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ZAPISNIK 
Zbora krajanov KS Libeliče, 

18.01.2015 

 

 

 

18. 01.2015  ob 16.00 uri je v dvorani gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik 

sklical Zbor Krajanov KS Libeliče. 

Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Darko Prilasnik, Rok Plešivčnik, županja Občine 

Dravograd ga. Marijana Cigala, podžupan Občine Dravograd g. Anton Preksavec, vodja odseka za 

gospodarstvo in finance Občine Dravograd g. Marko Verčnik, g. Adrijan Zalesnik (fotograf in avtor 

Libeliškega glasnika) ter predstavniki vseh društev v kraju 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav 

2. Izvolitev delovnega predsedstva 

3. Informacija o lokalnih volitvah 

4. Program dela Sveta KS Libeliče v obdobju od 2014 do 2018  

5. Informacija o predvidenih večjih projektih: 

- Cesta proti Nedogu 

- Večnamenska dvorana 

- Razsvetljava v Libeličah 

- Ureditev plazu in ceste pri Ridlu 

       6. Predlogi in pobude krajanov 

 

 

ad1. Zbor krajanov KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je 

navzoče, še posebej županjo Občine Dravograd, go. Marijano Cigala, podžupana Občine 

Dravograd g. Antona Preksavec, vodjo odseka za gospodarstvo in finance Občine Dravograd 

g. Marka Verčnik, g. Adrijana Zalesnika, predstavnike vseh društev v kraju in vse ostale 

prisotne krajane  ter predlagal nadaljevanje po predlaganem dnevnem redu.  

 

 

ad2. Najprej je bilo potrebno izvoliti delovno predsedstvo in predsednik KS g. Pšeničnik Jože, je 

predlagal naslednje člane:  

- delovni predsednik: g. Franc Jutršek  

- člana delovnega predsedstva: g. Rok Plešivčnik in g. Darko Prilasnik  

- zapisničarka: ga. Valerija Rožej 

Delovno predsedstvo je bilo s strani prisotnih na Zboru soglasno potrjeno. G. Franc Jutršek je 

vse prisotne najprej lepo pozdravil ter se zahvalil za zaupano nalogo in kar takoj prešel na 3. 

točko dnevnega reda ter predal besedo predsedniku KS Libeliče.   

 

Sklep ad2: Potrjeno je bilo predlagano delovno predsedstvo:  

- predsednik: g. Franc Jutršek  

- člana : g. Rok Plešivčnik in g. Darko Prilasnik  

- zapisničarka: ga. Valerija Rožej 
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ad3. Predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik je tako prebral izide lokalnih volitev in hkrati 

povedal, da je podroben ogled možen na spletni strani Libelič in Občine Dravograd. V kolikor 

pa bi kdo želel, je izide mogoče pogledati tudi v natisnjeni obliki na samem zboru krajanov.  

         Poudaril je tudi, da je ponosen na Listo Libelič, ki je v samem kraju dobila 284 glasov in s  

         tem eno mesto svetnika v Svetu Občine Dravograd. 

  

Sklep ad3: Prisotni so bili s strani predsednika KS Libeliče seznanjeni z izidi lokalnih volitev. 

  

 

ad4. Delovni predsednik je ponovno predal besedo predsedniku KS Libeliče, da je predstavil 

Program dela Sveta KS Libeliče v obdobju 2014 do 2018. Le ta je najprej pojasnil, da sam program 

dela obsega naslednje tradicionalne in investicijske aktivnosti in da se vse aktivnosti izvajajo v 

tesnem sodelovanju s preostalimi društvi v kraju. 

 

Tradicionalne aktivnosti 2014 – 2015: 

Nekatere izmed teh so se v mesecu decembru že realizirale. 

 

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 je otroke obiskal 22.12.2014 popoldne v dvorani gasilskega doma. 

3.    Pričakovanje Novega Leta na vasi  (31.12.2014) 

Ta aktivnost v letu 2014 žal ni bila realizirana, bo pa prav gotovo izvedena v naslednjem    

 letu. 

4.    Korajža velja (01.02.2015) 

5.    Pustovanje (pustna sobota – 14.02.2015) 

6.    Materinski dan (14.03.2015)  

Gre za kombinacijo praznovanja z dnevom žena, kot je že ustaljena praksa. 

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

8.    Srečanje starejših občanov (27.09.2015) 

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

Pomembno praznovanje v kraju, ki je tudi vsako leto zelo dobro obiskano. 

10.  Zbor krajanov (18.01.2015) 

11.  Izdajanje dvomesečnika »Libeliški glasnik« 

Najprej zahvala g. Adrijanu Zalesniku za ažurno urejanje našega glasnika in tudi spletne 

strani na internetu. 

G. Adrijan Zalesnik je ob tem pojasnil, da glasnik ne izhaja na dva meseca, ampak ko je 

zbranega dovolj gradiva. Hkrati pa je ob tem pozval vse krajane za sodelovanje na tem 

področju, da bi se v bodoče zbralo čim več gradiva.  

12.  Vzdrževanje učne poti »Velika uharica« 

Vzdrževalna dela se bodo izvedla spomladi v sodelovanju z učnim centrom Ajda in seveda 

vsemi krajani, ki bodo vabljeni na to delovno akcijo.  

 

Investicije in aktivnosti 2015 – 2019 

 

1. Izgradnja večnamenske dvorane (priprava predlogov lokacije in okvirnega izrisa 

projekta) 

V kraju potrebujemo to dvorano sedeva primerne velikosti, ki bi služila kot gasilski dom in v 

športne in kulturne namene. Čim prej moramo določiti ustrezno lokacijo, da se bo sam projekt 

lahko pričel planirati. 

 

2. Ureditev meteornih vod na celotnem področje KS Libeliče (peskobrani – bazen, 

ureditev struge potoka skozi vas do Uranšeka) 



Krajevna skupnost 

   L I B E L I Č E 

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

 

 

3. Postavitev informacijske oglasne table ob parkirišču v Libeličah 

Izdelan je že osnutek te table na kateri bodo na kratko predstavljene posamezne znamenitosti 

Libelič. Pri posameznih objektih pa se bodo postavile še manjše table, na katerih bodo navedene 

podrobnejše značilnosti. Ta projekt je že v teku in za končno obliko ima največ zaslug g. 

Adrijan Zalesnik. G. predsednik se je g. Zalesniku ob tem še enkrat zahvalil za angažiranost v 

tem projektu.  

 

4. Popravilo in gramoziranje krajevnih cest 

      Nekaj se je v zvezi s tem že realiziralo, saj je bil na Libeliško Goro pred zimo že zapeljan  

     gramoz za krpanje lukenj na cesti.  

 

      5.       Protiprašna zaščita lokalnih cest oz. dela njih po vnaprej izdelanem pravilniku in           

                 soudeležbi samih zainteresiranih fizičnih oseb 

     Se izvaja po planu in naša KS je zopet na vrsti v letu 2016. 

 

      6.      Vodovod – popravila, dograjevanje in čiščenje po vseh vodovodnih skupnostih v KS    

                Libeliče 

     

      7.      Ureditev okolice igrišča, ureditev parkirnih prostorov pri igrišču in ureditev samega  

                Objekta 

   Lastništvo se že ureja. G. županja je ob tem omenila, da je pogodba o zamenjavi zemljišč z KGZ      

   Slovenj Gradec že pripravljena in podpisana s strani Občine, sedaj pa mora podpisati še KGZ.    

   G. predsednik je ob tem poudaril, da bo ureditev in izvedba del potekala v okviru finančnih  

   zmožnosti v celotnem obdobju in ne v letu 2015.  

 

     8.    Izgradnja pločnikov in ureditev javne razsvetljave na relacijah Gorče – krožišče - vas,    

               meja – vas – šola, krožišče – Jakl – novo naselje proti Libeliški gori 

 

     9.    Označitev kolesarske proge Libeliška pentlja in izris zemljevida za turistične pisarne 

 

     10.   Aktiviranje na področju turizma z vključitvijo vseh ekonomsko zainteresiranih krajanov 

              in  sodelovanje z Turističnim društvom v KS Libeliče in povezovanje z ostalimi KS ter    

             predstavitev naše KS ostalim občanom občine Dravograd 

 

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

S strani Občine Dravograd je bil že izdelan projekt za ta odsek ceste skupaj z ureditvijo 

Fračnikovega grabna. Sedaj pa moramo čim prej zbrati soglasja lastnikov zemljišč na tem odseku, 

da se bo lahko pričela izvedba zastavljenega projekta. V ta namen je bil v četrtek 15.01.2015 tudi 

sklican sestanek na katerega so bili povabljeni vsi lastniki dotičnih zemljišč.  

 

     12.       Asfaltiranje ceste proti Ajdi 

Tu gre za odsek ceste od Ajde do Trotovega križa. 

 

13.    Ureditev oz. preureditev bivšega mejnega prehoda v namene turistične informativne 

         točke  oz. točke za oglaševanje dela v nam bližnji Avstriji 

Potrebno se bo povezati z Ministrstvom za notranje zadeve, ki je lastnik objekta ter si objekt 

ogledati in predlagati rešitve v smislu, ali bi bilo objekt možno uporabiti v kakršen koli namen, da 

ne bi propadal. 

 

      14.     Sodelovanje pri obnovi kapelic oz. Križev 

V ta namen so tudi v proračunu Občine Dravograd na razpolago določena sredstva.  
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15. Namestitev preglednih, enotnih oglasnih tabel za naše turistične in športne objekte v KS   

            Libeliče 

 

16.  Izgradnja oz. namestitev bazena za namene protipožarne varnosti na lokaciji pod cerkvijo     

            proti meji (obstoječi višek vode - uberlauf) 

V ta namen so v proračunu Občine Dravograd na razpolago določena finančna sredstva. V zvezi s to 

investicijo pa so tudi že v teku dogovarjanja s PGD Libeliče, ki naj bi poskrbelo za namestitev tega 

protipožarnega bazena. 

  

Sklep ad4: Predlog programa aktivnosti KS Libeliče za obdobje 2015 – 2019 je bil    

                   predstavljen prisotnim. Pri posameznih točkah so bile določene že nekatere   

                   podrobnosti oz. dejstva. Večina predlaganih aktivnosti je tudi upoštevana v  

                   proračunu Občine Dravograd za leto 2015, večje investicije pa bodo zajete v 

                   proračunih 2016 – 2019. 

                   

 

ad5. Pri točki »Informacije o predvidenih večjih projektih« pa  so bile izpostavljene naslednje  

            zadeve:  

 

1 .Cesta proti Nedogu 

 

- V tej točki je g. predsednik najprej podal dejstva v zvezi s tem projektom, potem pa je sledila 

razprava. Povedal  je, da je bil s strani Občine Dravograd že izdelan projekt za ta odsek ceste v 

dolžini 870 metrov skupaj z ureditvijo Fračnikovega grabna. Predvidena vrednost projekta je  

450.000 € in ta finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dravograd v obdobju 3 let. 

Projekt naj bi se začel izvajati v septembru 2015. Seveda pa se dela ne morejo začeti izvajati prej, 

preden so s strani lastnikov tamkajšnjih zemljišč podpisana soglasja. Zaradi tega je bil v četrtek 

15.01.2015 sklican sestanek z vsemi 26-timi lastniki zemljišč. 19 lastnikov je že podpisalo soglasje, 

3 lastniki pa se sestanka niso udeležili. G. predsednik je apeliral na vse ostale, ki še imajo zadržke, 

da ta soglasja vendarle podpišejo, saj v primeru da teh soglasij ne bo, bo projekt opuščen oz. 

prestavljen, kar pa ni v interesu KS Libeliče, niti v interesu Občine Dravograd, saj so bili v projekt 

že vloženi veliki napori in tudi finančna sredstva.   

Na tej točki je delovni predsednik g. Juteršek pozval go. županjo in g. Verčnika, da podata svoja 

mnenja oz. predstavita preostala dejstva.  

 

- Ga. županja je vse prisotne najprej lepo pozdravila ter povedala, da je želja glede ureditve tega 

odseka ceste stara že nekje 10 let in da bi bilo res edino pravilno, da se ta projekt glede na vse 

navedeno tudi izvede. Za sam začetek izvajanja rekonstrukcije ceste pa so v prvi vrsti potrebni 

podpisi lastnikov, ki jih je po njenih informacijah 29. Sama srčno upa, da bo dogovor čim prej 

dosežen. Razume, da imajo ljudje pomisleke in da niso pripravljeni dati zemlje zastonj, vendar pa je 

poudarila, da je na občinski ravni določena cena za m2 zemlje 5 € oziroma se lahko poišče 

zamenjava zemljišč. V ta odkup oz. zamenjavo so vključena zemljišča, ki sedaj še niso zajeta v 

samo cesto, torej zemljišča, ki bi ob izvedbi projekta bila dodatno potrebna. Obstaja pa tudi 

možnost razlastninjenja, ki pa je njej osebno nesimpatična in groba rešitev, za katero se ne bi 

odločala. Zaveda se, da je trenutno še nekaj težav, a upa na pravilno rešitev le teh.  

Poudarila je tudi, da moramo razumeti, da tudi Občina z urejanjem potka gre preko meje, saj so 

potoki v lasti države in bi jih le ta morala tudi  urejati. 

 

- Tudi g. Verčnik je vse prisotne najprej lepo pozdravil potem pa podal naslednje informacije v 

zvezi s samim projektom. Sama cesta se ne bo dosti premikala in bo ostala širine cca. 3,5 m oz. 3 m 

kjer so brežine. Ob samem asfaltiranju, se bodo uredile tudi prilagoditve v dolžini 1 m ob dovozih 

do posameznih hiš. Uredila pa se bo tudi struga potoka, ki bo obložena s kamenjem in tudi dva nova 

prepusta.  
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- Po podanih informacijah je delovni predsednik, g. Juteršek odprl razpravo in povabil 

prisotne, da podajo svoja mnenja. Še prej pa je sam pripomnil, da bi bilo potrebno določiti 

nek rok za pridobitev teh soglasij in da projekt končno preide v fazo izvajanja. Poudaril je, 

da bi morali krajani stopiti skupaj, saj problem ni v Občini, niti v KS, ampak v nas samih.  

 

- Predsednik KS g. Jože Pšeničnik, se je seveda strinjal z g. Juterškom glede skrajnega roka za 

zbiranje soglasij, saj zavlačevanje v nedogled nima nikakršnega smisla. Obljubil je, da bomo 

napeli vse moči, da bi v roku enega meseca uredili soglasja in takoj, ko bomo to uspeli, 

bomo o tem tudi obvestili vse krajane. V kolikor pa teh soglasij ne bomo uspeli pridobiti, 

bomo po enem mesecu tudi imensko navedli lastnike, ki niso soglašali. Vsi se namreč 

trudimo, da bi bil projekt izveden in ob tem ne smemo delati razlik med lastniki, temveč 

moramo z vsemi poskušati doseči dogovor. 

 

- G. Adam je povedal, da živi v tem grabnu že 25-30 let ter je podpisal soglasje, saj so s 

potokom nenehno težave  in da ga boli, da nekateri, ki nimajo nič od zemlje, ki bi se ji sedaj 

morali odpovedati, komplicirajo in s tem povzročajo težave in dodatne stroške. 

 

- G. Pšeničnik Mihaela (Kledrov) je zanimalo koliko zemlje bi morali odstopiti lastniki. 

Pojasnjeno je bilo, da gre za manjše površine in sicer od 5 do 500 m2. V treh primerih, kjer 

do sedaj soglasja še nimamo, so zadeve sledeče:  

* v prvem primeru gre za 400 m2, kjer je ½ že sedaj cesta 

* v drugem primeru je nekje 400-500 m2 

* v tretjem primeru pa gre za ozek trak zemljišča po celotni dolžini, kjer se nič ne spremeni, 

saj je že sedaj cesta.  

 

- G. Verneker Peter je povedal, da bo oče podpisal soglasje za zemljišče, ki je v solastništvu 7 

lastnikov, saj tega do sedaj ni mogel storiti zaradi tega, ker je bil v bolnišnici. 

 

- G. Gros Aleksander je bil menja, da če je stroka ugotovila, da so določena zemljišča 

potrebna za samo izvedbo projekta, potem je treba lastnike žal razlastniniti, če drugačna 

rešitev pač ni mogoča. Dejstvo je namreč, da je rekonstrukcija tega odseka ceste in potoka 

nujno potrebna, da v bodoče ne bi bilo dodatnih stroškov zaradi poplavljanja in morebitnega 

poškodovanja kanalizacije, ki poteka neposredno. 

Ob tem je ga. županja še enkrat poudarila, da je postopek razlastninjenja grob in da dolgo 

traja, kar pa nikakor ni v interesu Občine. 

 

- G. Pšeničnik Ivan (Lužnikov) je bil mnenja, da je Občina vendarle krivična do lastnikov, saj 

bi samo jemala, dala pa nič. Obstajajo namreč zemljišča, ki so v lasti Občine in se ne 

uporabljajo, pa vendar jih Občina ne da v zamenjavo.  

Ga. županja je pojasnila, da Občina nima dovolj denarja, da bi lahko odkupila vsa zemljišča, 

kjer so ceste oz. zanje ponudila zamenjavo, saj krajani z davki v proračun ne prispevajo 

dovolj sredstev. V primeru, da bi Občina odkupovala vsa takšna zemljišča, nikoli ne bi bilo 

denarja za kakršnokoli asfaltiranje cest.  

 

- G. Adrijan Zalesnik je predlagal, da če se lastnikom zdi 5 € za m2 prenizka cena, zakaj 

potem Občina ne ponudi zamenjalnega zemljišča, pa bi bila zadeva rešena.  

Ob tem je ga. županja pojasnila, da težava ni v dodatnih zemljiščih, ki bi bila potrebna ob 

rekonstrukciji, ampak v zemljiščih na katerih že sedaj poteka cesta.        

 

      2.    Večnamenska dvorana 

V kraju potrebujemo večnamensko dvorano in sicer naj bi združevala gasilski dom ter manjšo 

telovadnico, ki bi služila tudi za kulturne in druge prireditve.  
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V proračunu Občine za leto 2015 ta dvorana še ni zajeta, ker je najprej potrebno določiti lokacijo in 

šele potem se lahko začne planirati projekt. Stavbo pa bi potrebovali čim prej, saj se v obstoječem 

gasilskem domu v zgornjem nadstropju pojavljajo kar nekateri problemi – nujno bi bilo potrebno 

popraviti streho, ki na več koncih pušča.  

 

Razprava je nato stekla o možnih lokacijah za to novo dvorano. Najprej je bilo možnih 5 lokacij, od 

katerih sta ostali sedaj v bistvu dve, ki bi dejansko ustrezali: 

- Prva lokacija: stara zadružna štala  

Lastnik g. Kordež je zelo zainteresiran, da bi parcelo prodal za primerno ceno. Parcela je 

tudi zadosti velika in na primerni lokaciji. Samo stavbo bi postavili tam, kjer sedaj stoji 

štala, pod cerkvijo pa bi bilo parkirišče. Pojavi pa se problem, ker je celoten kraj pod 

spomeniško zaščito. Ob tem je g. Verčnik povedal, da obstaja možnost, da se na Spomeniško 

varstvo pošlje vloga, da se določene parcele izvzamejo iz omenjene zaščite kulturne 

dediščine. Zato bi morali kar v najhitrejšem času pregledati parcele in poslati vlogo na 

omenjeno institucijo. Podan je bil predlog, da bi v roku enega meseca pregledali posamezne 

objekte in se poskušali dogovoriti za katere bi poslali vlogo na Spomeniško varstvo.   

 

-  Druga lokacija: parcela na lokaciji od župnišča proti meji na spodnji strani ceste 

Ta parcela je v lasti g. Ridla s katerim se bi poskušali dogovoriti za menjavo zemljišč. Je pa 

neposredno ob cesti še en lastnik ožjega pasu zemljišča in sicer g. Dren s katerim se bi bilo 

še potrebno dogovoriti. 

Tudi ta lokacija je dovolj velika, da bi lahko postavili objekt velikosti nekje 24 x 12 metrov 

ter parkirišče.  

 

Potem ko je predsednik KS Libeliče podal okvirne informacije o večnamenski dvorani, je delovni 

predsednik g. Juteršek ponovno odprl razpravo.  

- Najprej je za besedo prosil g. Hudrap, ki je vprašal kaj je z lokacijo na vrtu ob šoli. 

Predsednik KS g. Pšeničnik je ob tem pojasnil, da je bila ta lokacija tudi na Svetu KS 

dejansko prva lokacija o kateri je tekla razprava, vendar je bilo kmalu ugotovljeno, da je 

parcela premajhna in da bi s postavitvijo objekta otrokom šole in vrtca odvzeli vse zelene 

površine. Drugi razlog pa je bil tudi sam izvoz, saj bi bil v objektu tudi gasilski dom in ker 

so tu hiše v  neposredni bližini bi bil otežen sam izvoz za gasilska vozila. Potrebno pa bi bilo 

tudi večje parkirišče neposredno ob objektu.  

- G. Grosa je zanimalo kaj je s parcelo na ridi pri Šnablu. Predsednik KS je pojasnil, da je bila 

v obravnavi tudi ta parcela. G. župnik se je strinjal s prodajo le te, vendar pa je parcela 

premajhna oz. preozka, ker mora biti sam objekt odmaknjen od glavne ceste. Tudi družino 

Šnabl smo že spraševali, če bi eventuelno prodali oz. zamenjali zemljišče pod hišo - 

sadovnjak, saj bi tako bilo dovolj prostora, pa za to niso zainteresirani.  

Hkrati s to lokacijo smo tudi razmišljali, da bi bilo mogoče dobro, če bi lahko dvorano 

postavili čim bližje igrišču – na mlakah, a je žal to zemljišče tretirano kot najboljše 

kmetijsko zemljišče. In ker je bil prostorski plan šele na novo urejen, bi trajalo predolgo, da 

bi spremenili to območje v zazidalno, če bi to sploh bilo mogoče.  

G. Gros je bil še mnenja, da bi bilo najbolje, če bi dvorano postavili nekje na obrobju vasi ne 

tiščali v strogi center, saj se je treba zavedati, da se v dvoranah vedno nekaj dogaja in bi bilo 

to najverjetneje moteče za bližnje sosede.  

      -    G. Pšeničnik Mihael – Kledrov je bil mnenja, da je prva lokacija (stara zadružna štala) zelo 

           dobra, saj je tam dovolj prostora in uredilo bi se lahko tudi dovolj veliko parkirišče.   

           Tudi g. Juteršek je bil mnenja, da je ta lokacija dobra in da je mogoče napočil čas za  

           spremembe in bi res morali sestaviti seznam hiš, ki bi se morale izvzeti iz spomeniške zaščite 

           ter poslati vlogo na pristojno institucijo, da bi se to tudi lahko realiziralo.  

           Prav tako je bila tudi ga. Pšeničnik – Jerčič Simona mnenja, da je sicer prav, da smo krajani  

           ponosni na svojo kulturno dediščino, po drugi strani pa je škoda, da se vas ne polepša, saj v  

           njej posamezni objekti propadajo, ker so pod spomeniškim varstvom in so zahteve za  
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           renoviranje zelo stroge. 

           Tudi mnenje g. Adama je bilo sledeče, da bi bilo v samem centru vasi res potrebno urediti  

           starejše stavbe, ki propadajo, saj tujci, ki prihajajo k nam oz. državljani sosednje Avstrije, ki  

           se dnevno vozijo skozi vas, vidijo propadajoče zgradbe, kar meče slabo luč na sam kraj.  

           Temu mnenju se je pridružil tudi g. Perovnik Franc, ki je povedal, da glede na to da smo  

           turistična vas,  bi morali objekte, ki so naša kulturna dediščina tudi primerno vzdrževati.  

 

- V zvezi s prvo lokacijo (staro zadružno štalo)  je svoje mnenje dodal še g. Zalesnik Adrijan, 

ki je najprej povedal, da je to zemljišče g. Kordeža še pod tožbo. Glede izvzema iz 

spomeniške zaščite pa je bil mnenja, da bi bilo res najpametneje pripraviti cel paket 

predlogov, kaj naj se izvzame iz omenjene zaščite, da bi se objekti lahko dostojno uredili.    

V zvezi z večnamensko dvorano pa je prosil za dodatne informacije.  

Predsednik KS g. Jože Pšeničnik je povedal, da omenjene dvorane še ni v proračunu Občine 

Dravograd za leto 2015, saj gre za projekt, ki ga ni mogoče narediti v kratkem času. Dokler 

nimamo zemljišča in dolgoročnega plana, ne moremo natančneje govoriti o sami dvorani. 

Gledano skozi kasnejše stroške samega vzdrževanja, ki si jih mimogrede tudi sedaj delimo 

(KS in ostala društva v kraju),  želimo primeren, ne prevelik objekt. Kakšna bo torej 

investicija bomo lahko govorili šele, ko bo določena lokacija in velikost ter kaj vse bo 

dvorana obsegala (upoštevaje želje društev in krajanov).  

 

Za besedo je prosila tudi županja Občine Dravograd, ga. Cigala, ki je prisotne seznanila, da 

bi bili stroški investicije športne dvorane na zemljišču pri šoli, ki je v lasti Občine cca. 

360.000 €, stroški investicije večnamenske dvorane na zemljišču, ki ni v lasti Občine pa 

bodo najverjetneje nekje okoli 1 mio. €. Seveda pa moramo vsi skupaj v prvi vrsti razmisliti 

kaj hočemo in kaj smo sposobni vzdrževati.    

 

3.Razsvetljava v Libeličah 

 

Predsednik KS je pojasnil, da je v proračunu za leto 2015 in 2016 predvidenih za razsvetljavo cca. 

10.000 €. Postavilo naj bi se 7 luči v vasi, kjer manjkajo, seveda pa je potrebno še pridobiti soglasja. 

Dve luči sta predvideni še ob cesti proti mrliški vežici.  

Kasneje pa naj bi se razsvetljava postavila tudi v povezavi s pločnikom proti Gorčam, pri Jaklnu in 

seveda priti novemu naselju na Libeliško Goro.  

 

4.Ureditev plazu in ceste pri Ridlu 

 

Pri ureditvi plazu in ceste  pri Ridlu so se pojavili nepredvideni stroški, čeprav smo z izvajalci 

dobro sodelovali in se je projekt dobro pripravil, so se pri sami izvedbi pojavile še dodatne vode, ki 

jih je bilo potrebno speljati skupaj in urediti odvodnjavanja. 

Stroški dosedanjih del znašajo cca. 55.000 €. Spomladi pa bo izvedeno še asfaltiranje in skupni 

stroški z manjšimi korekcijami naj bi bili cca. 90.000 €.  

 

 

Sklep ad5:  

           5.1 V roku 1 meseca je potrebno zbrati soglasja vseh lastnikov, da se bo projekt  

                 rekonstrukcije ceste proti Nedogu, za katerega so že planirana sredstva v proračunu  

                 Občine, lahko začel izvajati. 

           5.2 V prvi vrsti je potrebno izbrati najprimernejšo lokacijo za večnamensko dvorano,  

                 velikost in namen dvorane, da se bo lahko sam projekt začel planirati ter hkrati  

                 umestil v proračune Občine Dravograd v prihodnjih letih.  

                Sprejeta je bila tudi odločitev, da je potrebno čim prej sestaviti seznam posameznih  

                objektov, ki naj bi se izvzeli iz zaščite Spomeniškega varstva in na pristojno  

                institucijo poslati ustrezno vlogo.  
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          5.3 V letih 2015 in 2016 naj bi  se v KS Libeliče postavilo 7 luči, od tega 2 ob cesti proti  

                 vežici. Kasneje pa bo v okviru zmožnosti postavljena razsvetljava ob izgradnji  

                 pločnika proti Gorčam, pri Jaklu in proti novemu naselju na Libeliški Gori.   

           5.4 Sanacija plazu in ceste pri Ridlu bo končana spomladi, ko bo asfaltirana še cesta.  

                 Do sedaj je bil saniran plaz in izvedena odvodnjavanja. Skupni stroški pa bodo  

                 znašali cca. 90.000 €. 

 

Ad6. Predlogi in pobude krajanov: 

 

V tej točki je delovni predsednik g. Juteršek kar takoj pozval prisotne, da podajo svoja mnenja oz. 

predloge. 

 

- Ga. Kraker Milka je izpostavila razsvetljavo na Gorčah, kjer so luči do hiše ge. Hudej Vide, 

naprej pa je popolna tema. 

Predsenik KS g. Jože Pšeničnik je zagotovil, da bo ta predlog upoštevan in realiziran v 

okviru zmožnosti. Vse prisotne pa je še enkrat pozval, naj svoje predloge in pobude pošljejo 

na elektronski naslov KS, da se bodo lahko obravnavali na sejah Sveta KS.  

 

- Ga. Hudej Heda je prav tako imela pripombo glede razsvetljave ob novem pločniku pri 

»Jaklu«, ki je do sedaj še ni in je prav nevarno glede na to, da je tam še ovinek.  

          

- G. Juteršek pa je spomnil še na Ridlov – Križanov graben, ki na Spodnjih Gorčah – Tribeju 

spodjeda kanalizacijsko napeljavo. Zaveda se, da so potoki v lasti države, vendar bo nekaj 

potrebno ukreniti, da ne bo prišlo do poškodb in še večjih stroškov.  

 

- G. Ridl Zdravko je izpostavil problem peska in kamenja, ki ga dež spira na cesto proti cerkvi 

na odcepu za mežnarijo. Prosil je, da če bi bilo možno, da bi se na ta odcep položil asfalt ter 

tako preprečil nanos kamenja oz. peska na cesto.  

 

- G. Perovnik Franc je opozoril, da bi bilo dobro, če bi v kraju postavili tudi kažipote za 

posamezne objekte npr. vežico, saj ljudje, ki pridejo v kraj ne vedo kako priti do njih. 

 

- G. Zalesnik Adrijana je zanimala še obnova cerkvenega obzidja, saj kamenje odpada, 

Spomeniško varstvo pa nima na razpolago finančnih sredstev, da bi v tem primeru 

pomagalo.  

Predsednik KS g. Jože Pšeničnik je povedal, da so bili nujni popravki pri kostnici že 

narejeni (zid je bil očiščen golobjih iztrebkov) pa tudi krovec je že namestil zaščitno mrežo 

pod rob strehe. Vse si je tudi ogledal pristojni iz Spomeniškega varstva. Glede obzidja pa se 

bo potrebno v prvi vrsti dogovoriti z g. župnikom in pristojnimi na Občini kako se lotiti 

obnove. 

G. Verčnik je ob tem dodal, da je bilo za renovacijo kostnice že dano soglasje, vendar so bila 

potem finančna sredstva Občine žal preusmerjena v nujno sanacijo plazov. 

 

- G. Zalesnik Adrijan je izpostavil še pločnik »pri Jaklu«, saj je zid preveč ven, pa še voda 

teče povsod.  

 

- G. Zalesnik Adrijan je prisotne tudi seznanil, da je v sodelovanju z Dravitom nastal nov 

turistični projekt, ki bo predstavljen tudi na sejmu v Ljubljani. V ta projekt je vključena 

predstavitev dvorca Bukovje, Klančnikove kmetije in pa del turistične ponudbe Libelič 

(kostnica in črna kuhinja). Ta projekt ima tudi nekaj sprememb v samem vodenju. Za ta 

projekt bo izdelan nov turistični paket, ki ga bodo ponujale turistične agencije.  
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- G. Perovnik Franca je zanimalo kako je s čiščenjem potoka, ki teče skozi Libeliče. Včasih so 

bile organizirane delovne akcije, ki so se jih udeležili krajani in se je potok očistil s 

skupnimi močmi, danes pa tega ni. Posamezniki sami pa to ne morejo opraviti. Potok bi bilo 

potrebno nujno očistiti, saj je struga že zelo visoko in bo ob večjem nalivu potok zopet 

poplavljal oz. začel poplavljati tudi tam, kjer do sedaj še ni. 

Predsednik KS je ponovno povedal, da so potoki v lasti države in da je za njihovo čiščenje 

pristojna le ta. Na Občino bo treba poslati pobudo za izvedbo tega čiščenja.  

 

- Predsednik KS g. Pšeničnik je izpostavil še problem meteornih vod predvsem na vasi, ki bi 

jih bilo potrebno nekako regulirati. Pozval je vse, ki imajo konkretne predloge oz. rešitve, da 

to napišejo na elektronsko pošto KS, da bi si potem pristojna delegacija šla pogledat in 

sprejet ustrezne rešitve.  

 

- Predsednik KS Libeliče, g.  Jože Pšeničnik je pozval krajane, naj pošljejo vloge za 

protiprašno zaščito na KS. Trenutno je bila na nas naslovljena ena vloga. V letu 2015  sicer 

nismo upravičeni do teh sredstev, bomo pa v naslednjih letih.  

 

- G. Kobovc Darko je na KS Libeliče poslal predlog, ki ga je član delovnega predsedstva g. 

Plešivčnik Rok na Zboru krajanov tud  prebral. V predlogu  je napisal, da bi morala Občina 

glede na to, da je zaradi vzletišča g. Cehnerja mimo njihove hiše močno povečan promet, 

namestiti hitrostne ovire (ležeče policaje). Poleg tega bi bilo na tej lokaciji potrebno 

prepovedati promet za večje traktorje ki močno dvigujejo prah, saj je cesta tu zelo ozka in 

hiše so locirane neposredno ob cesti.  

Županja Občine Dravograd, ga. Cigala, je bila ob predlogu za namestitev hitrostnih ovir 

presenečena, saj sploh ni vedela, da obstaja ta problem, ker do sedaj še nikoli ni prejela kake 

pobude v zvezi s tem. G. Kobovcu je predlagala naj se v zvezi s tem obrne na odbor za 

cestno- komunalne zadeve. Dejstvo je, da v letu 2015 to ne bo izvedljivo, kasneje pa se ta 

postavka lahko da v plan.  

 

- Predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik je v zvezi z igriščem prisotnim še povedal, da je 

zemljišče sedaj končno prepisano na Občino. Ob tem se je zahvalil ge. županji za vse napore 

v zvezi z zamenjavo zemljišč, ki je ustrezala KGZ Slovenj Gradec. Sedaj je potreben samo 

še vpis v zemljiško knjigo in potem bo možno začeti urejati igrišče ter okolico in 

razsvetljavo.   

 

Na koncu, ko ni bilo več pobud in predlogov krajanov,  je delovni predsednik g. Juteršek še enkrat 

pozval vse krajane, da svoje pobude pošljejo po elektronski ali po navadni pošti na naslov KS, da 

bodo le te lahko obravnavane na Svetu KS in ustrezno posredovane naprej.  

Vsem krajanom predvsem pa predstavnikom Občine Dravograd se je ponovno zahvalil za udeležbo 

in tako zaključil Zbor krajanov Libelič.  

 

Sklep ad6: V pobudah in predlogih krajanov je:  

-  bila ponovno izpostavljena razsvetljava predvsem na Gorčah in pri Jaklu 

- bilo opozorjeno na Ridlov graben , ki na Spodnjih Gorčah spodjeda kanalizacijsko 

napeljavo 

- bilo opozorjeno na pesek in kamenje na cesti proti cerkvi na odcepu priti mežnariji, ki 

ga dež spira na cesto  

- bilo opozorjeno na nujnost postavitve kažipotov do posameznih objektov 

- bila izpostavljena obnova cerkvenega zidu 

- bilo opozorjeno na zid v Jaklovi ridi, ki preveč gleda ven in na vodo, ki teče iz brega 

- bil informativno predstavljen nov turistični projekt v Občini Dravograd, ki zajema 

tudi del turistične ponudbe Libelič  

- bilo opozorjeno na nujnost čiščenja potoka, ki teče skozi vas  
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- bila izpostavljena regulacija meteornih voda na vasi  

- predsednik KS g. Jože Pšeničnik pozval krajane naj pošljejo vloge za protiprašne 

zaščite na KS 

- bilo opozorjeno na povečan promet na odcepu ceste na Gorčah proti vzletišču s prošnjo 

za namestitev hitrostnih ovir 

- povedano, da je zemljišče na katerem je igrišče sedaj končno v lasti Občine Dravograd, 

da ga je le še potrebno vknjižiti v zemljiško knjigo in potem se lahko prične z 

urejanjem in namestitvijo razsvetljave 

 

 

Zbor krajanov je bil zaključen ob  17.55 uri. 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 

 


