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         Zapisnik 16. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 3. 12. 2008, ob 18.00 uri 
v sejni sobi vaškega doma Lipovci. 

 

 
Prisotni: Franc Cigan, Janko Bezjak, Franc Baligač, Ema Mesarič, Alojz Sraka, Janez Horvat (direktor 
CP MS), Jože Kerec (direktor SGP-GM), Mirko Babič (vodja v SGP-GM). 
Odsotni vabljeni: Ivan Zajc, župan Milan Kerman. 
 
Dnevni red: 
 

1. Sanacija gramoznice Vučja jama (podpis dokončnega dogovora (priložen) za ureditev 
gramoznice s predstavniki CP MS in SGP GM ), ter predlogi za aktivnosti nadaljnjega urejanja  
gramoznice. 

2. Pregled sklepov 15. redne ter 11. korespondenčne seje ter sprejem zapisnikov   (poslano po 
e- pošti in kot priloga k vabilu po pošti). 

3. Pregled realizacije, prerazporeditev in plan za 2009 ter 2010 za izvirne postavke proračuna 
KS Lipovci in za postavke NUSZ ( priloga ). 

4. Začetek aktivnosti za prenovo kuhinje v vaškem domu. 
5. Začetek aktivnosti za prenovo mrliške vežice. 
6. Obravnava dopisa (priložen) Komune Beltinci d.o.o. v zvezi z vodomeri na vodovodnih 

priključkih javnih objektov ( Franc B.). 
7. Obravnava dopisa (priložen) Komune Beltinci v zvezi s posredovanjem morebitne 

dokumentacije za ureditev statusa CATV Beltinci ( Janko B.). 
8. Razno (aktivnosti med sejama, predlogi pobude in poročila članov sveta s področij dela, ki jih 

posamezni član sveta KS pokriva). Vsi člani sveta . 
 
Sklep št. 249 
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 16. redno sejo sveta KS. 
 
Ad. 1 
 
Predsednik KS je pojasnil, da je v sklopu sanacije Vučje jame Vrtnarstvo iz M. Sobote zasadilo drevje 
in posejalo travo, koncesionar pa je izvedel dokončno sanacijo po predlogu sveta KS Lipovci. 
Predstavil je tudi končni sporazum o sanaciji gramoznice, osnova katerega je bila že prej podpisana 
pogodba. Ker nobena od strank na sporazum ni imela pripomb, je bil sporazum tudi podpisan in je 
priloga tega zapisnika. 
S sredstvi od koncesnine bomo uredili okolico gramoznice. Sraka Alojz predlaga, da bi v ta namen 
angažirali krajinskega arhitekta; na koncu pa je prevladalo mnenje, da je že zdaj okolica gramoznice 
urejena in da je v prvi fazi smiselno postaviti nekaj klopi, miz in košev, pozneje pa tudi dva lična 
mostička z ograjo, za kar bomo lokacijo postavitve določili sami. 
 
Sklep št. 250 
Pridobimo ponudbo za nabavo 8 kom košev za smeti in izdelavo 8 kompletov miz s klopmi iz 
masivnega lesa. Zadolžen Janko Bezjak. 
Na naslednjo sejo povabimo predstavnika ribiške družine M. Sobota in OE Beltinci. 
 
Ad. 2 
 
Sklep št. 251 
Zapisnika 15. redne in 11. korespondenčne seje sta bila soglasno sprejeta; (Op.: vezano na sklep 242 
smo se odločili, da predlagamo izgradnjo scenske hišice za božični večer v režiji generacije 1991 in 
njihovih staršev). 
 
Ad. 3 
 
Obravnavali smo predlog prerazporeditve sredstev in izvirne postavke plana proračuna za leto 2009  
in 2010. 
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Sklep št. 252 
Prerazporeditev sredstev v proračunu KS Lipovci za leto 2008 se izvede v predlagani obliki po koloni 
št. 9, plan za 2009 po koloni št. 10 in plan za 2010 po koloni št. 11, predlog je priloga tega zapisnika. 
 
Sklep 253 
Sprejme se prerazporeditev sredstev  NUSZ za KS Lipovci za leto 2008 po koloni 8, plan za leto 2009 
po koloni 9 in plan porabe sredstev NUSZ po koloni 10; predlog je priloga tega zapisnika. Koncesijsko 
dajatev oz. odškodnino za izkoriščanje gramoznice Vučja jama za leto 2007 v višini 19.964,11 (že na 
računu občine od 30.4.2008) in planirano koncesijsko dajatev za leto 2008 v višini cca 6.000,00 € 
(priliv do 30.4.2009) - bo KS Lipovci porabila za degradacijo oz. ureditev okolja v gramoznici Vučja 
jama.  
 
 
Ad. 4 
Kuhinja v vaškem domu je zastarela in dotrajana, zato smo se odločili za nabavo nove kuhinje v 
kompletu, za kar že poteka pridobivanje ponudb po sklepu št. 248 
 
Sklep št. 254 
V zvezi s prenovo kuhinje v vaškem domu se glede razporeditve elementov in naprav pridobi nasvet 
strokovnjaka (zadolžena Franc Cigan in Ema Mesarič), nato pa se po pridobitvi vsaj dveh ponudb na 
ključ, ki poleg lesenega dela vključujeta še večji hladilnik brez zamrzovalnega dela, širši steklo 
keramični štedilnik s pečico, napo in pa tudi celoten komplet dveh novih drsnih vrat in fiksnega 
elementa na dveh okencih za servisiranje v dvorano - dela oddajo ugodnejšemu izvajalcu. Zadolžen: 
Franc Cigan. 
 
Ad. 5 
 
Sklep št. 255 
Od arhitekta Aleksandra Šmidlehnerja pridobimo soglasje za prenovo mrliške vežice. Po pridobitvi 
soglasja se izvrši ogled in pripravi idejni osnutek prenove, za katerega izvedbo pridobimo 3 ponudbe. 
Zadolžena Franc Cigan in Alojz Sraka.   
 
Ad. 6 
 
Sklep št. 256 
Podjetju Komuna Beltinci pošljemo dopis, da so na javnih objektih v KS Lipovci vodomeri zmontirani in 
se stanje tudi odčitava. Zadolžen Franc Cigan. 
 
Ad. 7 
Alojz Sraka nas je seznanil s trenutnim stanjem glede urejanja pravnega statusa CATV. 
 
Sklep št. 257 
Na Komuno Beltinci d.o.o. smo predali razpoložljivo projektno dokumentacijo PGD/PZI za kabelsko 
razdelilni sistem Lipovci št. 91/9 HA z dne, 19. 9. 1991. Zadolžen in že realiziral: Alojz Sraka. 
 
Ad. 8 
Sklep št. 258 
KMN Lipovci se za promocijo KS Lipovci za leto 2008 v  skladu z že sprejetim sklepom nakažejo 
sredstva. Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Seznanili smo se z sklepom sodišča št. P307/2008 –  5  glede plačila pravnih stroškov v zadevi 
Henzlin Natalija proti KS Lipovci. Stroške je poravnala KS Lipovci. 
 
Od Elektro M. Sobota smo dobili odgovor na zahtevek KS za zamenjavo drogov.  
 
Sklep št. 259 
Na Elektro Maribor pošljemo pobudo za rekonstrukcijo električnega omrežja od h. št. 41a do parcele 
Tratnjek na Tratah. Zadolžen Franc Cigan. 
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Janko Bezjak nas seznani, da bo TD Lipovci  med božično-novoletnimi prazniki ocenjevalo okrašenost 
gospodinjstev. 
 
Na pobudo Alojza Sraka sprejmemo naslednji sklep: 
 
Sklep št. 260 
Na Občino Beltinci še enkrat pošljemo sklep o postavitvi talnih ovir na občinski cesti Gančani - 
Bratonci. Zadolžen Franc Cigan. 
 
Sklep št. 261 
KS Lipovci sofinancira polovico zneska (pol krije KS Bratonci) za nakup božično-novoletnega darila 
(bruto znesek 150,00 €) za Vrtec enota Slamica Lipovci, prav tako KS financira sladki del darila za 
posameznega otroka, vsem otrokom iz KS Lipovci, kateri ne obiskujejo vrtca se pošlje vabilo na 
sprejem darila. Zadolžen Franc Cigan.  
 
Sklep št. 262 
Zaključek leta 2008 bomo organizirali v soboto 20. 12. 2008 v Vaškem domu; na srečanje povabimo 
tudi podjetnike iz KS Lipovci. Zadolžen Franc Cigan. 
 
Sklep št. 263 
Na božični večer obdarimo novorojence naše KS z darili v podobni vrednosti kot prejšnje leto, za 
ozvočenje in topli napitek poskrbi KS Lipovci, nosilec prireditve je generacija 1991. Zadolžen Franc 
Cigan. 
 
Vsi sklepi od št. 249 do št. 263 so bili sprejeti soglasno. 
 
Seja je bila zaključena ob 23.00 uri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Zapisal: 
Podpredsednik sveta KS                         Franc Cigan                                                                                                                                                                                                                              
     Franc Baligač                           Lipovci, 10. 1. 2009                               predsednik sveta KS Lipovci                                            

 


