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Datum: 14. 12. 2021          VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 
 

Svet KS Lipovci bi tudi letos s KUD, TD, Kapelskim odborom in generacijo 
mladih rojenih leta 2004** organiziral tradicionalni, že 

29. BOŽIČNI VEČER – obdaritev novorojencev, ki bo 25. 12. 2021 

namesto na ustaljeni način potekal po drugačnih tirnicah 

Osrednji dogodek božičnega večera 
je bilo in ostaja ROJSTVO, zato se 
bo Božiček s spremstvom zapeljal 
po našem kraju in izročil darila 
letošnjim novorojencem na njihovem 
domu in sicer  brezstično v skladu s 
priporočili NIJZ za preprečevanje 
širjenja virusa. Tako bomo tudi letos 
simbolično obeležili 29. Božični 
večer v Lipovcih in znova dokazali, 
da vemo najti in izpeljati rešitev tudi 
v takih časih. Starši novorojencev 
bodo o prihodu Božička obveščeni s 

posebnim vabilom. Božiček se bo z darili zapeljal po Lipovcih nekoliko prej kot 
lansko leto, zaželimo mu dobrodošlico z dvigom rok in naj odžene virus v večni 
pokoj, vsem nam pa naj podari mir, ljubezen in zdravje.  

Svet KS Lipovci se iskreno zahvaljuje vsem  društvom, klubom, 
organizacijam, odborom kakor tudi posameznikom, ki so na kakšen koli 
način storili kaj dobrega in koristnega za našo skupnost. 
 

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 2022. 

Čestitamo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. 
(P)ostanimo ponosni in izobesimo slovensko 

zastavo ob državnih praznikih! 
 

http://www.lipovci.si/
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1. Letošnja neuradna STATISTIKA v Lipovcih:  
 
- rojstva*: 10 (3 deklice, 7 dečkov), iskrene čestitke staršem, 
- umrli: 9 (3 ženske, 6 moških), ohranimo spomin nanje! 

 
Lepo je, da imamo letos v Lipovcih nataliteto (+1), 2020 smo imeli mortalieto 
(-1). 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 2021             GENERACIJA 2004 
** 

1. JAKA Škrilec         Lipovci 124a GAJA Jerebic                        Lipovci 180i 

2. NOEL Maučec                    94b            KAJA Stanko Henzlin                      228d 

3. ALJAŽ Kozar                      242 ALEŠ Močnik                                        35 

4. MATIC Perdigal                  90c NIKKI Cipot                                           87 

5. JULIJA Vinkovič                   77 NEŽA Sraka                                           60 

6. ANEJ Vučko                         62 VID Babič                                           241c 

7. NIKOLAJ Lutar                   214   JAKA Erjavec                                     228e 

8. ZALA Zavec                        209 MAJ Rengeo                                          55 

9. KLARA Zelko                      67a JAN Hozjan                                          81a 

10. TIMI Slavic                          283 NINA VIKTORIA Beznec                   228a 

11.  ANJA ČASAR                                      112 
 

2. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 
 Na ŠRC je postavljena nova montažne tribuna (točka 3), 

 o pripravah na slavje ob 100. obletnici lipovske kapele si preberite pod 
točko 4, 

 PGD Lipovci planira nabavo novega gasilskega avtomobila (točka 5), 

 zakrpane so udarne jame na glavni vpadnici za krožiščem, 

 Moški pevski zbor Lipovci je sodeloval na občinski virtualni proslavi ob 
prazniku Dneva Rudolfa Maistra, 

 v predbožičnem času nas bodo s koledarji obiskali gasilci in šporniki, 

 v vmesnem času je Svet KS Lipovci opravil 8. 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. 

http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
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3. Nova montažna tribuna na ŠRC Lipovci 
 

Na dokupljeni parceli ob 
ŠRC je postavljena 
nova montažna tribuna 
z 264 sedeži. Za tribuno 
je planirana izgradnja 
nove dovozne poti, 
urejena bodo dodatna 
parkirišča in zgrajeno 
otroško igrišče z novimi 
igrali. 
Izgradnja tribune znaša 
76.209,86 EUR in je 
financirana iz državnih 
sredstev v višini 

31.200,00 € ter iz občinskega proračuna v višini 45.009,86 €, stroške za 
dokup parcele pa je pokrila KS Lipovci. 
Projekt spada v Načrt razvojnih programov (NRP) Občine Beltinci za 
mandatno obdobje 2018 – 2022 in je lepa pridobitev za spodbujanje in 
nadaljnji razvoj športnih aktivnosti. Čestitke HK Lipovci!  
Člani HK Lipovci bodo vsem gospodinjstvom prinesli novi koledar 2022. 
 

4. Priprave na »100 let lipovske kapele  
 

Na pobudo Kapelskega odbora je bil 5. dec. 2021 
izveden sestanek širšega organizacijskega odbora za 
pripravo slavja in spremljajočih aktivnosti ob 100. 
obletnici kapele. Slavnostna maša z blagoslovitvijo vseh 
obnovitvenih del na kapeli bo v nedeljo 3. 7. 2022 ob 10. 
uri. Ob tej priložnosti bo tudi izdan obsežen almanah 
»LIPOVCI, 100 let kapele Sv. Petra in Pavla«. Prvi del 
almanaha bo posvečen kapeli, drugi del pa našemu 
kraju Lipovci.  
Prosimo vse krajane, kateri imajo starejše fotografije, 

članke ali druge zanimivosti o kapeli in Lipovcih, da jih posredujejo na: 
franc.cigan@siol.net in na cvetka.rengeo12@gmail.com, lahko pa se nam 
tudi pridružijo v organizacijskem odboru, spremljajte nas na fb Nouva 
LIPOUVSKA#POUT in na na www.lipovci.si, kjer si lahko preberete celoten 
zapisnik . Hvala vsem, ki ste prispevali za obnovo kapele! 

http://www.lipovci.si/
mailto:franc.cigan@siol.net
mailto:cvetka.rengeo12@gmail.com
http://www.lipovci.si/
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5. Novice iz PGD Lipovci 
V društvu je bil sprejet sklep, da se v letu 2022 nabavi novo 
gasilsko vozilo, ki bo zadovoljevalo potrebe po varnosti v 
naši vasi in okolici. Več informacij (tip vozila, finančna 
konstrukcija idr.) bo sledilo v mesecu januarju.  
Krajane obveščamo tudi, da bomo letos koledarje prinesli 
do vaših domov, in sicer med 17. in 19. 12. 2021. Hvala 
vsem, ki nas boste sprejeli! 

 

6. Ponovno posredujemo izsek iz ekološkega sporočila 
Medobčinskega inšpektorata (vir:www.beltinci.si) 

… ko nastopijo nižje temperature in začetek kurilne sezone, se poveča število 
prijav občank in občanov glede kurjenja odpadkov sovaščanov v naravi in malih 
kurilnih napravah.  Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, 
Turnišče in Velika Polana zato ponovno obvešča in opozarja, da je kurjenje 
odpadkov, tako na prostem kot v malih kurilnih napravah, v skladu z veljavnimi 
predpisi o ravnanju z odpadki v Republiki Sloveniji, prepovedano.        
Pristojnost ukrepanja za:  
- Kurjenje odpadkov na prostem: Policija (113), Medobčinski 
inšpektorat (02/5413564 , medobcinski.inspektorat@beltinci.si,  
- Kurjenje odpadkov v mali kurilni napravi: Inšpektorat RS za okolje in 
prostor (02/512 49 15, irosp.oe-ms@gov.si) 
Pomembno je zavedanje vsakega posameznika, da kurjenje odpadkov zelo 
škoduje zdravju. Še posebej so ogroženi dojenčki in otroci, starejši ljudje, ljudje 
z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi dihal (astmo, kronične obstruktivne 
pljučne bolezni - KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi), 
sladkorni bolniki, namreč plini in delci, ki nastajajo pri kurjenju odpadkov, 
vstopajo v naš organizem z vdihavanjem, preko kože, lahko pa tudi z uživanjem 
onesnažene hrane in vode… 

 

… DA BO 2022 in naprej 

SREČNO#ZDRAVO#BLAGORODNO  

ZA VSE! 
 

Vse to vam želijo: vsa društva, klubi, organizacije, 
odbori in Svet KS LIPOVCI. 

 

http://www.lipovci.si/
mailto:medobcinski.inspektorat@beltinci.si
mailto:irosp.oe-ms@gov.si

