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  Libeliče, 04.11.2021  

  

ZAPISNIK 
10.seje Sveta KS Libeliče, 

04.11.2021 

 

 

 

04.11.2021 ob 20.00 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v Bičivneku na igrišču na 

Gorčah, 2372 Libeliče sklical 10. sejo Sveta KS Libeliče, seveda ob upoštevanju pogojev PCT. 

 

 

Prisotni vsi  člani Sveta KS Libeliče: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Marija Rožej, Branko  

                                                            Perovnik, Lea Rebernik, Bojan Kraker in Rajko Duler 

 

 

  

S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red ter zapisnik 9. seje Sveta  

KS Libeliče, z dne 18.09.2021 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta KS Libeliče 

4. Proračun 2022 KS Libeliče 

5. Participativni proračun (pregled in izbira predlogov)  

6. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

7. Razno: - Obdarovanje za Dedka Mraza 

                - Obisk starejših krajanov 

                - Novoletna okrasitev 

 

 

 

ad1. Otvoritev in pozdrav 

          10. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je 

navzoče ter prešel na predlagan dnevni red. 

 

 

ad2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

         Predsednik Sveta KS je ugotovil, da so prisotni vsi člani Sveta KS Libeliče in je zato seja 

sklepčna. 

         Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet (navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, PROTI ni 

bil nihče). 

 

Sklep ad2: Seja je sklepčna, saj so prisotni vsi člani  Sveta KS Libeliče. Prav tako je soglasno 

sprejet predlagani dnevni red. 
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ad3. potrditev zapisnika 9. seje Sveta KS Libeliče 

       Zapisnik 9. seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen.  

     

   Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 9. seje Sveta KS Libeliče.  

 

 

ad4.  Proračun 2022 KS Libeliče 

        Proračun je zasnovan podobno kot v preteklih letih in večina postavk se vleče še iz prvega 

mandatnega obdobja.  

        Dodana je opomba, da je posebej potrebno planirati stroške za glavno proslavo ob 100-ti 

obletnici priključitve Libelič k matični domovini, ki je planirana 02.10.2022. 

        Izpostavljena je tudi postavka za dograditev oz. začasno dograditev vrtca (nabava bivalnega 

kontejnerja) zaradi trenutnega povečanja števila otrok. Na Občini Dravograd ta ideja ni bila 

podprta, saj je v občini dovolj prostora za vse vrtčevske otroke.  

 

Proračun 2022 KS Libeliče je priložen zapisniku.  

        

Sklep ad4: Sprejme se sklep, da je potrebno poleg vseh postavk, ki so zajete v proračunu in ki 

se vlečejo že iz prejšnjega obdobja, dodatno planirati še stroške za glavno proslavo ob  

100-ti obletnici priključitve Libelič k matični državi.  

          Ideja o začasnem vrtcu v bivalnem kontejnerju zaradi povečanja števila otrok v kraju s 

strani Občine Dravograd ni bila podprta, ker je v občini dovolj prostih mest za vse 

otroke.  

 

 

Ad5.    Participativni proračun (pregled in izbira predlogov) 

 

Predlagan je bil samo predlog za ureditev Javne razsvetljave v naselju »Nova vas« v Libeliški Gori. 

Ta predlog je bil s strani vseh članov Sveta KS Libeliče soglasno podprt. 

Drugih predlogov ni bilo.  

 

Sklep ad5: Soglasno je sprejet sklep za ureditev javne razsvetljave v naselju »Nova vas« 

           v Libeliški Gori. 

 

 

6. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

Člani Sveta KS Libeliče na seji nismo imeli pobud in predlogov.  

 

Sklep ad6: Člani Sveta KS Libeliče na seji nismo imeli pobud in predlogov, tako da pod to 

točko ni bilo obravnavanih zadev in sprejetih sklepov.  

 

 

7. Razno 

Pod to točko je bilo govora o naslednjih zadevah: 

 

1. Obdarovanje otrok za Dedka Mraza 

Člani Sveta KS Libeliče smo bili mnenja, da tudi v tem letu kot vsa leta doslej namenimo  

10 do 12 EUR za darilo za posameznega otroka.  

 

2. Obisk starejših krajanov 

Člani Sveta KS Libeliče smo se strinjali, da KS Libeliče ob sodelovanju s krajevno sekcijo 

Karitasa in Rdečega Križa poskrbi za skromna darila za starejše krajane.  
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3. Novoletna okrasitev 

Za novoletno okrasitev bo v kraju zopet poskrbelo ŠD Libeliče. 

 

4. KS Libeliče je na vrsti za nabavo 1.000 litrov kurilnega olja za ogrevanje gasilskega doma. 

  

5. Odstranitev »Rozine hiše« 

Dobili smo dovoljenje, da odstranimo propadajočo »Rozino hišo« na lokaciji postavitve 

večnamenske dvorane. Ker je že bil dostavljen kontejner za odpadni material, bi bilo 

potrebno čimprej zorganizirati dela. Pri odstranjevanju bo potrebno čim bolj ločevati 

odpadne materiale (steklo, les, železo, beton, streho,…). Začetek del naj bi bil že to soboto. 

 

Sklep ad7: Pod točko razno so bili sprejeti naslednji sklepi:  

- Za Dedka Mraza bomo namenili 10 do 12 EUR za obdarovanje posameznega otroka 

- KS Libeliče bo v sodelovanju s krajevno sekcijo Karitasa in Rdečega Križa 

poskrbela za skromna darila za starejše krajane 

- Za novoletno okrasitev v kraju bo kot vsako leto poskrbelo ŠD Libeliče 

- KS Libeliče bo nabavilo 1.000 litrov kurilnega olja za ogrevanje gasilskega doma  

- Ob prejetem dovoljenju bomo krajani sami poskrbeli za odstranitev propadajoče 

»Rozine hiše« na lokaciji večnamenske dvorane  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob  21.30 uri. 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


