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

  Libeliče, 11.05.2017 

ZAPISNIK 
10.seje Sveta KS Libeliče, 

11.05.2017 

 

11.05.2017  ob 20.00 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik 

sklical 10. sejo Sveta KS Libeliče. 

 

Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Darko Prilasnik,, Matej Kotnik, Marija Rožej, Rajko Duler 

 

Opravičeno odsoten: Rok Plešivčnik 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS ter  pregled realizacije sklepov 9. Seje Sveta KS  

4. Aktualne zadeve in prihajajoči dogodki (prireditev »Od lipe do lipe«, usposabljanje za uporabo 

defibrilatorja, ureditev gozdne učne poti »Uharica«, …) 

5. Predlogi za podelitev občinskih priznanj, nagrade Občine Dravograd in naziva »častni občan« za 

leto 2017 

6. Pobude in pripombe svetnikov 

7. Razno 

 

ad1. 10. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je 

navzoče ter predlagal, da kar preidemo na 2. točko dnevnega reda.  

           

 

ad2. Predsednik sveta KS Libeliče je v tej točki najprej preveril sklepčnost. Prisotnih nas je bilo 

pet članov od sedmih, kar je pomenilo, da smo sklepčni. Kasneje se nam je pridružil še šesti 

član g. Rajko Duler. G. Rok Plešivčnik se je opravičil.  

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep ad2: Svet KS Libeliče je sklepčen, saj je prisotnih pet od sedmih članov. Kasneje se je 

pridružil še šesti član.  Soglasno je sprejet predlagani dnevni red. 

 

ad3.  Potrditev zapisnika 9. Seje sveta KS  ter pregled realizacije sklepov 9. Seje sveta KS  

 

V točki potrditev zapisnika 9. Seje sveta KS Libeliče ter pregled realizacije sklepov, je g. 

predsednik KS Libeliče najprej povedal, da so vsi člani sveta prejeli zapisnik po elektronski pošti, 

da so si ga lahko ogledali ter kar prešel na realizacijo takrat sklenjenih zadev.  

 

- program dela za leto 2017 je bil  sestavljen podobno kot v prejšnjih letih (tradicionalne in 

investicijske dejavnosti) ter da je bil finančni plan prilagojen le temu 

- aktualne zadeve (nabava kurilnega olja, denar za protipožarne bazene, nabava daril za 

Dedka Mraza, nabava ogrevane omarice za defibrilator, …)  so bile realizirane 

 

 

- realizirane so bile tudi pobude in pripombe svetnikov 

 

Zapisnik je bil soglasno potrjen! 

mailto:krajevnaskupnost@libelice.si
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Sklep ad3:  Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 9.seje Sveta KS Libeliče.  

Realizirane so bile takratne aktualne zadeve in pobude svetnikov.  

 

 

ad4. Aktualne zadeve in prihajajoči dogodki:  

  

- prireditev »Od lipe do lipe« 

Organizirana naj bi bila v začetku junija, odvisno od gasilskih tekmovanj. Od g. Roka 

Plešivčnik smo telefonsko prejeli informacijo, da bodo gasilska tekmovanja v Občini 

Dravograd potekala 9. in 11. junija, tekmovanja na regijski ravni pa 17. in 18. junija. Na 

osnovi teh podatkov je bilo odločeno, da se prireditev izvede 10. junija popoldne.  

Prostor za prireditev bo zopet nudil CŠOD Dom Ajda, za kulturni program bo poskrbelo 

Kulturno prosvetno društvo Libeliče, PGD Libeliče za pijačo in KS Libeliče za hrano. 

Predlagano je bilo, da bi letos obiskovalcem mogoče zopet ponudili bograč (za pomoč se bi 

obrnili na g. Branka Ferk, g. Rajka Duler oz. g. Zlatka Zalesnik). Za ozvočenje pa bo kot 

vsako leto poskrbel g. Zlatko Zalesnik. G. predsednik je predlagal, da bi letošnjo 

organizacijo prevzela g. Matej Kotnik in g. Darko Prilasnik, ostali pa bi seveda pomagali pri 

postavitvi miz in klopi in ostalem. 

 

- usposabljanje za uporabo defibrilatorja 

Usposabljanje bo potekalo v petek 19.5.2017 ob 19.30 uri v dvorani gasilskega doma v 

sodelovanju organizacije Rdečega križa,  KS Libeliče in PGD Libeliče.  

 

- Ureditev gozdne učne poti »Uharica« 

G. predsednik je prisotnim posredoval informacijo, da je na spletu na razpolago aplikacija 

»CŠOD misija«, ki vodi po učnih poteh v Sloveniji. V bodoče bo tu zajeta tudi naša učna 

pot. Na poti naj bi bile nove dodatne točke. Ko bodo za le te pripravljene tudi table, bo 

organizirana akcija postavitve le teh. Ker je na tej poti tudi točka, kjer naj bi bila 

predstavljena lovska preže, je g. predsednik apeliral na lovce (že na občnem zboru LD 

Libeliče), da bi postavili eno manjšo lovsko prežo v ta namen. G. Darko Prilasnik je zatrdil, 

da bo pobudo prenesel naprej v lovsko družino.   

 

Sklep ad4: Pod točko aktualne zadeve in prihajajoči dogodki je bilo sklenjeno sledeče:  

- Prireditev »Od lipe do lipe« bo potekala 10.6.2017 na CŠOD Dom Ajda v sodelovanju 

med CŠOD,  KS Libeliče, Kulturno prosvetnim društvom Libeliče in PGD Libeliče.   

- Usposabljanje za uporabo defibrilatorja bo potekalo v petek 19.5.2017 ob 19.30 uri v 

dvorani gasilskega doma v sodelovanju organizacije Rdečega križa, KS Libeliče in 

PGD Libeliče.  

- Naša učna pot »Uharica« bo zajeta v aplikacijo »CŠOD misija« zato bodo določene 

dodatne nove točke. Ko bo vse urejeno in bodo pripravljene tudi table, bo potekala 

delovna akcija za ureditev te poti.  

 

 

ad5. Predlogi za podelitev občinskih priznanj, nagrad Občine Dravograd  in naziv častni občan:  

G. predsednik je želel od svetnikov slišati predloge za  občinska priznanja. Hkrati je povedal, da je 

Kulturno prosvetno društvo Libeliče za to priznanje predlagalo go. Jožico Srebotnik Zalesnik, za 

njeno dolgoletno delo na področju kulture.  

 

 

Svetniki so podprli predlagano kandidatko, s tem da so poudarili, da bi bila primerna kandidatka 

tudi ga. Irma Knez, ki prav tako že dolga leta aktivno sodeluje na kulturnem področju.  
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Za nagrade Občine Dravograd so običajno predlagana društva, ki praznujejo okrogle obletnice. Ker 

v kraju takega društva letos nimamo, tudi ni bilo predlogov. Enako tudi ni bilo predlogov za 

»častnega občana«.  

 

Sklep ad5: Za občinsko priznanje so svetniki soglasno podprli predlagano kandidatko s strani 

Kulturno prosvetnega društva, go Jožico Srebotnik Zalesnik, za drugo leto pa bi 

predlagali še go. Irmo Knez.  Predlogov za občinsko nagrado in naziv častnega občana 

ni bilo.  

 

 

ad6.   Izpostavljene se bile sledeče pobude svetnikov:  

 

1. Svetnike je zanimalo, kdaj se bo uredila glavna cesta med Dravogradom in Libeličami pri 

Renerju, kjer reka Drava na treh straneh spodjeda državno cesto in bi kaj kmalu lahko prišlo 

do nesreče. G. predsednik je prisotne seznanil z dejstvom, da se država in Dravske 

elektrarne dogovarjajo o sanaciji, vendar rešitve še ni na vidiku.  

 

2. Opozorjeno je bilo tudi na občinsko cesto, ki poteka iz Libelič proti Domu Ajda in sicer v 

križišču pri mostu, kjer se cesta prav tako nevarno poseda. G. predsednik je prisotnim 

povedal, da si je zadevo že ogledal geodet in da je bilo ugotovljeno, da druge rešitve ni 

kakor da se naredijo piloti.  

 

3. Problem posedanja asfalta in prepotrebna ograja ob potoku pri Kupniku je prav tako pereč 

problem, saj je podlaga že tako načeta, da ograje enostavno ni mogoče zmontirati, ker je ni 

kam fiksirati.  

 

4. Zopet bi bilo potrebno očistit potok, ki teče skozi vas in sicer po celotni strugi do izliva v 

reko Dravo in ne samo na določenih odsekih, saj to nima smisla in voda zopet vse nanese 

skupaj. Velik problem je pri Perovnik Francu, kjer se ruši že zidani del struge. Ponovno je 

potrebno poslati e-mail na podjetje VGP Drava v zvezi s prepotrebnim čiščenjem potočne 

struge.   

 

5. G. predsednik je bil mnenja, da bi poslali dopis na SAZAS, da bi nam, če bi bilo mogoče, 

zaračunal neko povprečnino za vse tradicionalne prireditve v kraju, da v bodoče ne bi 

prihajalo do neljubih sporov.  

 

6. V preteklosti so že potekali dogovori, da bi se nabavil šotor za razne prireditve skupaj z 

gasilci in Civilno zaščito. Iz tega dogovarjanja ni prišlo do rezultatov, zato bo KS Libeliče  

najverjetneje morala srednje velik šotor (nekje za 100 ljudi) nabaviti skupaj s PGD Libeliče 

in Kulturno prosvetnim društvom Libeliče.  

 

7. V zvezi z objektom na mejnem prehodu se občina Dravograd in poslanec g. Kopmajer 

trudita, da bi objekt v celoti prišel v last Občine Dravograd in bi potem en del dobila na 

razpolago KS Libeliče, en del pa bi mogoče lahko dali v najem.  

Poleg tega je potrebno nujno preplastiti asfalt med obema stavbama (slovensko in 

avstrijsko), ker so čez celo cestišče luknje, ki se jim ni več mogoče ogniti.  

 

8. Projekt »Razsvetljava, pločnik in nova avtobusna postajališča na Gorčah« je zopet obstal. 

Od tega pa bomo zaenkrat dobili najverjetneje dve luči ob cesti pod šolo? 
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9. Glede hitrostne omejitve na cesti iz Libelič proti Ajdi na odseku od krožišča naprej, smo 

dobili pozitiven odgovor. Ne bodo se sicer postavljale hitrostne ovire, na cestišče pa bodo 

narisali debelejše bele črte kot opozorilo in s prometnim znakom omejili hitrost na 30km/h. 

Podoben predlog je bil posredovan naprej tudi za glavno cesto pri župnišču, kjer je izredno 

nevarno v času verouka, ko otroci prihajajo oz. zapuščajo župnišče.  

Prav tako bi bilo potrebno prestaviti pot, ki vodi od cerkve proti župnišču, saj se stopnice 

iztekajo neposredno pravokotno na glavno cesto in sicer poševno po travniku pod cerkvijo. 

Tam je cesta državna in mora navodila dati Direkcija RS.  

 

10.   Glede na dejstvo, da se je z izgradnjo novih hiš v Novem naselju na Libeliški Gori, 

povečalo tudi število prebivalstva in glede na to, da bodo naslednjo leto ponovno volitve, bi 

bilo dobro  spremeniti tudi volilne enote v naši Krajevni skupnosti in sicer iz zdajšnjih 

sedem, na osem, tako da bi dobili dodatno volilno enoto za Novo naselje na Libeliški Gori.   

 

Sklep ad6:  Pobude in pripombe svetnikov:  

1. Potrebno se je pozanimati, kdaj se misli urediti glavna cesta med Dravogradom in 

Libeličami (pri Renerju), kjer Drava nevarno spodjeda cestišče.  

2. Pozanimati se je potrebno tudi glede lokalne ceste Libeliče – Libeliška Gora, kjer se pri 

mostu na razpotju za Ajdo cesta nevarno poseda.  

3. Potrebna je namestitev zaščitne ograje ob potoku pri Kupniku, ker se cestišče prav 

tako poseda. 

4. Ponovno bi bilo potrebno očistiti potok, ki teče skozi vas, a tokrat v celoti vse do izliva 

v reko Dravo. 

5. Poslati je potrebno dopis na SAZAS glede zaračunavanja povprečnine za vse 

tradicionalne prireditve v kraju.  

6. Potrebno bo nabaviti srednje velik šotor (cca. 100 oseb) za razne prireditve v 

sodelovanju s PGD Libeliče in Kulturno prosvetnim društvom Libeliče.  

7. Potrebna je preplastitev asfalta na državni cesti na meji z Avstrijo med obema 

mejnima objektoma ter čim rej rešiti lastništvo objekta na mejnem prehodu. 

8. Na pristojne se je ponovno potrebno obrniti za informacije glede projekta »Izgradnje 

pločnika, razsvetljave in avtobusnih postajališč na Gorčah« 

9. Na lokalni cesti iz Libelič proti Libeliški Gori na odseku  iz krožišča bodo namesto 

hitrostnih ovir zaradi prehitre vožnje kot opozorilo narisane debelejše bele črte in 

postavljeni prometni znaki z omejitvijo hitrosti na 30 km/h.  Podobno je potrebno tudi 

na glavni cesti iz centra Libelič proti državni meji pri župnišču.  

10. Ponovno je potrebno na pristojne iznesti pobudo za večje število volilnih enot v KS 

Libeliče (iz sedem naj bi se povečalo na osem volilnih enot) zaradi novih hiš na 

Libeliški Gori.  
 

 

Ad7.   Pod točko razno je bilo izpostavljeno sledeče:  

 

1. Jutri v petek 12.5.2017 ob 17.00 uri bo otvoritev ceste  proti Nedogu in bi bilo dobro, če bi 

se vsi svetniki KS Libeliče lahko udeležili tega dogodka.  

 

2. G. Matej Kotnik je zopet opozoril na muldno pri Perovnik Branku, kjer dež nenehno izpira 

pesek na cesto in je zelo nevarno. Pozanimati se bi bilo treba, če je mogoče, da bi se odsek 

nekje 20 metrov preplastil z asfaltom.    

 

3. Glede večnamenske dvorane smo prejeli informacijo, da je zadeva trenutno zadržana s strani 

ge. Županje, saj naj bi se nanjo obrnila anonimna odprava iz Libelič, ki naj bi trdila, da 

izbrana lokacija nikakor ni primerna za postavitev takšne dvorane.  
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4. Lastništvo igrišča je prav tako v mirovanju, saj je zadeva na sodišču? 

 

5. Glede stare Ringove hiše v centru Libelič, ki je ocenjena na vrednost 50.000 € in bi bila 

primerna za socialna stanovanja, smo prejeli informacijo, da Občina nima sredstev za 

odkup, da pa bo odkup zajet v plan za naslednja štiri leta.  

 

6. Mobitel signal je v kraju še vedno zelo slab in ko se je pred časom na Domu Ajda sprožil 

alarm za uhajanje plina, g. Matej Kotnik, ki se je ravno v tem času nahajal v bližini, ni 

mogel poklicati pomoči, ker ni imel slovenskega signala, na avstrijski signal pa se mu je 

javljal center iz sosednje Avstrije in sicer iz Wolfsberga.   

Ponovno je potrebno poslati dopis odgovornim, da se končno nekaj uredi, saj je lahko v 

bodoče od tega odvisno tudi človeško življenje. 

 

Sklep ad7:  Pod točko Razno je bilo opozorjeno na naslednje zadeve:   

1. Jutri v petek 12.5.2017 bo otvoritev nove ceste proti Nedoku  in zaželena je prisotnost 

vseh svetnikov.  

2. Pri Perovnik Branku  bi bilo potrebno dodatno asfaltirati muldno v dolžini cca 20 

metrov zaradi izpiranja peska z bankine ob nalivih. 

3. Potrebno pridobiti dodatne informacije v zvezi z zadržanjem projekta »Izgradnja 

večnamenske dvorane v Libeličah«. 

4. Kako daleč je z lastništvom igrišča? 

5. Občina Dravograd trenutno nima interesa oz. sredstev za odkup stare Ringove hiše v 

centru Libelič za ureditev socialnih stanovanj.  

6. Ponovno poslati dopis odgovornim zaradi slabega Mobitel signala v naši Krajevni 

skupnosti.  

 

 

Seja je bila zaključena ob  21.50 uri. 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče       Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


