Krajevna skupnost
LIB E LIČE
Libeliče 29, 2372 Libeliče,
E-mail: krajevnaskupnost@libelice.si
Libeliče, 02.04.2015

ZAPISNIK
4.seje Sveta KS Libeliče,
02.04.2015
02. 04.2015 ob 19.30 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik
sklical 4. sejo Sveta KS Libeliče.
Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Marija Rožej, Darko Prilasnik, Rok Plešivčnik, Matej
Kotnik, ter povabljeni gostje in sicer predstavnik RK g. Jože Pšeničnik- Maksov, predstavnica
Karitas-a ga. Betka Pšeničnik, predsednik PGD Libeliče g. Marko Prevolčič ml., predsednik ŠD
Libeliče g. Aleksander Gros ter predstavnica COŠD Dom Ajda ga. Milena Hrastel
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 3. redne seje in pregled realizacije sklepov 3. Seje in Zbora krajanov
4. Delovna akcija OČISTIMO SLOVENIJO 2015 in čiščenje ter ureditev gozdne učne poti
UHARICA
5. Predlogi za častnega občana, za priznanje oz. nagrado v KS Libeliče
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 pojasnil, da sta tokrat na seji prisotna tudi
predstavnika RK in Karitas-a zaradi nedavnega požara pri g. Valentinu Smrečniku – Križanu na
Gorčah ter predsednika PGD in ŠD Libeliče in predstavnica COŠD Dom Ajda zaradi čistilne akcije
in ureditve učne poti UHARICA. Zaradi povabljenih gostov je predlagal spremembo dnevnega
reda tako, da bi najprej obravnavali točke zaradi katerih so bili povabljeni gostje in zatem ostale
točke.
Tako da je bil spremenjen dnevni red sledeč:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda
3. Pomoč Smrečnik Valentinu iz Gorč 4- Križanu
4. Delovna akcija OČISTIMO SLOVENIJO 2015 in čiščenje ter ureditev gozdne učne poti
UHARICA
5. Potrditev zapisnika 3. redne seje in pregled realizacije sklepov 3. Seje in Zbora krajanov
6. Predlogi za častnega občana, za priznanje oz. nagrado v KS Libeliče
7 Tekoča pošta
8. Pobude in pripombe svetnikov
Spremenjen dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sklep ad2: Svet KS Libeliče soglasno sprejema na 4. Seji predlagani spremenjeni dnevni red.
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ad3. V točki, kjer smo obravnavali pomoč g. Valentinu Smrečnik iz Gorč 4 - Križanu ob nedavnem
požaru, je g. predsednik Sveta KS Libeliče prisotnim najprej pojasnil, da bo ob nastali situaciji
poleg KS Libeliče svojo pomoč ponudilo tudi kulturno-prosvetno društvo Libeliče. Pojasnil je, da
bo svoj delež prispevala tudi Občina Dravograd, vendar le v primeru, da se ugotovi, da do požara
ni prišlo zaradi malomarnosti. Tako da je ta pomoč odvisna od uradnega policijskega zapisnika.
Uradno ocenitev škode bo v prihajajočem tednu opravila ga. Zlata Pšeničnik.
O sami nastali škodi pa je pojasnil, da je do tal pogorela uta, da pa je nekaj škode nastalo tudi na
stanovanjski hiši in hlevu. Najnujneje je, da bi se čim prej sanirala nastala škoda na stanovanjskem
objektu, kjer je potrebno zamenjati dva okna z roletami in policami, nekaj tramov in strešno opeko.
V zvezi z okni sta pomoč ponudili podjetji Interokno in Remoplast, ki sta naredili tudi predračun v
višini cca. 700,00 € ter obljubili, da bosta 40 % stroškov pokrili sami, 60 % pa bo potrebno plačati.
Ob tem je g. predsednik Sveta KS Libeliče pojasnil, da ima KS Libeliče v postavki drugih rezerv
na letni ravni na razpolago 462,76 €, tako, da bi se ravno izšlo za stroške okna. Predlagano je bilo,
da bi se za lesene dele obrnili po pomoč na družinsko podjetje Rener in g. Kupnik Maksimiljana.
Predstavnik RK g. Jože Pšeničnik je prisotne seznanil, da bo g. Valentin prejel brezplačni paket
prehrane in oblačila ter denarno pomoč v višini 250,00 €. Če pa bi bila potrebna še dodatna
sredstva, bo potrebno na sekcijo RK poslati dodatno vlogo za pomoč.
Predstavnica Karitas-a ga. Betka Pšeničnik je povedala, da bo tudi Karitas prispeval določena
sredstva na transakcijski račun in sicer nekje 200,00 €. Točen znesek bo določen na seji, ki jo imajo
naslednji teden v sredo oz. četrtek.
Na koncu je bilo poudarjeno, da se je potrebno potruditi in poskusiti brezplačno urediti čim več
stvari, ostalo kar pa ne bo šlo na ta način, pa plačati z zbranimi sredstvi.
Sklep ad3: Svet KS Libeliče je potrdil finančno pomoč v višini 462,76 €, ki je na razpolago na
letni ravni v postavki drugih rezerv v proračunu za pomoč g. Valentinu Smrečnik iz
Gorč ob nedavnem požaru. Lesene dele bomo poskušali brezplačno urediti pri
družinskem podjetju Rener ter pri g. Maksimiljanu Kupnik. RK bo prispeval večji
paket prehrane in oblačila ter finančno pomoč v višini 250,00 €.
Prav tako bo finančno pomoč prispevala Karitas najverjetneje nekje v višini 200,00 € natančen znesek bo znan naslednji teden. Pomoč je ponudilo tudi kulturno – prosvetno
društvo Libeliče.
ad4. Predsednik Sveta KS Libeliče je tako prešel na delovno akcijo »Očistimo naselja v občini
2015«, ki bo potekala v soboto 11.04.2015. Občinsko vabilo naj bi bilo poslano na vse krajevne
skupnosti ter v njih delujoča društva. Dobro bi bilo, če bi v tej akciji sodelovala tudi šola in vrtec,
saj bi na ta način otroci pridobili dodatna znanja, kako ravnati z odpadki.
V prejšnjih letih so bile javljene točke kjer naj bi se čistilo, v kolikor letos ne bo tako, je v prvi vrsti
potrebno pobrati smeti ob cestah ter potokih. Ob tem pa je predsednik Sveta KS Libeliče predlagal
še, da bi PGD in ŠD Libeliče zbrala na akciji 10 – 15 članov, ki bi šli po gozdni učni poti, jo očistili
ter naredili seznam tabel, kolov in ostalega, kar je potrebno zamenjati in bi se potem ponovno
organizirala še ena akcija na kateri bi bile zadeve v celoti urejene. Ob tem je predstavnica Ajde
povedala, da so določeni odseki te učne poti v zelo slabem stanju in da je škoda, saj gre za
promocijo samega kraja. Ker je KS upraviteljica te poti, je dolžna zanjo tudi skrbeti, lastništvo pa je
tako ali tako privatno. G. Prilasnik je povedal, da so za krmilnice odgovorni lovci in bo to tudi javil
naprej, da se bo čim prej uredilo. Ko se je pred leti ta učna pot izgradila, je veliko kolov in ostalega
lesa brezplačno prispeval g. Uranšek in bi se mogoče tudi sedaj obrnili nanj, ko bo znano, kaj vse je
potrebno za ureditev te poti, nekaj kolov pa je še od takrat shranjenih v župnišču.
Ob samem nastanku poti je bila izdana tudi literatura v zvezi s to potjo, kjer so bile predstavljene
vse značilnosti poti. Predsednik Sveta KS Libeliče je predlagal, da bi mogoče na to akcijo povabili
tudi go. Metko in g. Gorazda, ki sta takrat bila idejna zasnovitelja te poti in tudi pripadajoče
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literature, ter bi se mogoče potem na kraju samem tudi dogovorili za dovoljenje za ponatis te
literature. V primeru, da bi do ponatisa le te prišlo, je tudi Kulturno – prosvetno društvo Libeliče
pripravljeno finančno sodelovati.
Nekaj te literature, ki je bila takrat na razpolago v trgovinici pri Cehnerju naj bi imel g. Cehner
Damijan shranjeno na letališču in bi bilo mogoče najbolje le to prestaviti v župnišče, v kolikor bi
bil prostor.
Predstavnica Ajde je povedala, da se bo tudi sama udeležila te akcije, hkrati pa je opozorila še na
dve točki, ki bi ju bilo potrebno očistiti in sicer v gozdu pod Nacesnikom in na ovinku pri Kordežu
v grabnu, kjer so postavljene manjše kante za ločevanje odpadkov in so odpadki vedno tudi razsuti
okrog teh kant. Na tej lokaciji bi bilo mogoče pametno, da se da pobuda na Občino Dravograd, da
bi komunalno podjetje postavilo večje kante – zabojnike za smeti.
G. predsednik Sveta KS Libeliče je povedal, da bodo v zvezi s to akcijo, ki bo potekala 11.04.2015
dopoldan, izdelani plakati in vabila, ki bodo poslana vsem gospodinjstvom v kraju. Povedal je, da
vreče za smeti in rokavice prispeva Občina, ki bo potem poskrbela tudi za odvoz smeti. Za vsakega
udeleženca akcije prispeva Občina tudi sredstva v višini cca. 4 – 5 € za malico in pijačo. Pozval je
vse prisotne, da bi vsi poskušali pridobiti čim več ljudi, ki bi sodelovali v akciji.
Zbirna točka za akcijo bo pred gasilskim domom ob 8.45 uri, kjer se bodo določile skupine in
lokacije čiščenja ter razdelile vreče za smeti in rokavice in ob 9.00 se bodo skupine odpravile na
posamezne lokacije. Zaključek akcije je predviden ob 12.30 uri pred gasilskim domom, kjer bo
postreženo s kuhanimi klobasami, kruhom in prilogo ter pijačo za vse udeležence.
Ob koncu te točke se je g. predsednik Sveta KS Libeliče zahvalil povabljenim gostom za udeležbo
na seji, se od njih poslovil ter nadaljeval sejo s točko potrditve zapisnika predhodne 3. Seje sveta
KS Libeliče in Zbora krajanov ter pregledom realizacije le teh.
Sklep ad4: V soboto 11.04.2015 bo v okviru Občinske akcije »Očistimo naselja v Občini 2015«
organizirana tudi čistilna akcija v KS Libeliče. Zbirno mesto akcije bo ob 8.45 pred
gasilskim domom, kjer bodo določene skupine in lokacije kjer se bo čistilo ter razdeljene
vreče za smeti in rokavice. Ob 9.00 uri je predviden odhod na posamezne lokacije.
Hkrati s čiščenjem ob cestah in potokih bodo predstavniki PGD in ŠD Libeliče očistili še
učno pot Uharico ter popisali manjkajoče zadeve, da se bo kasneje izvedla še ena akcija
kjer bo urejeno vse potrebno. Za akcijo, ki bo zaključena predvidoma ob 12.30 uri, bodo
izdelani plakati in poslana vabila na vsa gospodinjstva v KS Libeliče. Po akciji bo pred
gasilskim domom organizirana tudi malica s pijačo za vse udeležence.
ad5. V točki potrditev zapisnika 3. Seje sveta KS in Zbora krajanov Libeliče ter pregled realizacije
le teh, je g. predsednik KS Libeliče najprej povedal, da so vsi člani sveta prejeli zapisnike po
elektronski pošti, da so si jih lahko ogledali ter prešel kar na realizacijo takrat sklenjenih zadev.
3. Seja sveta KS Libeliče:
- do sedaj so bile realizirane vse planirane prireditve razen praznovanja Novega leta, ker je bil sam
predlagani »laser šov« predrag
- informacijske table bodo prispele drug teden, prav tako tudi drog za zastavo
- glede težav z Ridlovem grabnu, ki poplavlja v novem naselju, si je sam šel ogledat, naslednji teden
pa ko bodo v torek oz. sredo asfaltirali odsek ceste pod Volbatom, kjer je šel plaz, si bo s pristojnimi
iz Občine Dravograd ponovno ogledal ta potok, da se čim prej predlagajo ustrezne rešitve
- v zvezi z rekonstrukcijo ceste in potoka proti Nedoku so bili zbrani vsi podpisi in v aprilu bo
Občina objavila razpis za izvajanje del
V zvezi s tem projektom bo potrebno ves čas kontrolirati, da se bodo dela izvajala v skladu z
dogovorjenim ter v primeru neskladij takoj opozarjati.
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- glede dvorane upamo na ugodna odgovora glede izvzema iz spomeniške zaščite, da bi se potem
lahko začela planiranja
- za protipožarni bazen za področje ob mejnem prehodu so sredstva v Občinskem proračunu že
planirana in predsednik bo še enkrat preveril, kdaj bodo na razpolago
Za požarno varnost pa ima tudi KS Libeliče v svojem proračunu planirana sredstva v višini 1.500 €
in g. predsednika KS Libeliče je zanimalo, ali naj se ta sredstva kar takoj nakažejo na račun PGD in
se potem društvo samo odloči ali boi ta sredstva porabilo za postavitev protipožarnega bazena, ali
pa bodo porabljena za druga protipožarna sredstva v kraju (npr. nove hidrantne omarice v kraju, ker
so stare že dotrajane).
-glede ogleda objekta na mejnem prehodu je g. Prilasnik pojasnil, da se ključi nahajajo na
Ministrstvu za javno upravo v Ljubljani, tako, da je potrebno poslati dopis na pristojni organ in bo
naknadno določen termin, kdaj bi bil možen ogled objekta
Naslov za dopis: Ministrstvo za javno upravo
»sektor za upravljanje«
Tržaška cesta 21
1000 – Ljubljana

Zbor Krajanov:
- pri 3. Točki kjer smo govorili o razsvetljavi je potrebno dopolniti, da je za leto 2015 predvideno za
razsvetljavo cca. 5.000 €, kar bi pomenilo ravno 7 luči, saj so stroški za eno cca. 700 €, ki bi se
lahko postavile v tem letu
- v letu 2016 pa je za razsvetljavo planiranih dodatnih 10.000€
Zapisnika sta bila soglasno potrjena.
Sklep ad5: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 3. seje Sveta KS Libeliče in Zbora
krajanov.
Realizirano pa je bilo že sledeče:
- vse dogovorjene prireditve razen praznovanje novega leta na vasi
- drug teden bodo prispele informacijske table in drog za zastave
- glede poplavljanja Ridlovega grabna v novem naselju na Libeliški gori bo ob
asfaltiranju odseka ceste (sanacija plazu) ponoven ogled stanja, da bi čim prej prišli
do ustreznih rešitev
- v zvezi z rekonstrukcijo ceste in potoka proti Nedoku so zbrani podpisi vseh lastnikov
in v aprilu bo Občina Dravograd objavila razpis za izvajanje del
- glede večnamenske dvorane na lokaciji stare zadružne štale čakamo na ugodno
rešitev vloge, da se objekti izvzamejo iz spomeniške zaščite, da se potem lahko prične
z nadaljnjim planiranjem
ad6. Na osnovi javnega razpisa se zbirajo predlogi za častnega občana oz. za priznanje Občine
Dravograd iz posameznih KS v občini. V naši krajevni skupnosti je Kulturno – prosvetno društvo
predlagalo za priznanje Občine Dravograd dolgoletnega zborovodjo g. Zdravka Ridl. Tudi Svet KS
Libeliče se je soglasno pridružil temu predlogu. Predsednik sveta KS pa je prisotne vprašal še, če
imajo kak drug predlog, potem je potrebno napisati tudi utemeljitev in izpolniti zahtevane obrazce.
Drugih predlogov ni bilo.
Sklep ad6: Svet KS Libeliče je podprl predlog Kulturno – prosvetnega društva za Občinsko
priznanje Občine Dravograd in sicer g. Zdravka Ridl za dolgotrajno delo v zborovskem petju.
Drugih predlogov ni bilo.
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Ad7. Pod točko tekoča pošta smo razpravljali o sledečih zadevah:
1. G. predsednik je prisotne seznanil s subvencijami v višini do 1.500 € za male čistilne
naprave, ki jih bo Občina prispevala posameznikom, ki bodo izgradili te čistilne naprave in
bodo na Občino vložili vlogo.
Predstavitev teh malih čistilnih naprav bo potekala 17. In 18. aprila na obrtnem sejmu v
Dravogradu. Vabila pa bodo izpisana tudi na računih Javno komunalnega podjetja
Dravograd.
2. Od SAZAS-a smo prejeli opozorilo zakaj nismo plačali stroškov avtorskih pravic za glasbo,
ki smo jo predvajali na prireditvah v kraju in sicer pustni povorki. Znesek, ki ga terjajo od
nas je 834,59 € + sankcije. Zajete so tudi prireditve od lani in predlanskem. G. predsednik je
že dvakrat poslal izjavo, da glasba ni bila predvajana oz. nastopajoči niso prejeli nikakršnih
honorarjev, a nič ne pomaga. Potrebno bo ponovno poslati dopis.
3. Od KTV Dravograd smo prejeli vlogo za finančno pomoč za projekt »šola, da se ti zrola«.
Prisotni so se v večini strinjali, da KS nima na razpolago sredstev za ta namen in da tako vsa
gospodinjstva v kraju, ki so priključena na kabelsko omrežje mesečno poravnavajo stroške,
zato bi bilo najbolj pravilno, da KTV financira projekte iz teh sredstev.
4. G. predsednik je prisotne seznanil tudi s tem, da imamo s Pošto Slovenije sedaj podpisano
pogodbo in nam poštnih stroškov ni potrebno poravnavati sproti, ampak prejmemo enkrat
mesečno račun za raznašanje pošte oz. druge poštne storitve.
5. V zvezi s protiprašno zaščito je g. predsednik ponovno pozval, da je potrebno oddati vloge.
Sicer v tem letu naša KS ni na vrsti za ta sredstva, vendar se vse vloge vodijo in ko bo mo na
vrsti se bodo obravnavale ter se bo določilo glede na kriterije na kateri lokaciji je ta
protiprašna zaščita najbolj upravičena. Vsako leto so namreč s strani Občine Dravograd na
razpolago sredstva nekje v višini 30.000 €, kar zadošča za 3 – 4 protiprašne zaščite.
Predpogoj za to vlogo pa je seveda, da je cesta v lasti Občine Dravograd. S strani Občine je
bil podan tudi predlog za položitev zmletega asfalta, kar je cenejše in bi na tej osnovi lahko
za isti denar uredili večjo površino.
Do sedaj so vloge na naslov KS Libeliče poslali: Lea Kraket, Jožef Močnik (Volbat) ter Jože
Pšeničnik.
Vlogo pa je na sejo prinesel tudi Kotnik Matej za cesto v novem naselju na Libeliški Gori
(Rožej Bernarda – Bogdan, Lapuh Janko, družina Pesičer, družina Rudolf, družina Kotnik),
vendar je tu najprej potrebno urediti lastništvo, saj cesta ni občinska, temveč je v zasebni
lasti.
6. Iz Občine Dravograd je prispel tudi odgovor na vlogo g. Darka Kobovc v zvezi s hitrostnimi
ovirami (»ležeči policaji«) na odseku ceste, ki poteka mimo njihove hiše do vzletišča g.
Cehnerja. V odgovoru je pojasnjeno, da žal izgradnja oz. postavitev zahtevanega ni mogoča,
ker je cesta preozka ter je v zasebni lasti večjega števila lastnikov.
Sklep ad7:
7.1 Na Občini bodo na voljo subvencije za izgradnjo malih čistilnih naprav za
posamezna gospodinjstva v višini do 1.500 €. Zainteresirani morajo na Občino
Dravograd poslati vloge.
7.2 KS Libeliče je od SAZAS-a prejela opozorilo za neporavnane stroške v zvezi s
honorarji in predvajanjem glasbe na javnih prireditvah (pustna povorka) v višini
834,59 € + sankcije.
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Kljub večkratnemu dopisovanje v zvezi s tem in pošiljanju izjav, da se glasba ni
predvajala, se zadeva ni uredila, zato bo potrebno ponovno poslati dopis.
7.3 Od KTV Dravograd je prispela na naslov KS Libeliče vloga za finančno pomoč za
projekt »šola, da se ti zrola«. Večina prisotnih je bila mnenja, da KS nima na
razpolago sredstev v ta namen in naj KTV svoje projekte financira iz sredstev, ki jih
mesečno poravnavamo vsi uporabniki kabelskega sistema.
7.4 S Pošto Slovenije je sedaj podpisana pogodba, da se stroški poštnih storitev ne
zaračunavajo sproti, ampak enkrat mesečno.
7.5 Ponovno je bilo izpostavljeno, da je potrebno poslati vloge za protiprašne zaščite,
čeprav naša KS v letu 2015 ni na vrsti za tovrstna sredstva, pa se vse vloge vodijo ter
nato rešujejo po določenih kriterijih. Na KS so do sedaj prispele 3 vloge (Lea
Kraker, Močnik Jožef – Volbat in Jože Pšeničnik) in na sami seji je eno vlogo oddal
še Matej Kotnik za cestni odsek v novem naselju na Libeliški Gori.
7.6 Iz Občine Dravograd je prispel tudi negativen odgovor v zvezi z postavitvijo
hitrostnih ovir na cestnem odseku mimo g. Darka Kobovc do vzletišča g. Damjana
Cehner, z obrazložitvijo, da je cesta preozka in v zasebni lasti več lastnikov.
Ad8. Pod to točko so bile podane naslednje pobude:
1.G.Matej Kotnik je posredoval pobudo ge. Valerije Pesičer in g. Zvonka Gostenčnik, da bi bilo
potrebno ob cesti nad njuno novo hišo (parc. Št. 145/12) nujno postaviti zaščitno ograjo zaradi
peska in kamenja ter vode ob padavinah, saj vse priteče in se skotali na njuno parcelo za hišo, ki
stoji pod bregom.
2. G. Matej Kotnik je izpostavil tudi dejstvo, da je nujno potrebna zaščitna ograja na potoku, ki teče
pod cesto med parcelama Rožej Bogdana – Bernarde in Perovnik Vlada – Zvonke. Ograja bi bila
nujno potrebna vsaj na spodnji (desni) strani ceste v smeri Libeliče – Libeliška Gora kjer je bil
potok pred leti reguliran in je dokaj globoka luknja. Dobro bi seveda bilo, če bi bila ta zaščitna
ograja tudi na zgornji strani ceste.
3. G. Matej Kotnik je izpostavil še en problem in sicer pesek in kamenje, ki ga dež spira na cesto na
celotnem odseku od Kordeža pa vse do mostu pri Jaklu, saj je vožnja po takšni cesti zelo nevarna in
bi bilo potrebno to nekako dolgotrajno rešiti. Problem se namreč pojavlja ob vsakem manjšem
nalivu. Komunalno podjetje cesto sicer očisti, ko dobi javljeno, ampak to še zdaleč ni rešitev
problema.
4. G. Roka Plešivčnik je zanimalo, ali bo KS kaj prispevala za streljanje s karbidom za veliko noč.
Menil je, da gre za lepo tradicijo, za katero bi bilo škoda, da se prekine, a mladi, ki to izvajajo
nimajo denarja, da bi karbid sami kupili. Predlagal je da bi KS krila nakup 10 kg, kar bi znašalo cca.
70 €. Prisotni so se s tem strinjali.
5. G. predsednik je prisotne seznanil, da bo 30. maja potekalo srečanje objezerskih občin v Občini
Dravograd. Prireditev se bo najprej začela v dvorcu Bukovje in nadaljevala pred dvorano »Špic D«.
Prosil je prisotne, da bi se udeležili tega srečanja, ker je sam v tem času žal odsoten.
Sklep ad8:
8.1 Na seji je bila posredovana pobuda ge. Valerije Pesičer in g. Zvonka Gostenčnik za
postavitev zaščitne ograje ob cesti nad njuno parcelo in novo hišo, ker ob padavinah
vodo, pesek in kamenje spira za njuno hišo.
8.2 Namestiti bi bilo potrebno tudi zaščitno ograjo ob potoku, ki teče pod cesto med
parcelama g. Bogdana in ge. Bernarde Rožej ter G. Vlada in ge Zvonke Perovnik na
spodnji (desni) strani ceste v smeri Libeliče – Libeliška Gora.
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8.3 Izpostavljen je bil tudi problem peska in kamenja, ki ga dež spira na cesto od
Kordeža pa vse do Jaklnovega mostu, kar predstavlja veliko nevarnost v prometu
predvsem za motorje in kolesa.
8.4 Prisotni so se strinjali, da KS krije stroške nakupa 10 kg karbida za streljanje ob
veliki noči v vrednosti cca. 70 €, saj gre za dolgoletno tradicijo in bi bilo žalostno, če
bi sedaj s tem prekinili.
8.5 30. maja bo potekalo srečanje objezerskih občin najprej v dvorcu Bukovje in
kasneje pred dvorano »Špic D«, ki se ga je potrebno udeležiti. G. predsednik je
prosil za pomoč, ker je takrat odsoten.
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik
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