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Datum: 29. 8.  2018         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

Obnova naše kapele Sv. Petra in Pavla v središču Lipovec je 
finančno in izvedbeno zahteven zalogaj, ta projekt podpira tudi 

Svet KS Lipovci in lahko rečemo, da tudi VEČINA naših krajanov s 
prostovoljnimi prispevki.  
Iztekajo se počitnice in kmalu bodo šolarji in dijaki spet romali v šolske klopi. 
Bodimo pozorni in strpni v prometu, popazimo na njih in jim dajmo 
PREDNOST! HITIMO počasi!  
Čestitamo NUŠI Tkalec, ki je v lanskem šolskem letu postala ZLATA 
maturantka srednješolskega izobraževanja na gimnaziji Bad Radkersburg – 
splošna matura. 
 

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
• Ozeleneli smo oz. vgrajena je trava, ob klopeh pa položene pohodne 

plošče v spominskem parku Lipovci za lipovsko kapelo, 

 
• Prevzeli smo skrb za ozvočenje na lipovskem proščenju in se zahvalili 

zlatomašniku Gustiju Horvatu, 
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• Nadaljuje se obnova lipovske kapele (postavljen je višinski oder…več 
pod točko 2), 

• 2. faza izgradnje pločnika na Bregu in druge predlagane aktivnosti za 
območje Lipovec s strani Občine Beltinci so zastale (več pod točko 3), 

• HK Lipovci je v sodelovanju s KS Lipovci nabavil defibrilator, en je 
predviden tudi na gasilskem domu (več pod točko 4), 

• zadnji teden junija je Društvo Aquila organiziralo tradicionalno 
mednarodno Likovno kolonijo Izak Lipovci 2018, omogočili smo jim 
uporabo vaškega doma Lipovci, 

• s finančnim vložkom sodelujemo pri obnovi lipovske kapele, 

• v septembru bo TD organiziralo Praznik buč – pozdrav jeseni, o čemer 
boste obveščeni s posebnim obvestilom, 

• v vmesnem času svet KS Lipovci ni imel seje, 

• 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. 
 

2. Sporočilo Kapelskega odbora Lipovci o obnovi lipovske 
kapele  

Zaradi prezasedenosti kapacitet nam je 
izvajalec EMMO, d.o.o.  uspel šele v 
drugi polovici avgusta postaviti višinski 
gradbeni oder v skladu s predpisi o 
višinski gradnji, kar je bil glavni pogoj za 
nadaljevanje  II. etape obnovitvenih del 
na lipovski kapeli, to je:  zamenjava 
pločevine in krogle na glavnem zvoniku 
z novo bakreno pločevino, sanacija 
fasade v višinskem delu, sanacija 
notranjih višinskih prostorov do zvonika 
(demontaža lesenih in izgradnja 
betonskih podestov). Večina teh del je 
že izvedenih oz. so v zaključni fazi, sledi 
še obračun in plačilo. 
 
FINANČNO POROČILO 
 
V 1. delu II. etape obnovitvenih del je 
bilo že izvedeno, obračunano in tudi 
plačano: demontaža stare in montaža 
nove bakrene pločevine vključno z 
novima kroglama na stranskima 
zvonikoma skupaj z montažo in 

http://www.lipovci.si/
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demontažo gradbenega odra, demontaža starih in montaža novih hrastovih 
polken na zvoniku, sanacija fasade na stranskima zvonikoma, obnova dveh 
slik v višinskem delu in pregled strelovoda.  Skupna vrednost teh izvedenih 
del je znašala 15.100,54 € in je v celoti plačana, od tega je KS Lipovci 
prispevala 1.700,00 € za plačilo polken in 900,10 € za delno plačilo fasadnih 
obnovitvenih del.  
Stanje na računu Kapelskega odbora dne, 20. 8. 2018 znaša: 11.625,19 €: 
plačana so izvedena dela kot zgoraj navedeno in všteti vsi razni prostovoljni 
prispevki, tudi ob pogrebih, kar redno objavljamo. Vsa dokumentacija je 
zbrana in arhivirana pri Tašeku Tratnjeku, ki je skrbnik kapele in hkrati 
blagajnik Kapelskega odbora Lipovci. 
Ocenjujemo, da bodo izvedena dela 2. dela II. etape presegale višino naših 
sredstev na računu,  
 

zato po eno letnem premoru ponovno vljudno prosimo vsa 
lipovska gospodinjstva in podjetnike za vaše prostovoljne 

prispevke za obnovo kapele, nabirka bo potekala v nedeljo 2. 
septembra 2018 med 10. in 12. uro v lipovskih kapeli. 

 
HVALA VSEM SKUPAJ ŽE V NAPREJ! Hvala vsem, ki tudi ob drugih 
priložnostih darujete za vzdrževanje kapele: ob pogrebih za pok. Štefana Geld 
635,00 €, za pok. Marijo Koren 460,00 € in za pok. Matijo Mlinarič, st. 1.705,00 
€. Hvalai Romanu Sraka s.p., ki je daroval lesni material za obnovo kapele v 
višini več kot 100,00 €. Hvala tudi članom Kapelskega odbora Lipovci za 
njihovo prostovoljno delo in čas pri obnovi, še posebej Tašeku Tratnjeku in 
Jožeku Horvatu. 

 
3. Izgradnja pločnika na Bregu in druge aktivnosti s strani 

Občine Beltinci za območje Lipovec so trenutno zastale 
 

Na 18. redni seji Sveta KS Lipovci dne, 4. 6. 2018, na kateri je bil tudi župan 
občine Beltinci, nam je le-ta posredoval naslednje informacije: 
- postavitev cestnih ovir za umirjanje prometa in postavitev signalizacije na 
relaciji h.št. 38 - 44, zaris talne cestne signalizacije po celotni KS in 
optimizacija šolskih avtobusnih postajališč iz 2 na 4 po že sprejetih sklepih 
Sveta KS Lipovci bo izvedena predvidoma avgusta 2018, 
- II. etapa izgradnje pločnika Breg se zgradi zgodaj JESENI 2018 na enak 
način kot I. etapa, torej na levi strani v smeri proti Gančanom,  kjer se 
položijo tudi nove vodovodne cevi. Pri izgradnji se upošteva, da ima 
vsaka parcela en širši dovoz na parcelo; na kritičnih mestih (Škafar, 
Žalik) se zgradi požiralnik meteorne vode z odvodom vode po kanaleti, 
odvod vode se regulira z ustreznim padcem tudi po obcestnem jarku na 
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desni strani proti Gančanom v strugo Pinkave, na odseku »Krčevina« se 
naredi preboj pod cesto za odvod vode, istočasno se primerno preuredi 
otok za umirjanje prometa. 
 

4. HOKEJSKA NOČ 2018 prinaša v naš kraj DEFIBRILATOR 
HK Lipovci je zadnji avgustovski vikend 
organiziral hokejski turnir z mednarodno udeležbo 
ekip iz Hrvaške, Italije, Madžarske, Srbije in 
Slovenije ter  v sodelovanju s KS Lipovci nabavil 
defibrilator, ki je montiran na fasadi klubskih 
prostorov na ŠRC Lipovci. 
Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je 
enostavna in varna prenosna elektronska 
naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri 
človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko 
srce ponovno požene in s tem reši življenje. 
Sestavljen je iz ohišja z baterijo, iz katerega 
izhajata dve nalepki – elektrodi. Odvisno od 
modela lahko na ohišju najdemo največ 2 gumba 
(za vklop in proženje električnega sunka), zvočnik 
(preko katerega nam aparat daje glasovna 
navodila v slovenskem jeziku) ter pri nekaterih 
ekran, kjer se navodila tudi izpišejo. 
Sam po sebi pa aparat seveda ne rešuje življenj, 
je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s 

pritiski na prsni koš (masažo srca) in umetnim dihanjem. Z oživljanjem z 
uporabo AED lahko narediš toliko kot celotna reševalna ekipa, ki prispe 
kasneje, še več; s svojim zbranim in humanim dejanjem lahko rešiš življenje. 
POMNI! 
AED je popolnoma in varna naprava, ki jo lahko uporablja vsakdo! 
Samo uporaba AED, brez stiskov prsnega koša in umetnega dihanja, je 
neučinkovita! (vir: http://www.aed-baza.si/kaj-je-aed/). 
HK Lipovci načrtuje tudi predstavitev defibrilatorja, o čemer bomo obveščeni s 
posebnim obvestilom. 

 
5. Naša skupna skrb za okolje je pametna naložba v prihodnost, 

 
zato bodimo ekološko naravnani, ločujmo odpadke. Ne kurimo odpadkov 
in plastike!  
Prav tako odstranimo vejevje, grme in drugo rast, če se zarašča v cestni 
svet ali na sosedovo parcelo! Hvala! 

Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aed-baza.si%2Fkaj-je-aed%2F&h=AT3xp9FB-1rpw6YHsiHMbUYhQkKoSEvLv14ScrG0rOq68i_gCKe7Pi5XEI9djJx8fAir2IBkbP4hZUBQGaWWE9AhKqvM5n8bG1LICQUzAMNFKxVhhqIC1COqlGQ7hetoTI2xkA6stZ5A7yEu03x8BFkkR0_an5BqC6lHCNpWCif-s4Z1KOoMJx7fJWzebF67IkW7D7cY37Ygn6yP_0jCmFl6rKtPXxOng1CnhDbVcnwj2LgBSZHtdu8bDfLFa4FB-xjst3nClJT7q-fBfP9lq_iHP8Sj_OhINlZ_Yy1cWrdkOddVJDE2oX-EwB3bcK_L6wjkradkMpV2jxCyl49wxa4bapx2KPeXkTM

