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  Libeliče, 19.12.2014 

  

 

ZAPISNIK 
3.seje Sveta KS Libeliče, 

19.12.2014 

 

 

 

19. 12.2014  ob 19.30 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik 

sklical 3. sejo Sveta KS Libeliče. 

Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Marija Rožej, Darko Prilasnik, Rajko Duler, Rok 

Plešivčnik 

Upravičeno odsoten: Matej Kotnik 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 2. redne seje  

4. Dedek Mraz 

5. Pričakovanje Novega leta 

6. Vabilo za Zbor krajanov 

7. Tekoča pošta 

8. Pobude in pripombe svetnikov 

 

 

ad1. 2. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je navzoče 

ter pojasnil, da tokrat ga. županja na sejo ni bila povabljena, ker bo razprava tekla o stvareh na 

lokalni ravni. Predlagal je nadaljevanje seje po predlaganem dnevnem redu.  

 

ad2. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep ad2: Svet KS Libeliče soglasno sprejema predlagani dnevni red. 

 

ad3. Zapisnik 2. Seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen. Poudarjeno je bilo, da je zapisnik 

potrebno poslati g. Adrijanu Zalesnik po elektronski pošti, da ga bo lahko objavil na spletni 

strani Libelič.  

 

Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 2. seje ter se strinja, da se le ta 

zapisnik pošlje g. Adrijanu Zalesnik za objavo na spletni strani Libelič. 

  

 

ad4. Predsednik Sveta KS Libeliče je tako prešel na temo obdarovanja za Dedka Mraza, ki bo v 

ponedeljek 22.12.2014 ob 17. uri za vse otroke v kraju od starosti 1 leta do 5. razreda OŠ Libeliče 

(vsi otroci, ki obiskujejo šolo v kraju). Povedal je, da v projektu sodelujejo poleg KS Libeliče še OŠ 

Libeliče in vrtec ter vsa društva v kraju. Nabavilo se je 64 daril (3 za rezervo, saj je otrok 61).  

Stroški so se porazdelili na sledeči način: 

- Stroške daril krije KS Libeliče  

- Stroške lutkovne predstave krije Kulturno-prosvetno društvo Libeliče 

- Stroške sladkarij pa Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče 
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- Športno društvo Libeliče bo poskrbelo za kuhanje čaja, ki bo na voljo po obdarovanju pred 

gasilskim domom za otroke in odrasle ter za glasbo 

Prav tako bo na obdarovanju prisoten snemalec KTV Dravograd. 

  

Sklep ad4: Obdarovanje za Dedka mraza se bo organiziralo v sodelovanju KS Libeliče, OŠ         

           in vrtca Libeliče ter preostalih društev v Libeličah tako, da KS krije stroške daril,  

           Kulturno prosvetno društvo stroške lutkovne predstave, Prostovoljno gasilsko 

           društvo stroške sladkarij ter Športno društvo stroške priprave in delitve čaja po 

           obdaritvi pred gasilskim domom za otroke in odrasle.   

 

ad5. Pri točki Pričakovanje novega leta v Libeličah je g. predsednik predlagal, da bi organizacijo 

morda zopet prevzelo ŠD Libeliče tako kot v preteklem letu. Glede tega so bila podana različna 

mnenja predvsem pa je bilo izpostavljeno, da organizacija le tega dogodka ne bi bila smiselna, saj 

pred polnočjo oz. pol eno ponoči tako ali tako ne bo nikogar, saj vsi krajani novo leto najraje 

pričakajo doma, kar je bilo vidno tudi v preteklem letu. Prav tako je večina ljudi odšla domov po 

ognjemetu in je bila udeležba na zabavi malo številčna.  

G. predsednik pa je tu predlagal spremembo in sicer, da bi se mogoče namesto ognjemeta 

organiziral laser šov. Prisotne je pozval, da naj se vsak malo pozanima ali bi bilo to še izvedljivo 

glede na to, da je konec decembra že zelo blizu, ter kakšni bi bili stroški. V primeru, da bi to še bilo 

mogoče izvesti, se bodo nato dala vabila.   

 

Sklep ad5: Organizacijo praznovanja za Novo leto naj bi prevzelo ŠD Libeliče kot v preteklem  

           letu. Pozanimati se je potrebno ali bi namesto ognjemeta bil izvedljiv laser šov in s 

           kolikšnimi stroški. V primeru, da praznovanje bo, bo potrebno vsem krajanom  

           razdeliti vabila.  

 

ad6. G. predsednik je prisotne seznanil, da bo sam dnevni red in predlagani programi Zbora 

krajanov, ki bo potekal 18.1.2015 ob 16. uri, vsem prisotnim predstavljeni tudi na projektor, da 

bodo tako lažje spremljali obravnavane teme. Bil je mnenja, da je vse prisotne potrebno čim bolje 

seznaniti o vseh zastavljenih projektih v kraju. Glede delovnega predsednika za sam Zbor krajanov 

so se vsi prisotni strinjali, da bi bil za to funkcijo najprimernejši g. Franc Juteršek.  

Za Zbor krajanov se bodo dali plakati na vse oglasne deske v kraju, poleg tega pa bodo vabila 

poslana vsem gospodinjstvom. Na vabilih bo naveden tudi dnevni red.  

 

Sklep ad6: Za delovnega predsednika za Zbor krajanov je bil predlagan g. Franc Juteršek.   

          Vabila za Zbor krajanov bodo poslana vsem gospodinjstvom v kraju, poleg tega pa bodo  

          na vseh oglasnih deskah v kraju tudi večji plakati.  

 

Ad7. Pod točko tekoča pošta smo razpravljali o sledečih zadevah:  

1. Prejeli smo več računov povezanih z dejavnostmi, ki so se v tem obdobju izvedle in sicer:  

- račun za lučke za okrasitev samega središča kraja iz KGZ  

- račun za darila za obdarovanje otrok za Dedka Mraza od Mladinske knjige 

- račun za kurilno olje za ogrevanje gasilskega doma od Petrola 

- račun za drog, zastave ter informacijske table (1 velika ter manjše table, ki bodo stale ob 

posameznih objektih) od podjetja  Baja 

- račun za odpoved telefonskega priključka od Telekoma 

- račun za vino, kavo in kekse, ki smo jih podarili ob obisku starejših krajanov, od Pekarne 

Radlje 

- račun za rože za ureditev rondoja od ge. Tončke Sekolovnik 

- računa za gramoz za krpanje lukenj na Libeliško Goro od Pačnika še nismo prejeli, vendar 

ga bomo v januarju 

Porabljeno je bilo tako več kot 3.000,00 €, kar je bilo za letošnje leto še na razpolago.  
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2. Nujna dela na kostnici (namestitev mreže pri strehi) je Tomo Pšeničnik že začel izvajati in 

bodo zaključena v ponedeljek 22.12.2014. Za ta dela je g. Pšeničnik prejel naročilnico od 

Občine Dravograd.  

  

3. Na krajevno skupnost so se zopet obrnili krajani novega naselja v Libeliški Gori v zvezi z 

Ridlovem grabnu, saj se voda zopet razliva po travniku, ker se čez graben vozi in je struga 

uničena. Zadevo si bo potrebno iti ogledat in potem ustrezno ukrepat.  

 

4.   Glede urejanja ceste in potoka proti Nedogu bo potrebno od vseh lastnikov zbrati 

podpisane izjave, saj v primeru nestrinjanja projekt prenove tega odseka ceste ne bo šel v 

izvedbo v bližnji prihodnosti, kar je seveda velika škoda, saj je projekt že izdelan in so na 

razpolago sredstva.  

 

5. Aktualno stanje dolga do Vodovodne skupnosti s strani KS Libeliče je 217,60 €.  

 

6. Večnamenska dvorana v Libeličah ne bi smela biti prevelika in imeti bi morala čim več 

skupnih prostorov že zaradi samih stroškov vzdrževanja.                                                       

Za večnamensko dvorano sta ostali le še dve lokaciji, ostalo pa odpade, ker je bil prostorski 

plan šele pred kratkim sprejet in bo trajalo kar nekaj let, da se bo ponovno spreminjal in se 

bodo določena kmetijska zemljišča lahko spremenila v zazidalna. Omenjeni lokaciji sta 

sledeči:  

 

            1.) Kordeževa parcela pod cerkvijo (stara zadružna štala) 

            G. Kordež je zelo zainteresiran, da bi parcelo prodal. Vendar je tu še en problem, da so  

            objekti tretirani kot zaščiteni  s strani Spomeniškega varstva in bi jih v prvi vrsti morali 

            izvzeti iz te zaščite v kolikor bi bilo to mogoče. Na tej lokaciji bi se objekt postavil k Bučevi 

            meji, pod cerkvijo pa bi bilo parkirišče.  

 

            2.) od župnišča proti meji na spodnji strani ceste 

            Za travnik z njivo bi bila Občina pripravljena g. Ridlu ponuditi zamenjalno zemljišče,  

            potreben pa bi bil tudi dogovor z g. Drenom, ki ima na robu ob cesti nasajeno vinsko trto.  

            Prednost oz. slabost te lokacije pa je v tem, da ni v samem centru vasi. 

 

7. Protipožarni bazeni v kraju 

- S strani Občine je protipožarni bazen za naselje ob mejnem prehodu že potrjen in so zanj 

tudi že predvidena sredstva (v proračunu Občine postavka 5.000 €).  

- Pri Štifniku zgoraj nad cesto je tudi že zabetoniran bazen, ki bi ga bilo potrebno samo očistit 

in uredit, pa bi bil uporaben. Tu se bo potrebno dogovorit in iti pogledat kaj vse je za uredit.  

- Protipožaren bazen pa bi bil potreben tudi v novem naselju na Libeliški Gori. 

 

8. O ureditvi  mejnega prehoda je tudi že bilo govora. Ko bodo pristojni za ta objekt na 

razpolago, se bodo dobili ključi in se bo izvedel ogled, kaj se na omenjenem objektu da 

storiti oz. ali bi bil primeren za uporabo. 

 

9. Prireditve v kraju: 

 

- S strani ŠD Libeliče bo 27.12.2014 organiziran »Šnops« turnir.  

- S strani ŠD Libeliče bo 13.1.2015 organiziran »Pikado« turnir. 

- 1.2.2015 bo v kraju tradicionalna »Korajža velja« katere organizator bo Kulturno prosvetno 

društvo Libeliče, KS pa bo nekaj prispevala za pogostitev nastopajočih.  

- 14.2.2015 se bo v kraju odvijalo pustovanje katerega organizator bo ŠD Libeliče. G. 

predsednik je tu izrazil upanje, da bi ponovno obudili skupinsko masko kamele, ki je pred 

časom bila tradicionalno prisotna na naših pustnih povorkah.  
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Poleg tega je predlagal, da bi se  po povorki na vasi odvijal  kratek program – mogoče 

kakšen skeč ali kratka igra (nekje 20 do 30 minut), ki bi poskrbela, da bi se krajani še malo 

družili. Mogoče bi v ta namen angažirali družini Kos in Rapuc, ki imata vsako leto dobre 

ideje za karneval. Prisotni so se strinjali, da bi se zaključek povorke moral prestaviti na 

igrišče, saj je tam varnejše za otroke kot pa v samem centru vasi zaradi glavne ceste.  

- 14.3.2015 bo proslava za materinski dan, kjer bo organizator PGD Libeliče. G. predsednik 

se je ob tem obrnil na g. Plešivčnika s prošnjo, da se poveže s predsednikom gasilskega 

društva g. Prevolčičem, da bo organizacija stekla brez nepotrebnih zapletov.  

 

Sklep ad7:  

          7.1 Plačani so bili računi za nastale stroške v zvezi z okrasitvijo centra Libelič za  

                novoletne praznike, za obdarovanje otrok za Dedka Mraza, za darila ob obisku  

                starejših krajanov, za ogrevanje gasilskega doma, za drog za zastave in 

                informacijske table, za rože za naš rondo, za odjavo telefonskega priključka ter za 

                gramoz za krpanje lukenj na cesti na Libeliški Gori v skupni vrednosti nekaj več 

                kot 3.000 €.  

          7.2 G. Pšeničnik Tomo je že začel z izvajanjem nujnih del na kostnici in bodo  

                predvidoma zaključene do ponedeljka 22.12.2014.   

          7.3 V zvezi s poplavljanjem Ridlovega grabna bo potrebno iti pogledat in potem   

                ustrezno ukrepat. 

          7.4 Za izvajanje rekonstrukcijskih del na odseku ceste proti Nedogu bo potrebno čim 

                prej zbrati podpisane izjave vseh lastnikov, da se bo projekt lahko začel izvajati.  

    7.5 Aktualno stanje dolga do Vodovodne skupnosti s strani KS Libeliče je 217,60 €                 

    7.6 Za večnamensko dvorano v Libeličah sta ostali na razpolago dve lokaciji in  

          sicer Kordeževa parcela (stara zadružna štala) ter parcela g. Ridla od župnišča proti 

          mejnemu prehodu na spodnji strani ceste. Čim prej se bo potrebno odločiti katera  

          bo bolj ustrezna ter začeti planirati vse potrebno. 

    7.7 Za protipožarni bazen za prebivalce ob mejnem prehodu so v proračunu Občine  

          Dravograd že planirana sredstva v višini 5.000 €. Potrebno pa bo tudi urediti že  

          obstoječi bazen pri Štifniku na Libeliški Gori ter razmisliti o izgradnji  

          protipožarnega bazena v novem naselju na Libeliški Gori.  

    7.8 Od pristojnih bo potrebno dobiti ključe in si ogledati sam objekt na mejnem  

          prehodu ter se odločiti ali je smiselno objekt odkupiti za izvajanje kakršnih koli 

          dejavnosti, ali ne. 

    7.9 Tradicionalne prireditve v kraju: 

          - 27.12.2014 : »Šnops« turnir – organizator ŠD Libeliče 

          - 13.01.2015: »Pikado« turnir – organizator ŠD Libeliče  

          - 01.02.2015: predstavitev domačih talentov »Korajža velja« - organizator Kulturno 

                                 prosvetno društvo Libeliče 

                - 14.02.2015: pustovanje s povorko po vasi – organizator ŠD Libeliče 

                - 14.03.2015: praznovanje ob materinskem dnevu – organizator PGD Libeliče  

   

   

Seja je bila zaključena ob  20.50 uri. 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 

 


