
             S V E T                                                    MANDAT 

KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI                                       2006 - 2010 

 

Zapisnik  13. korespondenčne  seje sveta KS Lipovci, ki je bila sklicana 10. 
septembra 2009  

 

 
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Alojz Sraka, Janko Bezjak in Ema Mesarič. 
Odsotni: Ivan Zajc (ni bilo odziva). 
V vednost: županu Milanu Kermanu. 
 
Sejo je sklical in vodil v skladu s sprejetim sklepom o vodenju korespondenčnih sej - predsednik sveta 
KS Lipovci Franc Cigan,  kateri je tudi zapisal zapisnik in kateri se hkrati odpoveduje nadomestilu za 
pisanje zapisnika. 
 

Dnevni red: 
1. Obravnava vloge TD Lipovci v zvezi s promocijo KS Lipovci. 
2. Sanacija javne razsvetljave pri h. št. 126. 
3. Postavitev klopi, koša in info table.  

 
Ad 1) 

 
Sklep št. 321 
Za aktivnosti povezane s promocijo KS Lipovci se Turističnemu društvu Lipovci za leto 2009 
nakaže znesek po razdelilniku oz. po že predhodno sprejetem sklepu. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad 2) 
 
Ob zadnjem deževju se je pri h. št. 126a (Mlinarič Franc) zrušil (zlomil zaradi dotrajanosti) drog za 
javno razsvetljavo, drugi drog pri h. št. 126 (Mlinarič Matija) pa je nevarno nagnjen. Dovod za obe 
luči je že zemeljski. Zaradi splošne nevarnosti je električni dovod za JR na tem mestu prekinjen. 
 
Sklep št. 322 
Pridobita se dva predračuna za dobavo in vgradnjo dveh kovinskih kandelabrov z betonskim 
temeljem in montažo javne razsvetljave, dela se oddajo ugodnejšemu ponudniku. Ker gre za 
vzdrževanje JR se račun pošlje na občino Beltinci, o čemer se predhodno obvesti župan. 
Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad 3) 
 
Sklep št. 323 
V cestnem svetu poljske poti – na zelenici ob ograji parcele h. št. 71 se postavi klop, koš in info 
tabla; vse je že na zalogi, dela izvede javni delavec. Zadolžena: Franc Cigan in Janko Bezjak. 
 
 

Vsi sklepi od št. 321 do št. 323 so bili sprejeti soglasno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipovci, 14. 9. 2009                                                                                                  Franc Cigan, 
                                                                                                                    predsednik sveta KS Lipovci 
 
 
 
 


