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Zapisnik 11. redne razširjene seje sveta KS Lipovci, ki je bila dne, 2. 11. 2022, ob 18. 30 

uri, v dvorani vaškega doma Lipovci 

 

Povabljeni: člani Sveta KS Lipovci 

Prisotni: Dejan Jakob, Franc Cigan, Franc Maučec, Jasmina Jakob, Mateja Berden, Alojz 

Mesarič 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled sklepov 10. redne seje in sprejem zapisnika. 

2. Pregled dosedanjega finančnega poslovanja KS. 

3. Izvedba prireditev do konca leta 2022 in predlogi za naprej. 

4. Lokalne volitve 2022. 

5. Razno. 

 

Sejo je vodil predsednik KS, Dejan Jakob. 

 

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad1 

SKLEP št. 91 

Zapisnik 10. redne seje je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 2 

SKLEP št. 92 

Finančno poslovanje KS Lipovci je bilo pregledano s strani članov sveta KS. 

Op.: Društvo AQUILA je letos prekoračilo mejo donacije (plačilo materiala za potrebe društva) 

KS Lipovci, zato jim drugo leto pripada delna donacija.  
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Ad 3 

V tem letu so predvidene naslednje prireditve v okviru KS Lipovci. 

1. 60 let ljudskih pevk v Lipovcih (predviden datum 26. 11. 2022. Prireditev se je 

naknadno prestavila v mesec januar 2023, prireditev v domeni KUD-a). 

2. Srečanje starejših krajanov (predviden datum: 10. 12. 2022). Poskrbeti je potrebno za: 

- darila, v vrednosti 50 €, vabila (Dejan Jakob) 

- pogostitev (Mateja Berden) 

- program in vrtec (Jasmina Jakob) 

- seznam krajanov, ki imajo obletnico poroke (od zlate naprej): krajani bodo sami 

javili predsedniku KS (o tem bodo tudi obveščeni v Lipouski poutici) 

3. božična prireditev pri lipovski kapeli (25. 12. 2022, sodelovali bodo rekruti letnika  

2005). Poskrbljeno bo za program, Božička, pogostitev, ozvočitev, darila. 

 

Ad 4 

Letos novembra bodo izvedene lokalne volitve v svet KS Lipovci in občinski svet. Za svet KS 

Lipovci je prijavljen le en kandidat. Predsednik KS Lipovci, Dejan Jakob, bo v namen pridobiti 

več kandidatov, sklical sestanek s predsedniki oz. predstavniki društev v Lipovcih. 

 

 

Ad 5 

- Na ŠRC Lipovci je potrebno narediti še ograjo okoli igral. 

- SKLEP ŠT. 93: Pristopi se k izgradnji dveh pohodnih stez (pločnika) v sprednjem 

delu parka pred kapelo in naprej ob ograji Križaničevih do gasilskega doma, nadalje 

se uredi parkirišče in odvodnjavanje na SZ strani ograje Križaničevih. Križaničevi 

odstopijo del parcele ob ograji, da bo pločnik primerno širok, v zameno bo KS 

Lipovci zgradil nadomestno ograjo. Dela se oddajo ugodnejšemu ponudniku oz. 

izvajalcu. 

 

Sklepi od št. 91 do 93 so bili soglasno sprejeti. 

Seja je trajala do 20. 15. 

 

Lipovci, 15. 11. 2022   
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Zapisnikar: Jasmina Jakob     Predsednik sveta KS Lipovci, 

Dejan Jakob 


