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ZAPISNIK 
6.seje Sveta KS Libeliče, 

27.10.2015 

 

 

27.109.2015  ob 19.00 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Joţe Pšeničnik 

sklical 6. sejo Sveta KS Libeliče. 

Prisotni: Joţe Pšeničnik, Valerija Roţej, Darko Prilasnik, Matej Kotnik ter Marija Roţej   

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 5. redne Seje in pregled realizacije sklepov 5. Seje  

4. Proračun 

5. Darila za Dedka Mraza 

6. Novo Leto 

7. Tekoča pošta 

8. Pobude in pripombe svetnikov 

 

 

ad1. 6. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Joţe Pšeničnik. Pozdravil je navzoče  

ter predlagal, da kar preidemo na točko dnevnega reda.  

           

 

ad2. Predsednik sveta KS Libeliče je v tej točki najprej preveril sklepčnost. Prisotni smo bili štirje 

od sedmih članov, kar je pomenilo, da smo sklepčni. Kasneje se nam je pridruţila še peta 

članica, ga. Marija Roţej. 

 

Ponovno je predlagal spremembo dnevnega reda tako, da bi pod 5. točko obravnavali Seznanitev s 

spremembami Statuta Občine Dravograd in zatem preostale točke dnevnega reda. 

 

Tako da je bil spremenjen dnevni red sledeč:  

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev Zapisnika 5. Seje in pregled realizacije sklepov 5. Seje 

4. Proračun 

5. Seznanitev s spremembami Statuta Občine Dravograd  

6. Darila za Dedka Mraza 

7. Novo leto  

8. Tekoča pošta 

9. Pobude in pripombe svetnikov 

 

Spremenjen dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep ad2: Svet KS Libeliče je sklepčen, saj so prisotni štirje člani od sedmih. Kasneje se 

pridruži še peta članica. Soglasno je sprejet na 6. Seji predlagani spremenjeni dnevni 

red. 
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ad3. V točki potrditev zapisnika 5. 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. 

 

- Srečanje starejših krajanov je super uspelo. Predstavljen je bil čudovit kratek kulturni 

program, hrana je bila odlična in starejši krajani so se lepo zabavali in druţili med seboj.  

- Prav tako smo super realizirali zaključek turistične sezone. Organizacija je bila odlična, prav 

tako super udeleţba.  

- Udeleţili smo se tudi jesenskih srečanj in izpeljan je bil tudi ogled Libelič za napovedano 

mnoţico turistov.   

- V naselju Nova vas na Libeliški Gori je ţe asfaltirana predvidena bankina.  

- Največ se je dejansko premaknilo pri projektu izgradnja večnamenske dvorane, saj so na 

teren ţe prišli geodeti, ki so izvedli določena dela in bodo v zvezi s tem podali svoje mnenje.  

- Pristojna sluţba si je tudi ogledala jaške kanalizacije na Vinjerebru.  

- Izvršen je bil tudi ogled ceste proti Mercu. Dotični krajani bodo glede ureditve te ceste še 

sami poslali dopis na Občino Dravograd. 

- Ţal pa se ni še nič premaknilo na področju izgradnje protipoţarnih bazenov na predvidenih 

lokacijah, čeprav so bila za to ţe predvidena finančna sredstva, gasilci pa bi morali 

zorganizirati vse okoli same postavitve le teh. Ponovno se je potrebno obrniti na PGD 

Libeliče glede izvedbe predvidene postavitve omenjenih bazenov, saj so v ta namen na 

razpolago predvidena sredstva s strani Občine Dravograd. Tudi KS Libeliče ima v ta namen 

sredstva v višini 1.500 €, ki jih bo nakazala na račun omenjenega društva.  

 

Sklep ad3:  Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 5. Seje Sveta KS Libeliče 

         Realizirano pa je bilo že sledeče:  

- srečanje starejših krajanov/občanov je super uspelo 

- super uspešen je bil tudi sam zaključek turistične sezone v Libeličah – tako 

organizacija, kot tudi udeležba 

- uspešno smo se udeležili jesenskih srečanj ter izpeljali napovedan ogled Libelič za 

večje število najavljenih turistov 

- v naselju Nova vas na Libeliški Gori je že zasfaltirana predvidena bankina 

- pri projektu izgradnje nove večnamenske dvorane pa so na terenu že bili geodeti, ki 

so opravili določene meritve in bodo podali svoje mnenje 

- izvršil se je tudi ogled jaškov javne kanalizacije na Vinjerebru 

- izveden je bil tudi ogled ceste proti mercu, vendar se bodo tam dotični krajani še 

sami obrnili na Občino Dravograd z dopisom 

- ponovno se je potrebno obrniti na PGD Libeliče v zvezi s postavitvijo protipožarnih 

bazenov na predvidenih lokacijah, saj so v ta namen na razpolago določena finančna 

sredstva s strani Občine Dravograd 

Tudi KS Libeliče bo v ta namen nakazala na račun PGD Libeliče sredstva v višini 

1.500 €.  

 

 

ad4. Zaradi prenosa sredstev iz prejšnjih let,  imamo na računu še kar nekaj sredstev  

          (cca. 10.000 €).  

Vendar bodo določena sredstva leto še porabljena in sicer: 

- 1.100 € za kurilno olje za ogrevanje gasilskega doma 

- 1.500 € za PGD Libeliče za postavitev protipoţarnih bazenov 

- 500 € za Športno društvo Libeliče za pomoč pri izgradnji infrastrukture na igrišču, ki jih 

do sedaj še nismo nakazali, ker lastništvo igrišča še ni urejeno, a upamo, da bo kmalu  

- 350 € za lokalni Karitas za obdaritev otrok za Miklavţa 
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Za naslednje leto planiramo iste tradicionalne prireditve kot doslej, investicijske dejavnosti pa so 

bile tako ţe planirane za obdobje celotnega mandata, tako da bo plan podoben kot prejšnje leto.  

- V letu 2016 nimamo nekih posebnih obletnic v kraju, razen 50 let ljudskega petja. V ta 

namen bo s strani Kulturno prosvetnega društva Libeliče organiziran koncert in planirana 

je tudi izdaja Biltena, tako da  bo KS Libeliče tu priskočila na pomoč. 

- Glede meteornih vod, so bili ţe letos na ogledu različni strokovnjaki, vendar do 

konkretnejših rešitev ni prišlo, tako, da se bomo s to teţavo ukvarjali tudi v prihodnjem 

letu. 

- Glede javne razsvetljave v kraju pa je tako, da se trenutno dela ţe 3. Projekt in sicer za 

izgradnjo te razsvetljave v naselju Gorče, v katerem bo zdruţeno polaganje električnega 

voda v zemljo s strani Elektra Celje ter postavitev avtobusnega  postajališča in javne 

razsvetljave. 

Glede avtobusne postaje, je predlagano, da bi le ta stala pri odcepu k Primoţič Danilu – 

nasproti igrišča, odloţišče pa bi bilo pri odcepu do Kobovca  

- V namen zaščite kulturne dediščine in sicer obnovo obstoječih kriţev in kapelic v kraju, so 

ostala na razpolago neizkoriščena sredstva v višini 1.000 €. G. predsednik je predlagal, da 

bi obnovili »Pavlnov kriţ« na Vinjerebru. Ga. Marija Roţej je povedala, da pozna g. Aleša, 

ki je zaposlen pri Muzeju v Slovenj Gradcu in ima tudi odprt s.p. za restavriranje. 

Dogovorjeno je bilo, da bo g. Roţej kontaktirala tega gospoda, da nam bi poslal ponudbo 

za dela na omenjenem kriţu.  

 

Sklep ad4: Glede proračuna za naslednje leto 2016 smo se svetniki strinjali, da tradicionalne 

prireditve ostanejo iste, prav tako tudi investicijske, saj so bile le te določene za obdobje 

celotnega mandata. 

      

- Pri tradicionalnih dejavnostih bomo dodali le prireditev ob 50 letnici ljudskega petja v 

Libeličah, kjer bo KS Libeliče sodelovala s kulturno prosvetnim društvom Libeliče pri 

izvedbi proslave in izdaji Biltena. 

- Izpostavljene pa so bile še določene zadeve, ki v prejšnjem letu niso bile izpeljane in jih 

bo treba peljati naprej in sicer:  

 Glede meteornih vod v samem središču vasi so bili na ogledu že 

strokovnjaki, a do konkretnih rešitev še ni prišlo, zato bo to 

potrebno rešiti v prihodnje. 

 Glede razsvetljave v kraju pa se sedaj dela že tretji projekt in 

sicer za predel Gorč skupaj s polaganjem el. voda v zemljo in 

postavitvijo avtobusnega postajališča.  

 Glede zaščite kulturne dediščine (križi in kapelice) pa bomo 

pridobili ponudbo za obnovo »Pavlnovega križa« na Vinjerebru 

 

Pod to točko je bilo sklenjeno tudi, da se v letošnjem letu porabijo še sledeča finančna 

sredstva, ki so bila planirana za leto 2015:  

- 1.100 € za kurilno olje za ogrevanje gasilskega doma 

- 1.500 € za PGD Libeliče za postavitev protipožarnih bazenov 

-     500 € za Športno društvo Libeliče za pomoč pri izgradnji infrastrukture na igrišču, ki 

      jih do sedaj še nismo nakazali zaradi neurejenega lastništva 

-   350 € za lokalni Karitas za obdaritev otrok za Miklavža 

 

 

ad5.   V točki  seznanitev s spremembami statuta Občine Dravograd nam je g. predsednik najprej 

podal dejstvo, da se bo na tem področju marsikaj spremenilo. V prvi vrsti so vsi sveti Krajevnih 

skupnosti dolţni ravnati po Statutu in Poslovniku občine. Na internetni strani bo objavljen  
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popravljen Statut Občine Dravograd, v katerem pa ni še nič dorečeno. Po novih pravilih naj bi se v 

prihodnosti na vseh sejah tudi v krajevnih skupnostih uporabljal diktafon za snemanje sej in  

 

katerega zapis naj bi se shranil za obdobje 10 let. Povezano s tem pa naj bi bili drugačni tudi 

zapisniki ter dogovorjeni sklepi, ki naj bi bili zapisani v par stavkih in sicer naj bi bilo navedeno 

kakšen je predlog, kdo je o njem razpravljal in koliko svetnikov je bilo za in koliko proti.   

G. predsednik je v tej točki predlagal, da bi svetniki pregledali popravljeno spremenjeno verzijo 

Statuta in podali mnenje o napisanem. 

 

Sklep ad5:  Predsednik Svet KS Libeliče je vse prisotne svetnike seznanil z dejstvom, da se bo 

Statut Občine Dravograd v prihodnosti spremenil in da bodo vse Krajevne skupnosti v 

Občini morale delovati v skladu s Statutom in  Poslovnikom Občine Dravograd. Prav 

tako je vse pozval, da si ogledajo predlagane spremembe Statuta na internetu in podajo 

svoje pripombe.  

 

 

Ad6 . V točki darila za Dedka Mraza je g. predsednik najprej povedal, da imamo tudi letos v kraju 

podobno št. otrok, ki jih bo obdaril Dedek Mraz, kot v preteklem letu in sicer 19 otrok, ki 

obiskujejo vrtec, 31 otrok, ki obiskujejo OŠ Libeliče ter 9 otrok starejših od 1 leta, ki pa še niso v 

vrtcu. Letos je planirano, da naj bi se Dedek Mraz pripeljal s sankami na dotično lokacijo (npr. 

vzletišče, …) otroci pa naj bi do tam prišli peš z baklami, ki naj bi jih v ta namen izdelali v šoli in 

vrtcu. Lani smo za obdaritev otrok v ta namen porabili cca. 700€. Tudi letos se moramo odločiti 

med dvema opcijama in sicer ali bomo kot lani prispevali manjša darilca v vrednosti do 10 €, ali pa 

nabavimo darilca v vrednosti nekje 3 € preostali denar pa namenimo šoli oz. vrtcu za nakup 

didaktičnih oz. drugih pripomočkov za učenje. Prisotni so se strinjali, da se isto kot lani prispeva  

10 € po otroku, šoli in vrtu pa je didaktične pripomočke dolţno priskrbeti ministrstvo za šolstvo.  

  

Sklep ad6: Za Dedka Mraza bomo tudi letos obdarili vse otroke, ki obiskujejo OŠ in vrtec v 

Libeličah ter otroke stare nad 1 leto. Prejeli bodo darila v vrednosti 10 €.  

 

 

Ad7. Pod točko novo leto je g. predsednik predlagal, da bi organiziranje  praznovanja letos  

mogoče  prevzelo ŠD Libeliče oz. PGD Libeliče, KS Libeliče pa bi financirala čaj in pecivo do 

vrednosti 150€. 

G. predsednik je še predlagal, da bi g. Kotnik pobrskal po internetu za laser šov ali kaj podobnega 

seveda v okviru naših finančnih zmoţnosti. 

 

Sklep ad7: Za Novo leto je g. predsednik podal mnenje, da bi organizacijo praznovanja letos 

mogoče prevzelo ŠD oz. PGD Libeliče, KS Libeliče pa bi poskrbelo za financiranje čaja in 

peciva v vrednosti do 150 €. G. Kotnik pa bo vseeno še malce pobrskal po internetu, če bi za 

soliden denar uspel najti koga, ki bi izvedel kak šov (npr. laser). 
 

 

Ad8. Pod točko tekoča pošta smo razpravljali o sledečih zadevah:  

 

1. G. predsednik je ponovno spomnil na problem meteornih vod v samem centru Libelič in na 

potoke. Glede urejanja le teh se je ţe večkrat obrnil na go. Flis, ki je v Občini Dravograd 

odgovorna za to. Ponovno se bo potrebno obrniti nanjo, da bo urgirala naprej na drţavno 

raven, saj je za urejanje potokov in hudournikov pristojna drţava. G. predsednik  pa je do 

sedaj prejel tudi informacijo, da se bo s 1.1.2016 formirala nova agencija katere pristojnost 

bo urejanje vodotokov.  Zato bi bilo dobro, da bi s svojo prošnjo oz. vlogo čim prej urgirali 

pri njej. 
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2. G. predsednik je podal informacije glede ureditve ceste in potoka proti Nedogu. In sicer je 

povedal, da se je na dan razpis Občine Dravograd prijavilo 10 izvajalcev in 6 jih je bilo  

potem dejansko na odpiranju ponudb. Pri ponudnikih pa je prišlo kar do velikih odstopanj 

glede vrednosti in sicer več kot 100 % med najniţjo (cca. 247.000€)  in najvišjo (554.000 €)  

vrednostjo. Ponudbo z najniţjo vrednostjo je podalo podjetje Slemenšek. 7.11.2015 pa 

poteče zakonski rok za izbiro izvajalca, ki mora potem v 15 dneh po izboru pričeti z deli.  

 

3. G. predsednik je podal tudi informacije v zvezi z begunci, ki prehajajo našo drţavo. V 

primeru, da bo val beguncev še večji, je drţava določila, da bodo le te preusmerili tudi k 

nam na Koroško. Uredil naj bi se zbirni center za begunce, za kar sta bili predlagani dve 

opciji in sicer na Viču  oz. na Holmecu v soodvisnosti od tega, kjer bo svoj center 

organizirala Avstrija. Izbira lokacije pa se bolj nagiba k Holmecu, saj tam poteka ţeleznica 

in bi bilo mogoče begunce tako prepeljati iz juţne meje direktno v Avstrijo in bi se sam 

popis lahko vršil kar na vlaku. V primeru pa, da bi bila izbrana lokacija Vič, bi nekje na meji 

postavili šotor.  

V primeru, da bo v zvezi s to problematiko dejansko prišlo do realizacije, bomo imeli še 

dodatno izredno sejo Sveta KS Libeliče.    

 

Sklep ad8:         
          8.1  V zvezi s problematiko meteornih vod in ureditvijo potokov v Libeličah je ponovno  

                 potrebno urgirati na Občino Dravograd. Poslati je potrebno ponovno prošnjo ge.  

                 Flis, ki naj bi potem urgirala naprej na državno raven, saj je za ureditev vodotokov              

                 pristojna država oz. od nje določena agencija.  

          8.2 Na razpis za ureditev ceste proti Nedogu se je prijavilo 10 ponudnikov, na odpiranju 

                ponudb pa jih je bilo dejansko prisotnih 6.  Prišlo je do velike razlike v vrednosti in  

                sicer več  kot 100 % med najnižjo in najvišjo vrednostjo. 7.11.2015 poteče rok in če  

                ne bo pritožb, bo izbrani ponudnik po preteku 15 dni moral pričeti z deli.     

          8.3 Podana je bila informacija v zvezi z begunci in sicer v primeru, da se bo prehod  

                beguncev čez Slovenijo preusmeril tudi preko Koroške bo potrebno za izhod države 

                v sosedno Avstrijo postaviti šotor v namen zbirnega centra. Obstajata dve opciji in  

                sicer na Viču oz. na Holmecu, kjer je možnost direktnega prehoda v Avstrijo zaradi  

                železnice.  V primeru, da dejansko pride do te opcije bo sklicana izredna seja Sveta              

                KS Libeliče.  

 

 

Ad9. Pod točko pobude in pripombe svetnikov smo razpravljali o sledečih zadevah:  

 

1.G. Kotnik Matej je povedal, da asfalt na cesti pri Jaklnu ţe konkretno poka in da bi bilo potrebno 

pri pristojnih na Občini vprašat, če je moţna kakšna reklamacija do izvajalca, oz. je potrebno 

zadevo čim prej sanirati.  

 

2.G. predsednik je predlagal, da g. Kotnik Matej priskrbi 7 USB ključev za svetnike, da bomo lahko 

shranjevali dokumentacijo v elektronski obliki.  

 

Drugih pobud in pripomb svetnikov pod to točko ni bilo. 

 

Sklep ad9:  

          9.1 Pri pristojnih na Občini Dravograd se je potrebno pozanimat v zvezi z reklamacijo  

                del  oz. sanacijo asfalta pri Jaklu, ki je že konkretno poškodovan.  

          9.2 Za svetnike KS Libeliče bodo nabavljeni USB ključi, da bo vsak lahko imel     

               dokumentacijo v zvezi z delom v KS shranjeno v elektronski obliki.  
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Seja je bila zaključena ob  21.35 uri. 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče       Zapisala 

Joţe Pšeničnik         Valerija Roţej 


