Krajevna skupnost
LIB E LIČE
Libeliče 29, 2372 Libeliče,
E-mail: krajevnaskupnost@libelice.si
Libeliče, 18.09.2021

ZAPISNIK
9.seje Sveta KS Libeliče,
18.09.2021

18.09.2021 ob 20.00 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v Bičivneku na igrišču na
Gorčah, 2372 Libeliče sklical 9. sejo Sveta KS Libeliče, seveda ob upoštevanju pogojev PCT.
Prisotni člani Sveta KS Libeliče: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Branko Perovnik in Rajko Duler
ter predstavniki društev: g. Rok Plešivčnik (PGD Libeliče), g. Aleksander Gros (ŠD Libeliče),
ga. Simona Jerčič-Pšeničnik (KPD Libeliče), g. Adrijan Zalesnik (KPD Libeliče) in
ga. Nataša Knez (KPD Libeliče)
Opravičeno odsotni člani Sveta KS Libeliče: Marija Rožej, Lea Rebernik in Bojan Kraker
S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red ter zapisnik 4. dopisne seje Sveta
KS Libeliče, z dne 24.05.2021
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti
3. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta KS Libeliče
4. Dan odprtih vrat (99 let) v nedeljo 3. oktobra 2021
5. Razno
6. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče

ad1. Otvoritev in pozdrav
9. 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 4 od 7 članov Sveta KS Libeliče in je zato
seja sklepčna.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet (navzoči 4 članov, ki so glasovali ZA, PROTI ni
bil nihče).
Sklep ad2: Seja je sklepčna, saj so prisotni 4 člani od 7 članov Sveta KS Libeliče. Prav tako je
soglasno sprejet predlagani dnevni red.

Krajevna skupnost L I B E L I Č E ,

Občina DRAVOGRAD

Krajevna skupnost
LIBELIČE
ad3. potrditev zapisnika 4. dopisne. seje Sveta KS Libeliče
Zapisnik 4. dopisne seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen.
Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 4.dopisne seje Sveta KS Libeliče.
ad4. »Dan odprtih vrat« (99 let v nedeljo 3. oktobra 2021)
»Dan odprtih vrat« bomo obeležili v nedeljo 3. oktobra v času od 14:00 do 16:00 ure
Ker zaradi raznih omejitev (COVID) ne bo mogoča izpeljava tradicionalne proslave, bi leto
vse dogajanje razdelili na tri dele, ki bodo vodeni in na kater se bo potrebno predhodno
prijaviti, in sicer:
1. Del – Vodenje po zgodovinskih zbirkah in sicer do 25 ljudi v skupini, seveda ob
upoštevanje PCT pogoja
Za vodenje bosta poskrbela g. Adrijan Zalesnik in ga. Nataša Knez.
Kontaktna oseba za prijavo: g. Adrijan Zalesnik
2. Del – športni in sicer »Libeliška pentlja« - kolesarjenje brez merjenja časa (štart ob
14:00, trajanje cca. 1,5 do 2 uri)
Gasilci bodo poskrbeli za spremstvo na kolesarjenju.
Kontaktna oseba za prijavo: g. Ožbi Hovnik
3. Del – sprehod po učni poti »Uharici« (cca. 1,5 ure)
Kontaktna oseba za prijavo: g. Branko Perovnik
G. Adrijan Zalesnik in ga. Simona Jerčič Pšeničnik bosta pripravila vabilo za krajane, na
katerem pa naj bo navedeno, da se je za posamezen način obeležitve krajevnega praznika
potrebna prijava kontaktnim osebam. Vabilo je potrebno poslati tudi na Ajdo in KTV
Dravograd.
Prireditev bomo tudi prijavili na Policijsko postajo Dravograd.
Sklep ad4: Sprejme se naslednji sklep, da bo letošnja prireditev ob krajevnem prazniku
razdeljena na tri dele. Za obisk posameznega dela, pa se bo potrebno predhodno
prijaviti pri izbranih kontaktnih osebah.
Ad5.

Razno

Pod to točko je bilo govora o naslednjih zadevah:
1. Srečanja starejših krajanov letos žal ne bo zaradi trenutnih epidemioloških razmer, bodo pa
učenci OŠ Libeliče za vse starejše krajane pripravili voščilnice (cca. 60 kosov).
2. Potrebna bo nadaljnja ureditev kažipotov do posameznih kmetij.
3. Potrebna bo ureditev notranjosti kostnice (počistit, prebelit, …) – prijava na ustrezen razpis
(mogoče bi čez čas v njej lahko obiskovalcem predstavljali umetniška dela domačinov)
Ga. Nataša Knez je povedala, da turiste velikokrat zanima kaj je v notranjosti kostnice.
4. V sodelovanju z JKP Dravograd se je uredila pot na pokopališču in sicer od vežice do
cerkve. Potrebna bo ureditev še ostalih poti na pokopališču, kar bo vključeno v proračun KS
Libeliče za prihajajoče leto.
5. Potrebno bi bilo urediti parkirišče pod cerkvijo. Nekdanja Rozina hiša je sedaj že v lasti
Občine Dravograd in potrebno bi jo bilo porušiti, ter na ta način pripraviti dodaten prostor za
parkiranje avtomobilov
6. Ureditev parkirišča ob igrišču bi bila nujno potrebna. Lastnik zemljišča, je v primeru, da
Občina Dravograd zemljišča ne odkupi, zainteresiran tudi za dolgoročni najem.
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7. V bližnji prihodnosti se bo uredil tudi objekt na mejnem prehodu Libeliče, za kar so se
zainteresirani (Občina Dravograd, Muzej Slovenj Gradec, Knjižnica Muta in Radlje, KS
Libeliče) že prijavili na razpis za določena finančna sredstva.
Sklep ad5: Pod točko razno so bili sprejeti naslednji sklepi:
- Za starejše krajane letos druženje odpade, zato pa bodo učenci OŠ Libeliče zanje
pripravili voščilnice
- Potrebna je nadaljnja ureditev kažipotov za posamezne kmetije v kraju
- Potrebna bo ureditev notranjosti kostnice
- Potrebna bo nadaljnja ureditev poti na pokopališču
- Potrebna bo ureditev parkirišča pod cerkvijo
- Nujno potrebna je ureditev parkirišč ob igrišču (lastnik zainteresiran tudi za
dolgoročni najem)
- Potrebna je tudi ureditev objekta na mejnem prehodu v Libeličah.
Ad6. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče
Obravnavanih zadev pod to točko ni bilo.
Sklep ad6: Pri pobudah članov Sveta KS Libeliče ni bilo obravnavanih zadev.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik
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