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Kulturno prosvetno društvo Libeliče 
 Libeliče 22, 2372 Libeliče           
 
 

 
Libeliče, 4. 3. 2017 

 
ZAPISNIK  

zbora članov Kulturno prosvetnega društva Libeliče 
 

Prisotni: Glej listo prisotnosti. 
 
Zbor članov je potekal v dvorani gasilskega doma Libeliče v soboto, 4. 3. 2017. 
Pričetek ob 19.30. Zbor članov se je pričel 30 minut kasneje, ker je bilo prisotnih manj kot polovica 
članov (16. člen Statuta KPD Libeliče).  
 
 
 
Dnevni red: 
1. Pozdrav in izvolitev delovnega predsedstva 
2. Poročila o opravljenem delu v letu 2016 (predsednice, blagajničarke, turistične sekcije, nadzornega 
odbora) 
3. Razprava na poročila in potrditev, beseda gostom 
4. Sprejem delovnega in finančnega plana za leto 2017 
5. Članstvo, podelitev priznanj in naziva častni član 
6. Statut (potrditev) 
7. Volitve 
8. Razno 
 
 
K točki 1: Pozdrav in izvolitev delovnega predsedstva 
 
Predsednica Jožica Srebotnik Zalesnik (v nadaljevanju predsednica) je z uvodnim nagovorom 
pozdravila prisotne. Podpredsednica Simona Jerčič Pšeničnik (v nadaljevanju podpredsednica) je 
predlagala, da zbor članov izvoli zapisnikarja in 2 overitelja, da se konstituira delovno predsedstvo in 
verifikacijska komisija. 
Zbor članov je izvolil zapisnikarja (Silvija Ravnikar) in 2 overitelja (Nataša Knez, Simona Hovnik). 
Imenovali smo delovno predsedstvo (Adrijan Zalesnik – delovni predsednik, Maruša Plešivčnik – član, 
Miha Pšeničnik – član) in verifikacijsko komisijo (Mira Pšeničnik, Hermina Pšeničnik, Vida Hudej). 
Delovni predsednik je prevzel vodenje občnega zbora. Verifikacijska komisija je na podlagi liste 
prisotnosti poročala o udeležbi in podala poročilo, da je prisotnost članov zadovoljiva in je zbor 
članov sklepčen.  
 
Sklep 1: Zbor članov je soglasno potrdil izvolitev, zapisnikarja, dveh overiteljev, delovnega 
predsedstva in verifikacijske komisije. 
 
 
K točki 2: Poročila o opravljenem delu v letu 2016 (predsednice, blagajničarke, turistične sekcije, 
nadzornega odbora) 
 
Delovni predsednik je napovedal predstavitev poročil o opravljenem delu.  
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Podpredsednica je podala poročilo o opravljenem delu v letu 2016. Vse dejavnosti so bile izpeljane v 
skladu s planom, v leto 2017 se prenese obeleženje 50-letnice organiziranega petja v Libeličah.  
 
Blagajničarka Erika Ring je podala finančno poročilo za leto 2016.  
 
Predstavnica turistične sekcije Nataša Knez je podala poročilo turistične sekcije za leto 2016. 
 
Predsednica nadzornega odbora Heda Hudej je podala poročilo – ugotovili so, da delo blagajničarke 
vzorno vodeno in v poslovanju ni bilo kršitev. Zboru članov so predlagali, da sprejmejo  poročila v 
potrditev. 
 
 
K točki 3: Razprava na poročila in potrditev, beseda gostom 
 
Delovni predsednik je odprl razpravo na poročila. Po razpravi smo ugotovili, da je v poročilo 
podpredsednice potrebno dodati udeležbo KPD na kmečkih igrah v Čezsoči. Drugih razprav na 
poročila ni bilo, zato je delovni predsednik vsa poročila predlagal v potrditev. Člani so soglasno 
potrdili predstavljena poročila. 
 
Sklep 2: Zbor članov je soglasno potrdil poročila o opravljenem delu 2016. 
 
Delovni predsednik je pozdravil goste in jih povabil k besedi: 

 Predsednik KS Libeliče, Jože Pšeničnik, je pozdravil prisotne in poudaril pomen sodelovanja vseh 
društev v kraju. 

 Predstavnica CŠOD Ajda (Milena Hrastelj) je pozdravila prisotne in se zahvalila društvu za 
sodelovanje, za možnost ogleda muzeja, za lepo vzdrževane zbirke in pohvalila čistočo v muzeju. 
Prosila je, da se računi šolam proti koncu šolskega leta za oglede izstavljajo hitreje. Poudarila je, 
da otroci pogrešajo ponudbo spominkov, ki bi jih lahko kupili. 

 V imenu PGD Libeliče je vse prisotne pozdravil Zlatko Zalesnik. Povedal je, da društvi zelo dobro 
sodelujeta. 

 
 
K točki 4: Sprejem delovnega in finančnega plana za leto 2017 
 
Podpredsednica je predstavila predlog plana KPD Libeliče za leto 2017. Skozi razpravo smo dodali 
naslednje točke:  

 Ponatis publikacij o Libeličah, za katerimi povprašujejo obiskovalci, in oblikovanje promocijskega 
materiala ter spominkov s pomočjo domačinov, ki se ukvarjajo z domačo obrtjo.  

 Zbiranje gradiva za novo knjigo o Libeličah, ki bi jo izdali ob 100-letnici priključitve Libelič k 
matični domovini l. 2022. 

 Obnova in postavitev prenovljenih tabel na gozdni učni poti Velika uharica (v sodelovanju s CŠOD 
Ajda in KS Libeliče), izdelava promocijskega letaka o gozdni učni poti.  

 Obnova in ohranitev kmečkega voza pred Kmečko zbirko v sodelovanju s KS Libeliče in PGD 
Libeliče. 

 Ob 50-letnici organiziranega petja v Libeličah bomo v novembru organizirali koncert mešanega 
pevskega zbora. K sodelovanju bomo povabili tudi starejše pevce. Natančnejši plan bodo izdelali 
predstavniki pevskega zbora. Zborovodja Zdravko Ridl hrani veliko rokopisnih not, ki bi jih ob tej 
priložnosti razstavili. Pri pripravi koncerta bosta pomagala Jana Mlakar Močilnik in Janez Štrekelj. 

 
Blagajničarka poda finančni plan, ki bo v skladu s planiranimi dejavnostmi za leto 2017.  
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Delovni predsednik je oblikoval sklep in ga predlagal v sprejem. 
 
Sklep 3: Zbor članov je soglasno potrdil delovni in finančni plan za leto 2017. 
 
 
K točki 5: Članstvo, podelitev priznanj in naziva častni član 
 
Delovni predsednik je prosil podpredsednico, da je podelila priznanja in nazive častni član. 
Podpredsednica je povedala, da je izvršni odbor na svoji seji, 20. 2. 2017 sprejel sklep, da 3 članom za 
izredne dosežke na področju kulture v kraju po 11. členu Statuta KPD Libeliče podelijo naziv »častni 
član«. Irma Knez je prebrala obrazložitve za podelitev naziva »častni član« dolgoletni predsednici 
Jožici Srebotnik Zalesnik, dolgoletnemu vodji turistične sekcije Francu Perovniku in vodji mešanega 
pevskega zbora Zdravku Ridlu. Po 7. členu Statuta KPD Libeliče so podelili tudi dve priznanji, in sicer 
Adrijanu Zalesniku za urejanje glasila in informiranje krajanov na spletni strani www.libelice.si ter 
Janku Lapuhu za dolgoletno sodelovanje s KPD Libeliče. Prejemniki nazivov in priznanj so se za 
prejeto čast zahvalili. 
 
Sklep 4: Zbor članov je soglasno potrdil sprejem častnih članov (Jožice Srebotnik Zalesnik, Franca 
Perovnika in Zdravka Ridla) in podelitev priznanj (Adrijanu Zalesniku, Janku Lapuhu). 
 
 
K točki 6: Statut (potrditev) 
 
Delovni predsednik je pozval podpredsednico, da je predstavila nov predlog Statuta KPD Libeliče. 
Podpredsednica  je zbor članov seznanila, da so na seji izvršnega odbora 20. 2. 2017 sprejeli sklep, da 
na občnem zboru predstavijo nov predlog Statuta KPD Libeliče, v katerega so vnesli spremembe glede 
na veljavni Zakon o društvih. Podrobno je predstavila nov predlog Statuta KPD Libeliče. Delovni 
predsednik je oblikoval sklep in ga predlagal v sprejem. 
 
Sklep 5: Nov predlog Statuta KPD Libeliče je bil članom podrobno predstavljen in so ga soglasno 
sprejeli. 
 
 
K točki 7: Volitve 
 
Delovni predsednik je povabil podpredsednico, da je predstavila predlog izvolitve novih članov KPD 
Libeliče. Podpredsednica je povedala, da so na seji izvršnega odbora, dne 20. 2. 2017, podali predlog 
za volitve. Delovni predsednik je zbor članov povabil k razpravi in predlagal javno glasovanje. Člani so 
se strinjali s predlogom izvršnega odbora in javno glasovali, predsednica je Simona Jerčič Pšeničnik. 
Delovni predsednik je na glasovanje podal tudi razrešitev starih organov. 
 
Sklep 6: Zbor članov je soglasno potrdil razrešitev starih organov. 
 
Sklep 7: Zbor članov je soglasno potrdil izvolitev novih organov, predsednica je Simona Jerčič 
Pšeničnik. 
 
Podpredsednica je predlagala, da zbor članov predlaga predstavnike za posamezne sekcije. Po 
razpravi smo sprejeli sklep, da je predstavnica za turistično sekcijo Nataša Knez, predstavnika 
mešanega pevskega zbora pa sta Jana Mlakar Močilnik in Janez Štrekelj. Predstavniki posameznih 
sekcij so vabljeni tudi na seje upravnega odbora. 
 

http://www.libelice.si/
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Sklep 8: Predstavnica za turistično sekcijo je Nataša Knez, predstavnika mešanega pevskega zbora pa 
sta Jana Mlakar Močilnik in Janez Štrekelj. 
 
 
K točki 8: Razno 
 
Podpredsednica je povedala, da v aprilu planiramo ogled gledališke predstave.  
 
G. Janko Lapuh bo v letu 2017 že 40 let v Libeličah. Podpredsednica je predlagala, da prvo nedeljo v 
oktobru, ko praznujemo priključitev Libelič k matični domovini organiziramo razstavo njegovih 
likovnih del v dvorani GD Libeliče, ki jih je ustvarjal v življenju, ko je zaradi svoje operne kariere živel 
po različnih evropskih mestih. 
 
Nataša Knez povabi vse člane na strokovno ekskurzijo po avstrijski Koroški, ki bo v mesecu maju. 
 
Delovni predsednik se zahvali članom za udeležbo na občnem zboru in prisotne povabi na pogostitev. 
 
 
Zbor članov smo zaključili ob 21.30. 
 

Delovni predsednik: Adrijan Zalesnik 
 
Zapisnikar: Silvija Ravnikar 
  
 
Overitelj 1: Nataša Knez 
 
 
Overitelj 2: Simona Hovnik 

 
 
 


