Svet KS Lipovci - mandat 2018– 2022____________

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 23. 11. 2021 ob 18. uri v sejni sobi
vaškega doma Lipovci

Povabljeni: člani Sveta KS Lipovci, predsednik PGD Lipovci, Mirjan Sraka (pri točki 3).
Prisotni: Dejan Jakob, Franc Cigan, Franc Maučec, Jasmina Marič, Alojz Mesarič in Mateja
Berden, Mirjan Sraka (pri točki 3).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled sklepov 7. redne seje in sprejem zapisnika.
Pregled kartic poslovanja in finančnega stanja KS.
Priprava razdelilnika proračuna KS za 2022.
Priprave na 100. obletnico lipovske kapele in imenovanje organizacijskega odbora.
Obravnava prošenj društev za donacijo v 2021.
Priprava božične prireditve.
Razno.

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

Ad1
SKLEP št. 81
Zapisnik 7. redne seje je bil sprejetsoglasno.

Ad 2
SKLEP št. 82
Člani sveta KS so se s karticami poslovanja seznanili, finančno poslovanje KS Lipovci je bilo
pregledano in ustreza finančnemu planu.
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Ad 3
Seji se pridruži predsednik PGD Lipovci, Mirjan Sraka.

SKLEP št. 83
Na prošnjo PGD Lipovci se del finančnih sredstev KS nameni za nakup gasilskega vozila PGD
Lipovci, in sicer 10.000 evrov iz leta 2021 in 10.000 evrov iz leta 2022.
(Predsednik PGD Lipovci, Mirjan Sraka, zapusti sejo.)

Razporeditev ostalih sredstev KS Lipovci v letu 2022:
-

priprava projektne dokumentacije in eventuelno sofinanciranje za krožišče Na Tratah:
5.000 evrov,
100. obletnica lipovske kapele in obnova »Bašovogakriža«: 5.500 evrov,
sanacija ograje pokopališča in ostala vzdrževalna dela v domeni KS: 10.000 evrov,
ulična razsvetljava v ulici od h.št. 81 do ŠRC Lipovci: 7.000 evrov,
popravilo cest in druga vzdrževalna dela: 3.000 evrov,
igrala za otroke na ŠRC Lipovci (v sklopu občine Beltinci): 2.500 evrov.

Ad 4
Franc Cigan člane sveta KS seznani, da bo ob 100. obletnici lipovske kapele izšel almanah, v
katerem bodo predstavljena vsa društva v KS. Osrednji del almanaha bo namenjen lipovski
kapeli. Proslava ob obletnici bo na lipovsko proščenje, takrat bo tudi blagoslovitev obnovljenih
del kapele. Prav tako nas je seznanil, da bo v ta namen predlagan organizacijski odbor v sestavi:
Franc Cigan, Cvetka Rengeo, Matija Tratnjek, Jože Horvat, Alojz Sraka idr. Organizacijski
odbor bo še razširjen in potrjen na 1. seji.
Do proščenja se bo uredil park za kapelo in okolica pred kapelo (namestitev nove kovinske
skulpture »Dve ribi«, sanacija klopi, napeljava vodovoda v Spominski park, idr.).

Ad 5
SKLEP št. 84
Svet KS Lipovci ugodi naslednjim prošnjam:
-

KUD: v skladu z že sprejetim sklepom Sveta KS se poravnajo stroški izpeljanih
projektov KUD Lipovci na letni ravni v višini 500,00 € in dodatno v zvezi z izdajo
brošure MoPZ Lipovci ob njegovi 40. letnici delovanja,
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-

HK: 500 €za plačilo računov v zvezi s tekočimi stroški v klubu.
AQUILA: za plačilo računov v višini do 500,00€ za nakup materiala, potrebnega za
likovno kolonijo,
TD: 400,00 € za plačilo računov v zvezi s tekočimi stroški.

Ad 6
SKLEP št. 85
25. decembra zvečer ne bo masovnega druženja pri kapeli, ampak bo tradicionalna prireditev,
že 29. Božični večer – obdaritev novorojencev izpeljana na enak način kot lansko leto, v
popoldanskih urah proti večeru se bo Božiček zapeljal po vasi in brezstično izročil darila
letošnjim novorojencem.

Ad 7
SKLEP št. 86
Svet KS Lipovci sprejme sklep, da se, kot je bilo predhodno dogovorjeno, lastnikoma kupljene
parcele pri ŠRC Lipovci, Štefanu Mesariču in Jožefu Mesariču, povrne davek na dobiček od
prodaje zemljišča za razširitev ŠRC Lipovci v vrednosti 439,50 evrov vsakemu.

Vsi sklepi od št. 81 do št. 86 so bili soglasno sprejeti.

Seja je trajala do 20.00.

Lipovci, 9.12. 2021

Zapisnikar: Jasmina Jakob
Predsednik sveta KS Lipovci,
Dejan Jakob
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