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IZJAVA ZA JAVNOST PO 4. SEJI OS DRAVOGRAD    Libeliče, 15. 03. 2019 

 

 

Včeraj je bila na 4. redni seji občinskega sveta (OS) tudi druga obravnava Odloka o proračunu Občine 

Dravograd za leto 2019. V imenu Liste Libeliče sem kot svetnik vložil Amandma na proračun, kjer smo 

predlagali prerazporeditev sredstev v višini 52.000 EUR s postavke PROTIPRAŠNE ZAŠČITE, kjer je za 

drugo obravnavo bilo predvidenih 163.100 EUR, na postavko ODKUP ZEMLJIŠČA ZA VEČNAMENSKO 

DVORANO V LIBELIČAH. 

 

O našem Amandmaju smo dolgo razpravljali, glasovali pa ne!? 

Spretna poteza županje in podžupana je namreč preprečila, da bi se o našem predlogu sploh 

glasovalo. Tako si namreč vodilni na Občini Dravograd razlagajo poslovnik OS , kjer piše, da se najprej 

glasuje o Amandmaju, ki ga predlaga županja, šele potem pa se glasuje o ostalih predlogih. Gospa 

Marijana Cigala je namreč sestavila in predlagala Amandma, ki se tiče iste zadeve – ODKUPA 

ZEMLJIŠČA ZA VEČNAMENSKO DVORANO V LIBELIČAH, samo da je datum planiranih sredstev v NRP-

ju za to postavko prestavljen iz leta 2021 v leto 2020.  

Županja pravi, da je njen Amandma posledica sklepa zbora občanov v Libeličah, ki je za njo zavezujoč. 

Sklep, ki je bil milo rečeno izsiljen, pa je bil, da se sredstva za nakup zemljišča planira za leto 2020.  

 

Škoda je tudi besed o sami legitimnosti zbora občanov v Libeličah, zato tudi o sklepu samem. Zakaj? 

Že pri sami konstituciji delovnega predsedstva za ta zbor se je naredila neodpustljiva napaka. 

Delovnega predsednika, zapisničarke in verifikacijske komisije sploh niso predlagali in potrdili, ampak 

je županja to enostavno določila. Kam smo prišli v demokratični Republiki Sloveniji? Ali pa je morda v 

Dravogradu nastopil čas popolnega absolutizma. Naj pojasnim, da je to oblika vladanja, ki dá vladarju 

popolno in neomejeno oblast, vladar odloča o vseh stvareh sam. Absolutizem je bil v 16. in 17. 

stoletju prevladujoča oblika vladanja v Evropi. V začetku 21. stoletja pa očitno tudi v Dravogradu. Zelo 

žalostno, kam smo prišli?  

 

Čemu sploh še svetniki in »fasada«? Od skupaj prisotnih 16 svetnikov na občinski seji je za županjin 

predlog Amandmaja glasovalo 10 svetnikov, 6 nas je bilo proti. In kot je podžupan Anton Preksavec 

pojasnil, »se je tukaj zgodil UNIKUM, kajti o isti zadevi ne moremo glasovati dvakrat«. In nismo 

glasovali … Malo sem preveril besedo v literaturi in ugotovil, da si unikum (»kar je nekaj posebnega, 

nenavadnega, izjemnega«) na tak način razlagajo le na Občini Dravograd. Čestitam podžupanu za 

inovativnost brez zakonske podlage. Spretno je izigral volivce in njihove predstavnike – svetnike v OS 



Dravograd. Povem vam, to pa že malo spominja na Milčinskega Butalce, ko je župan poslal po pamet, 

ki se je potem zaredila v županovi hiši in imela mlade.  

Kljub temu, da so že od leta 2015 in potem vsako leto zopet v PRORAČUNU OBČINE DRAVOGRAD bila 

planirana in predvidena sredstva za nakup zemljišča (60.000 EUR) in je bilo predvideno tudi v 

naslednjih dveh letih za izgradnjo 100.000 EUR in naslednje leto 200.000 EUR, sredstev zdaj ni. 

Na vprašanje, ali so zagotovljena sredstva za leto 2020, pa je bil odgovor »NE«, češ da je to samo 

PLAN. Kako naj bom/bomo tiho ob takšnem norčevanju in ignoranci?  

 

S tem pismom želim sporočiti naslednje: Libeličani bi radi čim prej pridobili zemljišče, ki se nahaja v 

neposredni bližini šole in cerkve. Takoj bi lahko začeli z ureditvijo zemljišča (čiščenje, odstranitev 

grmovja in zapuščenih dreves, popravilo dostopne ceste in planiranje za parkirišča …).  Šele takrat, ko 

je zemljišče naše, se lahko pričnejo dogovori o izdelavi projektne dokumentacije, ki bi bila osnova za 

kandidiranje na razpisih za dodelitev finančnih sredstev doma in v Evropi. Če ne pridemo do te 

začetne faze, pa žal te možnosti nimamo. 

 

Življenje pa gre naprej, voda (oporečna ali ne) teče dalje, mlini meljejo … Volivci pa imajo vedno prav. 

Volijo ljudi, za katere mislijo, da so pošteni ... Dejanja hitro pokažejo, kdo je vreden zaupanja in pri 

obljubah ne drži fige v žepu. 

 

Jože Pšeničnik, Predstavnik Liste Libeliče 

 

 

PA ŠE kratka OBNOVA NAŠEGA VOLILNEGA PROGRAMA 2018 (večina svetnikov je 

namreč pozabila, kaj so bile osnovne in temeljne točke ter obljube volivcem njihovega 

programa): 

- Smo za participativni proračun (o porabi določenega odstotka investicijskega dela 

proračuna odločajo ljudje znotraj petih krajevnih skupnosti sami). 

- Smo za  dobre projekte, ki so že vključeni v proračun Občine Dravograd (glede na 

potrebe in želje vseh volivcev). 

- Smo za odgovorno in transparentno ravnanje z družbenim denarjem. 

- Smo za čisto okolje, poskrbeli bomo za šibkejše (otroke, starejše, socialno ogrožene). 

- Smo za povezovanje v kulturi, športu in drugih prostovoljnih dejavnostih. 

- Smo za izgradnjo večnamenske dvorane v Libeličah za vse dejavnosti (gasilci, šport, 

kultura, mladi, telovadnica za šolo in vrtec …), ureditev lastništva igrišča in  ureditev igrišča ter 

okolice, smo za ureditev bivšega mejnega prehoda v Libeličah. 

- Smo za razvoj turizma v Libeličah in občini Dravograd (kolesarska pot Dravograd – Črneče 

– Libeliče - Avstrija,  smo za večji izkoristek turističnega prostora pri Renerju in plovnost reke 

Drave …) 

- Smo za načrtno ureditev cest, njenih priključkov, pločnikov in varnih poti, javne 

razsvetljave, smo za sistematično ureditev meteornih vod, hudourniških potokov, gramoziranja, 

protiprašnih zaščit … 

- Smo za  izgradnjo krožišča na Meži (odcep proti Črnečam in Libeličam). 



 

 

Ne pozabite Libelič: “Do ganljivosti in zanosa neponovljiv primer trmastega, upornega, 

požganiškega samorastništva, ki ga sam hudič ne ugonobi, so ob plebiscitu bile Libeliče, danes 

komajda znana, po krivici odmaknjena, v žep med državno mejo in Dravo stisnjena vasica zgoraj 

nad Dravogradom. Leta 1920 so namreč Libeličani pokazali zgodovini tako zelo in tako enkratno 

zobe, da jih sploh ne bi smeli pozabiti; kakor ne pozabljamo svojih kmečkih uporov in kakor ne 

bomo pozabili svojega narodnoosvobodilnega boja.” 


