
Kulturno prosvetno društvo 

L I B E L I Č E 
 

 

Libeliče, 12. 3. 2021 

 

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV  

 

Prisotni:  

Irma Knez, Miha Pšeničnik, Maja Marin, Nataša Knez, Janez Štrekl, Silvija Ravnikar, Simona Jerčič 

Pšeničnik, Erika Ring, Jože Pšeničnik, Janca Ferk 

 

DNEVNI RED:  

 
1. Pozdrav in pregled zapisnika 

2. Poročila o opravljenem delu v letu 2020 

- Predsednice 

- Blagajničarke  

- Turistične sekcije 

- MePZ 

- Nadzornega odbora 

3. Razprava na poročila  

4. Sprejem delovnega in finančnega načrta za leto 2021 

5. Razno 

AD1) 

 

Predsednica je pozdravila vse navzoče na zboru.  

Pri pregledu zapisnika smo ugotovili, da so bili v glavnem realizirani. Nekaj dejavnosti pa ni bilo 

mogoče izvesti zaradi korone. 

 

AD2) 

 

Predsednica Simona je  podala poročilo za leto 2020, ki je priloga zapisniku. Nekaj prireditev pa žal 

nismo mogli izpeljati zaradi  korona virusa. 

Poročilo je priloga zapisniku. 

 

Finančno poročilo društva je nato izčrpno pripravila in prebrala blagajničarka Erika Ring. Tudi to 

poročilo je  priloga zapisniku. 

 

Za turistično sekcijo je podala poročilo Nataša knez, ki je člane seznanila, da so oglede izvajali le od 

julija do oktobra. Ogled se je vršil v omejenem številu obiskovalcev in ob strogih varnostnih ukrepih. 

Poročilo je priloga zapisniku. 

 

Poročilo MePZ je podal Janez Štrekelj. 

V začetku leta (7. 2. 2020 ) smo sodelovali na občinskem kulturnem  prazniku v dvorcu Bukovje, 

9.2.2020 smo v Libeličah sodelovali na prireditvi korajža je v Libeličah doma, 15. 2. – 16. 2. 2020 smo 

imeli višinske intenzivne pevske vaje na Košenjaku zaradi letnega koncerta. 7. 3. 2020 smo nastopili 

na prireditvi Od Pliberka do Traberka. Kasneje je bila razglašena pandemija in so bile vse prireditve 

odpovedane. 

  

Nadzorni odbor je podal poročilo. Natančno so pregledali poslovanje društva in ugotovili, da so 

sredstva porabljena pravilno in ni kakšnih kršitev. Zato je predlagala delovni komisiji, da se poročilo 

potrdi. 

 



 

 

AD3) 

 

Predsednica nas je seznanila, da dejavnosti za ureditev mejnega prehoda potekajo. Občina je dobila 

objekt v upravljanje in s pomočjo evropskih sredstev bi objekt dobil novo podobo. V njem bi se uredila 

virtualna info točka, nekaj postelj za nočitve, večji prostor za  KPD. Delo na objektu naj bi bilo 

končano do 100. obletnice plebiscita.  

Miha Pšeničnik je predlagal, da bi preko glasnika pozvali krajane, da naj za praznike v čim večjem 

številu izobešajo zastave. Kdor bi želel, lahko tudi kupi libeliško zastavo. 

 

AD4) 

 

Predsednica društva je dejala, da je program za leto 2021 pač prilagojen glede na pandemijo. 

Povedala je tudi, da bo letos verjetno tudi manj občinske donacije. 

Tudi finančni plan bo prilagojen razmeram pandemije. 

Poročilo je priloga zapisniku. 

 

AD5) 

 

Predsednica je člane seznanila, da bo leto 2021 volilno leto in ko bo mogoče, bodo volitve. Člani so 

izrazili željo, da sedanje vodstvo ostane v tej zasedbi do 100. obletnice plebiscita, nato pa bi izvedli 

volitve. 

Predsednica je predstavila pobudo krajanke, da bi se na igrišču postavil bralni hladilnik. Člani so idejo 

podprli. 

 

Janez Štrekelj je dejal, da bo na vezi z novo zborovodkinjo Tino Frank in ko bomo lahko, bomo pričeli 

z vajami. 

 

Predsednik KS Jože Pšeničnik je člane seznanil z delom in stroški večnamenskega objekta na igrišču. 

Delo poteka po planu in se bližajo zaključni fazi (predvidoma april). Seznanil nas je tudi s finančnimi 

deleži stroškov. Pri  stroških smo udeleženi KS (Občina – participativni del), ŠD, gasilci in KPD. 

 

Sklep: Upravni odbor ostane v tej zasedbi do 100. obletnice plebiscita. 

 

 

 

 

 

 

 

Tajnica:                                                                                   Predsednica:                   

Janca Ferk                                                                                  Simona Jerčič Pšeničnik                                                                                                                                            

                                                                                                                        


