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Zapisnik 3. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 3. 12. 2014  
ob 18:00 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 
 
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Maučec, Martina Zajc, Franc Baligač, Franc Cigan in Marjan Mlinarič. 
Odsotnost je opravičil: Alojz Sraka. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov 2. redne seje in sprejem zapisnika. 
2. Predlog rebalansa proračuna KS Lipovci za leto 2014. 
3. Osnutek proračuna in predlog razdelilnika proračuna za leti 2015 in 2016. 
4. Razno (pregled ponudb za obnovo oz. rekonstrukcijo trikotnika okrog lipe, 

rekonstrukcija bitumenske prevleke okrog lipe, sanacija poljskih poti ). 
 

 
SKLEP št. 15: 
Dnevni red je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 1) 
 
SKLEP št. 16: 
Zapisnik 2. redne seje je bil sprejet soglasno. 
 
 
Ad 2) 
 
SKLEP št. 17: 
Proračunske postavke za KS Lipovci za leto 2014 se prerazporedijo po koloni št. 7 (veljavni 
proračun) iz dokumenta, ki je priloga tega zapisnika. 
 
 
Ad 3) 
 
SKLEP št. 18:  
Predlog proračuna KS LIPOVCI za leto 2015 za 1. branje na občinskem svetu je sprejet po 
koloni št. 9 (plan 2015 osnutek) iz dokumenta, ki je priloga tega zapisnika. 
 
SKLEP št. 19:  
Predlog proračuna KS LIPOVCI za leto 2016 za 1. branje na občinskem svetu je sprejet po 
koloni št. 10 (plan 2016 osnutek) iz dokumenta, ki je priloga tega zapisnika. 
 
 
Ad 4) 
 
Za obnovo zelenice okrog lipe v sredinski ulici sta prispeli dve ponudbi: LIGRAD, d.o.o. (1.944,68 € z 
DDV) in Zelko Jože s.p., 1067,50 € z DDV), dela se naročijo ugodnejšemu ponudniku s pripombo, da 
vgradi 8 cm robnike. Lipa ostane, spomladi jo bo potrebno obrezati. 
 
SKLEP št. 20: 
Izvedba rekonstrukcije zelenice (trikotnika) okrog lipe v sredinski ulici se naroči pri izvajalcu 
Jože Zelko s.p. po predračunu št. 16/2014 s pripombo, da vgradi 8 cm debele robnike. 
 
SKLEP št. 21: 
Pri Mizarstvu FM Lipovci se naroči vgradnja hladilnika v poslovilni vežici na pokopališču in 
izdelava vgradne omarice za ozvočenje v vaškem domu. 
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Vaškemu kurirju, Romanu Joni z 31. 12. 2014 poteče podjemna pogodba. 
 
SKLEP št. 22: 
Z vaškim kurirjem Romanom Jono sklene KS Lipovci za čas trajanja mandata (2014 - 2018) 
novo podjemno pogodbo za isto ceno kot do sedaj s tem, da se predhodno v pogodbi točno 
navedejo opravila, ki jih bo kurir opravljal, v pogodbo se vnese tudi klavzula o možnosti 
predčasne prekinitve pogodbe z ene ali druge strani. 
 
 
SKLEP št. 23: 
Sejnine, nadomestila in nagrade se izplačujejo sproti od datuma konstituiranja, (to je od 29. 10. 
2014 naprej) novega sveta KS Lipovci. Sejnine za predsednika Sveta KS in za člane sveta KS 
so določene enotno na ravni občine. Nagrada oz. funkcijski dodatek za predsednika sveta KS 
znaša isto kot v prejšnjem mandatu, nagrada oz. funkcijski dodatek za podpredsednika znaša 
20 % od nagrade predsednika, nadomestilo za pisanje zapisnika znaša 25,00 € neto, 
nadomestilo za pogrebni govor znaša isto kot v prejšnjem mandatu. O vseh drugih nagradah in 
povračilih potnih stroškov bo svet KS Lipovci odločal posebej. 
 
 
SKLEP št. 24: 
Za sanacijo bankin na cesti Krčevina nabavimo odpadni drobljeni asfalt, bankine uredimo v 
lastni režiji v sodelovanju z javnim delavcem in nekaterimi prostovoljnimi člani naših društev.  

 
SKLEP št. 25: 
Na Božični večer obdarimo novorojence letošnjega leta v protivrednosti 35,00 EUR po darilu, 
poskrbimo za topli napitek in vse ostalo potrebno kot prejšnja leta. Program pripravi generacija 
1997 in KUD Lipovci, vsem staršem novorojencev se pošlje posebno vabilo. 
Za nakup božično – novoletnega darila za otroke lipovskega vrtca se prispeva enako na ravni 
občine;  otrokom iz KS Lipovci, kateri ne obiskujejo vrtca se pošlje posebno vabilo na božični 
sprejem v Vrtec. 
 
Po izgradnji kanalizacije ni bila v celoti izvedena rekonstrukcija občinske ceste od h.št. 98 do h. št. 73 
v KS Lipovci. Celostna rekonstrukcija je bila izvedena šele v novembru tega leta po pogodbi št. 905/12 
in to po številnih pritožbah krajanov in Sveta KS Lipovci.  
 
SKLEP št. 26: 
Račun za plačilo rekonstrukcije občinske ceste od h.št. 98 do h. št. 73 v KS Lipovci po pogodbi 
št. 905/12 je znašal: 48.297,80 €. Plačilo je bilo izvedeno v naslednjem razmerju: SGP Pomgrad 
je račun zmanjšal za 24.148,90 € na račun reklamacije pri izgradnji kanalizacijskega omrežja na 
tem odseku, Občina Beltinci je pokrila 30 % razlike oz. 7.244,67 €,  KS Lipovci pa 70 % razlike 
oz. 16.904,23 €. 
 
Dogovorjeno je še: 

 na spomlad se opravi ogled poljskih poti in pripravi predlog za etapno in racionalno sanacijo 
(svet KS si prizadeva, da čim več del opravi v lastni režiji preko javnih del in prostovoljcev), 

 opravi se ogled, izravnava in utrditev vseh prometnih znakov po KS Lipovci, dvojni prometni 
znaki se odstranijo, v kolikor je potreba - se postavijo dodatni prometni znaki. 

 
Vsi sklepi od št. 15 do št. 26 so bili sprejeti soglasno. 
 
 
Seja je trajala do 21.05 ure. 
 
 
          
    Zapisal:           Lipovci, 5. 12. 2014       Dejan Jakob, 
 Franc Cigan                                                                                           predsednik sveta KS Lipovci 
                                                                                                         
  


