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

 

  Libeliče, 11.09.2020 

  

ZAPISNIK 
7.seje Sveta KS Libeliče, 

11.09.2020 

 

 

 

11.09.2020  ob 20.00 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v prostorih KS Libeliče, 

Libeliče 2, 2372 Libeliče sklical 7. sejo Sveta KS Libeliče. 

 

 

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

                                                      Branko Perovnik, Lea Rebernik, Bojan Kraker  

ter predstavniki društev: g. Rok Plešivčnik (PGD Libeliče), g. Aleksander Gros (ŠD Libeliče) in   

ga. Simona Jerčič-Pšeničnik (KPD Libeliče)                                                      

 

  

S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red ter zapisnik 6. seje Sveta KS Libeliče, z 

dne 16.12.2019. 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 6.seje Sveta KS Libeliče 

4. Izgradnja objekta na igrišču (takojšnji pričetek del na igrišču) 

5. Krajevni praznik 04.10.2020 ob 15. uri 

6. Razno  

7. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

 

ad1. Otvoritev in pozdrav 

          7. 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 je prisotnih vseh 7 članov Sveta KS Libeliče. 

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

bil nihče). 

 

Sklep ad2: Seja je sklepčna, saj je prisotnih vseh 7 članov Sveta KS Libeliče. Prav tako je 

soglasno sprejet predlagani dnevni red. 

 

 

ad3. potrditev zapisnika 6. seje Sveta KS Libeliče 

       Zapisnik 6. seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen.  

     

   Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 6. seje Sveta KS Libeliče.  
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ad4.  Izgradnja objekta na igrišču 

        Končno smo prejeli dovoljenje za izgradnjo objekta na igrišču, zato je takoj, ko bo mogoče, 

potrebno pričeti z deli. Dela je potrebno prijaviti, kar bo podjetje Fima uredilo že v torek in če 

v zakonsko predpisanem roku ne bo pritožb, se dela lahko pričnejo.  

        Ocenjena vrednost projekta znaša od 50.000 do 55.000 EUR.  

         Dela v 2. fazi obsegajo: -  odstranitev dosedanjega objekta (zabojnik in pripadajoč nadstrešek) 

- izgradnja temeljev za sanitarije in manjšo kuhinjo 

- izgradnja točkovnih temeljev za nadstrešek 

-  postavitev objekta, izgradnja ostrešja in izdelava zunanjega 

ovoja, kjer so sanitarije in kuhinja 

        Izvajalci del bodo poleg prostovoljnega dela krajanov še g. Škodlej, ki bo postavil ostrešje ter    

        g. Tomo Pšeničnik, ki bo poskrbel za pokritje strehe s pločevino. Pri podjetju Imont se bodo    

        nabavil les, s katerim se bo naredil zunanji ovoj objekta.  

        Najprej bo potrebno izklopit elektriko in jo prestavit v zunanjo omaro ter delovišče označit s  

        trakom oz. mrežo. 

        G. Adrijan Zalesnik bo na spletni strani Libelič objavil kontaktne podatke g. Branka Perovnik  

        in g. Bojana Kraker, ki sta bila predlagana in potrjena kot koordinatorja pri izvajanju del na  

        igrišču, da ju krajani lahko kontaktirajo za samo izvedbo posameznih del.  

         

Na seji so bili prisotni tudi predstavniki posameznih društev, ki so aktivna v kraju in sicer 

predstavni PGD Libeliče, g. Rok Plešivčnik, predsednik ŠD Libeliče, g. Aleksander Gros in 

predsednica KPD Libeliče, ga. Simona Jerčič-Pšeničnik, ki so se strinjali, da bodo društva v kraju 

finančno pomagala po svojih zmožnostih pri izgradnji objekta na igrišču, saj bodo vsa društva v 

bodoče po potrebi uporabljala omenjeni objekt.   

PGD Libeliče v letu 2021 obeležuje 130. obletnico delovanja in bodo ob tem jubileju nabavili novo 

gasilsko vozilo za katerega bo potrebno najverjetneje nakazati avans že novembra letos, zato so pri 

doniranju sredstev omejeni. Prispevali bodo lahko cca 3.000 do 4.000 EUR. 

Prav tako gre za omejitve s strani KPD Libeliče, saj je v letu 2022 100. obletnica plebiscita in do 

takrat naj bi bil preurejen tudi objekt na mejnem prehodu  (pridobljena so evropska sredstva za 

kulturo in turizem). Ocenjena vrednost tega projekta je 160.000 EUR. Tudi tu naj bi prispevek 

znašal cca. 4.000 EUR.   

Tudi ŠD Libeliče je omejeno glede finančnih sredstev, a bodo pomagali kolikor bo mogoče, cca. 

2.000 EUR. 

         

Sklep ad4: Sprejme se sklep, da se dela na igrišču pričnejo takoj, ko bo to zakonsko mogoče in 

da bodo finančna sredstva (skupaj cca 10.000 EUR) po svojih možnostih prispevala tudi 

aktivna društva (PGD Libeliče, ŠD Libeliče in KPD Libeliče) v kraju.  

  

 

Ad5. Krajevni praznik 4.10.2020 ob 15. uri 

         Letos bomo krajevni praznik obeležili 4.10.2020 in prireditev je potrebno prijaviti na policijo  

         in zaradi trenutnih razmer tudi na NIJZ. V primeru, da se bo stanje zaradi COVID 19 v državi  

         poslabšalo in bo država prireditve odpovedala, potem bo praznovanje seveda odpadlo.  

         V primeru, da prireditev lahko izvedemo, bodo na njej seveda nastopali otroci šole in vrtca  

          Libeliče, gostja pa bo ga.  Nastja Gabor.    

         Za ozvočenje bo poskrbel Dravit, za »rpičevo župo« in presne krape g. Ferk s svojo ekipo, za  

         kostanj gasilci, za pecivo pa  libeliške gospodinje. Vsem prisotnim na prireditvi bomo  

         ponudili tudi mošt in jabolčni sok. 

 

Sklep ad5: Sprejme se sklep, da bomo krajevni praznik obeležili 4.10.2020 ob 15. uri z    

           dovoljenjem NIJZ, drugače prireditev odpade. Prisotnim bomo ponudili domače  

           dobrote, kot je že tradicija. Nastopajoči bodo otroci šole in vrtca Libeliče ter gostja ga. 

           Nastja Gabor. 
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Ad6. Razno  

 

Pod to točko je bilo govora o naslednjih zadevah: 

 

1. 3-krat na leto so v Občini Dravograd javni razpisi za pokroviteljstvo. Eden teh razpisov je 

bil 13.3.2020. Pred tem razpisom, 10.3.2020,  smo člani Sveta KS Libeliče na dopisni seji 

soglasno sklenili, da teh razpisov ne bomo delali, ker na vasi sodelujemo z domačimi 

društvi, katerim tudi doniramo finančna sredstva za izvedbo posameznih projektov oz. 

nabavo opreme za delovanje. 

 

2. Konec septembra, natančno teden dni pred libeliškim praznikom, bi morali organizirati 

srečanje starejših in invalidnih krajanov, tako kot vsako leto. Ker je teh ljudi več kot 50 in 

ker gre za ljudi rizične skupine, od NIJZ ne dobimo dovoljenja za organiziranje tega 

srečanja.  

Vsako leto na tem srečanju sodelujejo tudi otroci domače šole, ki bodo letos izdelali čestitke 

za te krajane, saj prireditev odpade. 

 

3. Tudi letošnje leto naj bi se v decembru organiziral Dedek Mraz na prostem in sicer kot 

pohod z baklami do igrišča oz. vzletišča, kjer bi bilo potem simbolično obdarovanje. KS 

Libeliče bo za vsakega otroka naše skupnosti, do vključno 5.razreda osnovne šole,  enako 

kot vsako leto, prispevala 10 EUR. V kolikor razmere te prireditve ne bodo dopuščale, se 

seveda ne bo izvedla. 

 

4. Letos je Občinsko priznanje prejelo Društvo za boj proti  raku na dojkah. 

 

5. 15.6.2020 smo prejeli obvestilo Nadzornega odbora o nadzoru delovanja KS Libeliče. 

Pregledali so poslovanje KS Libeliče od leta 2016 do 2019 in na koncu izdali poročilo, kjer 

je bilo navedeno, da so bili zapisniki sestavljeni korektno in da je poslovanje KS Libeliče 

pravilno.  

 

6. 4.3.2020 bi moralo potekati srečanje krajev s starodavnimi kostnicami, ki pa je bilo 

odpovedano.  

 

7. Od podjetja VGP Drava smo prejeli dopis, da se bodo izvajala čiščenja potokov v naši 

krajevni skupnosti. Kolikor smo videli, se vzdrževalno oz. očiščevalna dela na potokih že 

izvajajo. 

G. Rajko Duler je predlagal, da bi se izvedel ogled na terenu, saj so delavci uredili nasip ob 

potoku na Tribeju in Spodnjih Gorčah, sedaj pa lastniki niti s traktorjem ne morejo priti do 

svojih travnikov in gozda, saj na tej lokaciji ni mostu, nasipi pa so previsoki. Nujno bo 

potrebno najti rešitev.   

 

Sklep ad6: Pod točko razno smo najprej opomnili, da smo se člani Sveta KS Libeliče na    

           dopisni seji, dne 10.3.2020 soglasno strinjali, da ne bomo delali javnih razpisov za   

           pokroviteljstvo. 

           Seznanjeni smo bili o nemogoči izvedbi srečanja starejših in invalidnih krajanov, o    

           občinskem priznanju društvu boja proti raku na dojkah, o pregledu delovanja KS   

           Libeliče v letih od 2016 do 2019, o čiščenju vodotokov v krajevni skupnosti ter se   

           soglasno strinjali z organizacijo Dedka Mraza na prostem v decembru. 
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Ad7.    Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

1. V zvezi z odstranitvijo kontejnerja z igrišča je bilo izpostavljeno, da bi bilo potrebno 

objaviti na libeliški spletni strani, če kdo rabi kritino, naj to javi g. Branku Perovnik ali g. 

Bojanu Kraker. 

Prav tako je pri odstranjevanju potrebno les, ki ni poškodovan zložiti ob igrišču in ga 

shraniti za ponovno uporabo pri delih ob postavitvi novega objekta.  

   

2. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje ceste proti Krakerju in sicer, kdo je odgovoren za 

sanacijo te ceste po neurju. Potrebno se je obrniti na JKP Dravograd in sicer na g. Darka 

Ferk oz. na Občino Dravograd in sicer go. Dominiko Knez, ki je pristojna za to. 

 

Sklep ad7: Člani Sveta KS Libeliče, so se strinjali, da je ob odstranjevanju starega objekta na 

igrišču, krajanom potrebno ponudit kritino, če jo kdo potrebuje ter shraniti še uporaben les. 

Prav tako je bilo izpostavljeno, da se je v primeru poškodovanja cest ob neurju potrebno 

obrniti na JKP Dravograd oz. na go. Dominiko Knez, ki je na Občini Dravograd pristojna za 

to. 

 

 

Seja je bila zaključena ob  22.25 uri. 

 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


