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Datum: 17. 11. 2014         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

   

Spoštovani Lipovčani,  
 
na naslednji strani je predstavljen nov Svet KS Lipovci z 
razdelitvijo dela za obdobje 2014 - 2018, ki je na svoji 1. 
konstitutivni seji soglasno izvolil Dejana Jakoba za predsednika 
sveta KS Lipovci.  

 
N o v    S v e t     K S   L i p o v c i   z a    mandat 2014 - 2018 

 
 

Franc Maučec, Franc Baligač, Martina Zajc, Dejan Jakob, Alojz Sraka,  

Marjan Mlinarič in Franc Cigan. 
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1. Razdelitev dela po članih sveta KS Lipovci: 
 

Dejan Jakob, predsednik, GSM: 041 216418: javna dela, 
poljske poti, Vučja jama, 
 
Franc Baligač, podpredsednik, GSM: 041 795152 vodovod, 
kanalizacijsko omrežje, Vučja jama, 
 
Franc Cigan, zapisnikar, GSM 031 354536: spletna stran, 
obveščanje (Lipouvska poutica), Vučja jama, 
 
Martina Zajc, članica, GSM: 041 598 476 koordinacija med 
društvi in aktivnosti za program javnih prireditev, Vučja jama, 
 
Franc Maučec ml., član: ŠRC, šport, javni razpisi, Vučja jama, 
 
Alojz Sraka, član, GSM 041 846606:  javna razsvetljava, ŠRC, 
javni razpisi, Vučja jama, 
 
Marjan Mlinarič, član, GSM 031 392602: poljske poti, ceste, 
Vučja jama. 

 

2. Poročilo o aktivnostih sveta KS Lipovci v vmesnem času: 
 

 koncem oktobra je bila opravljena 1. konstitutivna seja 
novega sveta KS Lipovci (zapisnik je na www.lipovci.si), 

 z novim asfaltom je prenovljen odsek sredinske ulice od h. 
št. 98 (pri lipi) do h.št. 74,  

 potekajo aktivnosti za rekonstrukcijo zelenice in popolno 
sanacijo križišča pri lipi v sredinski ulici, 

 v novembru je bila 2. seja sveta KS Lipovci. 
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3. 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 22. nov. 2014 po 
naslednjem programu: 
 

ob 12.00 uri 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.  
Prosimo vse sorodnike starejših krajanov, da pri kurirju prijavite 
starejše, ki so bolni, ali onemogli in pa tiste, ki so v bolnišnici ali v 
domu za starejše, da jih bomo obiskali predstavniki sveta KS in 
KORK Lipovci.  
 

4. Izvleček hišnega reda poslovilne vežice na 
pokopališču:    

 
1. Ključe od poslovilne vežice in 

pripadajočih prostorov dobite pri 
skrbnikoma kapele, Ireni in Matiji 
Tratnjeku, ali pa pri krajevnem 
kurirju, Romanu Joni (tel.: 040 
798383), na katerega se lahko obrnete v primeru kakršnih 
koli vprašanj v zvezi z  uporabo poslovilne vežice. 
Uporaba poslovilne vežice je zastonj. 

2. Žalna zastava se postavi v stojalo pred vežico takrat, ko je 
pokojni pripeljan v vežico. 

3. Blagoslovljena voda za kropenje pokojnega se nahaja v 
kuhinji zraven mrliške vežice; če je zmanjka lahko 
pokličete na številko: 031 345161 (Drago Jerebic, Društvo 
sv. Petra in Pavla). 

4. Za datum in uro cerkvenega pogreba se dogovorite z 
župnikom. 
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5. Govornika na pogrebu lahko izberete izmed: Cvetke 
Rengeo, Simona Jerebic ali izmed članov sveta KS 
Lipovci. Stroške govornika krije KS Lipovci. 

6. Vse formalnosti v zvezi s pogrebom vam uredi podjetnik, ki 
se ukvarja s pogrebno dejavnostjo in katerega ste sami 
izbrali. 

7. Zunanje luči na pokopališču prižgete ob mraku, prižigajo 
se v električni omarici, katera se nahaja v hodniku pred 
kuhinjo. 

8. V mrliški vežici je klimatska naprava, katere pilot se nahaja 
v ležišču, ki je montirano na zidu – levo od vhodnih vrat 
(pri oknu – ob zavesi). Klimatska naprava omogoča 
hlajenje in tudi ogrevanje. Na voljo je tudi električni 
radiator, v kuhinji pa električna peč. 

9. Mrliška vežica je odprta do 22:00 ure, lahko pa tudi dlje, če 
svojci tako želijo. Zvečer, ko se tudi svojci odpravijo na 
nočni počitek je potrebno: ugasniti vse luči, tudi zunanje, v 
prostorih vežice gorita samo elektronski sveči, zaradi 
varnosti je potrebno ugasniti ostale sveče, klimatsko 
napravo in električne radiatorje; vežico ter ostale prostore 
pa zakleniti. 

10. V nadaljevanju se nahajajo tudi obrazci in navodila v zvezi 
z darovanjem za sv. maše, za svojce oz. domače 
pokojnega,  ali za vzdrževanje poslovilne vežice, lipovske 
kapele, za Društvo sv. Petra in Pavla in druge namene. 

11. Prosimo vas, da poslovilno vežico in pripadajoče prostore 
po opravljenem pogrebu (naslednji dan) pospravite in 
očistite, ne pozabite izključiti luči in drugih napajalnih 
naprav. Na koncu pa prostore zaklenite ter ključe izročite 
tistemu, od katerega ste jih prejeli. 

P.S. Hišni red se nahaja v kuhinji poslovilne vežice. 
 

Želimo vam, da vam jesenski čas mineva v prijetnem, domačem in 
mirnem okolju. 
 

Vaš Svet KS Lipovci 


