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ZAPISNIK 
5.seje Sveta KS Libeliče, 

14.09.2015 

 

 

14. 09.2015  ob 20.00 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik 

sklical 5. sejo Sveta KS Libeliče. 

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

Kotnik, ter povabljeni gostje in sicer predstavnik RK g. Jože Pšeničnik- Maksov, predstavnica 

Karitas-a ga. Betka Pšeničnik ter g. Zlatko Zalesnik   

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 4. redne seje in pregled realizacije sklepov 4. Seje  

4. Krajevni praznik ob zaključku turistične sezone v Libeličah, t.i. »Dan odprtih vrat« dne    

    04.10.2015 

5. Srečanje starejših krajanov  

6. Tekoča pošta 

7. Pobude in pripombe svetnikov 

 

 

ad1. 4. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je navzoče  

ter predlagal, da kar preidemo na točko dnevnega reda.  

           

 

ad2. Predsednik sveta KS Libeliče je v tej točki najprej preveril sklepčnost ter pojasnil, da so tokrat 

na seji prisotna tudi gostje in sicer predstavnika RK in Karitas-a zaradi srečanja starejših 

krajanov ter g. Zlatko Zalesnik zaradi sodelovanja pri izvedbi prireditve »Dan odprtih vrat«. 

 

Zaradi povabljenih gostov je predlagal spremembo dnevnega reda tako, da bi najprej obravnavali 

točke zaradi katerih so bili povabljeni gostje in zatem ostale. 

 

Tako da je bil spremenjen dnevni red sledeč:  

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda 

3. Srečanje starejših občanov  

4. Krajevni praznik ob Zaključku turistične sezone v Libeličah, t.i. »Dan odprtih vrat« dne      

    04.10.2015 

5. Potrditev zapisnika 4. redne seje in pregled realizacije sklepov 4. Seje  

6. Tekoča pošta 

7. Pobude in pripombe svetnikov 

 

Spremenjen dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep ad2: Svet KS Libeliče soglasno sprejema na 5. Seji predlagani spremenjeni dnevni red. 
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ad3.  Srečanje starejših krajanov/občanov bo potekalo v nedeljo 27.9.2015 po maši pri Buču.   

Na to srečanje bodo povabljeni vsi krajani starejši od 75 let, kar znaša nekje 50 ljudi. Ga. Betka 

Pšeničnik je povedala, da je za letošnjo organizacijo tega srečanja odgovorna lokalna Karitas, ki bo 

v sodelovanjem s predstavniki lokalnega RK organizirala tudi raznašanje vabil dotičnim 

posameznikom. Za izdelavo vabil bo poskrbela Krajevna skupnost. Sicer pa se finančni stroški 

porazdelijo na tretjine med KS Libeliče, Karitas in organizacijo Rdečega križa. 

Za hrano in pijačo bo poskrbela kmetija Buč, razen vino, ki ga bo pripeljal g. župnik Franček 

Kraner. G. Jože Pšeničnik – predstavnik RK je prisotne seznanil, da bo nekaj peciva zagotovljenega 

tudi  prek organizacije RK.  

Pred samo pogostitvijo bo Kulturno-prosvetno društvo Libeliče poskrbelo tudi za kratek kulturni 

program. Poleg učencev šole, bodo sodelovali še Libeliški pevci. 

 

Sklep ad3: Srečanje starejših krajanov/občanov bo potekalo v nedeljo 27.9.2015 po maši na 

kmetiji Buč. Organizacija tega srečanja bo izvedena v sodelovanju med KS Libeliče ter 

lokalnima enotama Karitas-a in RK-a, ki bodo krile tudi finančne stroške v tretjinskem 

sorazmerju.  Poskrbljeno bo za kratek kulturni program s strani Kulturno prosvetnega 

društva ter zakusko s strani kmetije Buč.  

 

 

ad4. V nedeljo 4. oktobra ob 14. uri bomo v Libeličah praznovali krajevni praznik ob zaključku 

turistične sezone, t.i. »Dan odprtih vrat«.  

Priprava in izvedba same organizacije prireditve bo razdeljena na naslednji način:  

- Kulturno – prosvetno društvo Libeliče bo poskrbelo za kulturni program (nastopajoči: vrtec 

in šola Libeliče, Libeliški pevci ter »Bica band« iz Dravograda) 

- Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče bo poskrbelo za postavitev znakov na cesti ter 

tradicionalno peko kostanja (kostanj bodo tudi sami nabavili) 

- G. Branko Ferk bo poskrbel za kuhanje tradicionalne »rpičeve župe« in presne krape 

- libeliške gospodinje bodo poskrbele za pecivo 

- g. Zlatko Zalesnik bo poskrbel za ozvočenje ter postavitev klopi in stojnic 

Ob tem je Zlatko kar dodal, da rabi prostovoljce, ki bi mu pomagali in bi se zbrali v nedeljo 

že ob 10. uri dopoldne, da bi lahko vse dobro pripravili.  

- KS Libeliče bo poskrbela za kozarce, pribor, krožnike,…  

Predsednik KS g. Jože Pšeničnik pa bo poleg vloge za prireditev na Občini Dravograd, 

poskrbel še, da bo Komunalno podjetje Dravograd pravočasno dostavilo stojnice.  

- lokalni vodiči bodo poskrbeli, da si bodo vsi obiskovalci prireditve po želji lahko ogledali 

lokalne znamenitosti 

- program bo povezoval g. Aleksander Gros 

- kot dodatna ponudba pa bo letos v  okviru tradicionalne prireditve na ogled tudi razstava 

    slikarskih del ge. Saše Pšeničnik v dvorani gasilskega doma v Libeličah 

 

V tej točki pa je predsednik KS g. Jože Pšeničnik omenil še sodelovanje v »Jesenskih srečanjih«, ki 

jih prav tako tradicionalno organizira Turistično društvo v okviru Občine Dravograd in sicer v 

soboto 3. oktobra in na katerih morajo sodelovati tudi posamezne krajevne skupnosti. Od 14. do 15. 

ure bo na prireditvenem prostoru »Lukna« v Dravogradu potekalo tekmovanje v pripravi »repičeve 

župe« med posameznimi krajevnimi skupnostmi Občine Dravograd. Ker je g. Branko Ferk, ki nas 

običajno zastopa s kuhanjem omenjene župe, letos v komisiji, bomo za samo tekmovanje 

potrebovali drugega izvajalca. G. predsednik je predlagal, da bi to kuhanje prevzel g. Rajko Duler, 

ki se je  s tem tudi strinjal. 

V okviru teh srečanj je v soboto 3.10.2015 ob 10. uri napovedan tudi obisk cca. 200 do 220 

obiskovalcev, ki si bodo prišli ogledat kulturne znamenitosti Libelič. Ta ogled bi naj trajal nekje 2 

uri in ga bodo izvajali lokalni vodiči, vendar pa bi potrebovali dodatne ljudi za logistiko. 

Zamišljeno, je bilo tako, da bi vse obiskovalce razdelili v skupine in bi jih potem posamezniki 

pričakali na parkirišču in jih nato vodili do cerkve – kostnice, do muzeja, do kmečke zbirke in do  
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Buča,  kjer bi jih čakali lokalni vodiči in jim potem predstavili posamezne znamenitosti.  

Možen pa bo seveda tudi ogled slikarske razstave ge. Saše Pšeničnik v dvorani gasilskega doma.  

Na tem mestu je predsednik KS pozval prisotne za pomoč pri izvedbi tako številčnega obiska, ki za 

sam kraj ne boi mali zalogaj. Povedano je bilo, da sta pomoč že obljubila ga. Simona Cehner ter 

Aleš Udovč. Za postavitev klopi pa bo poskrbel g. Zlatko Zalesnik.  

 

Sklep ad4: V nedeljo 4. Oktobra ob 14. Uri bo v Libeličah pred kmečko zbirko zaključek 

turistične sezone v kraju oz. t.i. »Dan odprtih vrat«.   

         Organizacijo te prireditve si bodo razdelile KS in delujoča društva v kraju in sicer: 

- za program bo poskrbelo kulturno – prosvetno društvo 

- za peko kostanja prostovoljno gasilsko društvo 

- za kuhanje tradicionalne repičeve župe g. Branko Ferk 

- za domače dobrote libeliške gospodinje 

- za krožnike, kozarce in ostali pribor poskrbi KS  

- za ozvočenje ter postavitev klopi in stojnic g. Zlatko Zalesnik 

- za voden ogled znamenitosti lokalni vodiči 

- za povezovanje programa g. Aleksander Gros 

- kot dodatna ponudba pa bo na voljo ogled slikarske razstave ge. Saše Pšeničnik v 

dvorani gasilskega doma 

 

Pod to točko je bilo sklenjeno tudi, da se na prireditvi »jesenska srečanja« v Dravogradu v 

soboto 3. Oktobra kot tekmovalec v kuhanju »repičeve župe« med posameznimi krajevnimi 

skupnostmi udeleži g. Rajko Duler.  

Poleg tega bo v soboto v okviru te prireditve v Libeliče prišlo večje število turistov katerim 

bodo lokalne znamenitosti predstavili lokalni vodiči, določeni prostovoljci bodo pomagali pri 

logistiki, g. Zlatko Zalesnik pa bo poskrbel za postavitev klopi.   

 

 

ad5.   V točki potrditev zapisnika 4. 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 prešel kar na realizacijo takrat sklenjenih zadev. 

 

- Glede planirane pomoči g. Valentinu Smrečnik ob saniranju škode nastale ob požaru je g. 

predsednik prisotne seznanil z dejstvom, da je denar v ta namen na razpolago, naredilo pa se 

ni vse, ker g. Smrečnik zaradi subjektivnih razlogov v določenih zadevah ni bil pripravljen 

na sodelovanje, vendar upa, da se bodo odprte zadeve v bližnji prihodnosti uredile. 

- Čistilna akcija je bila realizirana, prav tako prireditev »Srečanje pod lipo«. V zvezi s tem so 

bili tudi poravnani stroški v višini 251,00 € od tega g,. Rajku Duler 80,00 € za klobase, ge. 

Eriki Plešivčnik pa 60,00 €. 

- G. Zdravko Ridl je prejel občinsko priznanje na predlog kulturno-prosvetnega društva 

Libeliče in KS Libeliče in je bil v zvezi s tem izredno počaščen. 

- Glede protipožarnih bazenov  je poveljnik PGD Libeliče g. Rok Plešivčnik povedal, da če 

bodo poleg denarja od Občine Dravograd, prejeli še finančna sredstva od GZ Dravograd, 

potem bodo gasilci organizirali postavitev teh dveh cistern namenjenih protipožarni 

varnosti. Gasilci bodo morali v zvezi s tem poslati dopis na GZ Dravograd. 

- Zaščitne ograje v novem naselju na Libeliški Gori so postavljene.  

- Pesek in kamenje, ki se vedno znova pojavlja na cestišču v novem naselju na Libeliški Gori 

je bil odstranjen, vendar pa morajo tudi sami prebivalci občasno poskrbet, da očistijo ta 

pesek v okolici svojih hiš. Sicer pa naj bi v prihodnosti ta problem rešili z asfaltno bankino 

(cca. 135 metrov). 

- Karbid za streljanje na Veliko noč je bil nabavljen.  
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- Udeležili smo se tudi srečanja objezerskih občin za kar smo s strani Občine prejeli tudi 

zahvalo.  

     

Zapisnik je bil soglasno potrjen.  

 

Sklep ad5:  Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 4. seje Sveta KS Libeliče 

         Realizirano pa je bilo že sledeče:  

- pomoč ob saniranju škode ob požaru pri g. Valentinu Smrečnik (nekaj še odprto, 

vendar upamo, da bo v bližnji prihodnosti urejeno) 

- čistilna akcija je bila uspešno izvedena, prav tako srečanje »pod Lipo« ( v zvezi s tem 

tudi poravnani stroški v višini 251,00 €) 

- g. Zdravo Ridl je prejel občinsko priznanje, za kar je bil izjemno počaščen 

- glede postavitve protipožarnih bazenov mora PGD Libeliče še poslati na GZ 

Dravograd dopis za dodatno finančno pomoč, finančna sredstva s strani KS Libeliče 

pa so na razpolago 

- zaščitne ograje v novem naselju na Libeliški Gori so postavljene 

- pesek na cestišču v novem naselju na Libeliški Gori je bil odstranjen, vendar morajo 

tudi prebivalci občasno poskrbeti, da to uredijo v okolici svojih hiš, sicer pa naj bi se 

bankina v prihodnosti asfaltirala 

- karbid za streljanje na praznik Velike noči je bil nabavljen 

- udeležili smo se srečanja objezerskih občin in zato prejeli zahvalo s strani Občine 

Dravograd 

 

 

Ad6. Pod točko tekoča pošta smo razpravljali o sledečih zadevah:  

 

1. Razpis za asfaltiranje ceste proti Nedogu se zaključi 24.9.2015 potem pa se prične odpiranje 

ponudb. V letošnjem letu se v ta namen lahko porabi do 80.000 €. 

 

2. Glede razsvetljave v vasi je g. predsednik povedal, da se je sam ogled na terenu izvršil že 3 

oz. 4-krat, vendar dlje od tega še nismo prišli. Na vasi naj bi bile poleg luči zmontirane še 

vtičnice.  

Razsvetljava ob cesti na Gorče in v naselju nova vas na Libeliški Gori pa naj bi postavitev 

razsvetljave sovpadala z izgradnjo pločnika.  

Na samih Gorčah se bo postavitev razsvetljave izvedla sočasno z deli Elektra, saj bodo le ti 

el. vod iz zraka prestavili pod zemljo in sofinancirali postavitev razsvetljave. 

  

3. Nujno je potrebna obnova cerkvenega obzidja. Za ta dela so v proračunu predvidena 

sredstva in v tem tednu naj bi se realiziral dogovor v zvezi s samo izvedbo.  

 

4. Zapletlo pa se je tudi pri igrišču v Libeličah, saj so bile podane različne cenitve tega 

zemljišča, ki se drastično razlikujejo. In sicer KKGZ Slovenj Gradec, ki je lastnica tega 

zemljišča le to ceni na 100.000€, občinska cenitev pa je 36.000 €. Pred časom je bil že dan 

predlog za zamenjavo zemljišča z  dvema njivama na Viču, vendar bi vrednost zemljišč 

lahko odstopala za 20 % ne pa 100% oz. več.  

 

5. V sobotni prilogi časnika Večer naj bi bile predstavljene tudi odprte zadeve v KS Libeliče, 

saj je novinarka omenjenega časnika kontaktirala  g. predsednika.  

 

6. V občini Dravograd se bo izvedel odpis dolgov.  
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7. Glede večnamenske dvorane in novega gasilskega doma v Libeličah smo od ge. Županje 

prejeli odobritev za idejni projekt za kar so na voljo sredstva v višini 5.000 €.  

Pogoj pa je, da mora južna stena zdajšnjega hleva ostati kot je.   

 

Sklep ad6:         
          6.1  24.9.2015 se zaključi razpis za asfaltiranje ceste proti Nedogu in začne se zbiranje  

                 ponudb. V tem letu je na razpolago 80.000 € za ta projekt.  

          6.2  Za samo središče vasi je bila planirana javna razsvetljava, vendar dlje kot do ogleda  

                 terena še nismo prišli. 

                 Razsvetljava ob cesti na Gorče in v novem naselju na Libeliški Gori naj bi  

                 sovpadala z izgradnjo pločnikov. 

                 Na Gorčah pa se bo izgradnja razsvetljave izvajala sočasno s polaganjem el. voda v  

                 zemljo s strani in s sofinanciranjem Elektra Celje.  

          6.3  Nujna je obnova cerkvenega obzidja, za kar so na razpolago tudi sredstva in v  

                 prihajajočem tednu naj bi se pričela dogovarjanja v zvezi z izvedbo.  

          6.4  Pri prenosu lastništva igrišča v Libeličah je prišlo do zapletov zaradi različne  

                 cenitve s strani lastnika KKGZ Slovenj Gradec in Občine Dravograd. Zaradi      

                 prevelike razlike v cenitvi, predvidena zamenjava zemljišč ni možna.  

          6.5  V sobotni prilogi časnika Večer naj bi bile predstavljene odprte zadeve naše  

                 krajevne skupnosti. 

          6.6  V Občini Dravograd se bo izvedel odpis dolgov. 

          6.7  Glede nove večnamenske dvorane v Libeličah smo od ge. Županje prejeli odobritev 

                 za idejni projekt.   

 

 

Ad7. Pod točko pobude in pripombe svetnikov smo razpravljali o sledečih zadevah:  

 

1. Pri Kupniku se pri grabnu zupet ruši, posipa zemlja. Potrebno bi bilo it pogledat in uredit 

preden nastanejo večje težave.  

2. Treba bi bilo iti tudi pogledat glavne jaške od kanalizacije na Vinjerebri, ker se odplake 

razlivajo po travniku.  

3. Na Svet KS Libeliče je prispelo tudi opozorilo glede odlaganja odpadkov v gramoznici 

Pačnik. Svetniki smo bili seznanjeni, da je v zadnjem mesecu oz. dveh prišlo do več prijav 

glede tega in da so v gramoznici bili tudi inšpektorji, vendar je bilo na podlagi predložene 

dokumentacije s strani lastnika ugotovljeno, da vse poteka v skladu s predpisi.  

4. Potrebno bi bilo tudi urediti cesto proti Mercu, ker je zadeva obstala. G. predsednik bo to 

preveril. 

 

Sklep ad7:  

          7.1  Potreben je ogled nasipa oz. Grabna pri Kupniku. 

          7.2  Preverit je potrebno kaj se dogaja pri glavnih jaških kanalizacije na Vinjerebru, ker  

                 se odplake razlivajo po travniku.  

    7.3  Prejeli smo tudi opozorila glede odpadkov, ki se skladiščijo v gramoznici Pačnik.  

           G. predsednik je podal informacijo, da so v zvezi s tem ukrepali že inšpektorji in je   

           bilo vse v skladu s predpisi.  

    7.4 Potrebno se je pozanimati glede ceste proti Mercu, ker so zadeve obstale.  

 

Seja je bila zaključena ob  22.05 uri. 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 

 


