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VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI

Svet KS Lipovci bi skupaj s KUD, TD, Kapelskim odborom in generacijo
mladih rojenih leta 2003** tudi letos izvedli tradicionalni

28. BOŽIČNI VEČER – obdaritev novorojencev, ki bo 25. 12. 2020
po drugačnih tirnicah
Zaradi ukrepov za preprečevanje
širjenja virusa Covid-19 letos ne
bo tradicionalnega božičnega
druženja pri lipovski kapeli. Bistvo
božičnega večera je ROJSTVO,
zato bo Božiček s spremstvom
izročil simbolična darila letošnjim
lipovskim novorojencem kar na
njihovem domu. Božiček sporoča,
da bo izročitev daril potekala
brezstično v skladu s priporočili
NIJZ za preprečevanje širjenja virusa. Na ta način bomo simbolično obeležili 28.
Božični večer v Lipovcih in tako poskrbeli, da tradicije ne prekine niti CoviDDoba.
Starši novorojencev bodo o prihodu Božička obveščeni s posebnim vabilom. Božiček
se bo z darili peljal po Lipovcih, pozdravimo ga s svojih domačij z dvigom rok in mu
zaželimo, da prežene virus, vsem nam pa naj podari mir, ljubezen in zdravje. 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 2021.
Čestitamo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Naj
ponosno zavihrajo slovenske zastave po naših
ulicah in domovih!

LIPOUVSKAPOUTICA tudi na www.lipovci.si in na
https://www.facebook.com/NouvaLIPOUVSKAPOUT/

1. Letošnja neuradna STATISTIKA v Lipovcih:
- rojstva*: 7 (5 deklic, 2 dečka),
- umrli: 8 (2 ženski, 6 moških).
Letos imamo v Lipovcih mortaliteto (- 1), lani smo imeli nataliteto (+3). Podatek je
neuraden, saj razpolagamo le s podatkom o novorojencih*, za katere so njihovi starši
prijavili rojstvo na občini Beltinci, nimamo pa podatkov o vseh novorojencih, katerih
rojstvo na občino ni bilo javljeno, kakor tudi ne o vseh priseljenih v Lipovce (upamo,
da je enih in drugih še več in da to sporočijo na: 041 216 418 (Dejan)).
*NOVOROJENCI 2020
GENERACIJA 2003**
1. LUKA Jakob
Lipovci 103 Klemenčič Matej
Lipovci 27
2. POLONA Pavlinjek
133 Smej Klara
203a
3. ŽIGA Mesarič
29a Rajner Benjamin
128
4. LEONIE Vrbnjak
94b Miholič Maja
122
5. LIJA Vrbnjak
280
Mesarič Manja
58
6. MIA Sarjas
160
Tivadar Ana
5
7. NEA Sarjas
160
Tivadar Eva
5

Pivar Vanesa
Forjan Rok

10
14

2. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci...





Kapelski odbor Lipovci sporoča, da se bodo na spomlad začela obnovitvena
dela III. etape na lipovski kapeli (več pod točko 3),
Spremenjen prometni režim na odseku h. št. 38 – 52 -54. (več pod točko 4),
Ob Vučji jami nastaja park skulptur Likovne kolonije Izak Lipovci (več pod
točko 5),
V teku so aktivnosti za dokup parcele za širitev pokopališča in ureditev
parkirišča ter ograje (več pod točko 6),
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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.
LIPOUVSKAPOUTICA tudi na www.lipovci.si in na
https://www.facebook.com/NouvaLIPOUVSKAPOUT/

3. Obvestilo Kapelskega odbora o nadaljevanju
obnovitvenih del na kapeli – III. etapa v sklopu
priprav na 100. obletnico
V letu 2022 bomo praznovali 100. obletnico naše kapele Sv.
Petra in Pavla, zato je v zadnjih letih deležna etapne obnove v
skupni vrednosti 35.000,00 €, vsi računi so poravnani, o čemer
smo poročali v prejšnjih številkah tega glasila. Ves denar za obnovo smo zbrali s
prostovoljnimi prispevki, tudi ob pogrebih pok. lipovskih krajanov in s pomočjo KS
Lipovci. Hvala vsem skupaj!
V letu 2021 bo izvedeno prekritje kapele z novo opečno kritino in zamenjan
leseni del ostrešja, kjer bo to potrebno, prav tako se bo v sodelovanju s KS
Lipovci uredil spominski park za kapelo in izdala priložnostna brošura ob tem
slavnem dogodku. Iskrena hvala vsem, ki vidite in cenite izvedena dela na kapeli in
vsem, ki vsako 1. nedeljo v mesecu med 10. 12. uro darujete prostovoljni prispevek
v ta namen. Tako je bilo v novembru zbranih 850,00 €, v decembru pa 930,00 €,
naslednja nabirka bo v nedeljo 3. 1. 2021. Hvala vsem, ki tudi ob pogrebih naših
krajanov darujete za lipovsko kapelo (nazadnje za pok. Frančiško Jeneš 640,00
€ in za pok. Štefana Erjavec 460,00 €, naj počitvata v miru). Stanje na računu
Kapelskega odbora Lipovci dne, 16. 12. 2020 znaša: 10.208,98 €.

4.

Cona 30 v Lipovcih -

spremenjen prometni režim v
Lipovcih na relaciji h.št. 38 - 45
- 54
V skladu s sklepom Sveta KS
Lipovci, na osnovi peticije več
sto zbranih podpisov krajanov
Lipovec, zaradi prometne
varnosti čakajočih šolarjev na
avtobusnih postajališč in tudi
zaradi nevarnega
nepreglednega ovinka ter
neupoštevanja omejitev hitrosti sta bili na zadevni relaciji vgrajeni dve grbini za umirjanje prometa in postavljeni 3
prometni znaki "CONA 30" za omejitev hitrosti na 30 km/h. S pobudo za umiritev
prometa na tej relaciji, ki je stara več kot 10 let - so bila vsa lipovska gospodinjstva
večkrat obveščena preko informativnega lista Lipouvska poutica, objavljena pa je
tudi bila na www.lipovci.si (novice in zapisniki) in na fb profilu Nouva
LIPOUVSKA#POUT. Prosimo vse udeležence v prometu za pazljivo vožnjo in
upoštevanje novega prometnega režima na tem odseku! Hvala!

LIPOUVSKAPOUTICA tudi na www.lipovci.si in na
https://www.facebook.com/NouvaLIPOUVSKAPOUT/

5. Park umetniških skulptur ob Vučji jami

postaja odprta živa razstava nekaterih del
udeležencev Likovne kolonije IZAK Lipovci
pod okriljem Društva za napredek umetnosti
Aquila. Na vse skulpture bo KS Lipovci kmalu
vgradila označevalne ploščice z nazivom,
letnico in avtorjem. Hvala vsem SKUPAJ!

6. Pokopališče:
začele so se aktivnosti za dokup parcele ob pokopališču z namenom širitve
pokopališča in ureditve parkirišča. Istočasno bodo odstranjene stare ciprese na levi
in desni strani ter zasajena nova živa meja.

VESELE Božične praznike in SREČNO

NOVO LETO 2021
DOBRO, SREČNO,
ZDRAVO… VSE
DOBRO…
Vam želijo vsa
društva, klubi,
organizacije in Svet
KS Lipovci.

LIPOUVSKAPOUTICA tudi na www.lipovci.si in na
https://www.facebook.com/NouvaLIPOUVSKAPOUT/

