Krajevna skupnost
LIB E LIČE
Libeliče 29, 2372 Libeliče,
E-mail: krajevnaskupnost@libelice.si
Libeliče, 26.09.2017

ZAPISNIK
11.seje Sveta KS Libeliče,
26.09.2017
26.09.2017 ob 20.00 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik
sklical 11. sejo Sveta KS Libeliče.
Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Darko Prilasnik,, Rok Plešivčnik, Marija Rožej, Rajko
Duler
Opravičeno odsoten: Matej Kotnik
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti
3. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta KS ter pregled realizacije sklepov 10. Seje Sveta KS
4. Aktualne zadeve in prihajajoči dogodki (Srečanje starejših krajanov, Dan odprtih vrat, Zlata jesen
in vleka vrvi, ….)
5. Pobude in pripombe svetnikov
6. Razno
ad1. 11. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je
navzoče ter predlagal, da kar preidemo na 2. točko dnevnega reda.
ad2. Predsednik sveta KS Libeliče je v tej točki najprej preveril sklepčnost. Prisotnih nas je bilo
pet članov od sedmih, kar je pomenilo, da smo sklepčni. Kasneje se nam je pridružil še šesti
član g. Rajko Duler. G. Matej Kotnik se je opravičil.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sklep ad2: Svet KS Libeliče je sklepčen, saj je prisotnih pet od sedmih članov. Kasneje se je
pridružil še šesti član. Soglasno je sprejet predlagani dnevni red.

ad3. Potrditev zapisnika 10. Seje sveta KS ter pregled realizacije sklepov 10. Seje sveta KS
V točki potrditev zapisnika 10. 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.
-

prireditev »Od lipe do lipe« je bila izpeljana
usposabljanje za uporabo defibrilatorja je bilo izpeljano, vendar je bilo na žalost prisotnih
samo sedem krajanov
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učne poti »Uharica« še nismo uredili, vendar so table že pripravljene tako, da bomo to
uredili v bližnji prihodnosti
G. predsednik je ponovno apeliral na g. Darka Prilastnika, tudi kot predstavnika lovcev za
postavitev manjše lovske preže.
ga. Jožica Srebotnik – Zalesnik je prejela občinsko priznanje kot je bilo predlagano na
prejšnji seji
sanacija glavne ceste Dravograd – Libeliče na odseku pri »Renarju« je delno že bila
sanirana, na sanacijo čaka še en del
posedanje ceste pri mostu na lokalni cesti Libeliče – Libeliška Gora je bilo urejeno s škarpo
iz kamenja in zemlje
sanacija muldne v novem naselju na Libeliški Gori (pri g. Branku Perovnik) bo izpeljana v
kratkem, saj bo asfaltirana v celotni dolžini 170 metrov
Potreben je še dogovor z g. Rebernik Ferdom glede položitve odtočnih cevi za meteorne
vode, ki bi morale biti speljane preko njegovih parcel v potok, ki teče tam mimo.
šotor še ni bil nabavljen, potrebno bi bilo zbrati ponudbe, saj so KS, gasilci in prosveta še
vedno zainteresirani za nakup le tega ter delitev stroškov na tretjine
G. predsednik je pozval g. Roka Plešivčnik, da preda idejo za zbiranje ponudb
odgovornemu (predsedniku) PGD Libeliče, g. Marku Prevolčič.
asfalt na mejnem prehodu z Republiko Avstrijo je bil saniran
na lokalni cesti proti Libeliški Gori sta bila postavljena prometna znaka z omejitvijo hitrosti
na 30 km/h ter na cestišče narisane opozorilne bele črte
Za enake označbe in omejitev hitrosti se je poslal predlog na pristojne na ravni države tudi
za odsek ceste pri župnišču, kjer bo potrebno prestaviti pot, ki vodi od cerkve ter narisati
prehod za pešce, razsvetljava pa je tako že postavljena.
Predlog o povečanem številu volilnih enot v KS Libeliče, je g. predsednik prenesel na
Občino, kjer je dobil informacijo, da povečanje za eno volilno enoto ni mogoče iz razloga,
ker mora v KS biti liho število volilnih enot. Ker pa imajo podobne težave v vseh krajevnih
skupnostih Občine Dravograd, bo to urejeno tako, da bodo zdajšnje volilne enote nekoliko
drugače oblikovane.
glede večnamenske dvorane zadeva stoji, ker še ni dogovora na prvem nivoju »KKGZ
Slovenj Gradec - Dani Kordež«
glede Mobitel signala, je bil prejet odgovor, da je žal to zaenkrat to
glede igrišča so zadeve še vedno na sodišču in g. predsednik srčno upa, da bo dobil dodatne
informacije oz. odgovore od pristojnih na naslednji občinski seji 3.10.2017

Zapisnik je bil soglasno potrjen!
Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 10.seje Sveta KS Libeliče.
V večini so bile realizirane takratne aktualne zadeve in pobude svetnikov.
ad4. Aktualne zadeve in prihajajoči dogodki:
-

srečanje starejših krajanov Libelič
Je bilo uspešno organizirano v mesecu septembru. Po maši je bilo kosilo pri Buču.

-

»dan odprtih vrat«
Prireditev bo to nedeljo 1.10.2017 s pričetkom ob 14. 00 uri. Organizator bo KS Libeliče v
sodelovanju s Kulturno prosvetnim društvom Libeliče, PGD Libeliče in ŠD Libeliče.
Odgovorna oseba za prireditev je predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik.
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Poslano je bilo 33 osebnih vabil (ge. Županji, g. podžupanu, Policijski postaji Dravograd,
COŠD Ajda, Krajevnim skupnostim v Občini Dravograd, g. župniku, predstavnikom društev
v kraju, svetnikom, …)
Glede same organizacije, naj bi gasilci poskrbeli za 5 redarjev na prireditvi ter peko
kostanjev. Vse svetnike je g. predsednik pozval, da bi pomagali pri postavitvi klopi in miz.
Ozvočenje bo postavljal predstavnik Dravita. Za »repičevo župo«, trento in krape bodo
poskrbeli, g. Branko Ferk, ga. Erika Plešivčnik in ga. Berta Jutršek in njihovi partnerji.
Nabavljenih je bilo šest enotnih predpasnikov za to in kasnejše prireditve.
G. Peter Verneker je tudi že pokosil travo pod kostanji.
Povabljena gosta prireditve sta g. Zmago Jelinčič Plemeniti in koroška pevka Ditka, ki se bo
predstavila s štirimi pesmimi.
Sočasno s to prireditvijo pa bo v dvorani gasilskega doma potekala še razstava slik g. Janka
Lapuh. Predsednik je na tem mestu prosil prisotne za pomoč pri postavitvi same razstave v
petek popoldan oz. soboto dopoldan.
-

»Zlata jesen« v Dravogradu
Prireditev bo potekala 14.10.2017 na prireditvenem prostoru »Lukna« v Dravogradu.
Krajevne skupnosti Občine Dravograd bodo tekmovale v kuhanju »rpičeve župe« in vleki
vrvi. Za kuhanje župe je g. predsednik določil g. Rajka Duler, da zorganizira tri člane, ki
bodo sodelovali v tem tekmovanju, sam pa bo zbral šest oz. sedem tekmovalcev za vleko
vrvi. V ta namen so se nabavile tudi enotne majice.
Na prireditvi pa bodo podeljena tudi priznanja za najlepše urejeno kmetijo in stanovanjsko
hišo. Svetniki so predlagali kmetijo »Komež« ter hišo g. Vinka Rožej in zakoncev Gros.

-

novoletna darila za otroke v KS Libeliče starejše od 1 leta do vključno 5. razreda (OŠ
Libeliče)
Kot vsako leto, bomo tudi letos obdarili otroke v kraju od 1 leta starosti pa do vključno 5.
razreda osnovne šole v Libeličah. Osebna vabila bodo poslana otrokom, ki ne obiskujejo
vrtca. Vsi prisotni so se strinjali, da Krajevna skupnost za posameznega otroka prispeva
darilo v vrednosti 10 EUR.

-

KS Libeliče je ponovno na vrsti, da nabavi 1.000 litrov kurilnega olja za ogrevanje
gasilskega doma

-

informacije o sredstvih KS Libeliče ter predvidenih stroških do konca leta 2017
 sredstva vodovodne skupnosti Libeliče znašajo 870,59 EUR
 sredstva KS Libeliče znašajo 7.051,31 EUR do konca leta pa dodatno še 2.719 EUR,
skupaj torej 9.770,00 EUR
 predvideni stroški do konca leta bodo cca. 3.000,00 EUR (poleg nabave kurilnega olja,
še darila za otroke, trgovina, vabila, glasnik, …)

-

izgradnja pločnika na relaciji »Libeliče – Gorče«
Organizirana bo predstavitev s strani Občine Dravograd, na katero bodo povabljeni vsi
lastniki in svetniki KS Libeliče. Izdelane so bile že skice kako naj bi potekala izgradnja
pločnika.

-

razsvetljava v KS Libeliče
Še v oktobru naj bi bile postavljene štiri luči na relaciji med šolo in Kledrovo hišo proti
pokopališču.
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-

protiprašne zaščite
Naša krajevna skupnost naj bi bila na vrsti letos, vendar so se sredstva za ta namen porabila
v drugih krajevnih skupnostih Občine Dravograd, tako da bomo morali sedaj počakati do
drugega leta. Mogoče bosta prvi dve (pri Volbartu in Komežu) prišli na vrsto že letos konec
oktobra oz. v novembru.

Sklep ad4: Pod točko aktualne zadeve in prihajajoči dogodki je bilo sklenjeno sledeče:
- srečanje starejših krajanov je bilo uspešno realizirano v začetku septembra
- 1.10.2017 ob 14.00 uri bo potekala prireditev »Dan odprtih vrat« pred kmečko zbirko
pod soorganizacijo KS Libeliče, Kulturno – prosvetnim društvom Libeliče, PGD
Libeliče in ŠD Libeliče. Povabljena gosta bosta g. Zmago Jelinčič ter koroška pevka
Ditka. Sočasno s prireditvijo bo v dvorani gasilskega doma potekala še razstava slik
lokalnega umetnika g. Janka Lapuh.
- 14.10.2017 bo v Dravogradu potekala prireditev »Zlata jesen«, ki se je bodo iz naše
krajevne skupnosti udeležili trije kuharji, ki bodo tekmovali v kuhanju »rpičeve župe«
ter šest oz. sedem tekmovalcev za vleko vrvi
Prav tako bodo na prireditvi podeljena priznanja za najlepše urejeno kmetijo in
stanovanjsko hišo. Svetniki so predlagali kmetijo Komež in hišo g. Vinka Rožej in
zakoncev Gros.
- za Dedka Mraza se bodo nabavila darila za vse otroke v kraju stare od 1 leta do
vključno 5. razreda OŠ Libeliče v vrednosti 10 EUR za otroka
- KS Libeliče je ponovno na vrsti, da nabavi 1.000 litrov kurilnega olja za ogrevanje
gasilskega doma
- sredstva KS Libeliče do konca leta 2017 znašajo 9.770,00 EUR, predvideni stroški pa
bodo cca 3.000,00 EUR
- v oktobru bo organizirana predstavitev za lastnike zemljišč in svetnike KS Libeliče v
zvezi z izgradnjo pločnika »Libeliče – Gorče«
- še v mesecu oktobru naj bi bile postavljene štiri luči javne razsvetljave na relaciji od
šole proti pokopališču
- protiprašne zaščite v naši krajevni skupnosti bodo na vrsti naslednje leto, mogoče pa
bosta prvi dve (pri Volbatu in Komežu) na vrsti že konec tega leta

ad5.

Izpostavljene se bile sledeče pobude svetnikov:

1. G. Rajko Duler je prisotne seznanil, da so se naj obrnili krajani Spodnjih Gorč s pobudo o
postavitvi javne razsvetljave mimo Pšeničnikove kmetije.
G. predsednik je predlagal, da g. Duler zbere 5 oz. 6 podpisnikov predloga postavitve javne
razsvetljave, ki ga naslovi na Krajevno Skupnost Libeliče in Občino Dravograd.
2. G. predsednik je prisotne seznanil, da si je s pristojnimi iz Občine Dravograd ogledal staro
pošto – Ringovo hišo, ki se prodaja za 50.000 EUR. Ugotovljeno je bilo, da bi v tej stavbi
bilo mogoče narediti šest do osem stanovanj (socialnih, oskrbovanih, ….), vendar Občina
trenutno ni zainteresirana za nakup oz. za to ni na razpolago sredstev.
3. Ljudski pevci Libeliče praznujejo 50 let delovanja, zato bodo ob tej obletnici imeli koncert,
poleg tega pa bodo izdali zbornik, ki bo obsegal okrog 60 strani. Prav bi bilo, da jih tudi
Krajevna Skupnost v tem podpre.
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Sklep ad5: Pobude in pripombe svetnikov:
1. Na Spodnjih Gorčah se je porodila ideja o nujnosti javne razsvetljave mimo
Pšeničnikove kmetije. Potrebno bo zbrati podpise in poslati pobudo na KS Libeliče in
Občino Dravograd.
2. Opravljen je bil ogled stare pošte – Ringove hiše v kateri bi bilo mogoče narediti šest
do osem stanovanj, vendar Občina trenutno ni zainteresirana.
3. Ljudski pevci Libelič praznujejo 50. obletnico delovanja in bodo v ta namen
organizirali koncert ter izdali zbornik.
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.

Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik
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