Libeliče, 08. 03. 2019
Jože Pšeničnik, svetnik
LISTA LIBELIČE -za ljudem prijazno občino
Libeliče 1b, 2372 Libeliče
psenicnikjoze@gmail.com

ŽUPANJA OBČINE DRAVOGRAD ga. Marijana Cigala
Trg 4. Julija 7, 2370 DRAVOGRAD
obcina@dravograd.si

Zadeva: Amandma k predlogu Odloka o proračunu Občine Dravograd
za leto 2019
Na podlagi 30. člena Zakona o javnih financah in 91. člena Poslovnika občinskega sveta
(Ur. list RS, št. 83/13, 2/16 in 77/16), vlagam amandma na predlog Odloka o proračunu
Občine Dravograd za leto 2019.

Iz proračunske postavke:13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN
GRADNJA OBČINSKIH CEST
Podprogram: Protiprašna zaščita cest

Znesek prerazporeditve
Proračunska postavka:13029002
Podkonto: 2113003 (PP klasifikacija)
NRP številka (v primeru navezave na NRP): 2012-03

52.000 Eur
(od skupaj
163.100 Eur)

Na proračunsko postavko:18039005 - Drugi programi v kulturi
Podprogram: VEČNAMENSKA DVORANA LIBELIČE
Proračunska postavka:18039005
Podkonto:2118001 (PP klasifikacija)
NRP številka (v primeru navezave na NRP): 2014-01

52.000 Eur

Obrazložitev amandmaja:
Kot predstavnik Liste Libeliče sem večkrat opozoril na čimprejšnji odkup zemljišča
za VEČNAMENSKO DVORANO v Libeličah. Zemljišče in kasneje izgradnja
večnamenske dvorane je za nas Libeličane strateškega pomena. Nujno jo
potrebujejo gasilci, saj stari gasilski dom ne ustreza več nobenim merilom
(starosti, velikosti, praktičnosti) in standardom. Prav tako potrebujejo dvorano in
telovadnico otroci vrtca in šole Libeliče. Skupaj jo obiskuje več kot 50 otrok. Še
bolj jo pogrešajo naši kulturniki in pevci, ki nimajo svojih prostorov in odra. Tudi
naše telovadke, ki 3x tedensko v različnih skupinah telovadijo v zgornji dvorani, si
zaslužijo lepši prostor za rekreacijo in druženje.
Prav tako bi se po odkupu zemljišča lahko začela pripravljalna dela (četudi
zaenkrat denarja za dvorano še ni), očistili bi parcelo ter naredili parkirišča in
uredili breg proti Cerkvi. To se nam zdi v zgodovinsko zelo pomembni vasi
velikega pomena, saj mora vsak obiskovalec mimo neurejene okolice pod
cerkvijo, kar pa nam vsem skupaj ne more biti v ponos.
Treba je namreč vedeti, da se v tem našem mandatu v Libeličah pripravljamo na
dve veliki obletnici.
Prva je okrogla 130. obletnica obstoja PGD Libeliče, ki jo bomo praznovali leta
2021, zaključili pa z osrednjo proslavo 26. junija 2021.
Druga, s stališča narodne zavesti in patriotske drže še bolj pomembna, pa je
proslava ob 100. obletnici priključitve Libelič nazaj k matični domovini.
30. september 1922 je bil namreč dan, ko so morali Avstrijci zapustiti naš lepi
kraj po dve-letnem boju zavednih Korošcev (šolskega nadzornika Rudolfa
Mencina, župnika Antona Vogrinca, ravnatelja Janka Gačnika ...). Takrat
pričakujemo obisk samega vrha naše mlade države! Aktivnosti pa bodo potekale
čez cel mesec.
Prav zato mislim, da ne bo problema pri sprejemu amandmaja in da bo
razumevanje med svetniki občine Dravograd, da zmanjšamo vrednost postavke
na PROTIPRAŠNIH ZAŠČITAH za leto 2019 in jo hkrati planiramo za isti povišan
znesek v letu 2020.

DOPOLNILO NA SEJI:
V skladu z zadnjim stavkom 80. člena Poslovnika občinskega sveta, ki pravi
»Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali
dopolniti amandma oziroma ga umakniti.« vlagam dopolnilo vezano na Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2019.
V PREGLEDNICO ŠT. 3 – NAČRT PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ je potrebno dodati
parcele in opis kot je spodaj opisano (enako kot v Proračunu 2018, str. 47, Poz. 31):
3.2 NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA
3.2.1. NEPREMIČNO PREMOŽENJE
3.2.1.1. ZEMLJIŠČA IN DRUGA NARAVNA BOGASTVA
PREGLEDNICA ŠT. 3 – NAČRT PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
LIBELIČE, ZEMLJIŠČA PREDVIDENA ZA IZGRADNJO VEČNAMENSKEGA OBJEKTA
(DVORANE)
PARCEL. ŠT.:

*13/3, *13/1, *13/2, 50/1, 50/2, 48, 49, *118, 958/2.

KAT. OBČINA. (K.O.):

826 LIBELIŠKA GORA

POVRŠINA:

2602 M2

PREDVIDENA SREDSTVA: 52.000 EUR
NAČIN PRIDOBITVE:

ODKUP ALI MENJAVA

OPOMBE:

VREDNOST ZEMLJIŠČ JE ORIENTACIJSKA

Podpis: Jože Pšeničnik, l. r.

