Krajevna skupnost
LIBELIČE

VABILO
na zbor občanov KS Libeliče

6. marca 2019 ob 18. uri
v dvorani gasilskega doma
Na podlagi 3. odstavka70. člena statuta Občine Dravograd je bila s strani
krajanov pravilno vložena zahteva za sklic zbora občanov (podpisanih 43
volivcev v KS Libeliče, kar je več kot 5% vseh volivcev), zato je bila županja
na podlagi omenjenega člena dolžna sklicati zbor.
Dnevni red zbora:
1. Imenovanje delovnega predsedstva zbora občanov
2. Predstavitev načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022
3. Predstavitev projektov, ki potekajo na območju KS Libeliče
72.člen 2. odstavek Statuta Občine Dravograd
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in
mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 5 odstotkov volivcev z območja občine, za
katero je zbor sklican. Odločitve zbora so sprejete, če zanjo glasuje najmanj
polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Glede na 72. člen statuta, vas pozivamo, da se zbora udeležite v čim
večjem številu, kajti le tako bo zbor legitimno odločal o krajevni
problematiki!

Obrazložitev:
Pri sprejemanju občinskega proračuna je bilo ugotovljeno, da so projekti, ki
za KS Libeliče pomenijo napredek in razvoj, časovno prestavljeni v
prihodnost, ali pa jih predlog proračuna za leto 2019 sploh ne vsebuje, kljub
temu, da so nekateri v lanskem letu bili v proračunu. Takšen predlog
proračuna je nastal brez predhodnega posvetovanja s krajani KS, predstavniki
KS Libeliče ali s svetniki OS Dravograd, ki so bili izvoljeni na volišču v
Libeličah.
Govorimo o naslednjih projektih:
 Večnamenska dvorana v Libeličah (predvsem odkup zemljišča in
priprava dokumentacije za javne razpise – v proračunu za 2019 je
prestavljeno v leto 2021 oz. nadaljevanje je pod vprašajem)
 Obnova obzidja okoli pokopališča (projekti so izdelani, sredstva v
vrednosti 60000€ so že bila zagotovljena v proračunu 2018. Letos v
predlogu ni namenjenih sredstev)
 Cesta Lapuh- Libeliška Gora (v predlogu prestavljeno - po letu 2022)
 Cesta Kleder- na pokopališče (v predlogu prestavljeno - po letu 2022)
 Ureditev lastništva igrišča (na sodišču??)
 Prehod za pešce in varna pot- pri župnišču (projekt je izdelan v
vrednosti cca. 30000€, v predlogu proračuna za 2019 ni predvideno)
 Cesta Ajda-Trotov križ (v predlogu prestavljeno - po letu 2022)
Županja Marijana Cigala vas z vabilom tudi opozarja, da na zbor krajanov
prinesete osebni dokument, s katerim vas bodo uslužbenci občinske uprave
lahko identificirali v seznamu volivcev, kar je pogoj za ugotovitev sklepčnosti
in veljavnega sprejemanja odločitev, predlogov, pobud, stališč in mnenj.
Krajani KS Libeliče, napolnimo dvorano gasilskega doma in ponovno
dokažimo potrebo po izgradnji ustreznega objekta, potrebo po
ohranjanju naše kulturne dediščine ter zahtevo po enakomernem
razvoju cestne infrastrukture v celotni občini. Tudi pri nas!
Odzovite se vabilu v čim večjem številu!

Vabljeni!

