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Zapisnik 10. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 12.12.2007 ob 18:30 uri v sejni sobi  
vaškega doma  Lipovci 

 
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Ema Mesarič, Alojz Sraka, Ivan Zajc, Franc  Baligač. 
Odsotni: Slavko Pivar (se je opravičil). 
 
Dnevni red: 
1. Pregled sklepov 9. redne in 6. korespondenčne seje ter sprejem zapisnikov. 
2. Obravnava kontrolnega poročila o odpeljanih količinah gramoza iz Vučje jame za oktober in 

november 2007 – Ivan Zajc. 
3. Kolesarska steza » križ » ( informacija o prispelih ponudbah: steza, cesta in JR ) 
4. Predlog za spremembo sklepa št. 155 ( nakup zemljišča – parcela 2717/1 ). 
5. Obravnava vlog društev v zvezi s promocijo KS Lipovci. 
6. Rebalans proračuna in sredstev NUSZ KS Lipovci. 
7. Razno ( prestavitev kandelabra JR, predlogi za nagrade, darilo za vrtec, božični večer, 

zaključek leta, poročila z odprtih projektov, nerealiziranih sklepov in potrebne nadaljnje 
aktivnosti, analiza javnih del, aktivnosti med sejama, predlogi, pobude in poročila članov 
sveta s področij dela, ki jih posamezni član pokriva ( vsi člani sveta ). 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 1 
Sklep št. 173: 
Svet KS soglasno sprejme zapisnik 9. redne seje sveta KS Lipovci. 
 
Sklep št. 174: 
Sprejme se zapisnik 6. korespondenčne seje, s tem, da se pri firmi Saubermacher ugotovi, kje 
so zabojniki, ki so bili med h. št. 211 in 214. Zabojniki se nato prestavijo h gasilskemu domu 
Lipovci (zadolžen Alojz Sraka). 
Na 10. redni seji se bo dodatno obravnavala tematika v zvezi s sklepom št. 31 in 118. 
 
Ad. 2 
Kontrolo tehtalnih listov odpeljanega gramoza iz Vučje jame za mesec oktober in november je 
naredil Ivan Zajc. Količine se ujemajo, tehtalni listi so zloženi po vrsti. 
Predsednik je poročal, da je koncesionar začel zamujati s plačili odškodnine ( dva tedna ), 
zato so mu bile zaračunane zakonsko zamudne obresti, kar pa je bilo s koncesionarjevo strani 
zavrnjeno glede na dozdajšnje dobro sodelovanje (popusti pri gradbenih delih) s KS Lipovci. 
 
Sklep št. 175: 
Zamudne obresti se koncesionarju zaenkrat ne zaračunajo, ampak jih opozorimo, da naj se v 
prihodnje držijo roka iz pogodbe. Zadolžen Franc Cigan. 
 
Ad. 3 
Za izgradnjo kolesarske steze so na občino Beltinci prispele štiri ponudbe. Župan je podpisal 
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. 
Za izgradnjo oz. rekonstrukcijo javne razsvetljave od hišne št. 50c do naselja pri železniški 
postaji smo prejeli dve ponudbi. Ponudbe predsednik posreduje županu. 
 
Ad. 4  
Spremeni se sklep št.155 v zvezi z nakupom parcele št. 2717/1 od pokopališča do hiše 
Toplak Antona. 
 
Sklep št. 176: 
Glede na to, da je Občina Beltinci lastnik kolesarske steze pri pokopališču - naj odkup parcele 
št. 2717/1 opravi občina Beltinci in naj sklene pogodbo z lastnikom parcele; vse dosedanje 
stroške, ki jih je KS Lipovci imela pri razširitvi kolesarske steze pri pokopališču (stroški 
geometra, nakupa parcele 2717/1 in ureditve bankin ter brežin) pa naj občina Beltinci 
refundira KS-u Lipovci  za investicije. Zadolžen Franc Cigan. 
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Ad. 5 
Sklep št. 177: 
Za promocijo KS Lipovci se KMN Lipovci odobrijo sredstva v višini 450 EUR. Zadolžen Franc 
Cigan 
 
Sklep št. 178: 
Društvu upokojencev Beltinci se za promocijo KS Lipovci odobrijo sredstva v višini 50 EUR. 
Zadolžen Franc Cigan. 
 
Ad. 6 
Sklep št. 179: 
Sprejme se rebalans proračuna za leto 2007 v predlagani obliki po koloni št. 10 in predlog za 
leto 2008 po koloni št. 6, ki je priloga zapisnika. Zadolžen Franc Cigan. 
 
Ad. 7 
V zvezi s prestavitvijo kandelabra javne razsvetljave se vodijo nadaljnje aktivnosti.   
Sklep št. 180: 
KS Lipovci sofinancira polovico zneska božično – novoletnega darila za vrtec Slamica Lipovci 
v maksimalnem znesku do 100 EUR. Za sladki del darila namenimo 4 EUR po otroku. 
Zadolžen Franc Cigan. 
 
Sklep št. 181: 
Na božični večer organiziramo tradicionalno obdaritev otrok rojenih v letu 2007. Za obdaritev 
namenimo 35 EUR. KS poskrbi za ozvočenje, kuhano vino in čaj. Zadolžen Franc Cigan. 
Sklep št. 182: 
V soboto 22.12.2007 organiziramo zaključek leta v Vaškem domu. Zadolžena: Franc Cigan 
in Alojz Sraka. 
 
Sklep št. 183: 
Za vodni hram se nabavi in nastavi knjiga posegov, v kateri se bo evidentiralo vsako odpiranje 
in zapiranje razvodnih ventilov. Zamenja se ključavnica, od katere bo po en ključ pri Vegič 
Janezu, Baligač Francu in Sraka Jožefu. Zadolžen Franc Baligač. 
Sklep št. 184: 
Svet KS ugotavlja, da se odbor za kabelsko TV, v katerega so bili imenovani predstavniki 
vseh KS ni sestal več kot eno leto in da v zadnji dveh letih ni bilo nobene vsebinske seje. Zato 
zahtevamo, da se čim prej vzpostavi stanje, ki bo v skladu z veljavnimi akti. Za obveščanje 
zadolžen: Alojz Sraka. 
 
Sklep št. 185:  
Glede socialne problematike nakaterih krajanov obvestimo KORK, Karitas in Center za 
socialno delo. Zadolžena: Ema Mesarič. 
 
Ema Mesarič poroča, da je priprava projekta Vodna učna pot v teku in da je potrebno 
gramozirati nekatere poljske poti. 
 
Sklep št. 186: 
Nekatere poljske poti je potrebno gramozirati, kar je smiselno urediti istočasno z izgradnjo 
kolesarske steze na spomlad. Za realizacijo se zadolži Ema Mesarič. 
 
O nagradah se bo razpravljalo na prihodnji seji. 
Ivan Zajc predlaga, da so korespondenčne seje krajše oz. naj trajajo maksimalno do 3 dni, na 
njih se naj obravnava nezahtevna tematika, zahtevnejša tematika pa se naj obravnava na 
rednih sejah, s čimer smo se člani sveta strinjali. Prav tako poroča, da se UO HK Pliva Lipovci 
strinja s spremenjenim sklepom št. 118 v zvezi z najemom objektov v lasti KS Lipovci. 
 
Vsi sklepi od št. 173 do št. 186 so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 24,00 uri. 
 
Podpredsednik sveta KS                Lipovci, 04.01.2008                      Predsednik sveta KS 
      Franc Baligač                                                                                         Franc Cigan 


