S V E T
KRAJEVNE SKUPNOSTI LIPOVCI

MANDAT
2006 - 2010

Zapisnik 27.redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila v torek dne, 14.09.2010 ob
19.30 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci
Prisotni: Franc Cigan, Franc Baligač, Ema Mesarič, Alojz Sraka, Janko Bezjak.
Vabljeni prisotni: Milan Kerman, župan občine Beltinci
Odsotni: Ivan Zajc
Dnevni red:
1. Pregled sklepov 26. redne seje in sprejem zapisnika (poslano po e-pošti).
2. Prerazporeditev finančnih sredstev iz proračuna KS Lipovci in proračuna »koncesnina Vučja
jama« v proračunu NUSZ Lipovci.
3. Dodatna oprema v poslovilni vežici.
4. Obravnava prispelih ponudb v zvezi z zamenjavo odrskih in okenskih zaves v vaškem domu.
5. Seznam nerealiziranih pobud (sklepov).
6. Pregled realizacije programa dela v iztekajočem se mandatu.
7. Razno: (aktivnosti med sejama, poročila pristojnih članov s projektov v teku, predlogi, pobude
in poročila članov sveta s področij dela, ki jih posamezni član sveta KS pokriva (vsi člani
sveta).
Sklep št. 410
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 27. redno sejo sveta.
Ad. 1
Sklep št. 411
Svet KS je soglasno sprejel zapisnik 26. redne seje sveta.
Ad. 2
Sklep št. 412
Prerazporedi se celotni preostanek sredstev iz «koncesnine Vučja jama« (21.114,15) in 20.000,00 iz
proračuna KS Lipovci v proračun NUSZ Lipovci. Svet KS Lipovci bo tudi v prihodnje skrbel in urejal
okolico v Vučji jami. Za obveščanje občine zadolžen Franc Cigan.
Ad.3
Sklep št. 413
Za poslovilno vežico naročimo dodatno opremo in sicer; dve omari, oder za svečnike v komori,
kropilnike, križ in predelavo kuhinjskega elementa z vgrajenim hladilnikom. Od kiparke Alenka Viceljo
se pridobi še pisni predračun za vgradnjo piete, potem se pa naroči montaža. Zadolžen: Franc
Cigan.
Ad. 4
Pregledali smo obe prispeli ponudbi za zavese v vaškem domu.
Sklep št. 414
Od Silvo Luk s.p. se pridobi nova ponudba na »ključ« za vse zavese v vaškem domu in odru, razen
glavnih, vključno s karnisami in mehanizmom za pomik glavnih; istočasno se naroči izvedba, ki mora
biti končana do 10. oktobra 2010. Zadolžena Ema Mesarič in Janko Bezjak.
Ad. 5
Pregledali smo nerealizirane sklepe, ki so tudi objavljeni na naši spletni strani. Spet je bilo poudarjeno,
da še vedno ni realizirana naša pobuda o talnih ovirah na cesti »Breg« kakor tudi dodatna ureditev
prometne signalizacije in montaža varnostne ograje ob kolesarski stezi pri betonarni. Župan je
odgovoril, da se bo kmalu začelo z izgradnjo prometnega otoka za omejitev hitrosti pred Lipovci iz
smeri Gančani.
Ad. 6
Člani sveta smo mnenja, da smo program, ki smo si ga zadali na začetku mandata - ne samo
realizirali – ampak tudi presegli. Predsednik sveta se je članom sveta in županu zahvalil za korektno
sodelovanje.
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Sklep št. 415
Svet KS predlaga občini Beltinci, da se ob glavni cesti skozi Lipovce (od krožišča »križ« do vaškega
doma) zgradi pločnik z odvodnjavanjem, istočasno se naj položijo elektro-vodi v zemljo, v sklopu
vsega tega pa naj se uredi šolsko avtobusno postajališče na Tratah.
Župan je pritrdil, da je tak pločnik v planu v vsakem naselju občine Beltinci.
Finančno poročilo od prireditve za dan žena je priloga tega zapisnika.
Ad. 7
SKLEP št. 416
KMN Lipovci dodatno odobrimo za promocijo KS 500,00 EUR za izvedene aktivnosti pri začrtanju in
ureditvi okolice igrišča. TD Lipovci odobrimo za promocijo KS 500,00 EUR. Za obveščanje zadolžen:
Franc Cigan.
SKLEP št. 417
Pristopi se k sanaciji in očiščenju vaških požiralnikov pri kapeli in ob parceli h.št. 41a. Zadolžena
Janko Bezjak in Franc Cigan.
SKLEP št. 418
Na podlagi sklepov št. 381 in 382 se izvede nakazilo sredstev iz računa KS na račun KUD Lipovci za
izvedbo dveh projektov, ki ju sofinancira JSKD, nosilec projektov je KUD Lipovci in sicer 1827,49
EUR za plačilo računa 103200421 (nabava projektorja, projektorskega platna, nosilca za projektor,
digitalni fotoaparat s spominsko kartico, večfunkcijska naprava) ter 1096,58 EUR za plačilo računa št.
103200422 (nabava prenosnega računalnika in kamere). Po nakazilu sredstev bo KUD Lipovci izvedlo
plačilo obeh računov do datuma valute - 21.10.2010. Za obveščanje zadolžen: Franc Cigan.
SKLEP št. 419
Vsa navedena oprema v sklepu št. 418 - bo locirana v vaškem domu Lipovci, lastnik oprema je KS
Lipovci, zato jo občina evidentira z evidenčnimi številkami pod drobni inventar KS Lipovci; vsa oprema
bo na razpolago in uporabo vsem lipovskim društvom, klubom, odborom in organizacijam (v
nadaljevanju lipovskim društvom); pred izdajo določene opreme (prenosnik, digitalni fotoaparat in
kamera) v uporabo in iznosu iz vaškega doma - bo predstavnik krajevnega društva podpisal reverz oz.
s podpisom potrdil prevzem te opreme v uporabo, po vračilu se oprema pregleda in njena brezhibnost
potrdi s podpisom predsednika KS Lipovci. Za obveščanje občine in KUD Lipovci zadolžen: Franc
Cigan.
SKLEP št. 420
KUD Lipovci je v sodelovanju s KS Lipovci tudi letos uspešno pripravil in izvedel nekaj projektov v
javno dobrobit celotne lokalne skupnosti; na ta način je društvo pridobilo refundiranih nekaj finančnih
sredstev na javnih razpisih, ki pa jih letos v soglasju s KS lahko uporabi za realizacijo kulturnih
projektov. To je hkrati tudi letošnja donacija KUD-u za promocijo KS Lipovci. Za obveščanje KUD-a
zadolžen Franc Cigan.
SKLEP št. 421
Društvu za napredek umetnosti Aquila Lipovci se odobri 400,00 € za sofinanciranje projekta »Nakup
informacijske opreme«, s katerim je bilo uspešno na državnem javnem razpisu JSKD pod pogojem, da
svetu KS Lipovci predhodno dostavi kopijo odločbe z javnega razpisa in da prihodnje leto ponovno
kandidira na razpisu (investicijsko vzdrževanje prostorov) v sodelovanju s KS Lipovci. Za obveščanje
zadolžen Franc Cigan.
SKLEP št. 422
Zaradi prometne varnosti se na obstoječa cestno-prometna drogova pri h.št. 40 in pri h. št. 43 montira
prometni znak za omejitev hitrosti (40 km/h), v bližnji prihodnosti pa se poišče celovita rešitev za
umirjanje prometa na tem nevarnem in nepreglednem ovinku, kjer je tudi šolsko avtobusno
postajališče. Zadolžena: Franc Cigan in Janko Bezjak.
Seja je bila zaključena ob 23.00 uri
Vsi sklepi od št. 410 do št. 422 so bili sprejeti soglasno.
Zapisal: Franc Baligač
Podpredsednik sveta KS

Lipovci, 27. 9. 2010

Franc Cigan
Predsednik sveta KS

