S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 2. korespondenčne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 15.12. 2006
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Janko Bezjak, Alojz Sraka, Ivan Zajc, Ema Mesarič in
Slavko Pivar.
Odsotni: / .
Sejo je sklical, vodil in zapisal zapisnik Franc Cigan.
Dnevni red:
1. Potek in pravila korespondenčne seje.
2. Nadomestila (dopolnitev) članom sveta KS.
3. Javna dela in prometna signalizacija v Lipovcih.
4. Inventura 2006 v KS Lipovci.
5. Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
Ad1)

Svet KS je včasih primoran dopolniti kakšen sklep s predhodne seje oz. urgentno sprejeti
kakšen novi sklep, za kar pa ni racionalno sklicevati nove redne seje, ampak lahko to uredi
preko urgentne – korespondenčne seje, za katero je potrebno določiti pravila.
SKLEP št. 31:
Svet KS Lipovci poleg rednih in izrednih sej uporablja za svoje delovanje tudi korespondenčne
seje, za katere veljajo naslednja pravila:.
1. Za korespondenčno sejo predsednik sveta pripravi predloge sklepov in jih pošlje na enaslove članov sveta.
2. Predsednik sveta pokliče po telefonu vsakega člana sveta in zbere njihova mnenja.
3. Na podlagi njihovih mnenj oblikuje sklepe in zapiše zapisnik korespondenčne seje (ker je
pač z vsemi v kontaktu in je najbolj pri "zadevi") in pošlje zapisnik članom sveta po e-pošti.
4. Zapisnik se potrdi na prihodnji redni seji.
5. Za korespondenčne seje članom sveta NE pripadajo sejnine, predsedniku sveta pripada za
pripravo, vodenje in pisanje zapisnika - nadomestilo v višini nagrade za pisanje zapisnika seje
sveta KS.
Ad2)
Z občinske uprave smo dobili informacijo o višini nadomestil za pisanje zapisnikov s sej sveta KS:
* Gančani (1 sejnina v višini člana sveta KS)
* Dokležovje (5.000,00 SIT)
* ostale KS (zapisnike so v večini primerov pisali predsedniki brez nadomestila).
SKLEP št. 32:
Nadomestilo za pisanje zapisnika sej sveta KS Lipovci znaša 5.000,00 SIT neto, izplačuje se
sproti po dostavljenem zapisniku na Občino Beltinci.
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Prejšnji predsednik sveta KS je poleg nagrade imel še nadomestilo za prevoz (100 km/mesec),
nadomestilo za uporabo telefona 2.000,00 STI/mesec in 6.000,00 SIT za koordiniranje javnih del.
SKLEP št. 33:
Članom sveta KS Lipovci pripada nadomestilo za prevoz opravljen v namene KS Lipovci v
višini dejansko prevoženih kilometrov, obračun se izvrši na podlagi izpisanega in podpisanega
potnega naloga, izplačuje se mesečno v skladu z Uredbo do višine, ki ni obdavčljiva.
Ad3)
Franc Cigan je podal naslednje informacije in predloga:



Javna delavca imata pogodbo do konca leta; v tem času je zunaj manj dela. Trenutno
postavljata manjkajoče prometne znake, (nekaj novih imamo v KS-u.). Tako sta z občine
pripeljala nekaj drogov za znake, nekaj drogov pa sta nabavila v železnini z naročilnico
KOMUNE.



Ko boste te znake postavila, nekatere dotrajane pa zamenjala; pa je potrebno preseliti stare
omare iz Turistične sobe v kabinet št. 2; iz tega kabineta pa preselita stara regala v garažo,
kamor potem lahko zložita orodje. Kabinet št. 2 se bo uporablljal za arhiv sveta KS (za
korordinacijo dela javnih delavcev je zadolžen Janko, kateri je včeraj opravil pregled, kjer bodo
postavljeni novi znaki in predlagal nabavo 5 znakov "križišče s prednostno cesto in dva znaka
prepovedano parkiranje za kamione).

SKLEP št. 34:
Pri občinski upravi se naroči 5 prometnih znakov "križišče s prednostno cesto« z drogovi in
dva znaka »prepovedano parkiranje za kamione« z drogovi.
SKLEP št. 35:
Javna delavca preselita stare omare iz turistične sobe v kabinet št. 2 v vaškem domu; iz
kabineta preselita stara regala v garažo in vanju zložita orodje (za realizacijo sklepa je zadolžen
Janko Bezjak, ki pokriva javna dela, rok: do konca leta 2006).
Ad4)
Dobili smo popisne liste za izvedbo popisne inventure KS Lipovci za leto 2006. Potrebno je imenovati
inventurno komisijo in opraviti inventuro.
SKLEP št. 36:
V popisno inventuro za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v KS Lipovci za
mandat 2006-2010 se imenujejo:
Franc Baligač, predsednik, Franc Cigan, podpredsednik in Alojz Sraka, član.
O opravljeni inventuri se zapiše zapisnik in se skupaj s popisnimi listi pošlje na občino Beltinci.
Za opravljeno delo se članom inventurne komisije izplača nadomestilo v višini 1 sejnine člana
sveta KS.
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Ad5)
OSTALE INFO:
1. V kratkem bomo nabavil dva večja koša (za avtobusni postajališči) in dva stoječa pepelnika za vaški
dom pred vhodom (sklep imamo še iz prejšnjega mandata).
2. Janko je uredil/naročil ozvočenje za Božični večer
3. Priprave za božični večer in zaključno prireditev potekajo po planu.
4. Vsaka žena od člana sveta KS Lipovci in seveda Ema, speče eno vrsto peciva za zaključek leta –
23. dec.
5. Na CATV je poslano vabilo za božični večer in voščilo.
6.Vsako gospodinjstvo prejme informativni list Lipouvska poutica.
7. Lipouvska pout je v tisku in izide 21. dec.
8. Mali rijtar izide 18. dec.
9. Kurir bo raznosil položnice za CATV, Roman Jona pa za vodarino.

10.Janko Bezjak je bil 15 let predsednik sveta KS Lipovci. Predlog je bil, da se mu na zaključku leta
zahvalimo s sliko Društva Aquila v vrednosti do 50.000 SIT, za kar društvo izda KS-u račun. Na ta
način podpiramo tudi delovanje društva.
SKLEP št. 37:
Janku Bezjaku se zahvalimo za 15-letno vodenje Sveta KS Lipovci in mu na prireditvi ob
zaključku leta, 23. dec. 2006, izročimo sliko v vrednosti do 50.000 SIT, ki jo kupimo od Društva
Aquila Lipovci (za realizacijo zadolžena Alojz S. in Franc C.).

Vsi sklepi od št. 31 do št. 37 so bili sprejeti soglasno, razen sklepa št. 36, pri katerem je
Janko Bezjak predlagal, da bi inventurno komisijo imenovali vsako leto ponovno,
vendar so ostali s soglasjem članov inventurne komisije sklep št. 36 potrdili v predlagani
obliki.

Tajnik sveta KS:
Slavko Pivar

Lipovci, 15. 12. 2006

Predsednik sveta KS:
Franc Cigan
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