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Zapisnik 10. redne razširjene seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 16. 6. 2022, ob 18. 30 

uri v dvorani vaškega doma Lipovci 

 

Povabljeni: člani Sveta KS Lipovci, predsedniki oz. predstavniki društev v Lipovcih. 

Prisotni: Dejan Jakob, Franc Cigan, Franc Maučec, Jasmina Jakob, Mateja Berden, Cvetka 

Rengeo, Jože Pivar, Daniel Zadravec, Roman Vinkovič. 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled sklepov 9. redne seje in sprejem zapisnika. 

2. Priprave na proslavitev 100. obletnice lipovske kapele in izdaja almanaha. 

3. Razno. 

 

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob. 

 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad1 

SKLEP št. 90 

Zapisnik 9. redne seje je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 2 

Franc Cigan poda poročilo o pripravah na 100. obletnico lipovske kapele in 700. obletnico prve 

pisne omembe kraja Lipovci. 

- Raznos vabil po vasi bo 27. 6. 2022. 

- 26. 6. 2022 bo sestanek z župnikom, ki bo podal navodila glede protokola pri sv. maši.  

- Postavitev šotora bo 27. 6. 2022 pozno popoldne, zraven pridejo tudi predsedniki oz. 

predstavniki društev v vasi, da se dogovorijo in uredijo vse potrebne zadeve.. Naročen 

je nov napis »Sv. Peter in Pavel, prosita za nas«, logotip Lipovci 700 let, Brigita Jakob 

bo v ta namen izdelala napis iz slame »100 let«. Zbornik bo izdan v nakladi 350 izvodov, 
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cena zbornika s popustom znaša 40,00 EUR, izdajatelja sta Občina Beltinci in KS 

Lipovci. Zbornik bo možno dobiti po prireditvi za določeni znesek prostovoljnega 

prispevka, ki se bo uporabil za nadaljnje urejanje okolice ob kapeli. 

- Obletnica bo izvedena v dveh delih.  

 Prvi del bo 29. 6. 2022 – »3. Petrov večer«. Ob 10. uri bo sv. maša, ob 18. uri 

bo predstavitev zbornika. Za pogostitev po predstavitvi zbornika bo poskrbelo 

KUD Lipovci (pijača in pecivo). 

 Drugi del bo 3. 7. 2022. Ob 10. uri bo sv. maša, pri kateri bodo sodelovali tudi 

rekruti letnika 2002, 2003 in 2004 in mešani pevski zbor Lipovci, po dogovoru 

tudi gasilci v svečanih uniformah. Za pogostitev in brezalkoholno pijačo bodo 

poskrbela društva v Lipovcih in vaščani; za ostalo pijačo in druženje pa PGD 

Lipovci pri gasilskem domu; za okrasitev, darila ipd. Kapelski odbor v 

sodelovanju s KUD in Cvetličarstvom Valentina Smej; za ozvočenje Alen Pivar, 

prireditev bo fotografiral Marjan Štiblar. Prometni režim bodo urejali člani PGD 

Lipovci. 

Ad 3 

- Igrala za otroke na ŠRC Lipovci so naročena s strani Občine Beltinci. Stroške igral bo  

pokrila Občina Beltinci. 

- Podjetje Mizar FM, d.o.o. /Franc Maučec) je brezplačno saniral vodnjak pri vaškem 

domu, vrednost izvedenih del je dobrih 400,00 EUR. 

- 28. 8. 2022 je predviden Praznik buč, v sklopu katerega bi opravili tudi otvoritev tribun 

ob hokejskem igrišču in otvoritev igral za otroke na ŠRC Lipovci. 

 

Sklep št. 90 je bil soglasno sprejet. 

 

Seja je trajala do 20. 00. 

 

Lipovci, 23. 6. 2022   

 

Zapisnikar: Jasmina Jakob     Predsednik sveta KS Lipovci, 

Dejan Jakob 

 


