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Zapisnik 10. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 9. 5. 2016  
ob 19. uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan, Alojz Sraka in Marjan 
Mlinarič. 
Odsotni (vabljeni): župan občine Beltinci. 
 
Obravnavan je bil naslednji dnevni red: 
   

1. Pregled sklepov 9. redne seje in sprejem zapisnika. 
2. Pregled sklepov 1. izredne seje, seje inventurne komisije in sprejem zapisnikov. 
3. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov). 
4. Seznanitev članov sveta KS s prerazporeditvijo finančnih sredstev za leto 2016. 
5. Imenovanje gradbenega odbora za Nacionalni center za hokej na Travi Lipovci. 
6. Obravnava prispelih ponudb in predlogov krajanov za dela na področju KS. 
7. Razno (nerealizirani sklepi poslani na občino, revitalizacija vaškega vodnjaka, obnova 

kapele, čistilna akcija,  …). 
8. Pobude in vprašanja. 

 
SKLEP št. 78: 
Svet KS Lipovci je sprejel predlagani dnevni red.  
 
Ad 1) 
 
SKLEP št. 79: 
Sprejet je bil zapisnik 9. redne seje. 
 
Ad 2) 
 
SKLEP št. 80: 
Sprejet je bil zapisnik 1. izredne seje in zapisnik inventurne komisije za leto 2015, ki je priloga 
tega zapisnika. 
 
Ad 3) 
 
Predsednik poroča o izvedenih delih na področju KS Lipovci po 9. redni seji s poudarkom na: 

- čstilni akciji, v njej je sodelovalo 35 prostovoljcev, v sklopu akcije so se uredile bankine na relaciji 
Krčevina – Čreta in na relaciji Vučja jama – park Pinkava – regionalka, s čimer smo prihranili 
skoraj 3.000,00 €, 

- urejanju okolice in odrezovanju odvečnega rastja v Vučji jami, 
- nabavi materiala za obnovo klopi po KS Lipovci, les je pobarvan, kmalu sledi montaža. 

Nadalje predsednik pove, da sta povzročitelja nesreče koncem decembra 2015 pri h.št. 42 poškodovala 
klop, prometni znak in ograjo. Zadeva še vedno ni sanirana, zato se ju opozori, da bosta prijavljena 
policiji. 

 
Ad 4) 
 
Predsednik nas seznani s predlogom rebelansa proračuna 1 za leto 2016 za KS Lipovci.   
 
SKLEP št. 81: 
Svet KS Lipovci sprejme predlog rebelansa proračuna 1 za leto 2016 za KS Lipovci po predlogu, 
ki je priloga tega zapisnika. 
 
Ad 5) 
Alojz Sraka predlaga kandidate v gradbeni odbor za Nacionalni center za hokej na travi: Franc Maučec 
ml., Franc Maučec, st., Franc Cigan, Sandra Godina in Anton Sobočan. Vsi predlagani so dali soglasje. 
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SKLEP št. 82: 
Svet KS Lipovci se strinja z gradbenim odborom za Nacionalni center za hokej na travi v sestavi:  
Franc Maučec ml.,(predsednik),  Franc Maučec, st., Franc Cigan, Alojz Sraka, Sandra Godina in 
Anton Sobočan. 
 
Ad 6) 
Predsednik poroča, da je dobil predloge krajanov glede dodatnega postajališča za šolski avtobus in 
predloge za odvodnjavanje meteorne vode. 
 
SKLEP št. 83: 
Glede odvodnjavanja meteorne vode pri hišnih številkah 6, 61 in 141 naj medobčinska 
inšpektorica opravi ogled in poda predlog rešitve. 
 
SKLEP št. 84: 
Na občino Beltinci se pošlje predlog, da se v zaselku »Železniška postaja« zariše avtobusno 
postajališče za šolski avtobus. 
 
Ad 7) 
Predsednik pove, da je bil povabljen na sestanek s Kapelskim odborom glede obnove kapele, predvsem 
fasade in da je pridobil okvirni predračun za sanacijo. Alojz Sraka pove, da je bila planirana obnove 
kapele že v mandatu 2010 – 2014, da je svet KS takrat že tudi pridobil predračune in vzpostavil kontakt 
z izvajalcem – vendar do sanacije ni prišlo, ker so člani Kapelskega odbora sporočili, da bo sanacijo 
organiziral in izvajal lastnik kapele, to je župnija Beltinci. 
 
SKLEP št. 85: 
Svet KS Lipovci podpira sanacijo kapele v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi pod pogojem, 
da se vsa sanacijska dela izvajajo s pisnim soglasjem lastnika kapele. 
 
Ad8) 
Društvo za napredek umetnosti Aquila je poslalo predlog za preureditev vaške kuhinje, za nakup 
pomivalnega stroja in nove štedilnika in za vgradnjo konvekcijske pečice, istočasno prosijo za letno 
dotacijo za delovanje društva. Člani sveta so po ogledu vaške kuhinje sprejeli naslednji sklep: 
 
SKLEP št. 86: 
Za kuhinjo v vaškem domu se kupi, vgradi in priključi nov pomivalni stroj. Električni štedilnik 
deluje in je še v dobrem stanju, konvekcijske pečice pa zaradi velikosti ni primerno vgrajevati v 
kuhinjo, društvo pa lahko konvekcijsko pečico še naprej uporablja v času likovne kolonije Izak 
Lipovci. Za promocijo KS Lipovci se društvu Aquila za leto 2016 nakaže 500,00 €. 
 
Pridobi se predračun za revitalizacijo vaškega vodnjaka pri vaškem domu, za sanacijo razsvetljave pr i 
kapeli, potrebno pa je tudi urediti nemoteno delovanje električne energije v vaškem domu in sicer v 
društveni sobi ter na hodniku. 
 
Vsi sklepi od št. 78 do št. 86 so bili sprejeti soglasno. 
 
 
 
 
 
Seja je trajala do 21.30 ure. 
 
   Zapisal:           Lipovci, 12. 5. 2016                     Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci                                                                       


