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informativni list sveta KS Lipovci 
Izdajatelj:   KRAJEVNA SKUPNOST LIPOVCI            

Odgovarja: Franc Cigan 
Naslov, sedež: Lipovci 2, 9231 BELTINCI  

Naslov za pošto:          Lipovci 41,  9231  BELTINCI  
Davčna številka:  37571001                           Matična številka: 5032334  
TRR:                 01202-6450783222              Davčni zavezanec: NE    
Telefon:              02 542 27 50                        GSM: 031 354 536    
e-pošta:            ks.lipovci@siol.com                    spletna stran: www.lipovci.si   

Datum: 8. 10. 2010         VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
Številka: 142/2010-FC       

V A B I L O 
Vljudno vas vabimo na blagoslovitev dograjene/prenovljene 

poslovilne vežice, ki bo v nedeljo 17. oktobra 2010 ob 14. uri na 
lipovskem pokopališču. 

 

 
Program: 

- Ob 14. uri nagovor s kulturnim programom, sodeluje Moški 
pevski zbor Lipovci, Lipovske ljudske pevke in Lipovski 
pesmari 

- blagoslov vežice in piete 
- ogled 

VLJUDNO VABLJENI! 
 



 

»LIPOUVSKA POUTICA, št. 25« 

 

1. AKTIVNOSTI sveta KS Lipovci v vmesnem času: 
 

 Opravljen je bil tehnični pregled, na podlagi katerega je 
bilo izdano uporabno dovoljenje za poslovilno vežico 
Lipovci 

 pri kapeli so bili sanirani/dograjeni 3 požiralniki meteorne 
vode (točka 2) 

 V poslovilni vežici je montirana pieta – Mati Marija s sinom 
Jezusom in dodatna oprema (več pod točko 3) 

 V vaškem domu je zgrajen vetrolov pri zadnjem vhodu, v 
dvorani so  nameščene nove dvojne stopnice na oder, 
prenovljeno je čelo odra, montirane so tudi nove zavese 
na vseh oknih ter nabavljeni info pripomočki (več pod 
točko 4) 

 Prenovljena javna razsvetljava v zaselku pri železniški 
postaji bo kmalu - ZASVETILA 

 
 
2. Rešitev odvodnjavanja pri kapeli 
 
Obilno deževje v sredini septembra je povzročilo pravo malo 
poplavo med kapelo in trgovino Jeneš; izgledalo je, kot da se je 
prebudil naš usahli potok Pinkava. Še isti dan smo pristopili k 
reševanju tega problema: bližnji požiralniki so bili očiščeni in 
sanirani na način, ki bo v prihodnje omogočal sprotno odstranitev 
listja in drugega mašila iz odvodne zbiralnice, en požiralnik pa je 
bil poglobljen z vgrajeno dodatno betonsko cevjo; celovita 
sanacija odvodnjavanja na tem mestu pa bo lahko izvedena šele 
z dokončno ureditvijo vaškega jedra. Dela je izvedel naš domačin 
Jože Zelko s.p.  
Ta svet KS Lipovci je tudi dogovoril nadaljnje reševanje 
odvodnjavanja s še preostalih kritičnih mest na cestišču, ki bo 
potekalo istočasno z izgradnjo primarne kanalizacije. 
 
 



 

»LIPOUVSKA POUTICA, št. 25« 

3. Pokopališče, poslovilna vežica – blagoslov - obvestilo 
Končno smo dobili vse papirje vključno z uporabnim dovoljenjem 
za poslovilno vežico. Notranjost vežice se je povečala, prostor za 
pokojne je ločen, večja je tudi kuhinja, zamenjana so vsa okna, 
vrata, prenovljene so vse elektro in vodne-instalacije, dodatno je 
montirano nekaj pohištvene opreme in nabavljeno dodatne 
opreme (svečniki, kropilne posode),  

 
na steni pa je 
tudi vgrajena 
pieta – mati 
Marija s sinom 
Jezusom (na 
sliki), to je delo 
akademske 
kiparke Alenke 
Viceljo, pred 
vežico je zgrajen 
prostoren 
nadstrešek – 
namenjen za 
pogrebni obred, 
dodatno je tudi 
urejena okolica 
okrog poslovilne 
vežice.  
Vsa investicija  
(z dodatnimi deli,  
dodatno opremo 
ter s projektno 
dokumentacijo in 

nadzorom) je znašala dobrih 71.000,00 € z DDV.  
 

Notranjost poslovilne vežice si boste lahko ogledali po 
blagoslovitvi v nedeljo 17. oktobra ob 14. uri.  Vabljeni!                      
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4.  Realizacija projektov v vaškem domu 
Z veseljem sporočamo, da smo v vaškem domu uspeli dokončati naslednje 
projekte: 

- montaža vetrolova pri zadnjem vhodu. Vetrolov je montiralo podjetje 
Arcont. 

- Montaža dveh novih stopnic (vstopnih in izstopnih) za oder in obnova 
čelne strani na odru v dvorani; izvajalec del je naš domačin Mizar FM, 
d.o.o. 

- Zamenjava vseh zaves in karnis v vaškem domu, izvajalec del je naš 
domačin Silvo Luk s.p. 

- Nabava info pripomočkov: projektor s stropnim nosilcem, projektorsko 
platno, kamera, digitalni fotoaparat, več-funkcijska naprava prenosni 
računalnik.Vse to bo na voljo za uporabo tudi našim društvom; hkrati je 
sedaj naša dvorana primerna tudi za razna predavanja. 

Skoraj tretjino teh potrebnih finančnih sredstev smo pridobili na javnem razpisu za 
kulturne projekte v sodelovanju z našim KUD. 
 

5. Obvestila/opomnik/zahvale/čestitke 

Spoštovane Lipovčarke, Lipovčarji! 10. oktobra smo/bomo 
izvolili nove člane sveta KS Lipovci. V svetu KS Lipovci 
sem deloval 8 let; v prvem mandatu kot tajnik, v drugem 
mandatu - pa kot predsednik.  Ves ta čas mojega dela v 
svetu KS in nasploh v mojem življenju velja, da štejejo 
samo REZULTATI. Ker smo si ljudje različni, se zavedam, 
da vsi niste popolnoma zadovoljni z rezultati in to je v redu 
pod predpostavko, če je to taktika pozitivnega in realnega 
»pritiska«.Kako priti do želenih rezultatov – pa je v domeni 
vsakega posameznika. Na tej poti je bilo večkrat težko in 
naporno, a nikoli pretežko, večkrat pa tudi prijetno – a 
zmeraj odgovorno.  Ugotavljam, da so predvolilne obljube 
krepko presežene, zato se lahko umaknem iz sveta KS in 
se spet posvetim »svojemu vsakdanjiku« polnemu 

izzivov… Vesel sem, da s svojim umikom pomagam VSEM, ki želijo v naši KS 
nadaljevati transparentno zastavljeno »nouvo lipouvsko pout« v zadovoljstvo 
nas vseh…verjamem, da bo potem njihovo mandatno poročilo polno - še 
boljših rezultatov…in da ostane naša resnica: »V LIPOUvci je LIPOU!« 

Iskrena HVALA vsem za sodelovanje…KER DANES ŠTEJEJO SAMO 
REZULTATI… in prav je tako…Vse DOBRO Vam želim,               

                                                                       

                                                                Franc Cigan, l.r. 
  M. P.                                                           Predsednik sveta KS Lipovci v mandatu 2006-2010 

 

V ponedeljek 11. okt. 2010 ob 20:15 uri bo na radiu Murski val oddaja o 
Lipovcih. Vabljeni k poslušanju! 17.10. - blagoslov poslovilne vežice. 


