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Datum: 20.  12.  2016         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

 

Svet KS LIPOVCI v sodelovanju s KUD, TD, Kapelskim odborom 
in generacijo mladih rojenih leta 1999 vabi na tradicionalni 

24. BOŽIČNI VEČER - obdaritev novorojencev 
ki bo v nedeljo 25. decembra 2016 ob 18. uri                                 

pri kapeli Sv. Petra in Pavla v Lipovcih. 
 
Vljudno prosimo starše letošnjih 
novorojencev, da se prireditve udeležijo 
skupaj z otroci, da jim lahko ob tem 
življenjskem dogodku iskreno čestitamo 
in izročimo simbolično darilo KS Lipovci. 
Med prireditvijo so lahko na toplem v 
kapeli. 
 
Spoštovani, STARO se poslavlja, pred 
nami je že NOVO...Hvala vsem 
društvom, klubom, podjetnikom in 
posameznikom, ki na kakršen koli 
način pomagate pri razvoju in 
promociji KS LIPOVCI, hvala vsem tudi 
za razne prostovoljne prispevke...   
Naj bo mir, ljubezen, zdravje vsepovsod, 
naj živi lipovski rod,  
da bomo zmeraj ob Božiču reči smeli:  
»Bog živi nas pri kapeli!« 

VESEL BOŽIČ 
ZDRAVO, SREČNO TER USPEŠNO 

NOVO LETO 2017 in naprej…   

                                                                            Vaš Svet KS Lipovci 
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1. Novice, obvestila iz KS Lipovci... 
 z asfaltom so zakrpane udarne jame na javnih cestah, zdaj pozimi pa 

se že pojavljajo nove...sanacija sledi spomladi, o planu dela za leto 
2017 bomo poročali v naslednji številki Lipouvske poutice, ki je ravno 
te dni praznovala 10 letnico izhajanja (1. št. je izšla 18. 12. 2006), 

 DARS je poslal na Občino Beltinci pobudo za preimenovanje 
avtocestnega izvoza LIPOVCI v ime Murska Sobota VZHOD, svet KS 
Lipovci je soglasno proti preimenovanju izvoza Lipovci, celoten 
dokument je na: https://www.facebook.com/NouvaLIPOUVSKAPOUT/ 

 DARS je obnovil odsek magistralne ceste med obema krožiščema, 
istočasno je bil preusmerjen promet za traktorje s kolesarske steze na 
magistralno cesto, kar je označeno s prometnimi znaki. Preusmeritev 
traktorskega prometa je bila izvedena na pobudo in pritisk Občine 
Beltinci, javnosti, pa tudi medijev. Kolesarska steza zdaj dejansko služi 
svojemu namenu - kolesarjem in pešcem; na kritičnih mestih je stekla 
obnova steze. 

 obnovljen je del fasade na kapeli sv. Petra in Pavla (več v tč. 3), 

 KUD Lipovci v sodelovanju z gledališčem KUKUC planira izvedbo 
igrice za otroke, ki bo v drugi polovici januarja 2017 (podrobnosti 
sledijo v posebnem vabilu), 

 organiziran je bil sprejem za starejše krajane (65 +), takih je v Lipovcih 
okrog 260, sprejema se je udeležilo okrog 80 starejših, kulturni 
program je pripravil KUD Lipovci, nastopili so tudi malčki otroškega 
vrtca Slamica Lipovci, okrog 20 starejših (onemoglih) bo obiskanih. 

  
 

 vmesnem času je svet KS Lipovci opravil 12. redno in 1. 
korespondenčno sejo, vse podrobne novice, zapisnike... in razne slike 
ter ostalo si lahko ogledate na spletni strani: www.lipovci.si.  

http://www.lipovci.si/
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2. Že 24. BOŽIČNI VEČER - obdaritev novorojencev - pri 
kapeli sv. Petra in Pavla dne, 25. 12. 2016 ob 18. uri 

Tudi letos nadaljujemo s tradicijo BOŽIČNEGA VEČERA na našem osrednjem 
trgu pri kapeli Sv. Petra in Pavla, kjer bomo obdarili vse lipovske novorojence* 
tekočega leta. Na tej prireditvi se predstavi generacija 1999** - mladih rekrutov 
z izvedbo božične igrice, tradicionalno pa zapojeta Moški pevski zbor Lipovci 
in Lipovske ljudske pevke. Vljudno vabljeni na božični večer v velikem številu! 
Letošnja STATISTIKA v Lipovcih: rojstva: 9 (2 deklici, 7 dečkov), umrli: 14 (8 
žensk, 6 moških).  Letos imamo v Lipovcih mortaliteto (-5).  

 
*NOVOROJENCI 2016 
1. Filip Mlinarič, Lipovci 163 
2. Marko Horvat, Lipovci 45 
3. Aljaž Sreš, Lipovci 111/a 
4. Vid Sobočan, Lipovci 226/d 
5. Taj Jozef Lebar, Lipovci 203/b 
6. Tilen Strnišnik, Lipovci 67 
7. Viktorija Lebar, Lipovci 147 
8. Lejla Forjan, Lipovci 63 
9. Klemen Jakob, Lipovci 103 
P.S.  
Če smo koga izpustili - to sporočite 

na: 041 216 418 (Dejan)  

**LETNIKI 1999  
1. Toplak Teo, Lipovci 84a              
2. Hanžič David, Lipovci 127            
3. Tratnjek Eva Lipovci 141             
4. Kovačič Polona, Lipovci 148             
5. Škafar Ksenija, Lipovci 154a        
6. Mujdrica Blaž, Lipovci 175          
7. Tkalec Nuša, Lipovci 198             
8. Gomboc Kaja Karolina,h.š.222     
9. Novak Čuješ Tea, Lipovci 269 
  

 
3. Poročilo Kapelskega odbora o prenovi fasade na 

kapeli 
 

V jeseni se je končala obnova fasade na kapeli. Dela je izvedla firma 
Gradbeništvo Kociper iz Odranec. Račun za obnovo je znašal 6.237,29 € in je 

zaradi manjše 
porabe materiala 
od predvidene 
nekoliko nižji od 
predračuna. Račun 
je v celoti 
poravnan. Levji 
delež (5.707,58 €) 
so prispevala 

lipovska 
gospodinjstva, KS 
Lipovci je 
prispevala 500,00 
€, ob pogrebih je 
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bilo za kapelo darovano: 390,00 € (pok. Matilda Erjavec), 400,00 € (pok. 
Štefan Berendijaš), 880,00 € (pok. Jožef Škafar, P.S. 100,00 € darovano tudi 
za Društvo sv. Petra in Pavla), 100,00 € (pok. Ivan Šebjan), 200,00 € (pok. 
Marija Bobovec), 190,00 € (pok. Tomaž Hidič) in 60,00 € (pok. Marija Ulen). 
Stanje na hranilni vlogi na dan 18. 12. 2016 znaša 5.533,14 €. Hvala vsem 
gospodinjstvom in posameznikom, ki tudi ob pogrebih darujete za obnovo 
kapele. Naslednja aktivnost pri prenovi kapele je zamenjava pločevine na 
kupolah z bakreno pločevino, tudi o tem vas bomo obveščali.  
 
Pripomnimo, da je 4 naše krajane zmotilo prostovoljno pobiranje prispevkov za 
obnovo kapele in so nas prijavili policiji, katera je opravila poizvedovalni 
sestanek s člani Kapelskega odbora. V postopku je bilo ugotovljeno, da je 
pobiranje prispevkov potekalo transparentno po seznamu in z izdajo potrdil 
darovalcem, bili smo pa opozorjeni z opominom, da si v prihodnje pred 
pobiranjem prostovoljnih prispevkov po domovih obvezno pridobimo ustrezno 
dovoljenje na Upravni enoti - in tega se bomo v prihodnje držali.  

4. 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. Na željo športnikov pa 
dodajamo, da športni center ni primeren kraj za 

sprehode s psom ali pa celo, da se psi puščajo brez nadzora na športnem 
centru, to je v bistvu prepovedano po Odloku o javnem redu in miru (UL RS 
112/2009).  Kršitelje obravnava medobčinski inšpektorat (tel.: 02 5413564). 

5. Bodimo EKO v kurilni sezoni, ker gre za ZDRAVJE... 
Previsoke koncentracije drobnih prašnih delcev s kratico PM10 (mejna dnevna 
vrednost je 50 mgr/m3) v zraku so vse bolj resen problem številnih slovenskih 
naselij, dolin in še posebno kotlin, pa tudi naše prekmurske ravnice. V 
Sloveniji imamo kar sedem takih območij, med njimi je v ospredju 
Murska Sobota z okolico, kjer je bila letos v novembru in decembru 
večkrat presežena mejna vrednost prašnih delcev PM10 (celo preko 100 
mgr/m3), podrobni podatki so na www.arso.si. Do previsoke koncentracije 
prašnih delcev, ki so zelo škodljivi za dihalne poti vseh nas (najbolj pa otrok in 
starejših) prihaja zaradi povečanega ogrevanja gospodinjstev na trda goriva in 
sicer zaradi kurjenja ne dovolj suhih drv...predvsem pa zaradi kurjenja 
plastične embalaže, barvastih papirnatih reklam in drugih vrst gospodinjskih 
odpadkov, kar je STROGO PREPOVEDANO. Bodimo in ostanimo EKO 
ozaveščeni tudi na tem področju..., ker gre za zdravje vseh nas...HVALA in 
SREČNO.                                                                                                                      
Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci                  


