi počistijo iztrebke in da jih ne 
puščajo brez nadzora. Posebej opozarjamo, da 
pokopališče, dvorišče vrtca in športni center nista 
primerna kraja za sprehode s psom ali pa celo, da se 
psi tam puščajo brez nadzora, to je v bistvu 
prepovedano in kaznivo po Odloku o javnem redu in 
miru (UL RS 112/2009).  Kršitelje obravnava policija 

(tel. 113), še prej pokličite medobčinski inšpektorat (tel.: 02 541 35 64). 

7. Zahvala jubilejnih parov za poseben sprejem ob dnevu starejših 

 
 
V imenu letošnjih zlatoporočencev in starejših parov, se iskreno zahvaljujemo Svetu 
KS Lipovci, posebej njenemu predsedniku g. Dejanu Jakobu za sprejem ob jubileju 
in bogati obdaritvi. Enkrat še iskrena hvala!   
                          

8. VESELE Božične praznike in SREČNO    

NOVO LETO 2020 

DOBRO, SREČNO, ZDRAVO… VSE DOBRO… 

Vam želijo vsa društva, klubi, organizacije 
in Svet KS Lipovci. 

P.S.Gasilci in športniki vam tudi letos prinesejo koledar in se                         
zahvaljujejo za  prostovoljne prispevke! 

http://www.lipovci.si/

