Krajevna skupnost
LIB E LIČE
Libeliče 29, 2372 Libeliče,
E-mail: krajevnaskupnost@libelice.si
Libeliče, 08.01.2019

ZAPISNIK
2.seje Sveta KS Libeliče,
08.01.2019

08.01.2019 ob 20.00 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v prostorih KS Libeliče,
Libeliče 2, 2372 Libeliče sklical 2. sejo Sveta KS Libeliče.
Prisotni člani Sveta KS Libeliče: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Marija Rožej, Rajko Duler,
Branko Perovnik, Lea Rebernik in Bojan Kraker
S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red, zapisnik konstitutivne seje KS
Libeliče, z dne 11.12.2018 ter finančni plan KS Libeliče za leto 2019.
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti
3. Potrditev predsednika, podpredsedni-ka/-ce in zapisničar-ja/-ke
4. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje
5. Aktivnosti na vasi (koranti, pust, korajža, materinski dan, …)
6. Obravnava predloga proračuna in finančnega plana
7. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče
8. Razno
ad1. Otvoritev in pozdrav
2. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je navzoče
ter predlagal nadaljevanje seje po predlaganem dnevnem redu.
ad2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti
Predsednik Sveta KS je ugotovil, da je prisotnih vseh 7 članov Sveta KS Libeliče.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet (navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, PROTI ni
bil nihče).
Sklep ad2: Seja je sklepčna, saj je prisotnih vseh 7 članov Sveta KS Libeliče. Prav tako je
soglasno sprejet predlagani predlagani dnevni red.
ad3. potrditev predsednika, podpredsedni-ka/-ce in zapisničar-ja/-ke
Predsednik je bil s strani članov Sveta KS Libeliče določen že na 1. konstitutivni seji in sicer
g.Jože Pšeničnik.
Predlagani član za podpredsednika Sveta je g. Branko Perovnik in predlagana zapisničarka ga.
Valerija Rožej.
Predlagani člani so soglasno potrjeni (navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, PROTI ni bil nihče).
Krajevna skupnost L I B E L I Č E ,

Občina DRAVOGRAD

Krajevna skupnost
LIBELIČE
Sklep ad3: Soglasno so potrjeni naslednji člani Sveta KS Libeliče in sicer poleg že
imenovanega predsednika g. Jožeta Pšeničnik, še predsednik g. Branko Perovnik in
zapisničarka ga. Valerija Rožej
ad4. potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta KS Libeliče
Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen z enim predlaganim
popravkom in sicer pod točko 4 je kot novoizvoljeni član Sveta KS Libeliče naveden Bojan
KAKER, pravilno pa je Bojan KRAKER.
Sklep ad4: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta KS Libeliče
s popravkom priimka člana Sveta in sicer je pravilno Bojan Kraker.
Ad5. Aktivnosti na vasi
Predsednik Sveta KS Libeliče je prisotne seznanil s prihajajočimi tradicionalnimi prireditvami v
kraju in sicer:
1. »Korajža je v Libeličah doma« - v nedeljo 10.02.2019 ob 15.00 v dvorani gasilskega doma
- Organizator Kulturno-prosvetno društvo Libeliče
2. Obisk Korantov – v soboto 23.02.2019 predlagano ob 15.00 uri
-Članica Sveta ga. Lea Rebernik predlagala, da se prireditev prestavi na
parkirišče zaradi varnosti
-obiskovalcem bomo ponudili krofe, čaj in vino
3. Pustovanje – v nedeljo 03.03.2019 ob 14.00 uri
-pogostitev s krofi, čajem in zakuhanim vinom
4. »Dan libeliških žensk« - predloga za prireditev sta petek 15.03.2019 ob 17.00 uri ali nedelja
17.03.2019 ob 15.00 uri (člani soglasno ZA za prireditev v nedeljo)
- program: nastop otrok libeliške šole in vrtca ter kak humorist ali
kratek skeč »Kimperk teatra«
-Organizator KS Libeliče s preostalimi društvi v kraju
-pogostitev v obliki obloženih kruhkov in pijače
Člani Sveta KS Libeliče se soglasno strinjajo s predlaganimi tradicionalnimi prireditvami in njihovo
organizacijo (navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, nihče ni bil PROTI).
Sklep ad5: Člani Sveta KS Libeliče se soglasno strinjajo s predlaganimi tradicionalnimi
prireditvami v kraju (korajža, koranti, pustovanje in materinski dan) ter organizacijo le teh.
Ad6. Obravnava predloga proračuna in finančnega plana
Predsednik Sveta KS Libeliče je prešel na obravnavo predloga proračuna in finančnega plana za
leto 2019 (finančni plan je priložen zapisniku).
Plan se nanaša na tradicionalne aktivnosti v KS Libeliče, stroške kurjave, sofinanciranje dejavnosti
preostalih društev v kraju, vzdrževanju krajevnih cest in učne poti »Uharica«, …
Finančni plan za leto 2019 je bil soglasno sprejet (navzočih 7 članov je glasovalo ZA, PROTI ni bil
nihče).
Sklep ad6: Člani Sveta KS Libeliče so soglasno sprejeli finančni plan KS Libeliče za leto 2019.
Finančni plan KS Libeliče za leto 2019 je priložen zapisniku.
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Ad7. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče
Pod to točko ima Svet KS Libeliče naslednja vprašanja, ki jih je potrebno nasloviti na pristojne
odgovorne in sicer:
1. Kaj je s projektom asfaltiranja »Lapuhove ceste« (ali stvari potekajo po planu)?
2. Kdaj je naša krajevna skupnost zopet na vrsti za protiprašne zaščite?
3. Kaj se dogaja s cesto proti Nedogu (še vedno ni nameščena zaščitna ograja ob potoku, kar
predstavlja nevarnost in tudi asfalt ni položen)?
4. Zakaj pločnik pri Jaklu skoraj nikoli ni očiščen, poleg tega voda iz škarpe še vedno teče na
pločnik?
5. Zakaj parkirišče na vasi ni očiščeno (grmovje raste okoli javne razsvetljave, …)?
Sklep ad7: Člani Sveta KS Libeliče, so izpostavili kar nekaj perečih vprašanj (projekt
»Lapuhova cesta«, protiprašne zaščite, dokončanje del na cesti proti Nedogu, slabo vzdrževan
pločnik pri Jaklu in parkirišče v centru vasi) ter soglasno potrdili, da jih je potrebno
posredovati pristojnim odgovornim v Občini Dravograd.
Ad8. Razno
Pod to točko so bile obravnavane sledeče zadeve:
1.30.12.2018 od 15.00 do 16.00 smo imeli dopisno – telefonsko sejo v kateri so se vsi člani Sveta
KS Libeliče strinjali, da se 400,00 EUR sredstev nameni nakupu pirotehničnih sredstev za
ognjemet na vasi za Novo leto.
2.Ponovno je bila izpostavljena problematika psov in njihovih iztrebkov v okolici vrtca in šole.
Lastnike psov je zopet potrebno opozoriti.
3.Opozorjeno je bilo na problematiko dostopa do vrtca, ker je zjutraj na cesti parkiran šolski
avtobus. Potrebno je opozoriti šoferja oziroma dati prijavo.
4.Ga. Marija Rožej je povedala, da obstaja možnost, da turistična sekcija Kulturno prosvetnega
društva Libeliče 1 dan na stojnici predstavi naš kraj na sejmu Alpe-Adria 2019 v Ljubljani od
31.01.2019 do 03.02.2019.
5.Opravljena je bila tudi inventura in sicer so jo izvedli g. Jože Pšeničnik, ga. Lea Rebernik in g.
Branko Perovnik.
6.Pri Renerju k čolnarni je potrebno nasuti mleti asfalt, ker je cesta močno uničena.
7.Izpostavljeno je bilo tudi, da kot smo že vsi opazili, cerkev ni več osvetljena, ker je prišlo do
prijave in so pristojne službe ugotovile, da gre za osvetljenost, ki ne ustreza predpisom.
Sklep ad8: Pod točko razno so bile izpostavljene sledeče zadeve in sprejeti pripadajoči sklepi:
- po dopisni-telefonski seji 30.12.2018 se je odobrilo 400,00 EUR sredstev za organizacijo
ognjemeta na vasi za Novo leto
- potrebno ponovno opozoriti lastnike psov, katerih psi se prosto gibljejo okoli vrtca in šole
glede iztrebkov
-potrebno opozoriti šoferja šolskega avtobusa, ki zjutraj zaparkira dovoz do vrtca in šole
Krajevna skupnost L I B E L I Č E ,

Občina DRAVOGRAD

Krajevna skupnost
LIBELIČE

- pojavila se je možnost za predstavitev našega kraja na sejmu Alpe-Adria 2019, zato je
potrebno obvestiti turistično sekcijo v kraju
- opravljena je bila inventura
- pri Renerju na cesti proti čolnarni je potrebno nasuti mleti asfalt
- opozorjeno je bilo na neosvetljeno cerkev v kraju zaradi osvetljave, ki ni ustrezala
predpisom
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri.

Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik
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Valerija Rožej
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