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Zapisnik s 1. sestanka širšega OO »100 let lipovske kapele«, ki je bil dne, 5. 12. 2021 

ob 19.15 uri v kapeli Sv. Petra in Pavla v Lipovcih 

Vabljeni so bili: člani KO, predsednik KS Lipovci, župnik, kaplan župnije Beltinci, predsedniki in funkcionarji lipovskih 

društev in klubov. 

Prisotni:  župnik Boris Kučko, kaplan dr. Andrej Lažeta, Dejan Jakob, preds. Sveta KS Lipovci, Mirjan Sraka (PGD), 

Daniel Zadravec (TD) Cvetka Rengeo (KUD), Jože Tivadar (KUD), Franc Maučec (HK), in člani KO: Stanko Marič, Jože 

Horvat, Drago Jerebic (Društvo sv. Petra in Pavla), Matija Tratnjek, Stanko Jeneš in Franc Cigan, kateri je vodil sestanek 

in zapisal zapisnik. 

Opravičili so se: Gorazd Tivadar in Alojz Sraka (KUD). 

Zapisnik se objavi na www.lipovci.si in na fb profilu Nouva LIPOUVSKA#POUT. 

Dnevni red: 
1. Potrditev ožjega organizacijskega odbora. 
2. Potrditev termina slavja (na Petrovo nedeljo ob 10. uri, slavnostni maševalec, blagoslov prenovitvenih del …). 
3. Izdaja priložnostnega almanaha (predstavitev predloga osnutka, drugi predlogi in rok za članke, naklada, cena 

…). 
4. Izdaja spominskih podobic. 
5. Sodelovanje pri sv. maši (MoPZ Lipovci, regruti …). 
6. Ureditev okolice (zamenjava lesenih delov na klopeh pred in za kapelo, napeljava vodovoda in postavitev 

kovinske skulpture »Dve ribi« za kapelo – KS Lipovci). 

7. Razno. 
 

Ad)1 

V ožji OO za pripravo slavja in spremljajočih aktivnosti so bili predlagani in s svojim soglasjem imenovani: Franc Cigan 

(predsednik), Cvetka Rengeo (namestnica), Matija Tratnjek, Jože Tivadar, Jože Horvat, Drago Jerebic in Alojz Sraka. 

Ta odbor je odprtega tipa, priključijo se mu lahko tudi drugi. 

Ad)2 

Slavnostni dogodek ob 100. letnici lipovske kapele Sv. Petra in Pavla bo obeležen s slavnostno sv. mašo v nedeljo dne, 

3. 7. 2022 ob 10. uri v/pri lipovski kapeli. Za slavnostnega maševalca je bil predlagan dr. Peter Štumpf, škof naše 

škofije, predlog mu bo posredoval župnik, somaševalci bi polega beltinskega župnika in/ali kaplana bili tudi še živeči 

duhovniki – rojeni v Lipovcih (obvesti jih Matija Tratnjek). Na dogodku bo tudi blagoslov vseh obnovitvenih del kapele 

od leta 2016 naprej. 

Ad)3 

Izdali bomo priložnostni almanah ob 100. obletnici kapele, ki bo razdeljen na dva dela: I. kapela, II. Kraj Lipovci.  

Dogovorjeni so naslednji predlogi člankov (izbor se bo še razširil): 

I. Kapela Sv. Petra in Pavla 

 

1. Župnik Boris Kučko (uvod),  

2. Župan Marko Virag. 

3. Dejan Jakob, predsednik Sveta KS Lipovci 

4. Franc Cigan, predsednik Kapelskega odbora Lipovci (kronika prenovitvenih del od leta 2016 do 2022), 

5. Dr. Andrej Lažeta (zgodovina: gradnja kapele, patrona kapele, kipi v kapeli, opis svetnikov z notranjih in zunanjih 

fresk, zvonova, Društvo Sv. Petra in Pavla, Kapelski odbor, duhovniki iz Lipovec, obnova oltarja (vir: Alojz 

Sraka), skrbniki kapele, šmarnice, verouk in mladinska srečanja v kapeli (vir: Marija Sraka), opis križev po 

Lipovcih, kapelica ob magistralki … Za pomoč so podatki: kronika KO in Društva Sv. Petra in Pavla (pri Matija 

Tratnjek), Jože Tomec iz Beltinec (op. Cvetka Rengeo je že navezala kontakt z njim, pripravljen nam je deliti 

kar nekaj podatkov iz zgodovine Lipovec), glasilo Lipouvska pout (v posameznih številkah je opis križev, 

podatke oz. posamezne izvode posredujeta Cvetka Rengeo in Franc Cigan). 

6. Tadeja Tratnjek: Članek ob 80. obletnici kapele. 

7. Franc Cigan: Spominski park za kapelo (omeni se tudi zamenjava kostanjev). 

8. Jože in Gorazd Tivadar: Lipovsko petje na proščenjih in drugih slavjih (Moški pevski zbor Lipovci, Lipovske 

ljudske pevke). 
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9. Jože Tivadar: Božični večer pri kapeli. 

10. Naknadni predlog: Jani Ulen, avtor knjige o Lipovcih, (obvestila ga je že Cvetka Rengeo). 

11. Naknadni predlog: prof. dr. Hotimir Tivadar: Narečje prekmurskega jezika v Lipovcih (obvestila ga je že Cvetka 

Rengeo) 

12. Naknadni predlog: dr. Marko Sraka: Arheološke raziskave na območju Lipovec (Po(u)pava 1)…(obvesti ga je 

že Cvetka Rengeo). 

13. Itd. 

 

II. Kraj Lipovci 

1. Jože Tivadar, Cvetka Rengeo, Franc Cigan: Zgodovina Lipovec (prve omembe kraja, potok Pinkava, ledinska 

imena (Poupava, Krče, Meje, Kotijč, Rastika… Vučja jama (izkop gramoza, urejanje, park skulptur…), 

pomembne osebnosti iz Lipovec, doktorji znanosti iz Lipovec, razvoj (električna energija, prvi asfalt, ulična 

razsvetljava, svet krajevne skupnosti (zgodovina, predsedniki), telefonija, kanalizacija (sofinanciranje), trgovine, 

gostilne, obrti …) prebivalstvo, železniška postaja Lipovci (preimenovanje), šola (do kdaj in za koga pouk, 

učitelji, preureditev v vaški dom), gasilski dom, šport in ŠRC, poslovilna vežica in pokopališče in kip Jakobova 

mati, omeni se tudi še 1x kapela, Spominski park in doprsna kipa Karla Jakoba in Izaka…) 

2. Predstavitev vseh društev, klubov in organizacij, zgodovina, članstvo, nastopi, uspehi, predsedniki…za zapis 

članka je odgovoren predsednik posameznega društva. 

Cvetka obvesti še Vero in Janka Bezjak (že obveščena in bosta sodelovala). 

Franc Cigan obvesti  še: KMN (Roman Vinkovič, že obveščen), KORK Lipovci (Marica Vučko, že obveščena), 

Aquila (Jože Pivar, že obveščen), Lovska družina Lipovci-Bakovci (Jože Erjavec). 

Rok za članke: do 1.2.2022 se pošljejo na: cvetka.rengeo12@gmail.com in na: franc.cigan@siol.net. 

Ad)4 

Za izdajo spominskih podobic (2 do 3 motivi) se zadolžita Jože Horvat in Franc Cigan 

Ad)5 

Pri slovesni sv. maši sodelujejo lipovski regruti (roj. 2003 in 2004), Moški pevski zbor Lipovci. Ostali protokol doreče ožji 

OO. 

Ad6) 

Ureditev okolice kapele financira KS Lipovci:  
- zamenjava lesenih delov na klopeh pred in za kapelo se izvede v sklopu spomladanske ureditvene akcije, ki 

jo organizira KS Lipovci,  
- napeljava vodovoda (koordinira Dejan Jakob) in postavitev kovinske skulpture »Dve ribi« za kapelo (projekt 

koordinirata Alojz Sraka in Franc Cigan). 
 

Ad)7 

Podana je bila obrazložitev:  

- da je lastnik parcel pred in za kapelo Občina Beltinci, parcela, na kateri stoji kapela pa je v lasti Župnije Beltinci, 

- da je Svet KS Lipovci rezerviral finančna sredstva za obnovo lipovskih križev. 

Širši in ožji organizacijski odbor sta odprti skupini prostovoljcev, katerima se lahko pridruži vsak, ki je 

pripravljen sodelovati s konstruktivnimi predlogi. 

Sestanek se je zaključil ob 20.30 uri    

Zapisnik se objavi na www.lipovci.si in na fb profilu Nouva LIPOUVSKA#POUT, o tem se obvestijo udeleženci sestanka 

in ostali predsedniki/predstavniki društev, klubov, organizacij, kateri niso bili na sestanku ter župan Občine Beltinci. 

Lipovci, 7. 12. 2021 

                                                                Franc Cigan, 

                                                                                               predsednik OO »100 let lipovske kapele« 
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