
                 Krajevna skupnost 
                       L I B E L I Č E  
                    Libeliče 29, 2372 Lib
                     tel. 041 352 784 , E-
 

 

Krajevna

 

Libeliče, 21.11.2010 
 

 

                                                        
 
Tretje redne seje sveta krajevne 
gasilskem domu v Libeličah. 
 
 
Prisotni: Jure Viderman, Branko F

Rok Plešivčnik, Stanislav Koroš. 

Ostali vabljeni: Adrijan Zalesnik.

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev 
2. Potrditev predlaganeg
3. Pregled zapisnika dru
4. Sprejem proračuna K
5. Razno 

Ad.1 
 
Sklepčnost ugotovljena.  

Ad.2 

Glasovanje o predlaganemu dnevn

SKLEP 1 

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad.3. 

Zapisnik druge seje se potrdi. 

Ad.4  

Rok Plešivčnik predlaga, da se vpr

SKLEP 2 

Vprašanje o upravljanju mrliške ve

Ad.5 

Jože Pšeničnik predlaga, da se 3.00

poteka v javno zasebnem partners

Libeliče namesto tega namenila za

nost  

2 Libeliče,  
-mail:  krajevnaskupnost@libelice.si 

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

                      ZAPISNIK 

jevne skupnosti Libeliče , ki je bila 11.11.2010 ob

anko Ferk, Jožef Hubman, Rajko Duler, Jože Pšeni

 

esnik. 

ovitev sklepčnosti 
ganega dnevnega reda 
a druge seje in oblikovanje sklepov druge seje 
na KS za leto 2011 

dnevnemu redu. 

rejet. 

 se vprašanje upravljanja mrliške vežice izpostavi n

iške vežice se postavi županji na zboru krajanov. 

se 3.000 € izključi iz plana za sofinanciranje mrlišk

rtnerstvu in so potrebna sredstva že zagotovljena.

ila za druge investicije, npr. investicije v rekreacijs

010 ob 19.30 uri v 

 Pšeničnik ml., 

 

stavi na zboru krajanov. 

 

 mrliške vežice, ker projekt 

vljena. Teh 3.000 € bo KS 

reacijski objekt.  



Krajevna skupnost 

   L I B E L I Č E  

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

SKLEP 3 

Predlog se soglasno sprejme kot sklep. 

Ad.6 

Predsednik KS Branko Ferk predlaga osnutek proračuna za leto 2010-2011 v potrditev.  

SKLEP 4 

Proračun je soglasno sprejet. 

Ad.7 

Razprava na temo igrišča Libeliče. Branko Ferk ugotavlja, da po aktualnih dokumentih zemljišče, 

kjer se nahaja igrišče poseduje kmetijska zadruga Dravograd, upravljalec pa je športno društvo 

Libeliče. Adrijan Zalesnik doda, da po uradnih dokumentih zemljišče pripada Ministrstvu za 

šolstvo, vendar so v okoli lastništva še nejasni in nerešeni postopki. Rok Plešivčnik predlaga, da se 

še enkrat sproži postopek ugotavljanja lastništva igrišča, da se lahko pridobi soglasje za ureditev.  

Ad.8 

Branko Ferk predlaga, da bi Libeliški glasnik izhajal vsaka 2 meseca, oz. po potrebi. Rok Plešivčnik 

predlaga, da se vključijo k zbiranju gradiva za lokalni informator vsi krajani. Jure Viderman doda, 

da se lahko objavljajo tudi sklepi občinskega sklepa, ki se nanašajo na KS Libeliče. Pšeničnik Jože  

izpostavi problematiko financiranja glasnika in predlaga, da se tako, kot so sedaj za vsako izdajo 

najde donator ali sponzor. 

 

Seja zaključena ob 21.30 

 

Zapisal: Jure Viderman                                                 Predsednik: Branko Ferk 

 

 


