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Libeliče, 09.11.2017 

 

 

ZAPISNIK 
12.seje Sveta KS Libeliče, 

09.11.2017 

 

 

09.11.2017  ob 20.00 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik 

sklical 12. sejo Sveta KS Libeliče. 

 

Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Darko Prilasnik,, Rok Plešivčnik, Matej Kotnik, Rajko 

Duler 

 

Opravičeno odsotna: Marija Rožej 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta KS ter  pregled realizacije sklepov 11. Seje Sveta KS  

4. Program dela in finančni plan 

5. Pobude in pripombe svetnikov 

6. Razno 

 

 

ad1. 12. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je 

navzoče ter predlagal, da kar preidemo na 2. točko dnevnega reda.  

           

 

ad2. Predsednik sveta KS Libeliče je v tej točki najprej preveril sklepčnost. Prisotnih nas je bilo 

šest članov od sedmih, kar je pomenilo, da smo sklepčni. Ga. Marija Rožej se je opravičila.  

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep ad2: Svet KS Libeliče je sklepčen, saj je prisotnih šest od sedmih članov.  

 Soglasno je sprejet predlagani dnevni red. 

 

 

ad3.  Potrditev zapisnika 11. Seje sveta KS  ter pregled realizacije sklepov 11. Seje sveta KS  

 

V točki potrditev zapisnika 11. Seje sveta KS Libeliče ter pregled realizacije sklepov, je g. 

predsednik KS Libeliče najprej povedal, da so vsi člani sveta prejeli zapisnik po elektronski pošti, 

da so si ga lahko ogledali ter kar prešel na realizacijo takrat sklenjenih zadev.  

 

- srečanje starejših krajanov Libelič, je bilo uspešno izpeljano 

- uspešno je bila izvedena tudi prireditev »Dan odprtih vrat« ob zaključku turistične sezone 

- udeležili smo se tudi prireditve »Zlata jesen« v Dravogradu 

 

 

 

mailto:krajevnaskupnost@libelice.si


Krajevna skupnost 

   L I B E L I Č E 

Krajevna skupnost L I B E L I Č E ,     Občina DRAVOGRAD 
 

 

 

 

- glede obdarovanja za Dedka Mraza smo se na prejšnji seji strinjali, da ostane isto kot 

prejšnja leta in sicer, da obdarimo vse otroke od 1 leta do vključno 5. razreda OŠ Libeliče v 

vrednosti 10 € 

S strani vzgojiteljic in učiteljic pa je sedaj prišla pobuda, da bi za otroke rajši povabili 

gledališko skupino »Kukuc«, ki bi predstavila delo »Mali polhec in njegov prvi Božič«, 

stroški katere bi znašali 355 €. Tako, da bi dejanski stroški porasli za okoli 400 €. Prisotni 

svetniki so se strinjali, da KS Libeliče krije stroške obdarovanja kot je bilo v preteklih letih 

in tudi dogovorjeno na predhodni seji. Dodatne stroške v višini 400 € pa naj si razdelita 

Kulturno prosvetno društvo Libeliče ter PGD Libeliče. Saj sta ti dve društvi tudi v 

preteklosti sofinancirali obdarovanje otrok.  

- kurilno olje za ogrevanje gasilskega doma se je nabavilo 

- organizirana je bila predstavitev izgradnje pločnika »Libeliče – Gorče«  

- razsvetljava od OŠ Libeliče proti pokopališču pa naj bi bila postavljena do konca novembra, 

če bodo to dopuščale vremenske razmere 

- protiprašne zaščite pri Volbartu in Komežu (v dolžini 75 metrov) so izvedene oz. se še 

izvajajo oz. bodo izvedene 

- zbiranje podpisov za javno razsvetljavo na Spodnjih Gorčah pa žal ni bilo realizirano 

  

Zapisnik je bil soglasno potrjen, dodano pa je bilo le mnenje svetnikov glede stroškov v višini 

cca 400 €  za gledališko predstavo za otroke ob obdarovanju za Dedka Mraza. Svetniki so bili 

namreč mnenja, da naj za omenjeno predstavo in obdarovanje sredstva v višini po 200 € 

prispevata tudi Kulturno prosvetno društvo Libeliče in PGD Libeliče, kot je bila tradicija v 

preteklosti. 

 

 

Sklep ad3:  Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 11.seje Sveta KS Libeliče.  

V večini so bile realizirane takratne aktualne zadeve in pobude svetnikov.  

Dodatno pa se sprejme sklep, da za obdarovanje otrok za Dedka Mraza po 200 € prispevata  

tudi Kulturno prosvetno društvo Libeliče in PGD Libeliče.  

 

 

 

ad4. Program dela in finančni plan: 

 

Program dela: 

Ostaja isti kot doslej in sicer sestavljen iz tradicionalnih in investicijskih aktivnosti: 

- tradicionalne aktivnosti ostajajo iste kot doslej 

- pri investicijskih  aktivnostih  pa bi izpostavili le nekatere in sicer:  

 izgradnja pločnika, javne razsvetljave ter avtobusnih postajališč na relaciji »Libeliče – 

Gorče« v vrednosti cca. 100.000 € 

 odkup zemljišča za večnamensko dvorano v vrednosti 60.000 € 

 odkup Ringove hiše za socialna stanovanja v vrednosti 50.000 € 

 protiprašna zaščita pri Korešniku in Oskrdu 

   

 

Finančni plan: 

Izpostavljene so bile le nekatere postavke in sicer:  

- sredstva za obdarovanje otrok za Dedka Mraza cca. 750 € 

- sredstva za novoletno obdarovanje starejših krajanov cca 300 € 

- sredstva za preventivno dejavnost oz. nabavo nujne opreme PGD Libeliče v višini 1.000 € 
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- sredstva za sofinanciranje dejavnosti (organizacija »pinkponk«, »šnops« in pikado turnirja 

ter okrasitev centra Libelič) v višini 1.000 € 

- sredstva za sofinanciranje izdaje zbornika libeliških pevcev v višini 500 € 

- nekaj sredstev iz preventivne postavke za lovce 

 

Sklep ad4: Program dela je sestavljen enako kot v preteklih letih in sicer iz tradicionalnih in 

investicijskih aktivnosti. Finančni plan se navezuje na program dela.  

         Program dela in finančni plan sta soglasno sprejeta. 

 

Program dela in finančni plan sta priložena zapisniku! 

 

 

ad5.  Izpostavljene se bile sledeče pobude svetnikov: 

 

1. Predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik  je izpostavil lep jubilej delovanja libeliških 

pevcev, ki bodo v ta namen izdali tudi Zbornik, katerega stroški bodo znašali od 3.000 do 

4.000 €, zato je predlagal, da bi tudi KS Libeliče soprispevala sredstva v višini  500 €, 

kolikor bo prispevala tudi Občina Dravograd. 

 

2. Predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik se je ponovno obrnil na g. Rajka Duler, da glede 

pobude za  izgradnjo javne razsvetljave zbere potrebne podpise in pošlje pobudo na KS 

Libeliče in Občino Dravograd. 

 

3. G. Darko Prilasnik je bil mnenja, da bi v gorah (pri odcepu za Jezernika) zopet potrebovali 

dva kamiona drobljenca oz gramoza (cca 20 m3) za krpanje lukenj. Stroški le tega naj bi s 

prevozom vred znašali cca 300 €. G. Prilasnik bo uredil vse potrebno in javil izvajalca, da se 

bo uredila naročilnica.  

 

4. G. Rajko Duler je povedal, da se na Sp. Gorčah nahajata dva hidranta s pripadajočo opremo, 

kjer pa oprema ni bila menjana že najmanj 35 let. Ostala oprema še gre, problem pa 

predstavljajo cevi, ki niso več uporabne. Predsednik KS g. Jože Pšeničnik, je predlagal, da 

bi namenska sredstva, ki jih bo prispevala KS Libeliče mogoče v višini 500 € porabili za 

obnovo teh dveh hidrantov, ostalih 500 € pa za sofinanciranje nabave nove opreme. 

G. Rajko Duler in G. Rok Plešivčnik naj bi šla pregledat opremo v hidrantnih omaricah ter 

preverit kako bi se lahko uredil hidrant pri Kupniku. 

 

5. Predlagano je bilo še, da bi se koši za pasje iztrebke postavili še na Sp. Gorčah in Gorčah v 

okolici kmetije Hribernik. 

 

 

Sklep ad5: Pobude in pripombe svetnikov: 

 

1. KS Libeliče bo prispevala 500 € Kulturno prosvetnemu društvu Libeliče za izdajo 

Zbornika libeliških pevcev. Isti znesek bo prispevala tudi Občina Dravograd. 

2. Potrebno je zbrati podpise in poslati pobudo za postavitev javne razsvetljave na Sp. 

Gorčah na KS Libeliče in Občino Dravograd. 

3. Nabaviti in dostaviti je potrebno dva kamiona drobljenca oz. gramoza na Libeliško 

Goro (pri Jezerniku) za krpanje lukenj na cesti. Strošek bo cca. 300 €. 

4. Potrebno je pregledati dva hidrantain pripadajoče omarice na Sp. Gorčah ter nujno 

zamenjati cevi, ki niso več uporabne. 

5. Potrebno je postaviti koše za pasje iztrebke na Gorčah in Sp. Gorčah.  
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Ad6.  Pod točko Razno je bilo govora o naslednjih zadevah: 

 

1. Na prireditvenem prostoru pri kmečki zbirki in muzeju bo potrebno urediti eno oz. dve terasi 

na bregu, da bodo obiskovalci na prireditvi lažje stali. Predsednik KS, g. Jože Pšeničnik je o 

tem že govoril z lastniki zemljišča, ki so se s tem strinjali. 

2. Prisotne je zanimalo tudi kaj se dogaja z igriščem v Libeličah. G. predsednik je prisotne 

seznanil, da lastništvo še ni urejeno in da je zadeva še vedno na sodišču.  

 

Sklep ad6: Razno: 

 

1. Potrebna bo ureditev teras na bregu pred kmečko zbirko, s čimer se strinjajo tudi 

lastniki zemljišč. 

2. Lastništvo igrišča v Libeličah še ni urejeno, saj je zadeva še na sodišču. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob  21.35 uri. 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče       Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


