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Zapisnik 1. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila, 13.11. 2006, ob 20:00 

uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 
 

Prisotni: Janko Bezjak, Ema Mesarič, Alojz Sraka, Slavko Pivar, Franc Baligač,  Franc Cigan in 

Ivan Zajc. 

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev navzočnosti in sprejem poročila o izidu lokalnih volitev 2006 za člane sveta 

KS. 

2. Konstituiranje sveta KS v novem mandatu. 

3. Razno. 

 

Sejo je sklical in vodil Janko Bezjak, predsednik sveta KS v mandatu 2002 – 2006. 

Zapisnik je zapisal Franc Cigan, tajnik sveta KS v mandatu 2002 – 2006. 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1) 

 

Seje so se udeležili vsi na novo izvoljeni člani sveta KS Lipovci in vsi so tudi oddali potrdila o 

izvolitvi za člana sveta KS Lipovci, ki jih je izdala občinska volilna komisija. Potrdila se shranijo v 

arhivu sveta KS Lipovci. 

 

 

SKLEP št. 1: 

Svet KS Lipovci se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o volitvah za člane sveta 

KS Lipovci. 

 

Ad 2) 

 

Edini, ki je napovedal kandidaturo za predsednika sveta KS Lipovci je bil Franc Cigan, ki je to 

storil iz spoštovanja do volivcev, kot je sam povedal. Ob javnem glasovanju je bil izvoljen 

soglasno. Za funkcijo podpredsednika je bil predlagan Janko Bezjak, za tajnika sveta KS pa Franc 

Baligač, o čemer se bosta izrekla na prihodnji seji. 

 

SKLEP št. 2: 

Predsednik sveta KS Lipovci v mandatu 2006 – 2010 je Franc Cigan, podpredsednik in tajnik 

se izvolita na prihodnji seji.  

 

Ad 3) 

INORMACIJE, STALIŠČA… 

 članom sveta so bile razdeljene kopije Pogodbe o izkoriščanju in sanaciji gramoznice 

Vučja jame, ki je bila sklenjena med Cestnim podjetjem Murska Sobota in KS Lipovci dne, 

9. 11. 2006. 

 zapisnik 16. izredne seje sveta KS Lipovci je bil soglasno sprejet 

 

V ponedeljek, 13. 11. 2006 so si nekateri člani sveta KS Lipovci (Janko Bezjak, Alojz Sraka, Franc 

Baligač in Franc Cigan) skupaj s predstavnikoma Cestnega podjetja Murska Sobota ogledali mesto 
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dostopa za plovni bager. Ugotovitev je bila, da je v ta namen potrebno čimprej odstraniti nekaj 

drevja.  

SKLEP št. 3: 

Stanka Mariča, kateri je že prizadevno sodeloval pri urejanju okolice Vučja jama, se vpraša 

in se mu ponudi, ali je pripravljen požagati nekaj drevja, ob brežini Vučje jame. Požagano 

drevje se mu odda brezplačno (zadolžen Franc Cigan). O poseku ostalega drevja na brežini 

Vučje jame se bo odločalo naknadno. Podan je bil predlog, da se ga ponudi po simbolični ceni 

tistim krajanom, kateri so že sodelovali pri urejanju brežin Vučje jame. 

 

Slavko Pivar vpraša, ali je možno dobiti nekaj zapisnikov iz prejšnjih sej v elektronski obliki. 

 

SKLEP št. 4: 

Novima članoma sveta KS, Emi Mesarič in Slavku Pivarju se pošlje nekaj zapisnikov sej sveta 

KS Lipovci v elektronski obliki (zadolžen Franc Cigan). 

 

Franc Cigan vpraša, kako je z realizacijo sklepa št. 216 – dotacija kapelskemu odboru. 

Janko Bezjak odgovori, da sklep ni mogel biti realiziran iz razloga, ker kapelski odbor ne 

razpolaga s TRR. 

 

SKLEP št. 5: 

Kapelski odbor se obvesti, da mu je bila odobrena dotacija v višini 150.000,00 SIT, katera 

se šteje kot  dobroimetje kapelskega odbora na TRR KS Lipovci in bo uporabljeno pri plačilu 

računa za aktivnosti kapelskega odbora, npr.: za obnovo svečnikov ipd. 

 

Franc Cigan je predlagal še naslednje sklepe: 

 

SKLEP št. 6: 

Občinski upravi se naroči, da pošlje vsem gospodinjstvom v Lipovcih položnice v višini 

1.000,00 SIT za vzdrževanje mrliške vežice in urejanje pokopališča (zadolžen Franc Cigan). 

 

SKLEP št. 7: 

Prireditev ob dnevu starejših bo v nedeljo, 3. 12. 2006. Župnika se vpraša o možnosti 

darovanja svete maše. Pridobita se dve gostinski ponudbi za pogostitev (Vrtnica, Tonček), 

kulturni program pripravi KUD Lipovci. Na občini je potrebno pridobiti tudi seznam starejših 

(dopolnjenih 65 let), s katerim bo kurir zbiral prijave (zadolžen Franc Cigan). 

 

SKLEP št. 8: 

Miran Mesarič nadaljuje s kurirskimi deli v skladu že sklenjeno pogodbo o honorarnem delu. 

 

SKLEP št. 9: 

Jubilejna – 10. številka krajevnega glasila Lipouvska pout izide v 400 izvodih (zadolžen 

uredniški odbor: Cvetka Rengeo, Renata Ficko, Janko Bezjak in Franc Cigan). 

 

Seja je trajala do 21:50 ure. 

 

Lipovci, 14. 11. 2006 

 

                  Sejo vodil:                                                                                        Franc Cigan                        

predsednik sveta KS Lipovci (2002-2006)                                           predsednik sveta KS Lipovci         

             Janko Bezjak 

 


