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ZAPISNIK 
8.seje Sveta KS Libeliče, 01.09.2016 

 

01.09.2016  ob 19.30 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik 

sklical 8. sejo Sveta KS Libeliče. 

 

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

Duler ter povabljeni gostje in sicer predstavnica Karitasa, ga. Betka Pšeničnik, predstavnik RK, g. 

Jože Pšeničnik, predstavnica Kulturno prosvetnega društva Libeliče, ga. Simona Jerčič Pšeničnik in 

ga. Marjanca Božič.   

 

Opravičeno odsoten: g. Matej Kotnik 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 7. redne Seje in Zbora krajanov ter  pregled realizacije sklepov 7. Seje in 

    Zbora krajanov  

4. Srečanje starejših občanov (maša in druženje pri Buču) ……..september 

5. Krajevni praznik v Libeličah (kulturni program, pečenje kostanjev in … predstavitev SVIT  

    programa)  …….2. oktober 

6. Tekoča pošta 

7.  Pobude in pripombe svetnikov 

 

ad1. 7. 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. Prisotni smo bili štirje 

člani od sedmih, kar je pomenilo, da smo sklepčni. Kasneje sta se nam je pridružila še ga. Marija  

Rožej in  g. Rajko Duler. G. Matej Kotnik se je opravičil.  

 

Ponovno je predlagal spremembo dnevnega reda zaradi povabljenih gostov in sicer da se 3.točka 

 »Pregled zapisnikov 7. Seje sveta KS in Zbora krajanov ter realizacija sklepov 7. Seje sveta KS in 

 Zbora krajanov« prestavi za trenutno 4. Točko »Srečanje starejših občanov« in 5. Točko »Krajevni 

 praznik v Libeličah« ter obravnavo g. Zdravka Ridl pod 7. Točko »Pobude in pripombe svetnikov«.  

 

Tako da je bil spremenjen dnevni red sledeč:  

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Srečanje starejših občanov (maša in druženje pri Buču) ……..september 

4. Krajevni praznik v Libeličah (kulturni program, pečenje kostanjev in … predstavitev SVIT  

    programa)  …….2. oktober 

5. Potrditev zapisnika 7. redne Seje in Zbora krajanov ter  pregled realizacije sklepov 7. Seje in 

    Zbora krajanov  

6. Tekoča pošta 

7.  Pobude in pripombe svetnikov 

 

Spremenjen dnevni red je bil soglasno sprejet. 
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Sklep ad2: Svet KS Libeliče je sklepčen, saj so prisotni štirje od sedmih članov. Kasneje se 

pridružita še dva člana sveta. Soglasno je sprejet na 8. Seji predlagani spremenjeni 

dnevni red. 

 

 

ad3.  Srečanje starejših krajanov/občanov bo potekalo v nedeljo 25.9.2016 po maši pri Buču.   

Na to srečanje bodo povabljeni vsi krajani starejši od 75 let in sicer je to 56 krajanovi.  

G. predsednik  je povedala, da je za letošnjo organizacijo tega srečanja odgovorna KS Libeliče, pa  

vendar se je obrnil na predstavnico lokalne Karitas, go. Betko Pšeničnik in predstavnika  lokalnega  

RK, g. Jožeta Pšeničnik, da bi tudi letos poskrbela za raznašanje vabil dotičnim posameznikom tako  

kot je bilo v preteklih letih.  

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.  

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

program. Poleg otrok vrtca in šole, bodo sodelovali še Libeliški pevci. 

G. predsednik je ob tem dodal, da bo na tej prireditvi najverjetneje odsoten zaradi drugih 

obveznosti, tako da je prosil prisotne svetnike, da bi nekdo od njih pozdravil starejše krajane, ki se 

bodo udeležili tega srečanja. Prisotni so se strinjali, da to prevzame g. Rok Plešivčnik. 

 

Sklep ad3: Srečanje starejših krajanov/občanov bo potekalo v nedeljo 25.9.2016 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 2. 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, povabili bodo folklorno skupino »Dravca« ter še eno 

skupino, ki igra domačo glasbo) 

- Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče bo poskrbelo za tradicionalno peko kostanja (kostanj 

bodo tudi sami nabavili) ter postavitev klopi in miz 

- G. Branka Ferk bomo prosili za kuhanje tradicionalne »rpičeve župe« in peko presnih 

krapov 

V primeru, da g. Ferk ne bo imel časa, bosta za omenjeno poskrbela g. Rajko Duler in g. 

Jože Ring. 

- libeliške gospodinje bodo poskrbele za pecivo  

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

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

lokalne znamenitosti brezplačno 

- program bo povezoval g. Aleksander Gros ali ga. Nataša Knez oz. oba skupaj 

- kot dodatna ponudba pa bo letos v  okviru tradicionalne prireditve obiskovalcem 

predstavljen SVIT program 
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Tu je g. predsednik predal besedo povabljeni gostji ge. Marjanci Božič, predstavnici ZD 

Dravograd.  Ga Božič je vse prisotne lepo pozdravila in se v prvi vrsti zahvalila g. predsedniku 

za povabilo in izraženo zanimanje za predstavitev SVIT programa, ki odkriva predrakave 

spremembe na črevesju (na leto v Sloveniji zboli okoli 1.600 ljudi, od tega je 700 težje 

ozdravljivih ali pa sploh ne, najbolj prizadeta pa je populacija med 50 in 74 letom) Zaradi tega 

dejstva, vso omenjeno starostno populacijo (podatke dobijo iz centralnega registra prebivalstva 

in zdravstvenega zavarovanja) vsaki 2 leti zdravstvo povabi na omenjen pregled. Ta program je 

brezplačen in trenutna odzivnost v Sloveniji je 60 – 65 %, cilj pa je, da bi bila odzivnost  prek 

70 %. Ga. Božič je povedala, da bi k nam prišli 3 študentje medicine, ki bi predstavili 

pojavljajoče se spremembe na črevesju. Ta predstavitev bi potekala na modelu, za kar je 

potrebno poskrbeti za 20 m2 ravne površine, elektriko in kakšno mizo. Na prireditvi pa bi bile 

prisotne še dodatne 3 osebe iz Zdravstvenega doma, ki bi ljudi usmerjale. Poleg tega je ga. 

Božič predlagala, da bi se dodatno izvajale še brezplačne meritve krvnega tlaka ter sladkorja in 

holesterola (lističe bi bilo potrebno plačat in sicer 160€ za 100 lističev).  

Ob tem je bil g. Jože Pšeničnik, kot predstavnik RK mnenja, da je nesmiselno, da se meritve 

holesterola plačujejo, saj so le te v okviru RK brezplačne in ker teh meritev v letu 2016 v maju 

ni bilo, se bo pozanimal, če bi te meritve bilo mogoče izpeljati na ta dan. V primeru, da se to ne 

bo dalo izvesti, bo meritve, ki bi jih izvajal ZD Dravograd, plačala KS. 

Prisotni so najprej predlagali, da bi predstavitev črevesja potekala v dvorani gasilskega doma, 

kasneje pa so se strinjali, da bi bil primernejši prostor v orodišču gasilskega doma, saj bi tako 

pritegnili več obiskovalcev, ker je čisto ob cesti. Pred gasilskim domom pa bi postavili stojnice, 

kjer bi bilo razstavljeno gradivo od SVIT-a in bi se tudi izvajale brezplačne meritve za 

zainteresirane.  

Ga. Božič je predlagala še, da bi povabila še ambasadorja ZD Dravograd za SVIT program go. 

Zvoneta Vajde, ki bi se tudi pogovarjal z ljudmi in z njimi delil svoje izkušnje.  

 

- G. Marko Prevolčič bo g. predsedniku pomagal glede prijave prireditve »Dan odprtih vrat v 

muzeju« 5 dni pred samo prireditvijo 

  

Sklep ad4: V nedeljo 2. 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 oz. g. Rajko Duler in g. Jože 

Ring 

- za domače dobrote libeliške gospodinje 

- za krožnike, kozarce in ostali pribor poskrbi KS  

- za voden ogled znamenitosti lokalni vodiči 

- za povezovanje programa g. Aleksander Gros in/ali ga. Nataša Knez oz. oba skupaj 

- kot dodatna ponudba pa bo na voljo predstavitev programa SVIT in v okviru tega 

ogled sprememb na črevesju na modelu ter brezplačne meritve krvnega tlaka in 

sladkorja ter holesterola v in pred orodiščem gasilskega doma  

 

 

ad5. Potrditev zapisnika 7. Seje sveta KS in Zbora krajanov ter pregled realizacije sklepov 7. Seje 

sveta KS in Zbora krajanov 

 

V točki potrditev zapisnika 7. Seje sveta KS Libeliče in Zbora krajanov 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. 
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- Izvedene so bile vse planirane prireditve! 

- Pri projektih, ki se neposredno financirajo iz Občine je prišlo do zapletov, saj je Občina 

zaradi varčevanja države kar nekajkrat imela finančne težave (velik problem obnova šole v 

Trbonjah, katere vrednost je cca 900.000 € od katerih bi 300.000€ morala kriti država, pa teh 

sredstev še v letu 2017 ne bo prispevala). 

- Pri ureditvi lastništva igrišča je zadeva še zmeraj na mrtvi točki. Sklepamo lahko, da se 

enostavno ne znajo dogovarjat glede na to, da je bil rešitev že na dlani. 

- Glede pošte v kraju, ki jo je kot podizvajalec prevzelo podjetje Pekarna Radlje, je kar nekaj 

težav, saj so dnevno na obisku razne inšpekcijske službe, ker zadeve niso urejene natančno 

po predpisih. 

- Ga. Ring je še vedno zainteresirana za prodajo svoje hiše v središču Libelič. Občina je za ta 

objekt pokazala nekaj interesa, saj bi v tem objektu lahko uredili socialna stanovanja. G. 

Hovnik naj bi izvedel cenitev, katere stroški bodo znašali 400 €. 

- Problematika pasjih iztrebkov, ki je bila izpostavljena na prejšnji seji naj bi se rešila s 

postavitvijo za to primernih košev, ki pa so se na našo pobudo že postavili v vseh krajevnih 

skupnostih, le mi še čakamo. Obljubljeni so bili 3 omenjeni koši, mi pa moramo samo 

določiti lokacije postavitve, da bo JKP Dravograd samo postavitev lahko izvedla. 

Predlagane in potrjene so bile naslednje lokacije: pri šoli, pri igrišču in pri oglasni tabli v 

novem naselju na Libeliški Gori. 

- Asfaltiranje ceste v Tribeju poteka po obrokih. Občina je izvajalcu del najprej nakazala 

80.000 € sredstev, nato denarja ni bilo in dela so se ustavila. Potem so se neka sredstva zopet 

nakazala in dela se trenutno nadaljujejo. Pojavljajo pa se neljube težave, na katere so 

prebivalci tega področja že pred planiranjem in izvajanjem del opozarjali in sicer je voda 

začela spirati nasip in cesto pri Kupniku in g. Mori Sašu kjer je napeljan vodovod in 

kanalizacija. Prav tako je začela voda spirat cesto in dvorišče pri g. Hribarju.  

- Podporni zid na pokopališču se je začel sanirat, vendar so dela ostala nedokončana, saj je 

zmanjkalo denarja. Planirana sredstva v ta namen so znašala cca. 12.000 €, vendar so stroški 

zaradi zahtevnosti del in zahtev Spomeniškega varstva najprej narasli na 25.000 € in nato na 

29.000 €. 

- Izgradnja osvetljave na Gorčah je prav tako obstala, saj Občina ni imela 4.000 €, da bi krila 

stroške planiranih del. 

- Projekt pločnik je prav tako obstal.  

- Protiprašne zaščite naj bi se za enkrat uredile pri Volbatu in Komežu, ko bodo seveda na 

razpolago sredstva.  

- Večni problem so tudi peskobrani, kjer je g. predsednik skupaj z odgovornim iz pristojnih 

služb opravil 3 urni obhod, na katerem je bilo ugotovljeno, da peskobrani ne služijo več 

svojemu namenu, ker so čisto polni in bi jih bilo potrebno očistit. Glede tega je potrebno na 

pristojne službe poslati dopis in peskobrane uvrstiti med investicije za leto 2017.      

 

Zapisnika sta bila soglasno potrjena! 

 

Sklep ad5:  Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 7. Seje Sveta KS Libeliče in  zapisnik 

Zbora krajanov. 

         Realizirano pa je bilo že sledeče:  

- Izvedene so bile vse planirane prireditva 

- Pogajanja glede lastništva igrišča so še vedno na mrtvi točki 

- Poštne storitve v kraju sedaj izvaja podjetje Pekarna Radlje 

- Ga. Ring je še vedno zainteresirana za prodajo objekta v središču vasi, zato bo s 

strani g. Hovnika izvedena ocenitev 

- Glede problematike pasjih iztrebkov bodo v bližnji prihodnosti postavljeni trije 

posebni koši na sledečih  lokacijah: pri šoli, pri igrišču in pri oglasni tabli v novem 

naselju na Libeliški Gori 
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- Asfaltiranje ceste na Tribeju proti Nedogu poteka po obrokih, tako kot Občina 

nakazuje sredstva izvajalcu del. Pojavil pa so se neljube težave, na katere so krajani 

že v samem planiranju projekta opozarjali, saj potok izpira nabrežino in cesto pri 

Kupniku, kjer se nahaja tudi vodovod in kanalizacija ter poplavlja pri g. Hribarju.  

- Sanacija podpornaga zidu na pokopališču je zaključena, dela pa so ostala 

nedokončana, saj je zmanjkalo sredstev. 

- Izgradnja osvetljave na Gorčah tudi ni bila izpeljana, ker Občina ni imela 

razpoložljivih sredstev v ta namen.  

- Projekt pločnik je tudi obstal.  

- Protiprašne zaščite se bodo, ko bodo na razpolago sredstva, najprej uredile pri 

Volbatu in Komežu.  

- Izpostavljena je bila problematika peskobranov, ki žal ne služijo več svojemu 

namenu in bi jih nujno bilo potrebno očistit, kar je ugotovil tudi odgovorni pristojne 

službe. Glede te problematike je potrebno poslati dopis.   

 

 

ad6.   Pod točko tekoča pošta nismo razpravljali o nobeni zadevi, saj smo nekatere zadeva zajeli že 

pri realizaciji zadev sklenjenih na prejšnji seji.  

 

Sklep ad6:  Tekoče zadeve smo obravnavali že hkrati s pregledom realizacije zadev sklenjenih 

na prejšnji seji.  

 

 

ad7. Po Pod točko pobude in pripombe svetnikov smo razpravljali o sledečih zadevah: 

 

1. G. predsednik je zaradi povabljenih gostov (predstavnika lokalnega RK in Karitasa) pred 

točko potrditev zapisnikov in pregled realizacije prešel kar na to točko, pod katero je podal 

nekaj dejstev v zvezi s preselitvijo našega krajana g. Zdravka Ridl v socialno stanovanje v 

Dravograd nad nekdanjo blagovnico.  

S skupnimi močmi in dobro voljo nekaterih posameznikov je bilo stanovanje v celoti 

opremljeno (postelja, kavč, kopalnica, tuš, …) KS pa je v Dipu kupila razstavljen eksponat 

kuhinje za 416,94 € za kar je 1. Del v višini 266,96 € že bil poravnan, preostalo razliko pa 

bo krilo Kulturno – prosvetno društvo Libeliče, kar je potrdila tudi ga. Simona Jerčič 

Pšeničnik. 

Damijan in Stane Sajevec sta nabavljeno kuhinjo tudi zmontirala.  

Ob tem sta predstavnika RK in Karitas povedala, da bosta omenjeni organizaciji za g. Ridl 

namenili sredstva v višini 100€.  

Ga. Marija Rožej je ob tem povedala, da se na njo obračajo mnogi krajani Libelič, ki se 

nikakor ne strinjajo s to izdatno pomočjo g. Ridl, ker imamo v kraju mnogo ljudi, ki nimajo 

tolikšnih finančnih prilivov kot g. Ridl, pa niso deležni takšne pomoči. G. predsednik se je s 

tem strinjal, vendar je še enkrat poudaril, da je g. Ridli živel v nemogočih razmerah in da je 

nekaj bilo potrebno ukreniti. Sedaj pa ima g. Ridl socialno stanovanje in bo  zanj odgovarjal 

Centru za socialno delo. Skupni stroški za to stanovanje pa naj bi nekje znašali 200 € (120 € 

najemnina in 70 – 80 € ostali stroški).  

 

2. G. predsednik je opomnil, da se bliža zima, zato bi bilo dobro, da bi nabavili ogrevano 

omarico za defibrilator, ki je shranjen na gasilskem domu, saj le ta ne deluje, če je premrzlo. 

Prejel je že predračun za omarico z grelcem in alarmom v znesku 486,00 €. Tudi g. Marko 

Prevolčič je pripomnil, da imajo gasilci v bližnji prihodnosti sejo in bo tudi tam izpostavil to 

problematiko. 
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3. G. predsednika je zopet zanimalo kako daleč je postavitev protipožarnih bazenov, za katere 

je tudi KS namenila določena sredstva.  G. Marko Prevolčič je ob tem spomnil, da je ga. 

županja Občine Dravograd obljubila sredstva za nakup dveh plastičnih cistern, ki bi služili 

namenu protipožarnih bazenov in sicer eno v tem letu in eno drugo leto. Sam se je pred 

kratkim v zvezi s tem zopet obrnil na Občino, a mu je go. Flis rekla, da se v zvezi s tem 

slišita po dopustih. Tako da jo bo v prihodnjem tednu zopet spomnil na to.  

 

4. 3.9.2016 bo pred »Špic D«-jem tekmovanje v vlečenju vrvi med posameznimi krajevnimi 

skupnostmi. Rabili bi močne tekmovalce. G. predsedniku so bili predlagani naslednji 

krajani: g. Damjan Mavrel, g. Jože Ring, g. Alojz Plešivčnik, g. Miran Perovnik, g. 

Aleksander Skralovnik, g. Anton Brusnik 

 

5. V soboto 1.10.2016 bo dopoldne v Dravogradu na prireditvenem prostoru »Lukna« potekala 

prireditev »Zlata jesen«, kjer bo potekala predstavitev kuhanja »rpičeve župe« in nekaj 

kmečkih iger (zlaganje gozdarske kocke, molža krave, …). Za to prireditev bomo 

potrebovali 3 kuharje in 5 tekmovalcev za igre (najbolje mešano moške in ženske).  

 

6. G. Matej Kotnik je g. predsednika zopet opozoril na pločnik pri Jaklu, kjer voda na treh 

koncih teče iz škarpe ter je potrebno očistit travo. Na Občino je potrebno poslati dopis, da se 

te stvari uredijo.  

 

7. G. Matej Kotnik je tudi opozoril na kamenje in pesek, ki ga ob dežju spira na cestišče v 

novem naseljnu na LIbelčiški Gori. Do tam ko se je naredila asfaltna muldna je ok, pod 

Perovnikom, kjer pa le te ni, pa vse spira. Potrebno bi bilo asfaltirat še naprej.  

 

8. G. predsednik je povedal, da je od krajanov prejel veliko pritoževanj glede Mobitel signala, 

saj se je le ta poslabšal za 100 %. Glede tega se je pozanimal pri Telekomu, kjer so rekli, da 

bodo preverili in da težav ne bi smelo biti, vendar se ni nič spremenilo.  

 

9. V oktobru bodo pristojne službe odstranile telefonski kabel na obe strani Libeliške Gore. Če 

bi kdo potreboval stebre, ki jih bodo odstranili, mora povedat in jih bo lahko odpeljal.  

 

10. Zopet je bila izpostavljena problematika nepreglednosti ob vključevanju na glavno cesto pri 

Križanu zaradi zimzelenega grma, ki zakriva pogled po cesti. G. Rajko Duler je povedal, da 

je g. Smrečnik v zvezi s tem od inšpektorata že prejel zahtevo, da ta grm odstrani, pa se nič 

ni zgodilo. Potrebno bo ponovno urgirati, saj ta grm predstavlja nevarnost ob vključevanju v 

promet na glavni cesti.  

  

Sklep ad7: Pobude in pripombe svetnikov:  

1. G. Zdravku Ridl se je s pomočjo RK, Karitasa, Kulturno prosvetnega društva, KS in 

nekaterih posameznikov uredilo socialno stanovanje v Dravogradu. KS je prispevala 1. 

Obrok za kuhinjo kupljeno v Dipu v višini 266,96 €, preostanek do 416,94 € pa bo krilo 

Kulturno prosvetno društvo. 

2. Nabaviti bi bilo potrebno ogrevano omarico za defibrilator, ki je shranjen na gasilskem 

domu. Prejeli smo že predračun v višini 486,00 €. O tem bodo na svoji seji govorili tudi 

gasilci domačega društva.  

3. Postavitev cistern za protipožarno varstvo v kraju, se še ni premaknila iz mrtve točke. 

Predsednik PGD Libeliče g. Marko Prevolčič je spomnil, da je Občina Dravograd v 

tem letu obljubila financiranje ene plastične cisterne in ene še v naslednjem letu. Z go. 

Bojano Flis je dogovorjen, da se v zvezi s tem slišita po dopustih , to pa mora biti 

kmalu, saj smo že v septembru. 

 

 



Krajevna skupnost 

   L I B E L I Č E 

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

 

4. 3.9.2016 bo pred »Špic D-jem« tekmovanje v vlečenju vrvi med posameznimi 

krajevnimi skupnostmi Občine Dravograd. Predlagani so bili naslednji krajani:  

g. Damjan Mavrel, g. Jože Ring, g. Alojz Plešivčnik, g. Miran Perovnik, g. Aleksander 

Skralovnik, g. Anton Brusnik 

      5.  V soboto 1.10.2016 dopoldne bo v Dravogradu na prireditvenem prostoru »Lukna«  

            potekala prireditev »Zlata jesen« v okviru katere bo potekalo tekmovanje v kuhanju 

            »rpičeve župe« in predstavitev nekaterih kmečkih opravil. Potrebovali bomo tri  

            kuharje in pet tekmovalcev za kmečke igre.  

6. G. Matej Kotnik je g. predsednika zopet spomnil na težave na pločniku v Jaklnovi ridi, 

kjer voda na treh straneh teče iz škarpe in potrebno je tudi očistiti travo. Glede tega je 

potrebno poslati dopis na Občino.  

7.  G. Matej Kotnik je tudi predlagal, da bi zasfaltirali muldno ob cesti v novem naselju 

na Libeliški Gori pod Perovnikom, saj ob dežju spira kamenje in pesek na cestišče.  

8. G. predsednik je prejel veliko pritožb krajanov glede slabega Mobitelovega signala, 

kar je posredoval naprej do Telekoma, vendar se nič ni spremenilo.  

9. V oktobru bodo pristojne službe odstranile telefonski kabel na Libeliško Goro in sicer 

na obe strani. Če bi kdo rabil lesene stebre, jih lahko dobi.  

10.  Ponovno je bila izpostavljena problematika nepreglednosti ob vključevanju na glavno 

cesto pri Križanu zaradi zimzelenega grma, ki raste na neprimernem mestu.  

G. Smrečnik je bil s strani inšpektorata že opozorjen, da je potrebno omenjeni grm 

odstraniti, vendar tega ni storil, niti ni dovolil, da bi to uredil kdo drug.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob  21.50 uri. 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče       Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


