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Datum: 14. 12. 2022          VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI 

Svet KS Lipovci s KUD, TD, 
Kapelskim odborom in 
generacijo mladih rojenih leta 
2005** organizira tradicionalni, 

30. BOŽIČNI VEČER – 
obdaritev novorojencev, 
ki bo 25. 12. 2022 ob 18. uri 
pri lipovski kapeli. 

Lepo prosimo starše letošnjih 
novorojencev, da se prireditve 
udeležijo skupaj z novorojenčki,  
da jim iskreno čestitamo in 
izročimo simbolično darilo, ti 
starši prejmejo posebno vabilo. 
Vabljeni vsi ljudje iskrenih src 
od blizu in daleč na ogled 
jubilejnega 30. Božičnega 
večera, letos v izvedbi lipovskih 

mladih roj. 2005 in k poslušanju božičnih pesmi naših pevk in pevcev. Po prireditvi 
se okrepčajte s toplim napitkom ob druženju z znanci in prijatelji ter si izmenjajte lepe 
želje in pozdrave v tem čarobnem božično-novoletnem času. P.S. Slika je s prireditve 27. 

Božičnega večera leta 2019. 
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 nas bo več takih! 

Naj bo mir, ljubezen, zdravje vsepovsod, naj živi LIPOUvski rod,  
da bomo zmeraj ob Božiču reči smeli: »Boug žijvi nas pri kapejli!«  (F2#C) 

                                       
VESEL BOŽIČ, ZDRAVO, SREČNO TER USPEŠNO 

NOVO LETO 2023. 

Čestitamo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.     
V zahvalo in na ponos na domovino naj plapolajo 

slovenske zastave po naših domovih! 

http://www.lipovci.si/
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1. Letošnja neuradna STATISTIKA v Lipovcih:  
Rojstva*: 6 (2 deklici, 4 dečki), iskrene čestitke staršem, 
Umrli: 15 (6 žensk, 9 moških). Nazadnje je bilo ob pogrebih darovano za lipovsko 
kapelo za pokojne.: Nebojšo Mišljenović 20 €, Franca Hidič 120 €, Marijo Jerič 70 € 
in Franca Sraka 256 €. Naj počivajo v miru! 
Žal imamo letos v Lipovcih mortaliteto (-9), 2021 smo imeli nataliteto (+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 2022             **GENERACIJA 2005 

 

1. Teo Pavlinjek         Lipovci  133 Daša Recek                         Lipovci 30a 

2. Mija Gabor                         241c Anamarija Sraka                               51 

3. Noel Novaković                  50b Maruša Erjavec                                 68 

4. Vid Sedej Lukač                    14 Timotej Tivadar                                71 

5. Kian Kornik                          240 Filip Šijanec                                       90a 

6. Liana Vrbnjak                        94b Alen Maučec                                     90d 

7. … Ela Jerebic                                         180i 

8.  Emma Slavic                                     202 

9.  Ana Marija Smej                               203a 

10.  Lara Lutar                                          219 

11.  Savo Prelog                                       245a 

12.  Marino Koren                                    253 

13.  Luka Makovec                                   257 

14.  Jan Bezjak                                           265 

15.  Lara Casar                                           279 
 

2. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci... 

 Stekla so pripravljalna dela (izkop in navoz gramoza) za izgradnjo dveh pohodnih 
pločnikov pred kapelo … (več pod tč 3). 

 Organiziran je bil sprejem za starejše (več pod tč 4). 

 Zakrpane so udarne jame po lipovskih ulicah. 

 KUD Lipovci pripravlja občinsko proslavo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, 
ki bo 22. 12. 2022 ob 18. uri v Kulturnem domu Beltinci, 

 Mladi hokejisti HK Lipovci so sodelovali na dvoranskem vikend turnirju v Kninu. 
Vodsto HK Lipovci posveča veliko pozornost na delu z mladimi na vpodbudi za 
nadaljnji razvoj hokeja v Lipovcih. Dobro jim gre! Pohvalno! 

 Volitve za nov Svet KS Lipovci bodo 8. januarja 2023 (več pod tč 5), 

http://www.lipovci.si/
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 Prireditev ob 60. letnici ljudskega petja v Lipovcih bo predvidoma februarja 2023 
ob kulturnem prazniku, več sledi. 

 Proti koncu decembra nas bodo s koledarji obiskali gasilci in šporniki. 

 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. 

 
3. Pripravljalna dela za izgradnjo parkirišča in pločnika na relaciji kapela 

– gasilski dom  
Spredaj pred kapelo, na levi in desni strani parka s 
kostanji, je narejen izkop in navoz gramoza za 
izgradnjo dveh pločnikov z obeh strani. Končni 
izgled: s cestne strani bodo vgrajeni širši - cestni, z 
notranje strani pa ožji - vrtni robniki. Začetek in konec 
pločnika bo vgrajen v pohodišče na način, da 
zaključni robnik ne bo ovira. Pločnika bosta 
tlakovana, da bo zaokrožena celota z obstoječim 
pločnikom ob kapeli (tudi na obstoječem pločniku se 
zaključni robnik vgradi v pohodišče). Pločnik od 
kapele bo preko zaznamovanega prehoda za pešce 

povezan s parkiriščem ob ograji Križaničevih in se bo nadaljeval do gasilskega doma, 
urejeno bo tudi odvodnjavanje. Parkirišče in pločnik ob ograji 
Križaničevih bosta asfaltirana. Projekt se izvaja v sklopu priprav na 
obeležitev 100. obletnice PGD Lipovci (2023), zanj ima Svet KS 
Lipovci rezervirana sredstva, delno ga sofinancira Občina Beltinci. 
Nadaljevanje izgradnje je planirano januarja 2023 (odvisno od 

vremena)  in ga bo koordiniral nov Svet KS Lipovci. 
 

4. Sprejem za starejše krajane 65 PLUS  

 

http://www.lipovci.si/
http://www.lipovci.si/
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Sprejem za starejše krajane 65 plus je Svet KS Lipovci pripravil  v soboto 10.12.2022, 
kateremu se je odzvalo čez 100 starejših, le-teh je v Lipovcih 262, najstarejša 
Lipovčarka je 99 letna Marija Berendijaš, najstarejši Lipovčar pa 91 letni Viljem 
Slavic. Čestitamo!  
V kulturnem programu so sodelovali otroci Vrtca Slamica Lipovci, recitatorke, 
skupina glasbenikov (kitaristi, flavtistka, harmonikar) in Moški pevski zbor Lipovci. 
Prisotne je pozdravil Dejan Jakob, predsednik Sveta KS Lipovci, kateri je na oder 
povabil zakonske pare, ki so v letih 2020, 2021 in 2022 praznovali jubilejno poroko 
(50, 60, 65 in več let, na sliki) ter jim ob tej priložnosti izročil priložnostno darilo (na 

sliki skupaj z njimi), nakateri zaradi bolezni žal niso mogli priti.  
Prisrčna hvala jubilejnim parom, kateri so se lahko odzvali povabilu! 

5. Naknadne volitve v Svet KS Lipovci.  Sedanjemu Svetu v sestavi: Dejan Jakob 
(predsednik), Franc Cigan (podpredsednik), Jasmina Jakob (zapisnikar) in člani 
Mateja Berden, Franc Maučec, Alojz Mesarič ter do feb. 2021 Alojz Sraka, se je 
mandat iztekel. O delu smo vas obveščali sproti. Hvala vsem za sodelovanje. 
Nov Svet bo izvoljen 8.1.2023 in bo nadaljeval že začete projekte in 
verjamemo, da si bo skupaj s 3. občinskimi svetniki iz Lipovec (Jasmina Jakob, 
Ivan Zajc, Jože Erjavec), katerim čestitamo za izvolitev, prizadeval za realizacijo 
podanih predlogov v občinski načrt razvojnih programov (NRP), več na 
www.lipovci.si in sicer:  
- poleg dokončanja notranjosti gasilskega doma in izgradnje pločnika od 

kapele do gasilskega doma ter ureditev parkirišča do 100. obletnice PGD 
Lipoci (2023),  

- tudi za izgradnjo pločnika vključno z obnovo vodovoda na relaciji krožišče 
Križ – vaški dom, izgradnjo že planiranega krožišča z avtobusno postajo na 
Tratah,  

- celovito energetsko sanacijo in notranjo preureditev vaškega doma v 
medgeneracijsko središče za vse krajane, v katerem se bo še naprej odvijala 
Likovna kolonija Izak Lipovci, tudi s stalno zbirko,  

- nadalje za energetsko sanacijo javnih objektov z obnovljivimi viri  
- in ne na zadnje tudi za primerno vsebino in preoblikovanje Vučje jame v 

privlačno in občanom še naprej dostopno turistično destinacijo idr.     
                      

6. Odrečimo se uporabi  pirotehničnih izdelkov, kateri se sicer smejo uporabljati 
v času od 26. decembra do 2. januarja, njihova uporaba pa je prepovedana v 
strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini 
bolnišnic, domov za ostarele, vrtcev, šol, cerkva, kino dvoran, gledališč, na 
stadionih, v prevoznih sredstvih in na drugih površinah, kjer so športne ali 
kulturne prireditve, ter na mestih, kjer je naključno zbrano večje število ljudi. 
Nadzor nad uporabo pirotehnike opravlja policija (izsek iz UL RS št. 106/2001.                                          

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2023 vam želijo      
vsa društva, klubi, organizacije, odbori in Svet KS Lipovci. 

http://www.lipovci.si/

