Krajevna skupnost
LIBELIČE
Libeliče 29, 2372 Libeliče,
E-mail: krajevnaskupnost@libelice.si

Libeliče, 29.01.2018

ZAPISNIK
13.seje Sveta KS Libeliče,
29.01.2018

29.01.2018 ob 20.00 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik
sklical 13. sejo Sveta KS Libeliče.
Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Marija Rožej, Darko Prilasnik,, Rok Plešivčnik, Matej
Kotnik, Rajko Duler
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti
3. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta KS ter pregled realizacije sklepov 12. Seje Sveta KS
4. Aktivnosti in prireditve v tem kvartalu:
- Obisk Korantov 03.02.2018
- Pustna sobota 10.02.2018
- Korajža je v Libeličah doma 08.02.2018
- Prisotnost na Občnih zborih
- Materinski dan (dogovor s šolo in vrtcem)
- Smučanje med KS
- Ureditev okolice bodoče večnamenske dvorane
- Gozdna učna pot »Uharica«
5. Pobude in pripombe svetnikov
6. Razno

ad1. 13. 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
šest članov od sedmih, kar je pomenilo, da smo sklepčni. Kasneje se nam je pridružil še sedmi
član.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sklep ad2: Svet KS Libeliče je sklepčen, saj je prisotnih šest od sedmih članov. Kasneje se
pridruži še sedmi član Sveta.
Soglasno je sprejet predlagani dnevni red.
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ad3. Potrditev zapisnika 12. Seje sveta KS ter pregled realizacije sklepov 12. Seje sveta KS
V točki potrditev zapisnika 12. 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.
-

PGD Libeliče in Kulturno prosvetno društvo Libeliče sta prispevala po 200 € za
obdarovanje otrok za Dedka Mraza
KS Libeliče je prispevala 500 € Kulturno prosvetnemu društvu Libeliče kot pomoč pri izdaji
»Zbornika libeliških pevcev«
glede zbiranja podpisov za javno razsvetljavo na Spodnjih Gorčah ni bilo več interesa in
tako ta zadeva ni bila realizirana
drobljenec za krpanje lukenj na cesti na Libeliško Goro je bil dostavljen
pregled hidrantov in pripadajočih omaric z opremo na Spodnjih Gorčah in Tribeju ni bil
izveden
koši za pasje iztrebke na Gorčah in Spodnjih Gorčah pa so bili ravno danes dopoldan
postavljeni
dogovori glede urejanja tras nad kmečko zbirko ter urejanja lastništva igrišča so še v teku

Zapisnik je bil soglasno potrjen.
Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 12.seje Sveta KS Libeliče.
V večini so bile realizirane takratne aktualne zadeve in pobude svetnikov.

ad4. Aktivnosti in prireditve v tem kvartalu:
1. V soboto 03.02.2018 ob 16.30 uri nas bodo obiskali koranti iz Rogoznice. Domen Pšeničnik
bo za obiskovalce prireditve skuhal čaj, korantom pa bomo ponudili še kakšno drugo pijačo
in morda kak prigrizek.
2. Na pustno soboto 10.02.2018 se bodo maškare in krajani ob 14.00 uri zbrali pred gasilskim
domom, kjer jim bomo prav tako ponudili čaj in krofe kot vsako leto. Usposobit pa je
potrebno tudi kamelo – našo tradicionalno krajevno masko.
3. 08.02.2018 bo ob 15.00 uri v dvorani gasilskega doma potekala tradicionalna prireditev
»Korajža je v Libeličah doma«, na kateri bodo domačini predstavili svoje talente.
4. V bližajočem se času se bo zvrstilo kar nekaj Občnih zborov društev v kraju (PGD Libeliče,
ŠD Libeliče, Kulturno prosvetno društvo Libeliče, Lovska družina Libeliče) ter v Občini
Dravograd (Turistično društvo, …). Predsednik g. Jože Pšeničnik je prisotne svetnike
zaprosil za pomoč pri udeležbi na omenjenih Občnih zborih, v primeru, da se sam katerega
ne bo mogel udeležiti. Ga. Marija Rožej naj bi se že tradicionalno udeležila Občnega zbora
Turističnega društva Dravograd, g. Darko Prilasnik Občnega zbora Lovske družine Libeliče,
ga. Valerija Rožej Občnega zbora Kulturno prosvetnega društva Libeliče ter ostali po
dogovoru.
5. Prireditev ob praznovanju Dneva žena in Materinskega dneva bo letos tradicionalna prireditev
na prošnjo učiteljic OŠ Libeliče in vzgojiteljic Vrtca Libeliče zaradi objektivnih razlogov
potekalo v petek 23.03.2018 ob 16.00 uri.
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6. Gozdno učno pot »Uharica bomo urejali konec aprila oz. maja sočasno z občinsko čistilno
akcijo. Do takrat bo s strani Lovske LD Libeliče urejena tudi manjša preža v gozdu.
7. Ureditev okolice bodoče večnamenske dvorane:
- Še danes 29.01.2018 naj bi predsednik KS Libeliče od KKGZ Slovenj Gradec prejel pisno
dovoljenje za urejanje okolice na parceli, kjer naj bi v prihodnosti bila zgrajena
večnamenska dvorana (očistiti hrib na spodnji strani pokopališča okrog Gornikove hiše).
Svojo pomoč je obljubil tudi g. Miha Vehovec, ki bi večja težja dela opravil s kopačem.
- S strani Občine Dravograd je zagotovljenih 60.000 € za odkup zemljišča od KKGZ Slovenj
Gradec ter podjetja Krof d.o.o.
- V sredo 31.01.2018 naj bi bil izvršen ogled na terenu s strani predstavnikov Zavoda za
kulturno dediščino, projektantko ter odgovornimi iz Občine Dravograd (za ta projekt je s
strani Občine Dravograd odgovorna oseba g. Breg).
- Za večnamensko dvorano je že narejena idejna zasnova in v letih 2019/2020 naj bi Občina
Dravograd za izgradnjo te dvorane zagotovila 350.000 €. Seveda pa ta sredstva še zdaleč ne
zadostujejo za izgradnjo dvorane, po grobih ocenah naj bi bilo potrebnih najmanj 800.000 €,
vendar pa bi preostala sredstva skušali pridobiti skozi različne razpise. Ena izmed možnosti
je tudi, da bi postavili leseno stavbo, kar bi Eko sklad subvencioniral s 50 % nepovratnih
sredstev. Predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik se je že pogovarjal s podjetjem GG
Slovenj Gradec v zvezi z izdelavo idejne zasnove ter stroškovnega pregleda.
8. V zvezi s staro Ringovo hišo, je za odkup zainteresiran tudi g. Tomo Pšeničnik, zaradi
primerne lokacije, vendar stroškovno predstavlja to kar velik zalogaj. Je pa podprl idejo za
sovlaganja posameznikov v izgradnjo posameznih stanovanj v zgradbi, v primeru, da bi hišo
odkupil on.
9. V mesecu februarju bo potekalo tudi smučarsko tekmovanje med Krajevnimi Skupnostmi
Občine Dravograd na Bukovniku in sicer tradicionalni »Črešnikov memorial«. Termin še ni
točno določen. KS Libeliče krije stroške startnine za vse svoje krajane, ki bodo sodelovali na
omenjenem tekmovanju.
Sklep ad4: Svet KS Libeliče je pod to točko razpravljal o aktivnostih in prireditvah v prvem
kvartalu leta in sicer o :
- Obisku Korantov iz Rogoznice v soboto 03.02.2018
- Pustni povorki na pustno soboto 10.02.2018
- Kulturni prireditvi »Korajža je v Libeličah doma« na kulturni praznik 08.02.2018
- Udeležbi na Občnih zborih društev v kraju in Občini Dravograd
- Proslavi ob Dnevu žena in Materinskem dnevu v petek 23.03.2018
- Urejanju učne gozdne poti »Uharica«
- Ureditvi okolice bodoče večnamenske dvorane v Libeličah
- Za odkup stare Ringove hiše je zaradi same lokacije zainteresiran g. Tomo Pšeničnik
- V mesecu februarju bo potekal »Črešnikov memorial« v smučanju na Bukovniku za
Krajevne Skupnosti Občine Dravograd

ad5.

Izpostavljene se bile sledeče pobude svetnikov:

Svetnike KS Libeliče je zanimalo kaj več o izgradnji pločnika Libeliče – Gorče. Predsednik g.
Jože Pšeničnik je bil mnenja, da glede izgradnje zaenkrat kaže dobro, vendar popravljenih oz.
dopolnjenih variant še ni na razpolago, ker je idejni projekt še v presoji ustreznosti.
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Sklep ad5: Pobude in pripombe svetnikov:
Pod to točko je bilo govora samo o izgradnji pločnika Libeliče – Gorče. Popravljen idejni
projekt je trenutno v presoji ustreznosti.

Ad6.

Pod točko Razno je bilo govora o naslednjih zadevah:

1. Prisotne je zanimalo kako kaže glede lastništva igrišča. Predsednik KS Libeliče je ponovno
povedal, da je KKGZ Slovenj Gradec močno zainteresirana za zamenjavo zemljišč in upa,
da se bo to tudi čimprej uredilo.
2. Od projekta izgradnje javne razsvetljave od OŠ Libeliče proti pokopališču je ostalo na
razpolago nekaj finančnih sredstev, ki bodo prerazporejena v izgradnjo javne razsvetljave na
Gorčah proti Štreklju.
3. Predsednik KS Libeliče, je prisotnim povedal, da so pred kratkim imeli Sejo Sveta
predsednikov Krajevnih Skupnosti Občine Dravograd, kjer so bili seznanjeni, da je potrebno
za razporejanje sredstev za športnike, gasilce, … dopolniti s posebnimi vlogami. V bodoče
pa bo delitev oz. prerazporejanje sredstev za društva mogoča le preko razpisov na katere se
bodo lahko prijavila vsa društva v Občini Dravograd in ne le društva v KS Libeliče.
4. Letošnje leto je volilno leto in Občina Dravograd je predlagala, da bi se v posameznih
Krajevnih skupnostih zmanjšalo število svetnikov in sicer:
- v Dravogradu (4.337 prebivalcev) – trenutno 11 članov Sveta zaradi velikega števila
zaselkov
- v Črnečah (1.093 prebivalcev) – trenutno 10 članov Sveta, v bodoče naj bi jih bilo 7 oz. 5
- v Šentjanžu (2.148 prebivalcev) – trenutno 11 članov Sveta , v bodoče naj bi jih bilo 9
- v Trbonjah (708 prebivalcev) – trenutno imajo 7 članov Sveta, v bodoče naj bi jih bilo 5
- v Libeličah (570 prebivalcev) – trenutno imamo 7 članov Sveta, predlagano je bilo, da bi jih
v bodoče bilo 5
Občina Dravograd se je strinjala z novimi 5 volilnimi enotami v naši Krajevni Skupnosti,
kot smo jih sami predlagali, zato smo se prisotni člani Sveta tudi strinjali, da ima v bodoče
vsaka volilna enota po enega članov, torej se število iz 7 zmanjša na 5.
5. Predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik je člane Sveta seznanil z dejstvom, ki je bilo
izpostavljeno pri pregledu poslovanja Občine Dravograd glede lokalnih vodovodnih
skupnosti. Po zakonu mora biti vodovod javen , če je nanj priklopljenih več kot 5
odjemalcev. Javni vodovod pa lahko upravlja le podjetje s koncesijo, ki je v Občini
Dravograd JKP Dravograd. Predlagano je bilo, da bo v kratkem času organiziran sestanek z
vsemi predstavniki vodovodnih odborov, ker je to področje nujno potrebno urediti.
6. V naši Krajevni Skupnosti imamo še vedno težave v zvezi z mobilnim telefonskim
signalom, vendar pristojni nekako nimajo posluha za ureditev težav.
7. Do konca aprila naj bi bil s strani podjetja Drava zaključen projekt ureditve peskobranov na
potoku na relaciji nad hišo g. Rožej Vilija. Predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik je
izvajalcu del predlagal, da bi očistili celotno strugo vse do izliva v reko Dravo. Obljubljeno
pa je bilo tudi, da naj bi letos septembra očistili tudi Fračnikov graben.
Sklep ad6: Razno:
1. V zvezi z lastništvom igrišča je KKGZ Slovenj Gradec še vedno zainteresirana v
zamenjavo zemljišč.
2. Finančna sredstva, ki so ostala od izgradnje javne razsvetljave od OŠ Libeliče proti
pokopališču bodo preusmerjena v izgradnjo javne razsvetljave na Gorčah proti
Štreklju.
3. Sredstva za športnike, gasilce ter druga društva in organizacije bodo v bodoče lahko s
strani Krajevnih Skupnosti nakazana samo na podlagi javnih razpisov.
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V naši Krajevni Skupnosti so se člani strinjali, da bo v bodoče namesto 7 članov samo
5 članov, toliko kot je tudi volilnih enot v KS Libeliče. (Ker je letošnje leto volilno leto,
je bilo s strani Občine Dravograd predlagano, da bi se v posameznih Krajevnih
Skupnostih število članov v Svetih zmanjšalo).
5. V kratkem bo organiziran sestanek z vsemi predstavniki vodovodnih odborov v Občini
Dravograd, ker je zadeve potrebno urediti kot je zakonsko določeno ter morajo biti vsi
vodovodi, ki imajo več kot 5 odjemalcev, javni in jih lahko upravlja samo podjetje s
koncesijo.
6. Ponovno se pošlje dopis glede slabega mobilnega telefonskega signala.
7. Do konca aprila naj bi podjetje Drava uredilo peskobrane nad hišo g. Rožej Vilija,
uredilo strugo pri Kupniku, septembra 2018 pa očistilo tudi Fračnikov graben.
4.

Seja je bila zaključena ob 21.55 uri.

Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik
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