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Krajevna

 

Libeliče, 6.11.2010 
 
 

2. seje sveta KS Libeliče, ki se je 
četrtek, 04. 11. 2010 ob 20. uri. 

Prisotni: Branko Ferk, Jože Hubma
(občinski svetnik), Jožica Srebotni
Smiljan Ridl (poveljnik PGD Libel
Odsotni: Jure Viderman (opravičen
 
Sejo je vodil predsednik sveta KS g
 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Otvoritev in pozdrav vseh p
2. Pregled in potrditev zapisni
3. Program in aktivnosti KS L
4. Finančni načrt  
5. Razno 

 
Ad.1:  
 
Z uvodnim pozdravom je predsedn
 
SKLEP 1: Z dnevnim redom smo 
 
Ad.2: 
 
Člani sveta so pregledali zapisnik i
G. Plešivčnik predlaga, da dobimo
da lahko damo pripombe ali/in dop
 
SKLEP 2 
 
S predlogom o predogledu zapisnik
 
Ad.3: 
 
Predsednik sveta KS predlaga osnu
Program KS je v prilogi zapisnika!
Vsi prisotni so se aktivno vključili
program. 
 
SKLEP 3 
Za čistopis sestave osnutka prog
ponedeljka 08.11.2010 oddata v br

nost  

2 Libeliče,  
-mail:  krajevnaskupnost@libelice.si 

jevna skupnost L I B E L I Č E ,     Občina DRAVOGRAD  

ZAPISNIK 
 

se je odvijala v prostorih gasilskega doma Libe
 

 
ubman, Rok Plešivčnik, Rajko Duler, Jože Pšenič

ebotnik Zalesnik (predsednica Kulturno prosvetneg
 Libeliče) 
avičeni), Stanko Koroš (neopravičeno) 

ta KS g. Branko Ferk. 

 vseh prisotnih na razširjeni seji 
apisnika prve seje 
i KS LIBELIČE 2010 - 2011 oz. 2010 - 2014 

edsednik pričel sejo in udeležence seznanil z dnevn

 smo se strinjali vsi prisotni in ga potrdili z dvigom

isnik in ga potrdili.  
obimo vsi člani sveta zapisnike pred sestankom v 

/in dopolnitve.  

apisnika se vsi strinjamo. Potrditev sprejmemo sogl

a osnutek programa KS LIBELIČE in ga da v razp
isnika! 
ljučili v razpravi. Tako smo dodali posamezne prip

 programa se določita predsednik in podpredse
ta v branje na Občino Dravograd. 

 Libeliče (dvorana) v 

Pšeničnik, Milan Primožič 
vetnega društva Libeliče), 

dnevnim redom. 

vigom rok. 

om v branje (mail, pošta), 

o soglasno z dvigom rok. 

v razpravo. 

ne pripombe in dodatke na 

predsednik KS, ter ga do 
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Ad.4:  
 
Prenos sredstev iz leta 2009 je cca 10.000 EUR.  
Predvideni finančni načrt KS LIBELIČE : 
- stroški ogrevanja, vode, komunalne storitve     2000 eur 
- izvedba protokolarnih dogodkov       3500 eur 
- pokroviteljstvo (delovne akcije, obdaritev otrok, dan žena)   2000 eur 
- prireditve ob praznikih v KS       2000 eur 
- tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    3500 eur 
- investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   1000 eur 
- materialni stroški KS        2500 eur 
- protipožarna varnost         1500 eur 
- tekoče vzdrževanje občinskih cest       2000 eur 
- spodbujanje razvoja turizma in gostinstva      2000 eur 
- razvoj turistične infrastrukture (kažipoti, table)     1000 eur 
- oskrba z vodo         2000 eur 
- tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov      2000 eur 
- novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije (sejna soba, odkup zemljišča)  9900 eur 
 
SKLEP 4 
 
Predsednik in podpredsednik KS Libeliče pripravita osnutek finančnega načrta. 
 
Ad.5: 
 
Gradivo s popravki  statuta KS Libeliče pripravita predsednik in podpredsednik KS. Gradivo dasta 
v branje do naslednje seje sveta. Konstruktivne in tehnične predloge pripravijo vsi člani sveta.  
 
SKLEP 6 
 
Novi statut mora biti sprejet najkasneje v 3 mesecih od konstitutivne (prve) seje sveta KS. 
Vsi člani se strinjamo, da se skliče OBČNI ZBOR KRAJANOV. 
 
SKLEP 7 
 
Občni zbor krajanov bo v petek 26. 11. 2010 ob 19.00 uri. 

 
 Informiranje krajanov. 
 
SKLEP 8 
 
Potrebna je čim večja informiranost vseh krajanov. »Libeliški glasnik« naj postane dvomesečnik. 
Na našo internetno stran je potrebno dodati še več vsebin in povezav (potrebna pomoč glavnemu 
uredniku g Adrijanu Zalesniku). Omogočena bo direktna elektronska pošta do predsednika oz 
podpredsednika sveta KS. Poskusili bomo vpeljati kontaktne ure predsednika KS z vsemi krajani 
(npr. vsak prvi četrtek od 19. do 20. ure ali po vnaprejšnjem dogovoru po telefonu ali e mailu). 
 
- Nedopustno ravnanje z odpadki! Pse na vrvice! 
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SKLEP 9 
 
Pripravi se opozorilo o nedopustnem odlaganju odpadkov, predvsem v potoke, z vsemi kaznimi in 
sankcijami za posameznike oz pravne osebe po predpisanih občinskih odlokih. Prav tako se 
opozori krajane, da ne puščajo psov brez nadzora oz brez vrvice. 
 
 
Sestanek se je končal ob 23.50 uri. 

 

Zapisal: Jure Viderman                                                 Predsednik: Branko Ferk 
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Priloga zapisnika pod AD3 
 
PROGRAM KS LIBELIČE 2010 -2011 
 
TRADICIONALNE AKTIVNOSTI: 

1. Obisk starejših občanov 
2. Obdaritev otrok za Dedka Mraza 
3. Pričakovanje Novega leta na vasi 
4. Pustovanje 
5. Materinski dan 
6. Srečanje krajanov » Od lipe do lipe« 
7. Praznik krompirja » rpičeva župa« in igre »Pokaži kaj znaš« 
8. Dan odprtih vrat krajevnih znamenitosti - krajevni praznik z kostanjevim piknikom 
9. Srečanje pri Sabodinu in odkritje spominske plošče 
10. Srečanje starejših občanov 
11. Izdajanje dvomesečnika » Libeliški glasnik«  
12. Vzdrževanje učne poti »Velika uharica« 

 
INVESTICIJE  in AKTIVNOSTI 2010 – 2014 

1. Zaključek del pri obnovi  osnovne šole in vrtca 
2. Zaključek del pri ograditvi okolice osnovne šole in vrtca 
3. Ureditev okolice z asfaltiranjem igrišča za potrebe OŠ in vrtca 
4. Ureditev igral za vrtec in šolo (prijava na javni razpis) 
5. Ureditev meteornih vod na celotnem področju KS Libeliče (peskobrani – bazen, vas – Funt – 

Uranšek, Nedog – Kupnik) 
6. Rekonstrukcija ceste proti Libeliški gori (pri Jaklnu) 
7. Zaključek del pri izgradnji širokopasovnega omrežja 
8. Izgradnja mrliške vežice (javno zasebno partnerstvo) 
9. Zaključek del – parkirni prostor Libeliče vas, asfaltiranje okrog svetilnih drogov, ureditev 

gramoziranega dela proti privatnemu zemljišču 
10. Postavitev informacijske table v kombinaciji z nadstreškom kot na postajališču avtobusne postaje 
11. Obnova oglasnih tabel in postavitev novih (novo naselje proti Libeliški gori) 
12. Obnova in rekonstrukcija »mladinske sobe« za uporabo KS, gasilcev, športnikov, prosvetnega 

društva, mladine in ostalih organizacij in društev na vasi 
13. Popravilo in gramoziranje lokalnih cest 
14. Protiprašna zaščita lokalnih cest oz dela njih po vnaprej izdelanem pravilniku in soudeležbi samih 

zainteresiranih fizičnih oseb 
15. Vodovod  - popravila, dograjevanje in čiščenje po vseh vodovodnih skupnostih v KS 
16. Ureditev okolice in samega objekta na igrišču Libeliče 
17. Pridobitev zemljišča, ter vseh soglasij za izgradnjo prizidka k Gasilskemu domu – za večnamensko 

dvorano za potrebe vseh krajanov 
18. Izgradnja pločnikov na relacijah: Gorče – vas (mimo igrišča) – do krožišča, meja - vas  - šola, 

krožišče  - Jakl – novo naselje proti Libeliški gori 
19. Izgradnja in označitev kolesarskih poti v kombinaciji z izgradnjo pločnikov 
20. Označitev nove kolesarke proge – »Libeliške pentlje«  z kažipoti ter vris v kolesarke zemljevide 

(sodelovanje občin Dravograd in Ravne) ter organizacija rekreacijske tekme v povezavi z lokalnim 
ŠD 

21. Aktiviranje na področju turizma z vključitvijo vseh ekonomsko zainteresiranih krajanov in 
sodelovanje z Turističnim društvom v KS 

22. Sodelovanje pri visoki 120 obletnici PGD Libeliče 
23. Priprave na izgradnjo Telovadnice na območju šolskega prostora 
24. Preučitev možnosti o odkupu dela zemljišča za parkirne prostore pri igrišču 
25. Preučitev možnosti o odkupu dela zemljišča za parkirne prostore pri igrišču 
26. Asfaltiranje ceste v Tribeju (cesta proti Nedogu) 
27. Dokončanje projekta avtobusne postaje v Tribeju 

       


