
                 Krajevna skupnost  

                       L I B E L I Č E 

                    Libeliče 29, 2372 Libeliče, 

                   E-mail:  krajevnaskupnost@libelice.si 
 

 

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

 

  Libeliče, 25.02.2022  

  

ZAPISNIK 
11.seje Sveta KS Libeliče, 

25.02.2022 

 

 

 

25.02.2022 ob 20.00 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v Bičivneku na igrišču na 

Gorčah, 2372 Libeliče sklical 11. sejo Sveta KS Libeliče. 

 

 

Prisotni vsi  člani Sveta KS Libeliče: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Marija Rožej, Branko  

                                                            Perovnik, Lea Rebernik, Bojan Kraker in Rajko Duler 

 

 

  

S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red ter zapisnik 10. seje Sveta  

KS Libeliče, z dne 04.11.2021 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika10. seje Sveta KS Libeliče 

4. Krajevni praznik 02.10.2022 – 100 let priključitve Libelič nazaj k matični domovini 

5. Volitve 

6. Aktualne zadeve: - Pustna povorka 

                                - Materinski dan oz. Dan žena 

                                - Čistilna akcija v aprilu 

7. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

8. Razno: 

 

 

ad1. Otvoritev in pozdrav 

          11. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je 

navzoče ter prešel na predlagan dnevni red. 

 

 

ad2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

         Predsednik Sveta KS je ugotovil, da so prisotni vsi člani Sveta KS Libeliče in je zato seja 

sklepčna. 

         Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet (navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, PROTI ni 

bil nihče). 

 

Sklep ad2: Seja je sklepčna, saj so prisotni vsi člani  Sveta KS Libeliče. Prav tako je soglasno 

sprejet predlagani dnevni red. 
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ad3. potrditev zapisnika 10. seje Sveta KS Libeliče 

         Zapisnik 10. seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen. Dodatno je bila ponovno 

izpostavljena pobuda, da se na Občino Dravograd ponovno pošlje dopis v zvezi dodatnih 

potreb po večji kapaciteti vrtčevskih storitev v Libeličah. 

     

   Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 10. seje Sveta KS Libeliče in 

izpostavi se ponovno pošiljanje dopisa na Občino Dravograd v zvezi s povečanjem 

vrtčevskih kapacitet v Libeličah.  

 

 

ad4.  Krajevni praznik  – 100 let priključitve Libelič nazaj k matični domovini    

         

         Praznovanje našega krajevnega praznika – 100 let priključitve Libelič k matični domovini bo 

potekalo nekoliko obširneje in sicer bo na igrišču postavljen velik šotor v katerem se bodo 

dogajale različne prireditve 10 dni in sicer od 23.9.2022 pa vse do 2.10.2022. Šotor bodo 

predvidoma postavljali 22.09.2022 oziroma kak dan prej, stroške najema pa bo krila Občina 

Dravograd oz. Dravit. 

         Sestavljen je odbor, ki bo usklajeval vso dogajanje v šotoru in predsednik KS Libeliče, g. Jože 

Pšeničnik predlaga, da bi bila v odbor, s strani KS Libeliče, poleg njega, vključena še ga. Lea 

Rebernik, s čimer so se soglasno strinjali vsi člani Sveta KS Libeliče.  

 

        Predviden program prireditev naj bi bil sledeč:  

- petek, 23.09.2022 filmski večer s predvajanjem kratkih filmov o Libeličah 

- sobota, 24.09.2022 dan gasilcev, s svečano sejo, parado, ..in z gasilsko veselico 

- nedelja, 25.09.2022 – srečanje pevskih zborov 

- od ponedeljka 26.09.2022 do vključno srede 28.09.2022 so še posti termini, ki bodo 

verjetno naknadno zapolnjeni …  

- četrtek, 29.09.2022 – večer lovcev  

- petek, 30.09.2022 – glasbeni večer s koroškimi kantavtorji, ki so v preteklosti že nastopali 

na naših prireditvah 

- sobota, 01.10.2022 – bo prost dan namenjen pripravam na osrednjo proslavo, ki bo 

potekala naslednji dan 

- nedelja, 02.10.2022 -  Osrednja proslava ob Krajevnem prazniku – 100 let priključitve 

Libelič k matični domovini,  s pričetkom ob 14:00 uri.  

Slavnostni gost na prireditvi bo predsednik države, g. Borut Pahor.  

              Odbor, ki bo skrbel za kulturni program glavne prireditve sestavljajo: g. Lojze Kos, ga.  

              Simona Jerčič Pšeničnik, ga. Silvija Ravnikar in ga. Maja Marin. 

          

         V okvir tega praznovanja pa bo spadal tudi nogometni turnir, ki ga bo 27.08.2022 organiziralo 

ŠD Libeliče in na katerem bodo poleg ostalih ekip sodelovali še veterani Hit Gorč in Meže. 

         Na turnirju naj bi se izvajale še družabne igre povezane s tematiko našega krajevnega 

praznika. 

          

         Predlagan program prireditev je bil seveda soglasno potrjen tudi s strani članov Sveta KS 

Libeliče. 

        

Sklep ad4:  Za praznovanje letošnjega Krajevnega praznika – 100 let priključitve k matični 

domovini je bil predlagan program, ki ga je okvirno zastavil odbor (g. Lojze Kos, ga. 

Simona Jerčič Pšeničnik, ga. Silvija Ravnikar in ga. Maja Marin) in v katerega bo s 

strani KS Libeliče poleg predsednika, g. Jožeta Pšeničnik, vključena še članica Sveta, ga. 

Lea Rebernik. Vsi  člani Sveta KS so se strinjali s predlaganim. 
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Ad5.    Volitve 

 

Ga. Anita Kos se je javila za članstvo v volilno komisijo za državnozborske volitve, ki bodo 

potekale 24.04.2022. Prijava članov je bila do 22.02.2022, do 04.03.2022 pa je potreba podatke o 

predlaganih članih posredovati v Radlje.  

Člani Sveta KS Libeliče so se strinjali, da se za članico komisije predlaga go. Anito Kos.  

Prisotni smo se strinjali, da je potrebno čimbolj spodbujati krajane, da se udeležijo volitev. 

 

Sklep ad5: Soglasno je sprejet sklep za, da se za članico volilne komisije predlaga go. Anito 

Kos, naloga članov Sveta pa je, da čimbolj spodbujamo krajane, da se udeležijo volitev. 

 

 

Ad6.    Aktualne zadeve:  

 

1.Pustna povorka 

V nedeljo so naš kraj, kot že tradicionalno, obiskali kurenti. Le te si je prišlo ogledat kar nekaj 

krajanov. 

Za pustno soboto bo g. Adrijan Zalesnik izdelal letak o  Libeliški pustniji, g. Zlatko Zalesnik bo 

poskrbel za glasbo, g. Domen Pšeničnik za čaj, Krajevna skupnost pa bo nabavila 80 krofov za 

udeležence in obiskovalce. 

 

2.Materinski dan oz. Dan žena 

Praznovanje planiramo 26.03.2022. Predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik se bo poskušal v 

Vrtcu in OŠ Libeliče dogovorit za kratek kulturni program. 

Ali bi na prireditev povabili kakšnega komika? Predlog je bil, da mogoče povabimo glasbeno 

skupino »Sezuti mački«, v kolikor imajo prost termin. 

 

3.Čistilna akcija v aprilu  

Čistilna akcija v letošnjem letu najverjetneje ne bo občinsko organizirana, ampak bo potekala v 

lastni režiji. Planiramo, da bi akcija potekala čez vikend od petka, 08.04.2022  do nedelje, 

10.04.2022. V ponedeljek pa bo podjetje Kocerod smeti odpeljalo.   

Pred gasilskim domom bodo nastavljene vrečke za smeti, kjer jih krajani lahko vzamejo, polne 

vreče pa odložijo na zbirna mesta in sicer: - pri zabojnikih v križišču Ajda – Oskrd 

                                                                     -pred gasilskim domom 

                                                                     -na Gorčah pri ekološkem otoku 

                                                                     - na Sp.Gorčah in Tribeju pri oglasni deski 

                                                                     

Sklep ad6: Pod točko aktualne zadeve so bili sprejeti naslednji sklepi: 

- Na pustno soboto,  bo pred gasilskim domom Libeliška pustnija 

- Materinski dan oz. Dan žena bo predvidoma 26.03.2022 v sodelovanju z OŠ in vrtcem  

Libeliče 

- Čistilna akcija bo potekala od petka 08.04.2022 do nedelje 10.04.2022, pri čemer se 

vreče za smeti dobijo pred gasilskim domom v Libeličah, smeti pa se potem odložijo 

na določenih mestih 

 

 

7. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

Člani Sveta KS Libeliče na seji nismo imeli pobud in predlogov.  

 

Sklep ad7: Člani Sveta KS Libeliče na seji nismo imeli pobud in predlogov, tako da pod to 

točko ni bilo obravnavanih zadev in sprejetih sklepov.  
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8. Razno 

Pod to točko je bilo govora o naslednjih zadevah: 

 

1. Opozorjeno je bilo, da pri prevozu smeti z manjšim kamionom JKP Dravograd, le te med 

prevozom večkrat padajo na cestišče, ker niso ustrezno zaščitene z mrežo. Potrebno je 

opozoriti pristojne. 

 

2. Za vzdrževanje smernih znakov (tabel) za posamezne kmetije je odgovorno JKP Dravograd. 

G. Branko Perovnik bo ponovno pregledal, kje bi bile te table potrebne in potem javil 

pristojnim oz. izdelovalcu tabel. 

 

3. Bičivnek na igrišču je last Občine Dravograd in v upravljanju KS Libeliče, ki nosi fiksni 

mesečni strošek elektrike. Za zavarovanje sta odgovorna Javni zavod Dravit in Občina 

Dravograd. 

KS Libeliče je Bičivnek dala v upravljanje ŠD Libeliče. Hišnik je g. Domen Pšeničnik. 

Društva v kraju lahko objekt uporabljajo brezplačno, medtem ko morajo posamezni člani 

društev za uporabo plačati 50 EUR.  

 

4. Parkirišče za igrišče 

Lastnik je pripravljen zemljišče za parkirišče prodati po ugodni ceni in sicer 5.000 do 10.000 

EUR, vendar Občina Dravograd za to ni zainteresirana. 

 

5. Naša Krajevna skupnost je letos na vrsti za protiprašne zaščite in sicer sta to dve lokaciji: 3 

- pri Oskrdu  

- pri Rebernik Lei in Bojanu 

 

6. Pri Kupniku na Tribeju na desni strani potoka ni predvidena zaščitna ograja, čeprav je 

nevarno. 

 

Sklep ad8: Pod točko razno so bili sprejeti naslednji sklepi:  

- Potrebno je opozoriti pristojne na JKP Dravograd na pravilno prevažanje smeti, saj 

le te zaradi neuporabe zaščitne mreže padajo na cestišče 

- Ponovno je potrebno pregledati, kje je potrebna postavitev tabel, ki označujejo 

posamezne kmetije in to posredovati pristojnim 

- Bičivnek na igrišču je last Občine Dravograd, ki pa ga je dala v upravljanje KS 

Libeliče, ki tudi nosi fiksni mesečni strošek elektrike. KS Libeliče pa je objekt dala v 

upravljanje ŠD Libeliče.  

Društva v kraju lahko objekt uporabljajo brezplačno, posamezni člani društev pa za 

uporabo plačajo 50 EUR. 

- S strani Občine Dravograd ni interesa za nakup zemljišča za parkirišče ob igrišču 

- Protiprašne zaščite se letos izvajajo v naši Krajevni skupnosti in sicer pri Oskrdu ter 

pri Rebernik Lei in Bojanu 

- Pri Kupniku na Tribeju na desni strani potoka ni predvidena zaščitna ograja 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob  21.30 uri. 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


