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                                            ZAPI
    
 
                                   1.  izredne se
                                 Četrtek,  30
                                 v sejni sobi ga
 
Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav 
2.  Zaključek »STAREGA LE
3. Razno  
 
 
Prisotni:  
Člani sveta KS Libeliče: Brank
Duler 
 Oravičeno odsotni :Rok Plešiv
Odsotni :Jure Viderman 
Prisotni vabljeni:Jožica Srebotn
                            Marko Prevol
                            Betka Pšeničn
                            Heda Hudej
                            Adrijan Zales
Opravičeno  odsotni: Marjana K
Odsotni:Milan Primožič-član o
športno društvo,Erika Plešivčn
Vehovec-Vrtec Libeliče,Smilja
 
K točki 1. 
 
Predsednik KS je  otvoril  prvo
 
K točki 2 . 
Predsednik KS je navzoče sezn
letu 2011. Vse predvidene aktiv
obdobje2010 do2014. 
Za leto 2011 so izpostavljene s
V celem letu nadaljevat z tradic
za leto 2011) 
Aktivnosti  s posebnim poudark
-Izgradnja  Mrliške veže 
-začetek urejanja Športnega igr
-Pridobivanje dokumentacije z
-nadaljevanje aktivnosti za prid

nost  

2 Libeliče,  
-mail:  krajevnaskupnost@libelice.si 
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ZAPISNIK 

dne seje sveta KS Libeliče, ki je bila v  
30. 12. 2010 ob 20. uri 

obi gasilskega doma Libeliče   

A LETA  2010« 

Branko Ferk ,Stanko Koroš ,Jože Hubman,Jože Pš

 Plešivčnik 

rebotnik Zalesnik –Predsednica KPD Libeliče 
Prevolčič-Policijska postaja Dravograd 
šenični-Kritas 
udej-Rdeči Križ 
 Zalesnik-Urednik glasila »Libeliški Glasnik 
rjana Koren-Šolski center Ajda 
član občinskega sveta,Marko Kogelnik-Lovska Dr

ešivčnik –aktiv kmečkih žena,Helena Knez-Osnovn
Smiljan Ridl –PGD-Libeliče ,Franci Kraner-Župnik

l  prvo razširjeno sejo in navzoče pozdravil . 

e seznanil  z dosedanjimi aktivnostmi sveta KS in p
e aktivnosti so podrobno opredeljene v planu prora

ljene sledeče aktivnost: 
z tradicionalnimi prireditvami(podrobna opredelitev

oudarkom: 

ega igrišča(pomožni objekt mini garderoba-WC) 
cije za izgradnjo večnamenske dvoranepri osnovni

za pridobitev zemljišča »Cehner« pri gasilskem dom

ože Pšeničnik ml.,Rajko 

ka Družina,Matjaž Ferk –
snovna Šola Libeliče,Zala 

Župnik 

S in planom aktivnosti v 
roračuna za leto 2011 in 

delitev v Planu aktivnosti 

 
snovni šoli 
m domu 
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-Nadaljevati z aktivnostmi za izboljšanje  komunalne infrastrukture-(ureditev hudournikov 
,lokalnih cest  javne razsvetljave. 
Posebna aktivnost bo posvečena praznovanju 120 obletnice PGD Libeliče in s tem v vezi  
praznovanja praznika občine Dravograd (25 .6.2011) v Libeličah  . 
Podrobni plan poteka prireditve se usklajuje –Občina ,KS, PGD,KPD Libeliče. 
 
K točki 3 

 
Na razširjenem sestanku sveta KS Libeliče smo na pobudo predsednice KPD Libeliče razpravljali 
tudi o občinskem glasilu » INFORMATOR OBČINE DRAVOGRAD« in sprejeli naslednje 
ugotovitve: 
Po pregledu glasila Informator smo bili v Libeličah zelo razočarani in tudi razburjeni. Kljub 
opravičilu na koncu glasila, da ste mogoče kakšno dogajanje izpustili, se nam  zdi čudno, da ste 
lahko izpustili vsa dogajanja v Krajevni skupnosti Libeliče. Kulturnih prireditev in tudi ostalih 
dogodkov širšega pomena je bilo v Libeličah kar precej, pa ni niti eden omenjen. Izjema je le vrtec, 
ki je prispeval dve fotografiji, pa še tam so Libeliče omenjene le enkrat.  Pa ne se izgovarjati, da 
nismo prinesli na občino nobene fotografije, saj se vse najdejo na naši spletni strani, poleg tega se 
pa tudi poznamo in se lahko zavrti kak telefon. 
Naj omenimo le nekaj pomembnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena. 
Leto 2006 
25. 2. 2006 – Prvi občinski pustni sprevod v Libeličah 
Leto 2007 
30. 9. 2007 – Prireditev ob 85. obletnici priključitve Libelič k matični domovini  in odkritje 
spomenika župniku Antonu Vogrincu ob 60. obletnici njegove smrti (slavnostni gost je bil tedanji 
predsednik državnega zbora g. Cukjati). 
20. 12. 2007 – Prireditev na mejnem prehodu Libeliče ob vstopu Slovenije v Schengensko območje. 
Leto 2008 
6. 9. 2008 – Sodelovali smo na Svetovnem festivalu praženega krompirja v Črni na Koroškem in 
zastopali občino Dravograd. 
Leto 2009 
26. 7. 2009 – Proslava pri Sabodinu ob 65 – letnici poboja Sabodinove družine (širšega značaja). 
27. 9. 2009 – Proslava ob otvoritvi prenovljene podružnične OŠ Libeliče in 101. Obletnica te šole 
(slavnostni gost minister za šolstvo in šport g. Lukšič). 
19. 12. 2009 – 60 let Kulturno prosvetnega društva Libeliče. 
 
Leto 2010 
19. 6. 2010 - Gasilci – državni prvaki. 
3. 10. 2010 – Otvoritev nove muzejske zbirke o šolstvu v Libeličah(ob tem tudi krajevni praznik in 
položitev temeljnega kamna za mrliško vežico). 
Mislimo, da bi se vsaj kateri od teh dogodkov lahko znašel med kulturnimi prireditvami ali med 
ostalimi dogodki. 
Seveda je bilo aktivnosti veliko  več, omenili smo le tiste, ki so pomembni vsaj v občinskem in 
širšem merilu. 
O porabi denarja v teh kriznih časih za obsežno glasilo s samimi barvnimi fotografijami pa se ne 
bomo spuščali. 
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Po končanem uradnem delu smo  ob  skromni zakuski nadaljevali pogovor  o aktivnosti v 
letu2011in si zaželeli vse dobro v letu 2011. 
 
 

S spoštovanjem 
 

Zabeležil . 
Branko Ferk 

Predsednik sveta KS Libeliče 

                                                                                                                   Branko Ferk 

 

 

                                                                                                                     

 
       


