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1. Predstavitev obsežnega (380 strani) 
in vsebinsko zelo bogatega 
zbornika o Lipovcih bo na 3. 
Petrovem večeru pred lipovsko 
kapelo v sredo 29. 6. 2022 ob 18. uri. 
Zapeli bodo pevke in pevci MePZ 
Lipovci (zborovodja Gorazd Tivadar), 
na tolkala bo igral David Tinev, zbornik 
bosta predstavila urednika, literarni del 
pa dr. Hotimir Tivadar. Program bosta 
povezovala Nuša Horvat in Jure 
Miholič. Po prireditvi bo možno 
določeno število zbornikov tudi dobiti 
za določeni  prostovoljni prispevek, 
katerega bomo uporabili za nadaljnje 
urejanje okolice ob kapeli. Druženje po 
prireditvi organizira Svet KS Lipovci 
skupaj z vsemi društvi, klubi, odbori in 
organizacijami. Vljudno vabljeni! 

 
2. Proščenje pred kapelo Sv. Petra in Pavla, nedelja 3. 7. 2022 

Slavnostno sv. mašo ob 100–letnici naše 
kapele bo ob 10. uri daroval naš škof dr. 
Peter Štumpf, ki bo opravil tudi 
blagoslovitev vseh prenovljenih del na 
kapeli. Zaradi epidemije ni bilo proščenja 
dve leti, zato bodo pri sv. maši sodelovale 
kar 3 generacije mladih (letniki 2002, 2003 
in 2004).  
Pogostitev po sv. maši: prosimo 
gospodinje dobre volje, da prinesejo sladko 
in/ali slano pecivo pred sv. mašo (med 8. in 
9.30 uro, lahko tudi po dogovoru ob drugem 
terminu) na domačijo Križanič, pecivo bodo 
po sv. maši delili mladi, lahko pa tudi drugi 
prostovoljci. Ves čas bo na razpolago voda, 
ki se bo delila na treh točkah ob kapeli. 
Prometni režim: ker se pričakuje množičen 
obisk tudi iz drugih krajev, s tem pa tudi več 
avtomobilov, prosimo vse Lipovčarje, da 

pridejo na slavje peš ali s kolesom. Promet bodo usmerjali člani PGD Lipovci, zato 
prosimo, da upoštevate njihova navodila, da vse skupaj izpeljemo kulturno, z dobro 
voljo in slavnostno, kot se spodobi za 100 letnico kapele in 700 letnico prve pisne 
omembe našega kraja Lipovci. 
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3. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci 
 

V aprilu je Svet KS Lipovci skupaj z našimi društvi, klubi, odbori in organizacijami 
uspešno izvedel »Delovno-ureditveno akcijo Lipovci 2022«, 

 V teku so aktivnosti za postavitev otroških igral na ŠRC, odprtje nove tribune in 
izvedba tradicionalne prireditve »Praznik buč – pozdrav jeseni«, ki bo 27. 8. 2022 

 Pri kapeli je montiran nov vodomerni jašek, vodovodni priključek pa razširjen tudi 
v Spominski park za kapelo. Zaradi prezasedenosti izvajalca bo montaža 
kovinske skulpture skupaj s tekočo vodo in odvajalnim koritom predvidoma 
koncem julija, 

 V teku so aktivnosti za izgradnjo pohodnega hodnika spredaj pred kapelo do 
gasilskega doma in ureditev parkirišča ob ograji Križaničevih, 

 Društvo Aquila organizira tradicionalno 30. Likovno kolonijo Izak Lipovci, več o 
tem v priloženem posebnem obvestilu društva, 

 V vmesnem času je Svet KS Lipovci opravil 10. redno sejo, 

 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. 

 
4. Obnova vaškega vodnjaka 

 
FM Mizar, d.o.o. (Feri Maučec) je doniral material in delo pri obnovi vaškega 
vodnjaka in info table Lipouvska pout pred vaškim domom, vrednost izvedenih del z 
materialom znaša dobrih 400,00 €, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Trenutno 
potekajo nadaljnje aktivnosti za ponovno revitalizacijo vodnjaka in upamo, da se 
bomo lahko ponovno osvežili s studenčnico še pred letošnjim proščenjem.  
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5. Prostovoljno 

gasilsko društvo 
Lipovci  se iskreno 
zahvaljuje vsem za 
prostovoljni prispevek 
za nabavo novega 
gasilskega vozila: 
GVC-1 s podvozjem 
Renault D 16 MED P 
4×2 280 E6, 1+2 in 
nadgradnjo po 
tipizaciji Gasilske 
zveze Slovenije. Novo 
vozilo sovpada s 
pripravami na 100 
letnico PGD Lipovci, ki 

ga bomo proslavili prihodnje leto.  
6. Urejena gredica pred pokopališčem je delo pridnih rok skupine lipovskih 

žensk, ki jih koordinira Marice Vučko. Hvala vsem, tudi 
donatorki rož. Prosimo, da gredico občasno zalijejo še 
drugi prostovoljci. Hvala. 

7. Kostanji 
so obrezani 
(hvala Dani Z. in 
naša ekipa), pa 
vseeno dajejo že 
debelo senco. 
Urejene so tudi 
klopi in gredice 
za kapelo. Pred 
kapelo pa še 
čakamo izvajalca 
za montažo 
lesenega dela na 

klopi. Obljubljeno je do Petrovega! 
 

 
 

Vse dobro in prijetno ob  
Dnevu državnosti, proščenju, 100 letnici 
kapele ter 700 letnici omembe Lipovec in 

tudi v naprej Vam želi  
Vaš Svet KS Lipovci 
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