
             S V E T                                                    MANDAT 

KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI                                       2006 - 2010 

 

Zapisnik  14. korespondenčne  seje sveta KS Lipovci, ki je bila sklicana 11. 
oktobra 2009  

Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Ema Mesarič, Alojz Sraka. 
Odsotni: Ivan Zajc, Janko Bezjak (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 tudi odpoveduje nadomestilu 
za pisanje zapisnika. 
 

Dnevni red: 
1. Obravnava vloge KUD Lipovci v zvezi s promocijo KS Lipovci. 
2. Pokopališče (kontejner za odvoz smeti, prispevek za vzdrževanje) 
3. Prireditev ob dnevu starejših. 
4. Prerazporeditev NUSZ sredstev in plan NUSZ za 2010. 

 
Ad 1) 

Prejeli smo pisno vlogo KUD Lipovci povezano z njihovimi stroški za promocijo naše KS. 
 
Sklep št. 334 

Za aktivnosti povezane s promocijo KS Lipovci se Kulturno umetniškemu društvu Lipovci za leto 2009 nakaže 
znesek po razdelilniku oz. po že predhodno sprejetem sklepu. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad 2) 

S podjetja Saubermacher smo dobili telefonsko opozorilo, da je kontejner za odvoz smeti s pokopališča 
dotrajan (zarjavelo in trohlo dno ter stranice) in da je nadaljnji prevoz z njim nevaren, zato predlagajo nakup 
novega (cca 1.500,00 EUR) oz. najem kontejnerja (poleg stroškov odvoza se priračuna še polovica stroškov 
odvoza za najem, na letni ravni je to cca 2.000,00 EUR). Ker teh stroškov nismo imeli planiranih v letošnjem 
proračunu se predlaga, da se posameznemu gospodinjstvu za vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice in 
kritje stroškov v zvezi s tem za leto 2009 pošlje položnica v višini 10,00 EUR. 
 
Sklep št. 335 

Pri podjetju Saubermacher naročimo nov lito železni kontejner za odvoz smeti s pokopališča. Stari kontejner 
naj Saubermacher ob zamenjavi transportira na DINOS za staro železo, Dinos nakaže znesek ocenjene 
vrednosti starega kontejnerja za TRR KS Lipovci.  Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Sklep 336 

Občina Beltinci pošlje vsem lipovskim gospodinjstvom položnice v višini 10,00 EUR za vzdrževanje 
pokopališča, mrliške vežice in za kritje stroškov povezanih z njima za leto 2009. Predhodno se jih o tem 
obvesti preko Lipouvske poutice. Zadolžen: Franc Cigan. 

 
Ad 3) 
 
Sklep št. 337 
 

Srečanje starejših občanov se izvede v soboto 14. nov. 2009. Pogostitev se naroči pri Okrepčevalnici Na trati 
Kristjan Celec s.p. Sveto mašo za starejše  Lipovčarje z začetkom ob 11:30 uri istega dne (14.nov.2009) v 
lipovski  kapeli naroči in prispeva dar pri rimokatoliškem uradu Beltinci Kapelski odbor Lipovci. Kulturni program 
pripravi KUD Lipovci.  Kurir bo opravil obiske pri starejših krajanih ter pripravil seznam udeležencev. Zadolžen: 
Franc Cigan. Starejše občane, ki so bolni ali onemogli in se ne morejo udeležiti prireditve (tudi tiste v domovih za 
starejše) - se bo obiskalo na domu in obdarilo z darilom v protivrednosti kosila. Zadolžena Ema Mesarič v 
sodelovanju ter z dogovorom s predsednico KORK Lipovci Marico Vučko. 

 
Ad 4) 
 
Sklep št. 338 

Sredstva NUSZ KS Lipovci se prerazporedijo po koloni št. 9, plan za leto 2010 v skupnem znesku 33.900,00 EUR 
pa je razviden iz kolone 10  dokumenta, ki je priloga tega zapisnika. Dokument se pošlje na občino Beltinci, 
zadolžen Franc Cigan. 

 
Vsi sklepi od št. 334 do št. 338 so bili sprejeti soglasno. 
 

Lipovci, 18.10.2009                                                                                                 Franc Cigan, 
                                                                                                                  predsednik sveta KS Lipovci   


