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285.02.2016  ob 15.00 uri je v dvorani gasilskega doma ţupanja Občine Dravograd ga. Marijana 

Cigala na pobudo Sveta  KS Libeliče sklicala Zbor Krajanov – občanov  KS Libeliče. 

Prisotni: 49 krajanov KS Libeliče ter gostje ţupanja Občine Dravograd ga. Marijana Cigala, 

podţupan Občine Dravograd g. Anton Preksavec, vodja referata za gospodarske dejavnosti Občine 

Dravograd  g. Marko Verčnik ter pravnik Občine Dravograd g. Črtomir Epšek 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav 

2. Poročilo predsednika KS Libeliče o delu v KS Libeliče v letu 2015 

3. Podaja predlogov in stališč občanov – krajanov k projektom, ki so v Načrtu razvojnih 

programov za obdobje 2016 – 2019 predvideni v KS Libeliče 

4. Razno  

 

 

ad1. Zbor krajanov – občanov je sklicala ţupanja Občine Dravograd na pobudo Sveta KS Libeliče.  

Pozdravila  je vse navzoče ter predala besedo direktorici Občinske Uprave Občine Dravograd 

ge. Dominiki Knez. Le ta je v uvodu prav tako najprej lepo pozdravila vse prisotne in 

povedala, da je s februarjem 2016 v veljavi nov Statut Občine Dravograd, ki  določa da lahko 

Zbor krajanov – občanov skliče ţupan občine in ne več Svet posamezne krajevne skupnosti. 

Seveda pa ima Občina Dravograd v izdelavi še dodatni odlok o krajevnih skupnostih. Prisotne 

je seznanila z dejstvom, da je Zbor krajanov – občanov sklepčen v kolikor je prisotnih 5% 

volilnih upravičencev kar v Libeličah predstavlja 24 polnoletnih oseb. Ker je na Zboru 

dejansko prisotnih 49 krajanov Libelič je Zbor krajanov – občanov sklepčen in lahko 

nadaljuje z delom.  

          

          V tem trenutku je za besedo prosil g. Adrijan Zalesnik, ki je dal repliko na pravkar navedeno. 

Povedal je, da je smešno, da zbor krajanov Libelič vodijo gostje iz Občine Dravograd, ker v 

Statutu piše, da je Statut krajevne skupnosti veljaven dokler ne stopi v veljavo nov Odlok o 

Krajevnih skupnostih, ki pa je trenutno še v izdelavi. Zato predlaga, da upoštevamo obstoječ 

Statut Krajevne Skupnosti Libeliče in Zbor krajanov vodimo na način kot je tam določeno in 

sicer, da izvolimo delovno predsedstvo (delovnega predsednika, zapisnikarja in dva 

overovatelja zapisnika).  

          Ga. ţupanja in ostali gostje so se strinjali z navedenim potekom Zbora krajanov.   

         

         Tako je predsednik KS Libeliče g. Joţe Pšeničnik predlagal sledeče delovno predsedstvo:    

- delovni predsednik g. Joţe Pšeničnik 

- zapisničarka ga. Valerija Roţej 

- overovatelja zapisnika g. Marko Prevolčič ml. in g. Darko Prilastnik 

Delovno predsedstvo je bilo soglasno potrjeno! 
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Delovni predsednik g. Joţe Pšeničnik je najprej obţaloval negativen pričetek Zbora krajanov 

Libelič, nato pa lepo pozdravil vse prisotne krajane – občane, še posebej goste, ţupanjo 

Občine Dravograd go. Marijano Cigala, podţupana Občine Dravograd g. Antona Preksavec, 

direktorico Občinske uprave go. Dominiko Knez, pravnika Občine Dravograd g. Črtomira 

Epšek in vodjo Referata za gospodarske dejavnosti g. Marka Verčnik.   

Hkrati pa se je zahvalil za sodelovanje, pomoč in informiranje vsem gostom in Občinski 

upravi. 

Predlagal je še potrditev dnevnega reda, ki je bil prav tako soglasno potrjen s strani prisotnih 

krajanov.   

  

Sklep ad1: Potrjeno je bilo predlagano delovno predsedstvo:  

- predsednik: g. Jože Pšeničnik  

- zapisničarka: ga. Valerija Rožej 

- člana – overovatelja zapisnika : g. Marko Prevolčič ml. in g. Darko Prilasnik  

 

 

ad2. Delovni predsednik g. Joţe Pšeničnik je v tej točki podal poročilo o delu KS Libeliče v letu 

2015. Najprej je pojasnil, da sam program dela obsega tradicionalne in investicijske aktivnosti in da 

je bilo v letu 2015 realizirano sledeče:  

 

Tradicionalne aktivnosti  2015: 

Te aktivnosti so se realizirale v sodelovanju s PGD Libeliče, Kulturno prosvetnim  društvom 

Libeliče, Športnim društvom Libeliče, krajevno sekcijo Rdečega kriţa in Karitasa, Aktivom 

kmečkih ţena, Domom Ajda ter seveda otroki OŠ Libeliče in Vrtca Libeliče.  

 

1.    Obisk starejših občanov (december) 

G. predsednik je skupaj s predstavnikom RK obiskal starejše občane v  našem kraju.  

2.    Obdaritev otrok za Dedka Mraza (december) 

Dedek Mraz in Boţiček sta se pripeljala kar z letalom in obdarila 63 otrok starih do 10 let.  

3.    Korajža velja (01.02.2015) 

4.    Pustovanje (povorka od gasilskega doma do igrišča na Gorčah) 

5.    Materinski dan (14.03.2015)  

Gre za kombinacijo praznovanja z dnevom ţena, kot je ţe ustaljena praksa. 

6.    Srečanje krajanov »Od lipe do lipe« (21.06.2015) 

7.    Srečanje starejših občanov (27.09.2015) 

8.    Dan odprtih vrat – krajevni praznik – kostanjev piknik (04.10.2015) 

Pomembno praznovanje v kraju, ki je bilo zelo dobro obiskano. 

9.  Zbor krajanov (18.01.2015) 

10.  Izdajanje dvomesečnika »Libeliški glasnik« 

Ponovno zahvala g. Adrijanu Zalesniku za aţurno urejanje našega glasnika in tudi spletne 

strani na internetu. 

11. Vzdrževanje učne poti »Velika uharica« 

Vzdrţevalna dela so se izvedla spomladi v sodelovanju z učnim centrom Ajda in seveda 

krajani, ki so sodelovali v akciji.  

 

Investicije in aktivnosti 2015: 

1. gramoziranje gozdnih cest  

2. pomoč pri obnovi stanovanjske hiše g. Valentina Smrečnik po požaru 

3.sodelovanje na srečanju objezerskih občin 

4. čistilna akcijav kateri je sodelovalo 67 krajanov 

5. postavitev informacijskih tabel in droga za zastavo v krožišču 

6. obnova Pavlnovega oz. Vranšekovega križa 
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7. postavitev zaščitnih ograj v novem naselju na Libeliški Gori 

8. pričetek del na odseku ceste proti Nedogu 

9. namenska sredstva Prostovoljnemu gasilskemu društvu Libeliče za protipožarno zaščito 

(izgradnjo protipožarnih bazenov) 

 

G. predsednik je ob predstavitvi realizacije v letu 2015 še izrazil upanje, da bi v bodoče bilo čim 

več investicij v razvoj kraja in čim manj za sanacije.  

Finančna sredstva KS Libeliče, s katerimi operiramo so 8.588,67 € 

- Stroškov je bilo 12.319,30  

- Prenos iz prejšnjih let cca. 7.000,00 € 

- Saldo  je cca 4.000,00 € 

 

Po podanem poročilu je g. predsednik odprl razpravo na poročila. Prisotne je v tej točki samo še 

zanimalo po kakšnem ključu se krajevnim skupnostim dodeljujejo finančna sredstva. 

Za izračun je potrebno število prebivalcev (1.1.2014 je bilo v KS Libeliče  555 prebivalcev, kar 

pomeni 5.391,21 €), število kilometrov cest (skupno jih imamo 14,37 km kar znaša 735,10 € in 

objekti (125,00 m2, kar pomeni 1.111,93 €). Skupno torej 7.317,76 €. Po 5. Členu 2. Odstavka pa 

smo opravičeni še do dodatka v višini  1.926,54 €. 

 

 

Sklep ad2: Prisotnim so bile predstavljene realizacije planiranega v letu 2015 na 

tradicionalnem in investicijskem področju. Predstavljena so bila finančna sredstva s 

katerimi KS Libeliče operira in kriteriji za izračun in dodelitev fin. sredstev naši  

Krajevni skupnosti s strani Občine Dravograd.  

          Poročilo g. predsednika je bilo soglasno potrjeno!  

 

 

 

Ad3. Delovni predsednik g. Joţe Pšeničnik je v tej točki predstavil program investicij v letih 2016 

do 2019:  

 

Predvidene investicije v letu 2016: 

 

1.  Asfaltiranje ceste v Tribeju proti Nedogu in ureditev struge potoka 

    O tem projektu je najprej podal nekaj informacij g. Marko Verčnik in sicer je povedal, da gre za  

    odsek ceste v skupni dolţini 857 metrov in ureditev potoka,  za kar so v letu 2016 namenjena  

    sredstva v višini 200.000 € in v letu 2017 160.000 € za poplačilo. Dela so ţe v polnem teku in naj  

    bi bila zaključena v novembru 2016. Vrednost projekta je 270.000 € brez DDV-ja, dela pa izvaja  

    podjetje Slemenšek. Prisotne je seznanil še z dejstvom, da je vloga ge. Berte Adam za protiprašno  

    zaščito ob tem projektu postala brezpredmetna, saj bo cesta tako ali tako na novo asfaltirana.   

   Predsednik g. Joţe Pšeničnik je pohvalil izvrstno sodelovanje z g. Sedeljškom s katerim je sam na  

   vezi, enako pa tudi g. Rajko Duler, v primeru, da bi prišlo do kakšnih zapletov oz. nejasnosti. 

    

Predsednik je v tej točki pozval prisotne za mnenja o projektu, ki se izvaja, ki so bili sledeči:  

- načeloma so domačini zelo zadovoljni, da je končno prišlo do realizacije 

  

- g. Emil Roţej je opozoril, da so se regulacije potoka lotili na napačni strani in sicer na sredini, 

namesto pri glavni cesti ter da je nesmiselno, da bodo obnavljali oba mostova med Stankom in 

Ivanom Adam, namesto, da bi cesto in potok speljali naravnost in bi bili tako tudi stroški verjetno 

dosti manjši.  

 Ob tem je ga. ţupanja povedala, da se bo potok reguliral samo na odseku, kjer gre za 

rekonstrukcijo ceste, ker hudourniki niso last občine temveč drţave in da se bodo za del do glavne  
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ceste ponovno obrnili na drţavo, da uredi vse potrebno. Glede same regulacije  potoka pa je 

povedala, da so v projektiranju sodelovali sami strokovnjaki in da dela potekajo tako kot je  

predlagal pristojni hidrolog in da sama ne dvomi, da bo vse narejeno ustrezno. Povedala je da  bo 

regulacija narejena zelo bogato, kar neposredno vpliva na visoke stroške projekta. Kar nekaj teţav 

pa je bilo tudi z lastniki zemljišč.  

 

- g. Rajko Duler je opozoril na dejstvo, da bo sedaj potok speljan čisto naravnost, da bo struga lepo 

urejena, da pa bo verjetno nastal problem, ko bo ob neurju prišla velika količina vode, ki bo po lepo 

urejeni strugi z veliko hitrostjo in močjo pritekla do ceste, kjer pa se struga zmanjša in zoţa zato bo 

voda najverjetneje prestopila bregove in zopet poplavljala hiše v bliţino kot je ţe bilo.  

Ga. ţupanja je bila zopet menja, da so pri projektu sodelovali strokovnjaki in ona ne dvomi, da je 

bilo pravilno planirano.  

 

-ga. Marija Roţej je ob tem opozorila, da bi bilo potrebno, da bi si nekdo od stroke prišel pogledat, 

kako se zemlja zaradi del nalaga v spodnjem delu struge potoka 

 

-g. Adrijan Zalesnik pa je opozoril na cesto nasproti Kupnika, saj so tam nastale jame zaradi 

tovornjakov, ki vozijo na delovišče. Dodatni problem pa je še v tem, da tam poteka tudi 

kanalizacija. 

G. Verčnik je ob tem zatrdil, da v kolikor bo izvajalec del cesto poškodoval, jo bo moral tudi 

sanirati.  

 

Predsednik g. Joţe Pšeničnik je bil mnenja, da je prav, da se opozori na nastale situacije oz. 

nepravilnosti. 

 

 

2. podporni zid na pokopališču 

   Nujno je potrebno obnoviti zid na dveh koncih in sicer na zgornji strani pri kriţu in na spodnji 

   strani pri vratih. V ta namen so planirana sredstva v višini 20.000 €. 

   G. Verčnik je prisotnim povedal, da bodo dela izvedena poleti 2016, da se bo na dotičnih mestih      

   odkopalo, naredila sidra in nato popravil zid.  

   G. Adrijana Zalesnika je zanimalo, kaj pa v zvezi s to prenovo meni Spomeniško varstvo in kaj je    

   s celotnim obzidjem na spodnji strani, ker je uničeno in se bo kar naenkrat porušilo na glavno  

   cesto.  

   G. Verčnik je povedal, da je Spomeniško varstvo dalo soglasje za izvedbo del, ki jih bo tudi 

   nadziralo. Za preostali del obzidja pa je povedal, da trenutno ni planirano nobeno popravilo.  

  

 

3. razsvetljava v vasi  

   Predvidena sredstva za izgradnjo razsvetljave v vasi so v letu 2016 10.000 € in nato še v letu 2017  

   15.000 €.  

   Skozi vas je problem, ker je preozko in ni mogoče narediti pločnikov. Prav tako je bila opuščena  

   ideja, da bi pešpot uredili nad potokom. Dejstvo je, da bi bilo razsvetljavo potrebno najprej urediti   

   v sami vasi, šele potem proti Gorčam in kasneje v novem naselju na Libeliški Gori. Na Gorčah bo  

   letos Elektro kopal in polagal električni kabel v zemljo, zato je smiselno, da se hkrati poloţi tudi 

   kabel za razsvetljavo, vendar je ob tem treba upoštevati kje bo kasneje zgrajen pločnik in kje bo 

   nova avtobusna postaja, saj je sedaj na popolnoma neprimernem mestu.  

 

G. Mihael Pšeničnik je bil mnenja, da bi bilo najbolje, če bi se pločnik in razsvetljava izgradila 

sočasno, če pa zaradi finančnih sredstev, ki so na razpolago to ni mogoče, je bolje, da se najprej 

naredi pločnik, razsvetljava pa kasneje.  
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G. Miran Ring je opozoril na to, da je ob postavitvi razsvetljave potrebno upoštevati tudi premik 

avtobusne postaje na Gorčah.  

Predsednik g. Joţe Pšeničnik je povedal, da so za prestavitev avtobusne postaje potrebna finančna 

sredstva in dovoljenje. Predstavnica iz direkcije za ceste je namreč ţe dala mnenje, da je avtobusno 

postajališče potrebno prestaviti višje ob cesti nekje nasproti igrišča da bo zadovoljeno predpisom.     

 

Ga. Andreja Kotnik je predlagala, da bi glede na vse okoliščine mogoče bilo pametno razmisliti o 

ureditvi peš poti iz vasi do Gorč preko mlak.  

Tu bi se pojavil problem lastništva zemljišča in pa zopet stroški postavitve razsvetljave, je pa 

mogoče smiselno o tem predlogu razmisliti in poiskati  potrebne informacije.  

 

 

4.ureditev igrišča 

 

V tej točki je vse najprej lepo pozdravil tudi g. Epšek, ki je podal tudi osnovne informacije v zvezi z 

igriščem. Povedal je, da začetki za ureditev lastništva tega zemljišča segajo še v leto 2010 in 

pogajanja z lastnico KKGZ Slovenj Gradec še vedno trajajo.  

Bilo je ţe veliko pobud za ureditev tega lastništva in sicer:  

- Najprej brezplačni prenos lastništva iz KKGZ Slovenj Gradec na Občino Dravograd z 

utemeljitvijo, da je tudi Zadruga leta 1964 to zemljišče dobila brezplačno in se kasneje leta 

2005 vpisala kot lastnica tega zemljišča, s čimer se Zadruga seveda ni strinjala. 

- Kasneje predlagana zamenjava zemljišč in sicer zemljišče na katerem je igrišče za kmetijska 

zemljišča na Viču. Ga. ţupanja je ob tem povedala, da je bila Občina pripravljena iti v 

menjavo 1 za 1, kasneje tudi 1 za 2 oz. celo 1 za 3, ampak Zadruga se niti s tem ni strinjala. 

Tako kot Občina , tako je tudi Zadruga naročila cenitev zemljišča, vendar je nastal problem, 

ker je Občina to cenitev izvedla za kmetijsko površino, Zadruga pa stavbno zemljišče, ker je 

bila julija 2004 narejena prekategorizacija, saj se je v ureditev igrišča dejansko dosti vlagalo. 

Zaradi različnih kategorizacij je prišlo do več kot 100-kratne razlike v cenitvi zemljišča.  

- Sedaj pa se je Občina Dravograd obrnila na Sklad za kmetijska zemljišča, ki bi moral to 

zemljišče dejansko brezplačno prenesti na Občino Dravograd. Ga. ţupanja je še enkrat 

poudarila, da sedaj čakajo na odgovor od Sklada.  

 Skozi zgodovino se je s tem zemljiščem namreč marsikaj dogajalo. Zemljišče je bilo  

tretirano kot splošno ljudsko premoţenje in leta 1997 je bil sprejet nov zakon po katerem 

zemljišča ni bilo mogoče nikakor olastniniti. Takratna zadruga v Dravogradu je zbrala 

dokumente in izjave ter se vpisala kot pravni naslednik tega zemljišča. To zemljišče je bilo 

predmet denacionalizacije za katero je bila zavezanec Občina Dravograd in zato je bilo leta 

1999 vključeno v Razvid športnih dejavnosti in leta 2001 tretirano kot športni objekt. S tem 

se je takrat doseglo da se zemljišče ni vrnilo zakoniti naslednici Vleškonovih, ge. Berti 

Kramer, ampak je le ta prejela odškodnino v vrednosti cca. 2.000 €. Do leta 2005 so bili na 

to zemljišče zaznamki in tako ni bilo mogoče vpisati lastništva. V letu 2005 pa so bile 

plombe odstranjene in sedanja KKGZ Slovenj Gradec se je vpisala kot zakoniti lastnik tega 

zemljišča. 

G. Epšek je povedal, da obstaja še moţnost, da gre Občina v razlastitveni postopek, ki pa je nerodna 

zadeva in Občina nima interesa zanjo, ker je v Občini veliko podobnih  zemljišč, ki jih bo še 

potrebno urediti.   

 

V  razpravi na navedena dejstva v zvezi z lastništvom igrišča je za besedo prvi zaprosil g. Adrijan 

Zalesnik, ki je bil v tem času zakoniti Predstavnik KS Libeliče, ki je povedal, da se je to zemljišče 

takrat izvzelo iz vračil v naravi ravno zaradi tega, ker je bilo namenjeno športni dejavnosti. Od 

Ministrstva za šolstvo je bil takrat določen akt po katerem je to zemljišče pripadlo Skladu za 

kmetijska zemljišča in ni mu jasno, kako je lahko KKGZ Slovenj Gradec vknjiţila lastništvo.  
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Povedal je tudi, da se Zadruga ne more zgovarjati, da za to zemljišče ni od nikogar ničesar prejela. 

Sam se namreč spomni, da je kot učenec šole skupaj z ostalimi na Zadrugi pobiral krompir.   

 

-G. Mihaela Pšeničnik  je zanimalo koliko bi Občina bila pripravljena dati za to zemljišče v kolikor 

bi ga KKGZ Slovenj Gradec prodajala. G. Epšek je povedal da 12.000 € kar znaša cca. 2 €/m2. 

G. Mihael je nato še poudaril, da ima igrišče izjemen pomen za krajane Libelič, tako na gasilskem 

kot športnem področju in je izjemnega pomena za samo druţenje v kraju ter, da bi morala Občina to 

vsekakor upoštevati pri reševanju tega problema.  

 

-G. Mirana Ring je zanimalo, ali se lahko zgodi, da se najde posameznik ali podjetje, ki bi ţelelo to 

zemljišče odkupit in tako krajani ostanemo brez igrišča. Ga. ţupanja je bila mnenja, da se to 

najverjetneje ne bo nikoli zgodilo, v primeru pa da  vendarle, ima Občina Dravograd predkupno 

pravico. 

 

-Go. Marijo Roţej je  v zvezi s cenitvijo zemljišča  zanimalo ali ne bi mogli za izhodišče cenitve 

vzeti vrednosti FURS-a in kako se lahko nekdo kar sam vknjiţi kot lastnik, če to dejansko ni.  

Ga. ţupanja ji glede izhodišča pritrdila, saj je vrednost določena od FURS-a dejansko realna 

vrednost, ki bi morala biti upoštevana.  

 

-Na Zboru krajanov – občanov Libelič je bil prisoten tudi g. Ţeljko Kljajič, ki je bil mnenja, da bi 

glede višje kategorizacije zemljišča morali upoštevati dejstvo, da je zemljišče več vredno kot nekoč 

prav zaradi vlaganj Občine Dravograd in vseh krajanov in ne Zadruge, ki  doslej v to zemljišče ni 

nič vlagala,  zdaj pa ga ceni po višji vrednosti.  

 

-g. Darka Kobovc je zanimalo, ali je lastništvo igrišča urejeno ali ne. Saj v kolikor ni, so vse stvari, 

ki so se urejale na igrišču od asfaltiranja, do reflektorjev, postavitve kontejnerja in drugo narejena 

ilegalno.  

Ga. ţupanja je povedala, da je lastništvo urejeno, vendar ne s strani Občine. Vse zadeve pa, ki so se 

urejale na igrišču so se naredile pred letom 2005, ko se je kot lastnik vpisala KKGZ Slovenj 

Gradec, tako da ni ravno mogoče govoriti, da je vse narejeno nelegalno.  

 

Predsednik g. Joţe Pšeničnik je ob koncu te točke predlagal, da Zbor krajanov – občanov sprejme 

uradno stališče, da vsi podpiramo prizadevanja od nas pooblaščenih oseb na Občini Dravograd, da v 

našem imenu poskušajo pridobiti lastništvo tega zemljišča, za katerega smo mislili, da je v 

lastništvu Sklada za kmetijske dejavnosti,  in ga dati naši krajevni skupnosti v upravljanje.   

Predlagano je bilo soglasno potrjeno! 

 

 

Predvidene investicije v letih 2017 - 2019:  
 

1.večnamenska dvorana  
 

V tej točki je predsednik g. Joţe Pšeničnik najprej spomnil na nedavno prireditev »Korajţa velja«, 

ki je ponovno dokazala, da je obstoječa dvorana za prireditve premajhna. Poleg tega je obstoječi 

gasilski dom potreben temeljite prenove od strehe pa do tal. Ko govorimo o potrebi po novi dvorani, 

ne gre za neko novo zadevo, ampak je to idejo v preteklosti podprla tudi ga. ţupanja. 

 

 Z novo večnamensko dvorano bi namreč rešili več teţav hkrati in sicer:  

- ob iskanju lokacije, se nam je zdela najbolj primerna lokacija, kjer se sedaj nahaja »Zadruţna 

štala« s pripadajočimi objekti, ki so opuščeni in propadajo, kar pa nikakor ne spada v samo središče 

Libelič 

- uredili bi se novi dodatni parkirni prostori za vse aktivnosti in prireditve v kraju 
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- pridobili bi manjšo telovadnico za naše otroke in tudi odrasle 

- pridobili pa bi tudi oder za Kulturno – prosvetno društvo Libeliče, ki ima sedaj kar veliko teţav s 

svojo organizacijo vaj in predstav 

 

Občina je ţe odobrila izdelavo idejnega projekta za to večnamensko dvorano in za to predvidela 

tudi 5.000 €. Idejni projekt je namreč osnova za prijavo na razne razpise za finančna sredstva, ki jih 

Občina ţal nima. Prav danes je predsednik g. Joţe Pšeničnik bil pri ge. arhitektki v Slovenj Gradcu, 

ki mu je pripravila ţe skico idejne zasnove in si jo prisotni lahko na koncu po razpravi tudi ogledajo 

v kolikor ţelijo. Na tem mestu se je zahvalil še g. Verčniku za stik z omenjeno arhitektko. V 

primeru, da se bo šlo v ta projekt, bodo ţe sami načrti stali nekje 15.000 do 20.000 €.  

Zaprosil je go. ţupanjo, da še sama poda svoje mnenje glede te večnamenske dvorane. Ga. ţupanja 

pa glede tega projekta ni bila preveč optimistična, ker ni denarja. Drţava namreč pripeva le 522 €na 

prebivalca, stroški Občine pa so visoki. Za Libeliče so sedaj namenjena sredstva v višini cca. 

318.000 € za rekonstrukcijo ceste do Nedoga, poleg tega pa so tu še ostali stroški in sicer za vrtec 

43.000 €, za prevoze v šolo 50.000 € ter dodatno še za socialo, ceste, knjiţnico, upravo, … Sama 

srčno upa, da se bomo v zvezi z izgradnjo te dvorane lahko prijavili na kak projekt in s tem pridobili 

potrebna sredstva, ker trenutno ni nobenega razpisa, ne na kulturnem področju, niti drugje. Za 

primerjavo je povedala, da je izgradnja novega gasilskega doma v Črnečah stala 700.000 do 

800.000 €, kar pa nikakor ni majhen zalogaj in problem je potem tudi vzdrţevanje takšnega objekta. 

Na primer prepotrebna veţica v Libeličah, ki je prav da se je končno postavila, ampak so mesečni 

stroški zanjo od 1.600 do 2.000 € mesečno.  Dodatne stroške povzroča tudi to, da zemljišče ni v 

občinski lasti, ampak bi bilo potrebno odkupit tri objekte in jih podret.. Problem je tudi glede 

lastništva, ki med g. Kordeţem in KKGZ Slovenj Gradec še ni v celoti urejeno. Problem je 

časovnica, kdaj bi sploh lahko začeli. Tu pa se pojavlja še eno vprašanje in sicer, kaj bo z 

obstoječim gasilskim domom.   

 

G. Adrijana Zalesnik je glede predvidene lokacije zanimalo, če bo ta izgradnja sploh mogoča, ker je 

namreč središče Libelič pod zaščito Spomeniškega varstva. G. Verčnik je ob tem povedal, da je v 

zvezi s tem bila posredovana vloga na Spomeniško varstvo in dobili smo pritrdilni odgovor za 

spremembo in ureditev. 

G. Zalesnik je bil tudi mnenja, da če bomo takšne projekte reševali z glavarino od drţave, potem še 

dolgo ne bomo imeli dvorane. Predlagal je da bi se krajevne skupnosti mogoče dogovorile kdaj je 

katera skupnost na vrsti za finančna sredstva za večje projekte, tako kot je to pri protiprašnih 

zaščitah, pa bi bilo mogoče laţje. Poleg tega je predlagal, da bi bilo pametno, da bi pri projektiranju 

večjih projektov vključili tudi mnenja krajanov.  

 

G. Mirana Kos je zanimalo, ali je staro »Zadruţno štalo« mogoče odkupiti in za kakšen denar.  

Predsednik g. Joţe Pšeničnik je povedal, da so se glede teţav z lastništvom ţe pogovarjali. Problem 

je, da je cela štala v lasti g. Kordeţa, le betonski del (cca. 30 m2) je v lasti KKGZ Slovenj Gradec. 

G. Kordeţ je za pametno ceno pripravljen prodati, seveda pa mora prej rešiti problem glede 

lastništva z KKGZ. Tretji objekt, t.j. nekdanja »Rozina hiša« pa je v lasti g. Hribernika (podjetje 

Krof d.o.o.o), ki bi se strinjal tudi z zamenjavo zemljišč. Tako, da bi skupna odkupna vrednost 

znašala nekje 50.000 do 60.000 €.  

Glede obstoječega gasilskega doma pa je predsednik g. Joţe Pšeničnik predlagal, da bi v njem 

mogoče uredili neprofitna stanovanja, saj je v Libeličah ţe sedaj 7 oseb, ki bi ţeleli namestitev v 

oskrbovanem stanovanju, čez 10 let pa bo takšnih oseb prav gotovo več. V domu starostnikov v 

Črnečah ni prostih kapacitet, prav tako pa krajani tudi nočejo iti iz Libelič. Zato bi bila mogoče 

smiselna ureditev takšnih stanovanj, ki jih ima Občina tudi v drugih krajevnih skupnostih, seveda 

pa je vse povezano z denarjem. Ga. ţupanja je povedala, da v drugih krajevnih skupnostih Občina 

nima takšnih stanovanj. Ta način je predlagala le za star gasilski dom v Dravogradu, vendar za to ni 

bilo posluha. G. Adrijan Zalesnik se je obrnil na go. ţupanjo z vprašanjem, ali bi bilo mogoče iti v 

ta način. Na to je ga. ţupanja odgovorila pritrdilno.  
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2.asfaltiranje ceste od Ajde do Trotovega križa 

 

Asfaltiranje tega cestnega odseka naj bi se izvedla v letu 2018 in kasneje. G. Verčnik je povedal, da 

je potrebno narediti projekt, ki bo potem vključen v proračun. 

Ga. ţupanja je povedala, da so ceste večni problem na Koroškem, saj so se pred časom dali dobiti 

ugodni krediti v ta namen od Sklada za povezovanje med občinami. Kasneje je bil sklad ukinjen in 

ceste so ostale kot so. V EU denarja za ceste več ni, zdaj je bila prioriteta na čistilnih napravah in 

izgradnji kanalizacije, vendar so tudi ti skladi sedaj ukinjeni, pri nas pa so projekti ostali 

nedokončani. Ker ni dovolj denarja, imajo v Občini prioriteto protiprašne zaščite, ker se na ta način 

lahko ugodi večjemu številu občanov.  

 

G. Joţe Pongrac je spomnil, da je bila rekonstrukcija omenjenega odseka ceste s strani Občine 

obljubljena ţe leta 2010, vendar se ni nič naredilo.  

 

G. Adrijan Zalesnik je bil mnenja, da bi se ta cesta res morala urediti, saj povezuje dve občini in 

predstavlja velik potencial za turizem. Ţalostno je, da ta povezava čez hribe ni bolje urejena. 

Ţupanja se je s tem strinjala in ponovila, da projekt takrat ko je bil razpis za ugodna finančna 

sredstva iz Sklada ni bil narejen in tako tudi ni prišlo do realizacije.  

 

G. Simona Jerčič-Pšeničnik je go. ţupanjo vprašala, če je problem finančnih sredstev za ceste 

problem samo pri nas ali v celotni Sloveniji. Predlagala je, da bi se ţupani Občin zdruţili in 

protestirali. Ga. ţupanja je povedala, da so se tega načina ţe posluţili  v drugih zadevah, pa so bili 

samo v posmeh, dosegli pa niso nič. 

 

 

3.pločnik priti Gorčam 

 

Naj bi bil zgrajen iz Libelič do igrišča po levi strani in potem po nasprotni strani igrišča v 

kombinaciji z novo avtobusno postajo, ki jo je potrebno iz ovinka prestaviti višje.  

G. Verčnik je povedal, da za to projekt še ni izdelan, vendar bi do leta 2018 to moralo biti 

realizirano. 

 

 

4.protiprašne zaščite 

 

Vsako leto je za protiprašne zaščite namenjeno cca. 100.000 €, izvedejo pa se po posameznih 

krajevnih skupnostih po dogovorjenem vrstnem redu. Svet krajevne skupnosti lahko predlaga eno 

do dve lokaciji, ki pa morata ustrezati določenim kriterijem. Naša KS je na vrsti v letu 2018.  

Predlagani sta dve lokaciji in sicer:  

1 .pri Volbatu (g. Joţef Močnik) – gozdna cesta, ki ustreza določenim kriterijem in bo po zagotovili 

ge. ţupanje realizirana v tem letu 

2. v novem naselju na Libeliški Gori proti Kotnik Marjanu – gre za nekategorizirano cesto v 

privatni lasti, kjer pa se lastnik strinja z  brezplačnim prenosom lastništva na Občino Dravograd  

Ga. Dominika Knez je povedala, da mora biti sprejet Odlok o prekategorizaciji cest, vendar mora 

biti zdruţenih več prijav za prekategorizacijo hkrati. 

 

 

Predsednik g. Joţe Pšeničnik je predlagal, da Zbor krajanov – občanov zavzame stališče o enotnosti 

glede večnamenske dvorane in sicer, da podpiramo prizadevanja vseh društev za potrebo po večji 

dvorani. G. Adrijan Zalesnik je ţelel da se zavzame sklep in ne stališče,  da deluje Svet krajevne 

skupnosti v smeri kot smo se dogovarjali.  
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Podţupan g. Anton Preksavec je spomnil, da nov Statut ne pozna sklepov, ampak samo predloge in 

stališča, zato sklepa ni mogoče sprejeti.  

Soglasno je bilo torej potrjeno s strani g.  predsednika predlagano stališče.  

 

 

Sklep ad3: Predvidene investicije v  KS Libeliče za obdobje 2016 in obdobje 2017 -  2019 so 

bile predstavljene prisotnim. 

 

3.1 Predvidene investicije v letu 2016:  

-  Aasfaltiranje ceste v Tribeju proti Nedogu in ureditev struge potoka v skupni dolžini 857 metrov      

   za kar so planirana sredstva v višini 360.000 €. Dela izvaja podjetje Slemenšek in bodo  

   predvidoma zaključena novembra 201. Potok bo po mnenju domačinov speljan preveč 

   naravnost, kar lahko pripelje do problemov v spodnjem delu pri glavni cesti. Poleg tega se cesta  

   nasproti Kupnika poseda zaradi težkega prometa, kar bo potrebno pred zaključkom del sanirati.  

  

-   Podporni zid na pokopališču je v zelo slabem stanju. Na dveh straneh (pri Križu zgoraj in  

    vratih spodaj) bo prioritetno sanirano poleti 2016 pod stalnim nadzorom Spomeniškega  

    varstva  za kar so namenjena sredstva v višini 20.000 €. 

 

-   Razsvetljava v vasi mora biti nujno postavljena za kar so predvidena sredstva v višini 10.000 €  

    v letu 2016 in dodatnih 15.000 € v letu 2017. V sami vasi problem ker ni prostora za pločnik, 

    na Gorčah pa naj bi bila postavljena sočasno z deli podjetja Elektro, ki bo električno napeljavo 

    iz zraka prestavljalo v zemljo ter v skladu s predvidenim pločnikom in prestavljeno avtobusno 

    postajo.  

   

-   Ureditev igrišča v smislu čimprejšnje ureditve lastništva, ki je sedaj v lasti KKGZ Slovenj  

    Gradec, ki trenutno ni pripravljena v nobeno rešitev ponujeno s strani Občine in zemljišče ceni 

    previsoko ( v letu 2004 namreč narejena prekategorizacija iz kmetijskega zemljišča v stavbno 

    zemljišče namenjeno za šport), glede na to kakšna je dejanska vrednost. . Glede tega lastništva  

    je kar precej nejasnosti, ki jih bo potrebno čim prej razumno rešiti. Občina sedaj čaka na     

   odgovor Sklada za kmetijse dejavnosti.  

   V zvezi s to problematiko je Zbor krajanov – občanov zavzel stališče, da soglasno podpira   

   Občino v prizadevanjih za ureditev lastništva igrišča.  

 

 

3.2 Predvidene investicije v letih 2017 – 2019:  

-    večnamenska dvorana je v Libeličah nujno potrebna: 

     1.ker je obstoječa dvorana premajhna 

     2.ker bi izbrano lokacijo – »zadružno štalo« uredili, ker gre za kompleks propadajočih 

objektov 

     3.ker bi se uredili dodatni parkirni prostori 

    4. ker bi v sklopu te dvorane uredili še manjšo telovadnico za naše otroke in tudi odrasle 

Občina je že odobrila finančna sredstva v višini 5.000 € za izdelavo idejnega projekta in groba  

skica je že bila narejena. Problem so seveda finančna sredstva, ki jih žal ni in ga. županja srčno  

upa, da se bo v zvezi s tem projektom mogoče prijaviti na kašen razpis.  

Zbor krajanov – občanov je soglasno sprejel stališče, da podpiramo vsa prizadevanja v zvezi z  

izgradnjo večje večnamenske dvorane. 

Obstoječi gasilski dom pa bi preuredili v neprofitna stanovanja, ki so v kraju potrebna.   

 

-     asfaltiranje ceste od Ajde do Trotovega križa naj bi se izvedlo leta 2018 ali kasneje. Najprej je 

potrebno izdelati projekt in ga vključiti v proračun Občine.  
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-     pločnik priti Gorčam naj bi potekal iz Libelič po levi strani do igrišča tam pa se bi prestavil na 

     drugo stran v kombinaciji z novo avtobusno postajo, ki jo je nujno potrebno prestaviti iz 

     ovinka višje v smeri proti Libeličam. Projekt še ni izdelan, vendar bi realizacija morala slediti 

     do leta 2018 

 

-     protiprašne zaščite se vsako leto izvajajo po določeni krajevni skupnosti in naša je na vrsti v  

     letu 2018 

Trenutno sta predlagani dve lokaciji in sicer  pri Volbatu (g. Jožef Močnik), ki bo po zagotovilu 

ge. županje realizirana že v tem letu 2016 ter v novem naselju proti Kotnik Marjanu, kjer gre 

sicer za nekategorizirano cesto, vendar je z lastnikom že dogovorjen brezplačni prenos lastništva 

na Občino Dravograd.  

                                    

 

ad4. Pri točki »Razno« pa  so bile izpostavljene naslednje zadeve:  

 

1 . problem pluženja 

    Ga. Andreja Kotnik je imela vprašanje zakaj je cesta v novem naselju na Libeliški Gori vedno 

tako pozno spluţena. Ali ima izvajalec preveč dela? Ga. ţupanja je ob tem povedala, da obstajajo 

kriteriji kdaj se pluţi, seveda pa le to velja za kategorizirano cesto, vse ostalo je le dobra volja 

izvajalca, ki a mu morajo posamezniki potem to plačati sami. Ob tem je svoje dodal tudi g. Joţe 

Pongrac, ki je povedal, da mora biti spluţeno v 24 urah in prej tam kjer so šolarji, drugače pa je 

nujno pluţiti tam kjer je več kot 20 cm snega.  

Predsednik g. Joţe Pšeničnik je povedal, da so omenjeni kriteriji navedeni na spletni strani Občine 

Dravograd in da bi bilo dobro urediti ta link na naši libeliški spletni strani. 

 

2 informacije ge. Županje v zvezi z dodatnimi stroški v naši krajevni skupnosti  

   Ga. . ţupanja je v tej točki povedala, da ima Občina v zvezi s KS Libeliče še nekatere druge  

    stroške kot so: 

- najemnina za muzej za turiste – 4.000 €/leto 

- stroški širokopasovnega interneta  - 500 €/leto  

- stroški vzdrţevanja veţice  pa 1.600 – 2.000 €/mesec  

   

3. uničen cestni odsek – »javna pot« Libeliče 40 

G. Adrijan Zalesnik je omenil še da je cesta, ki vodi do njegov hiše (Libeliče 40) – javna pot 

popolnoma uničena zaradi tovornjaka od komunale, ki odvaţa smeti. V lanskem letu se je nekaj 

sicer saniralo, pa vendar.  

 

4.protiprašna zaščita na Gorčah mimo g. Kobovca 

G. Darko Kobovc je povedal, da še vedno čaka odgovor glede protiprašne zaščite na odseku ceste, 

ki vodi mimo njegove hiše, tako od KS Libeliče kot tudi Občine Dravograd. Predsednik g. Joţe 

Pšeničnik mu je ob tem pojasnil, da je g. Verčnik  kot pristojna oseba na Občini dne 10.2.2015 glede 

ceste na Gorčah 23 poslal odgovor, da gre v tem primeru za nekategorizirano cesto in s tem ni 

zadoščeno osnovnemu kriteriju, zato protiprašna zaščita tu ni mogoča. Ta odgovor je bil takrat tudi 

posredovan naprej do g. Kobovca. G. Kobovc je ob tem ţelel razlago glede kategorizacije cest.  

G. Epšek je pojasnil, da v Občini ločimo: 

 - kategorizirane cesta (lokalna cesta, krajevna zbirna cesta ter javna pot in so v lasti Občine) 

-  nekategoriziranew ceste pa so vse ostale, ki se uporabljajo, vendar z njimi ne upravlja Občina 

- gozdne ceste 

Ker gre v tem primeru za nekategorizirano cesto je ga. ţupanja predlagala, da se g. Kobovc obrne 

na vse lastnike, da lastništvo odstopijo Občini in se nato zglasi pri g. Sedeljšku, ki ima pripravljene 

posebne obrazce v ta namen.  
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G. Kobovc je povedal, da soglasij od lastnikov sam ne bo iskal in da bi to morala urediti KS 

Libeliče, da pa bo ob naslednji 15.000 litrski cisterni, ki bo peljala mimo njegove hiše,  cesto zaprl 

in da se popolnoma zaveda posledic.   

 

5.hidrantno omrežje v KS Libeliče in protipožarna zaščita 

G. Marka Prevolčič ml. je zanimalo zakaj kot predsednik PGD Libeliče še sedaj ni prejel nobenega 

odgovora v zvezi z dopisom, ki ga je ţe pred meseci v zvezi z cisternami za protipoţarne bazene, 

poslal na Občino Dravograd, na GZ Dravograd, na Civilno zaščito, na Komunalno podjetje 

Dravograd in tudi KS Libeliče.  

Problem je v protipoţarni zaščiti v našem kraju in sicer v naselju ob meji, kjer ni hidrantnega 

omreţja niti potoka ter v novem naselju na libeliški gori kjer je kar porastlo število hiš. V naselju pri 

meji je na razpolago pitna voda – »iberlauf« iz bazena, v novi vasi na Libeliški gori pa prav tako pri 

g. Branku Perovnik, saj je potok premajhen. Postaviti bi bilo potrebno le dve večji plastični cisterni, 

ki bi sluţili protipoţarni varnosti in kolikor je njemu znano, je bila ena takšna cisterna s strani 

Občine obljubljena ţe v prejšnjem letu.  

G. Verčnik se je najprej opravičil, ker gasilci še niso prejeli odgovora s strani Občine in povedal, da 

bomo cisterne dobili in sicer eno v letu 2016 in eno v letu 2017.  

Tudi predsednik g. Joţe Pšeničnik je povedal, da je KS Libeliče v ta namen PGD Libeliče ţe v letu 

2015 namensko nakazala sredstva, saj gasilci najbolj poznajo razmere. Predlagano je bilo še, da bi 

mogoče uredili tudi kako zajetje pri Štriglu ter da bi se ob regulaciji potoka do Nedoga mogoče 

pripravila kakšna zapora, ki bi jo po potrebi lahko uporabili.  

 

6.čiščenje peskobranov ter posedena cesta pri Prajsovih 

G. Miha Vehovec je v tej točki izpostavil problem neočiščenih peskobranov zaradi katerih se 

nesnaga pretaka in odlaga po potoku , ki teče skozi vas. Ga. ţupanja je zopet poudarila, da so 

hudourniki last drţave in ona z njimi tudi upravlja. Predsednik g. Joţe Pšeničnik je ob tem povedal, 

da je bilo podjetje VGP Drava, ki se je s tem ukvarjalo in da je bila s 1.1.2016 ustanovljena nova 

Agencija, ki je odgovorna za potoke od Brezna do Črne in ima v ta namen na razpolago 200.000 €. 

G. Joţe Pšeničnik je v zvezi s peskobrani povedal, da so bili pred cca. 20 leti očiščeni zadnjič.  

 

Drugi problem je poseden asfalt pri Prajsu kjer je bi  jašek narejen prenizko in se sedaj pojavljajo 

teţave. G. Mirana Kos je zanimalo, zakaj se je cesta sploh prevzela, če se je videlo, da delo ni bilo 

dobro opravljeno. Glede tega asfalta je ga. ţupanja povedala, da je bil takrat izsiljen in da ni 

denarja, da bi se to saniralo.   

 

Sklep ad4: V pobudah in predlogih krajanov je:  

- bil izpostavljen problem pluženja na cesti v novem naselju na Libeliški Gori 

- bile podane informacije v zvezi z dodatnimi stroški v KS Libeliče, ki jih mora pokrivati 

Občina Dravograd (najemnina za muzej – 4.000 €/leto,  stroški za širokopasovni 

internet – 500 €/leto ter stroški vzdrževanja vežice – cca. 2.000 €/mesec) 

- bilo opozorjeno na posedeno cesto na javni poti do hišne št. Libeliče 40 zaradi 

komunalnega tovornjaka  

- bil izpostavljen problem prašenja zaradi traktorskega prometa na Gorčah  mimo hiše 

g. Darka Kobovc   

Ker gre za nekategorizirano cesto, bi bilo potrebno najprej urediti prenos lastništva na 

Občino Dravograd in potem bi bilo mogoče narediti protiprašno zaščito 

-  bila izpostavljena protipožarna varnost in izgradnja hidrantnega sistema ter 

protipožarnih bazenov v Libeličah 

Trenutno sta najbolj potrebna dva protipožarna bazena, kjer vode sedaj ni na 

razpolago in sicer v naselju okoli mejnega prehoda in v novem naselju na Libeliški 

Gori.  

 

 



Krajevna skupnost 

   L I B E L I Č E 

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

 

S strani Občine je bilo ponovno zagotovljeno, da bodo v letu 2016 zagotovljena 

sredstva za eno plastično cisterno, ki bo služila v namen protipožarnega bazena, v letu 

2017 pa še za drugo.  

- Bil izpostavljen problem glede čiščenja peskobranov, saj se ves material prenaša in 

odlaga v potoku, ki teče skozi vas 

Problem pa je tudi jašek pri Prajsu, ki je bil narejen prenizko in se je cesta posedla.  

 

 

Predsednik g. Joţe Pšeničnik se je še enkrat zahvalil vsem prisotnim za udeleţbo, povedal, da je 

bilo predstavljenih nekaj informacij in izrazil upanje, da se bo mogoče čim bolj uspešno drţati 

zastavljenih smernic. V primeru, da bodo krajani čez čas zopet izrazili ţeljo za Zbor krajanov, bomo 

to poskušali izvesti nekje čez eno leto. Še posebej pa se je zahvalil g. Adrijanu Zalesnik za dobro 

informiranje v Krajevni skupnosti Libeliče.   

 

 

 

Zbor krajanov je bil zaključen ob  17.40  uri. 

 

 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Joţe Pšeničnik         Valerija Roţej 

 


