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ZAPISNIK 
4. seje Sveta KS Libeliče, 

30.09.2019 

 

 

 

30.09.2019, ob 20.00 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v prostorih KS Libeliče, Libeliče 2, 2372 Libeliče 

sklical 4. sejo Sveta KS Libeliče. 

 

Prisotni člani Sveta KS Libeliče: Jože Pšeničnik, Marija Rožej, Rajko Duler,  

                                                      Branko Perovnik, Lea Rebernik in Bojan Kraker. 

 

Ga. Rožej Valerija je izostanek opravičila. 

 

S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red ter zapisnik 3. seje Sveta KS Libeliče, z dne 08.01.2019. 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 3.seje Sveta KS Libeliče 

4. Praznovanje krajevnega praznika – »Dan odprtih vrat« 6. oktobra 2019 

5. Pregled aktivnosti na vasi: - pločnik Gorče – Libeliče 

                                                - javna razsvetljava Gorče 

                                                      - obzidje okoli cerkve  

                                                       - srečanje starejših 

                                                       - Dedek Mraz 

                                                       - obisk starejših 

                                                                                          

6. Razno: -  voda VO Gorče -Libeliče 

        

7. Predlogi in pobude članov Sveta KS 

 

 

ad1. Otvoritev in pozdrav 

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

nadaljevanje seje po predlaganem dnevnem redu.  

 

 

ad2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

         Predsednik Sveta KS je ugotovil, da je prisotnih 6 članov Sveta KS Libeliče. 

         Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet (navzočih 6 članov, ki so glasovali ZA, PROTI ni bil nihče). 

 

Sklep ad2: Seja je sklepčna, saj je prisotnih 6 članov Sveta KS Libeliče. Prav tako je soglasno sprejet predlagani 

dnevni red. 
 

 

 

ad3. potrditev zapisnika 3. seje Sveta KS Libeliče 

       Zapisnik 3. seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen.  

       Ob pregledu pobud iz zapisnika je bilo povedano sledeče:  

 predlagano priznanje Občine Dravograd, s strani KS Libeliče-neuspešno 

 predlog zaporedja za protiprašne zaščite je pripravljen, dela prestavljena v leto 2020 

 razpoložljiva sredstva je potrebno donirati društvom iz Libelič za prireditve izvedene v Libeličah. 

 v prihajajočih dneh je potrebno izvesti gramoziranje cest pri Renerju in Libeliški gori 

(dela so dogovorjena) 

 urediti strugo potoka in sanirati pri Cehnerju 

(v dogovarjanju z VGP Drava) 
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Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 3. seje Sveta KS Libeliče.  
 

 

ad4. Praznovanje krajevnega praznika 6.10.2019 

         KS Libeliče skupaj z Prosvetnim društvom, šolo in vrtcem Libeliče organizira krajevni praznik in 97 let 

priključitve k matični domovini.  Povabljeni gosti so županja Občine Dravograd in Vera Trafela. Na ta dan bo 

tudi uradna otvoritev ˝črne kuhinje, za katero bo poskrbel Pokrajinski muzej Slovenj Gradec. Predlog je soglasno 

sprejet (navzočih 6 članov, ki so glasovali ZA, nihče ni bil PROTI). Drugih predlogov ni bilo. 

  

Sklep ad4: Organizira se krajevni praznik in 97 let priključitve k matični domovini, in ta predlog je s strani 

članov Sveta KS Libeliče tudi soglasno sprejet.  
 

 

Ad5. Pregled aktivnosti na vasi 

          Obravnavali smo več aktivnosti, ki so predvidene na vasi, in sicer: 

Pločnik Gorče – Libeliče 
Predvidena dela so v teku, v tem tednu bodo že asfaltirali pločnik. Asfaltiranje ceste še sledi, ko bomo dobili dovoljenje 

s strani države, o preplastitvi ceste kot je bilo obljubljeno. Pri projektu so nastale 3 prošnje s strani KS Libeliče, in sicer 

ureditev odcepa za igrišče, ureditev prostora, kjer so postavljeni zaboji za smeti in priprava terena (kanalizacije-cev) za 

v prihodnje predvidene sanitarije na igrišču. V ta namen bo potekal sestanek na terenu  dne 1.10.2019, z zaposlenimi na 

Občini Dravograd. Materialne stroške za priključitev na kanalizacijsko omrežje-priprava krije KS Libeliče .Navzočih 6 

članov, ki so glasovali ZA, nihče ni bil PROTI .  

Obzidje okoli cerkve 
Dela potekajo po planu. Izveden nadzor nad deli. 

Srečanje starejših 
Srečanje starejših krajanov je bilo uspešno izvedeno v mesecu septembru. Stroški so se enakomerno porazdelili na tri 

dele. KS Libeliče prispevala 134.02 €. 

Dedek Mraz 

Organizirano bo obdarovanje otrok od enega leta dalje do petega razreda. Strošek za darilo bo znašal 10 € po otrokju. 

Darilo bodo primerno glede  na starost izbrale učiteljice in vzgojiteljice OŠ Libeliče. Navzočih 6 članov, ki so glasovali 

ZA, nihče ni bil PROTI .  

Obisk starejših oseb 

Skupaj z ostalimi organizacijami (Rdeči križ in Karitas) bomo obiskali starejše invalidne osebe na domu. 

 

Sklep ad5: Člani Sveta KS Libeliče so soglasno sprejeli sklep o seznanitvi aktivnosti na vasi. Potrdili smo, da 

materialne stroške priključitve na kanalizacijsko omrežje na igrišču krije KS Libeliče. Prav tako  smo potrdili 

sklep za obdarovanje otrok – Dedek Mraz, ki znaša 10 € po otroku. 
 

Ad6.  Razno   

 

Pod to točko je bilo govora o naslednjih zadevah: 

 Nujno potrebno urediti težave z vodo, na voduvodu Gorče Libeliče 

(predtavljena problematika, dotok vode, poraba vode, namestitev števcev, pregled zajetij, čiščenje bazenov, dodatna 

zajetja-Oskrd, Brumnik, Fračnik…), predviden IZREDNI občni zbor, za ureditev problematike 

 Nujno je potrebno očistiti in urediti strugo potoka, ki teče mimo Cehnerja, saj je tam odneslo nabrežino. Za 

sanacijo bo potrebno koristiti intervencijska sredstva. 

 Potrebno je izvesti gramoziranje cest Rener in Libeliška gora 

  

Sklep Ad6. 

Člani KS se zavedamo problematike, zato je že predvideno gramoziranje cest pri Renerju in Libeliški gori. Za 

sanacijo pri Cehnerju potekajo dogovori. Glede problematike z vodo pa bo s strani Vodovodnega društva sklican 

izredni sestanek. 
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Ad8. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

 Člana KS Libeliče ( g. Duler) zanima glede ureditve parkirišča pod cerkvijo, dokončanje ograje pri Kupniku in 

glede avtobusne postaje na pločniku Gorče. 

Glede ureditve parkirišča smo v dogovoru z g. Vehovec iz Libelič. Smo dogovorjeni da se bo parkirišče uredilo. 

Za dokončanje ograj pri Kupniku je bil opravljen ogled s strani Občine. Dokončanje je predvideno, ko bodo sredstva iz 

novega proračuna- v prihodnjem letu.VGP Drava mora poskrbeti za čiščenje potoka. 

Vsi člani se strinjamo, da avtobusna postaja ne sme stati na pločniku, ampak mora biti umaknjena nazaj, da lahko gredo 

pešci mimo. Opravljen bo pregled 1.10.2019, kjer se bo na napako opozorilo. 

 Članico KS Libeliče (ga. Rebernik) zanima glede razsvetljave v novo vas proti Ajdi in gramoziranje ceste 

Prilastnik-Trotov vrh, ki je zaradi spravila lesa uničena. 

Rasvetljava je v dolgoročnem načrtu predvidena, ko bodo za to namenjena sredstva. 

Gramoziranje cest se bo izvedlo. Za gramoziranje sta namenjena 2 kamiona gramoza, katerega bodo kmeti razvozili 

sami po cesti (dogovor z g. Prilastnik iz Libeliške gore).  

 Članico KS Libeliče ( ga. Rožej M.) zanima kako bo z parkiranjem ob igrišču 

Ob ureditvi pločnika nastane težava glede parkiranja ob igrišču. Uradno parkirišče je samo pred trgovino na vasi. 

Obstaja možnost nakupa zemljišča pri igrišču in ureditev parkirišča. Dogovori bodo še potekali. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

            Jože Pšeničnik                          Lea Rebernik 

 

 

 

 


