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…JESEN je dar obilja in zahvale pa tudi povezanosti s starejšimi… 

Ko pomislimo na jesen, 

to misel takoj povežemo 

s starejšimi, zato ni 

naključje, da so leta 1990 

Združeni narodi 1. 

oktober razglasili za 

mednarodni dan 

starejših.  

Geslo letošnjega 

mednarodnega dneva 

starejših poziva k vključevanju starejših v urbanem okolju. V Sloveniji je bilo lani 

starejših od 65 let 17,5 % ljudi, v Lipovcih je takih okrog 170 oz. 14,5 %, do leta 

2080 pa naj bi se ta delež v Sloveniji povečal na 28,1 %. Delež starejših od 80 

let je bil v Sloveniji 4,7 %, do leta 2080 naj bi se več kot podvojil, in sicer na 11,7 

%. 

1. SPREJEM ZA STAREJŠE KRAJANE  
Svet KS Lipovci v sodelovanju s Kapelskim odborom, Društvom sv. Petra in 

Pavla, KUD in KORK Lipovci organizira srečanje in sprejem starejših krajanov, 

ki bo v soboto, 28. nov. 2015 po naslednjem programu: 

ob 12.00 uri bo sv. maša v Vaškem domu Lipovci, po sv. maši sledi kulturni 

program, pogostitev s kosilom in  druženje.  

Vse starejše krajane bo obiskal kurir, pri katerem lahko prijavite udeležbo.  

Sorodnike starejših krajanov prosimo, da pri kurirju prijavite starejše, ki so bolni 

ali onemogli in tiste, ki so v bolnišnici ali v domu za starejše, da jih bomo 

predstavniki Sveta KS in KORK Lipovci obiskali. VABLJENI! 
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2. Iz KS Lipovci: novice, obvestila... 
 

 Postavitev skulpture »Skupaj – vküper« na zelenici na Tratah je v 

zaključni fazi, 

 na pokopališču stoji nov velik križ (tč. 3), 

 sanacija cestnih odsekov in požiralnikov meteorne vode (tč. 4), 

 projekt Izgradnja ribiškega kampa v Vučji jami (tč. 5), 

 možnost najema dvorane v Vaškem domu in objektov na ŠRC (tč. 6), 

 35 let delovanja Moškega pevskega zbora Lipovci (tč. 7), 

 generacija 1998 – priprave na 23. božični večer (tč. 8), 

 opravljena je bila 8. redna seja sveta KS Lipovci; zapisnike o sejah sveta 

KS Lipovci, vse novice in razne slike ter ostalo si lahko ogledate na 

spletni strani: www.lipovci.si. 

 

3. KRIŽ – molitvena sredica na pokopališču 

 
Društvo Sv. Petra in Pavla je v sodelovanju s KS Lipovci postavilo križno 

znamenje na lipovskem pokopališču, ki je postavljeno na mestu, ki gleda na vse 

naše pokojnike. Za praznik vseh svetih je molitev že potekala ob novem križu. 

Pobudnik in koordinator pri postavitvi križa je bil Drago Jerebic, predsednik 

Društva sv. Petra in Pavla, za kar se mu vsi skupaj iskreno zahvaljujemo. 

Izvajalec del je bilo osebje lipovskega podjetja MIZAR FM d.o.o in Ligrad d.o.o. 

 

V sklopu javnih del je bila prenovljena gredica ob pokopališču. 

http://www.lipovci.si/
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4. Sanacija cestnik odsekov in požiralnikov meteorne 
vode, krpanje udarnih jam 

V skladu s sklepom Sveta KS Lipovci je bil v oktobru prenovljen cestni odsek z 

novim asfaltom na relaciji domačij: Ivanušič - Stanko - Šenkec. Istočasno je 

bilo na tem odseku urejeno tudi odvodnjavanje meteorne vode. Izvajalec del je 

bilo podjetje NOGRAD d.o.o. 

 

 
Po vseh asfaltiranih cestah naše KS je bilo izvedeno krpanje udarnih jam, ob 

novo urejeni zelenici v sredinski ulici pa zaključno krpanje z asfaltom, tako da 

je zdaj to križišče vzorno urejeno.  

Pridobljeni so bili predračuni za ureditev odvodnjavanja meteorne vode na 

odseku križišča (relacija h. št. 43 - 41a - 47) in za čiščenje vseh obstoječih 

požiralnikov meteorne vode. Izvedba se predvideva še letos. 

5. Odbor za izvedbo projektnega predloga »Ribiški kamp« 

v Vučji jami 

Na 8. redni seji Sveta KS Lipovci so bili v odbor za izvedbo projektnega predloga 

»Avtokamp v Vučji jami« predlagani naslednji kandidati: Dejan Jakob, Janko 

Bezjak, Franc Cigan, Alojz Sraka, Daniel Zadravec in Marjetka Jakob, in sicer v 

sklopu umestitve v Strategijo lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh za 

programsko obdobje 2014–2020. Letos je predviden ogled podobnega kampa 

v Radljah ob Dravi. O nadaljnjih aktivnostih vas bomo obveščali. 
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6. Najem Vaškega doma in dela prostorov na ŠRC 
V skladu s sklepom Sveta KS Lipovci je proti plačilu možno najeti Vaški dom in 

del objektov na ŠRC (na igrišču). Več informacij, med njimi zasedeni termini, so 

objavljeni na: http://www.lipovci.si.  

 
7. Moški pevski zbor Lipovci praznuje 35 let delovanja 

12. decembra 2015 bo ob 35-letnici delovanja Moškega pevskega zbora Lipovci 

jubilejna prireditev v Vaškem domu. Posebno vabilo bo prejelo vsako 

gospodinjstvo, zato prosimo, da se vabilu odzovete in s svojo prisotnostjo na 

jubilejnem koncertu izkažete moralno podporo našim lipovskim pevcem, ki 

pojejo že 35 let.  

P.S. Člani Moškega pevskega zbora se bodo s posebno pisno prošnjo osebno 

obrnili na vse lipovske podjetnice in podjetnike in jih prosili za simbolično 

donacijo, da bodo lahko to jubilejno prireditev čim boljše izvedli. Hvala vam! 

8. Čas hitro teče - LIPOVSKA GENERACIJA 1998 na vrsti ste..., 

da prihodnje leto postanete polnoletni pa tudi odgovorni krajani Lipovcev in 

državljani naše domovine. Bodite ponosni na to. Že letos, 25. decembra pa 

skupaj s Svetom KS, KUD-om, TD in Kapelskim odborom Lipovci v skladu s 

tradicijo pripravite že 23. božični večer - obdaritev novorojencev pri naši 

kapeli. To je uvod v vaše aktivnosti, ki se bodo nadaljevale prihodnje leto pred 

praznikom dela in zaključile z vašim sodelovanjem pri pripravi proščenja. 

Sestankujte in dogovarjajte se že zdaj; ključ od Vaškega doma dobite pri našem 

kurirju, Romanu Joni (040 798 383). Za uvod in vstop v VESELI DECEMBER 

pa se lahko predstavite že zvečer 5. decembra v vlogi Miklavža in parkeljnov 

ter obiščete pridne lipovske otroke. Predlagamo, da se za zbiranje prijav obiskov 

otrok dogovorite s trgovino Jeneš, kot je to bilo že prejšnja leta. 

9. Pa še ena ekološka. Zakorakali smo v novo kurilno sezono in spet 

opažamo ter dobivamo pripombe, da je, predvsem ob večerih, stanje oz. 

kvaliteta zraka zelo slaba. Vse krajane pozivamo, da upoštevate to opozorilo, 

saj je PREPOVEDANO KURJENJE VSEH VRST ODPADKOV tako v NARAVI 

kot tudi v KURILNIH NAPRAVAH-PEČEH. Da zagotovimo čim daljše in zdravo 

življenje nam in našim zanamcem, NE KURIMO ODPADKOV, ampak jih 

ločujmo in odlagajmo v zbirne kontejnerje.                                                                            

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci! 

http://www.lipovci.si/

