Krajevna skupnost
LIB E LIČE
Libeliče 29, 2372 Libeliče,
E-mail: krajevnaskupnost@libelice.si
Libeliče, 13.11.2014

ZAPISNIK
2.seje Sveta KS Libeliče,
13.11.2014

13. 11.2014 ob 19.00 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik
sklical 2. Sejo Sveta KS Libeliče.
Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Marija Rožej, Darko Prilasnik, Rajko Duler, Rok Plešivčnik,
Matej Kotnik, županja Občine Dravograd ga. Marijana Cigala in g. Adrijan Zalesnik (fotograf in avtor
Libeliškega glasnika)
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje
4. Obravnava predloga proračuna in finančnega plana
5. Predlogi in pobude svetnikov
ad1. 2. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je navzoče,
še posebej županjo Občine Dravograd, go. Marijano Cigala ter predlagal nadaljevanje seje po
predlaganem dnevnem redu.
ad2. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sklep ad2: Svet KS Libeliče soglasno sprejema predlagani dnevni red.
ad3. Zapisnik 1. Seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen.
Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 1. seje.
ad4. Predsednik Sveta KS Libeliče je tako prešel na obravnavo predloga proračuna in finančnega
plana ter takoj predal besedo go. županji.
Ga. županja je vse prisotne lepo pozdravila ter povedala nekaj uvodnih besed v zvezi s
predlaganim planom. V prvi vrsti je apelirala na sodelovanje in racionalizacijo stroškov, ker glede na
situacijo v državi, tudi v posameznih občinah ni dovolj finančnih sredstev, da bi lahko uresničili vse
zastavljene načrte.
Glede tradicionalnih aktivnosti ni imela kaj dosti dodati, saj so te aktivnosti že utečene in bodo tudi
speljane na ravni KS Libeliče.
Pri investicijskem delu pa je v ospredje postavila racionalizacijo ter apelirala na pameten dogovor.
Na sam predlog programa aktivnosti na področju investicij, ki je bil zamišljen z naše strani, je še
pripomnila, da se moramo zavedati, da je nanj potrebno gledati na daljše obdobje in da je pač potrebno
postaviti prioritete, saj vse ne more biti uresničeno oz. izpeljano v enoletnem ali štiriletnem obdobju.
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Tradicionalne aktivnosti 2014 – 2015:
- Predsednik Sveta KS Libeliče g. Jože Pšeničnik je ob tradicionalnih aktivnostih opozoril, da
se bo v bistvu vsak mesec nekaj dogajalo in da bo potrebno prositi še preostala društva v kraju za
njihove programe dela, da se bo potem lahko tudi KS vključevala v posamezne aktivnosti, ki se bodo
dogajale v kraju in obratno.
Obisk starejših občanov (december)
G. predsednik bo v tem letu sam sodeloval s Karitasom pri obisku starejših občanov v našem
kraju.
2. Obdaritev otrok za Dedka Mraza (december)
Dedek Mraz bo otroke obiskal 22.12.2014 popoldne v oz. pred gasilskim domom.
3. Pričakovanje Novega Leta na vasi (31.12.2014)
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
Zadeve dorekli pod 5. točko dnevnega reda.
11. Izdajanje dvomesečnika »Libeliški glasnik«
Najprej zahvala g. Adrijanu Zalesniku v imenu Sveta KS, v imenu krajanov in tudi v imenu
Občine Dravograd za vestno in ažurno urejanje tega glasnika in tudi spletne strani na internetu.
12. Vzdrževanje učne poti »Velika uharica«
Za vzdrževanje sta zadolženi KS in Občina. Potrebno bo izpeljati vzdrževalna dela, saj je
minilo že več kot 4 leta, odkar je podjetje Imont darovalo les in so krajani v akciji to pot tudi
očistili in obnovili markacije. Vprašanje je ali je smiselno to akcijo izpeljati še letos pred zimo.
Prisotni so se soglasno strinjali, da se dela prestavijo na drugo leto. Do takrat pa je potrebno
izdelati konkreten predlog glede markacij in seznam opravil, ki jih lahko krajani sami
izpeljemo.
1.

Investicije in aktivnosti 2015 – 2019
1.
-

-

Izgradnja večnamenske dvorane (priprava predlogov lokacije in okvirnega izrisa
projekta)
Ga. županja je ob tej točki povedala, da obstajajo tri njej znane lokacije za to dvorano, vendar
se je ob tem potrebno zavedati, da bo investicija lahko speljana hitreje in z manjšimi stroški,
če bo lokacija določena na občinski zemlji. Na nas je, da se čim prej odločimo za lokacijo in
se potem da narediti ustrezen projekt ter se s strani Občine poskušajo dobiti dodatna sredstva
na različnih razpisih. Vrednost te investicije naj bi bila okrog 800.000,00 € do 1 mio. €.
Prisotne je seznanila z dejstvom, da izgradnja te dvorane v proračunu občine za leto 2015 ni
zajeta, ker zanjo še ni bilo ustrezne osnove (določeno zemljišče, izdelan projekt, …) in da
omenjenega proračuna sedaj ni več mogoče spreminjati, lahko pa se ta postavka zajame v
naslednjih letih 2016 – 2019. Omenila je še, da denarja za odkup zemljišča ni in da bi bila
najboljša rešitev zamenjava zemljišč.
Svet KS je prvo lokacijo – dosedanji gasilski dom, soglasno zavrnil, ker ni na razpolago
zemljišča oz. je sosednje zemljišče predrago.
Druga lokacija je pri šoli, kar je gledano s strani souporabe šole idealno, vendar je parcela
premajhna.
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Tretja lokacija je na ridi pri Šnablu, kjer gre za parcelo, ki je v občinski lasti. Vendar je bilo
tudi tu ugotovljeno, da je parcela preozka, saj je širina samo ca. 17 metrov. Na tej lokaciji bi
bilo dovolj prostora, če bi stavbo lahko obrnili prečno, vendar bi bilo potrebno tako pridobiti
dodatno zemljišče. G. Pšeničnik in g. Plešivčnik, se bosta v najhitrejšem možnem času
pozanimala, čigava je ta parcela in ali bi jo bilo mogoče zamenjati oz. odkupiti ter po kakšni
ceni.
Idealno pa bi bilo tudi, če bi lahko dvorano zgradili čim bliže igrišču, vendar bi bilo takrat
tudi potrebno zamenjati oz. kupiti parcelo. Dogovoriti bi se bilo treba z go. Pšeničnik
Marijano. Ob tem pa je bilo ugotovljeno, da to ni zazidalna parcela in da ta možnost odpade,
ker bi predolgo trajalo, da bi spremenili namembnost, če bi se sploh dalo.
Ureditev meteornih vod na celotnem področje KS Libeliče (peskobrani – bazen, ureditev
struge potoka skozi vas do Uranšeka)
- Ureditev struge je nujno potrebna tudi na Fračnikovem grabnu – Tribej in Ridlovem grabnu, saj
pri Lapuhu in Pesičerju voda poplavlja praktično ob vsakem deževju.
- Problem nastane že pri peskobranih, ki so polni in jih bo potrebno sčistit. Ob tem je ga.
županja povedala, da je pri potokih problem ta, da je urejanje le teh v pristojnosti države in da
je Občina že ponudila roko državi s tem, da je pripravljena sčistit potoke v zamenjavo za
gramoz, a je država hotela plačilo za gramoz, ki se bi odpeljal iz potokov. Povedano je še bilo,
da je v ta namen v proračunu planiranih zelo malo sredstev in da se bodo za urejanje morala
koristiti intervencijska sredstva.
- Problem predstavljajo tudi meteorne vode, ki pritečejo po cesti in se nato zlivajo na kmečka
zemljišča pod vasjo ter zamakajo. Dobro bi bilo, da bi te vode nekako speljali v ponikovalnice.
Na tej točki je ga. županja obljubila, da bo uredila, da si bodo za to pristojne strokovne osebe to
zadevo ogledala in predlagale rešitve.
2.

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.
4.
5.
-

Popravilo in gramoziranje krajevnih cest
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
- Glede te postavke bo potrebno še marsikaj razčistit. Država želi, da bi vodovode imele v lasti
Občine. Pri nas z vodovodi za več kot 50 ljudi uradno upravlja KS. Že z junijem 2015 pa naj bi
prišlo do sprememb in sicer naj bi takrat vsi vodovodi prešli v upravljanje za to pristojnih
javnih zavodov.
7.

Ureditev okolice igrišča, ureditev parkirnih prostorov pri igrišču in ureditev samega
Objekta
- V prvi vrsti je potrebno urediti lastništvo. Tu je Občina Dravograd Kmetijski zadrugi že
ponudila 6 oz. 7 drugih zemljišč na Viču, tako da so pogajanja v teku in bo to tudi najverjetneje
v bližnji prihodnosti urejeno, da se bodo lahko začela preostala ureditvena dela.
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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
- V okviru Kulturno-prosvetnega društva Libeliče deluje sekcija za turizem in bilo bi dobro, da bi kdo
od članov Sveta KS tesneje sodeloval s to sekcijo.
11.
Asfaltiranje ceste v Tribeju proti Nedogu in ureditev struge potoka
- Go. županja je v tem kontekstu povedala, da je bil izdelan projekt za ta odsek ceste skupaj z
ureditvijo Fračnikovega grabna in vrednost projekta je 450.000 €.
- Prisotni so se strinjali, da gre za velika finančna sredstva in da bo ta investicija nesmiselna dokler
se ne bo v prvi vrsti uredil potok, ki vedno znova uničuje cesto. Prav tako je potrebno pridobiti
soglasja od občanov, da se bodo dela sploh lahko izvedla. G. Pšeničnik in g. Duler se bosta o tem
projektu najprej posvetovala s pristojno osebo na Občini, potem pa še z dotičnimi občani.
V primeru, da dogovor ne bo možen in se posledično ta projekt ne bo izvedel, potem se predlaga da
se finančna sredstva preusmerijo drugam npr. asfaltiranje ceste od Ajde do Trotovega križa.
12.

Asfaltiranje ceste proti Ajdi

13.

Ureditev oz. preureditev bivšega mejnega prehoda v namene turistične informativne točke
oz. točke za oglaševanje dela v nam bližnji Avstriji
- Tu gre za dvojno lastništvo in sicer ¾ v lasti Občine Dravograd in ¼ v lasti države. Prav tako je v
lasti države objekt.
- V primeru, da smo zainteresirani v tem objektu urediti info točko ali kaj drugega, bo Občina poslala
dopis na državo za odkup. Najprej je potrebno dobiti ključe od objekta in si ogledati v kakšnem stanju
le ta je in ali bi sploh bilo smiselno v objekt vlagati sredstva. Ga. županja pa je še obljubila, da bo
Občina poslala na državo dopis, da je potrebno čim prej podreti nadstrešek zaradi donenja ter drog za
zastavo, …
14.
Sodelovanje pri obnovi kapelic oz. Križev
- Posamezne kapelice in križe so do sedaj urejale posamezne kmetije, bilo pa bi dobro, da k ohranitvi
te kulturne dediščine prispeva tudi KS in Občina, s čimer so se vsi strinjali.
15.

Namestitev preglednih, enotnih oglasnih tabel za naše turistične in športne objekte v KS
Libeliče
- Izražena je bila želja, da se v kraju postavijo enotne table za posamezne objekte, seveda pa se je
potrebno najprej pozanimati pri pristojnih na Občini ter pri Spomeniškem varstvu, da bodo le te v
skladu s predpisi oz. določitvami.
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16.

Izgradnja oz. namestitev bazena za namene protipožarne varnosti na lokaciji pod cerkvijo
proti meji (obstoječi višek vode - uberlauf)
-Ob izgradnji mrliške vežice se je prestavil tudi odtok odvečne pitne vode od bazena, kjer imajo vodo
prebivalci na področju nekdanjega mejnega prehoda. Te vode je dosti in glede na to, da v tem delu
KS ni narejenega nobenega protipožarnega bazena, PGD Libeliče pa tudi nima ustrezne cisterne za
gašenje v primeru da pride do požara, bi bilo smiselno v zemljo zakopati ustrezno plastično cisterno,
ki bi služila kot protipožarni bazen. G. Plešivčnik, ki je hkrati tudi poveljnik PGD Libeliče, je bil
mnenja, da bi zadostovala 10.000 litrska cisterna, ki bi jo potem gasilci oz.

prostovoljci iz kraja namestili na izbrano lokacijo po predhodnem dogovoru z lastnikom zemljišča g.
Pšeničnik Francem.
- Ga županja je ob tem povedala, da je varnost občanov na prvem mestu in da ta cisterna ne predstavlja
tolikšnih stroškov, da se projekt ne bi mogel udejanjiti.
Ob koncu točke je predsednik Sveta KS g. Pšeničnik izrazil zadovoljstvo, da se je ga. županja
udeležila naše seje ter upanje, da bodo naši predlogi v čim večji meri upoštevani s strani Občine.
Prisotnim je še pojasnil, da se vsaka izmed postavk vnese v ustrezne konte in da so številke že vnesene
ter da je razpoložljivih sredstev za prihajajoče leto 13.8817,76 € (od tega je prenesenih sredstev iz
2014 ca. 6.000,00 €).
Sklep ad4: Predlog programa aktivnosti KS Libeliče za obdobje 2015 – 2019 je bil
obravnavan in v celoti sprejet. Pri posameznih točkah so bile določene nekatere
podrobnosti in svoje mnenje je podala tudi ga. županja Marijana Cigala. Večina
predlaganih aktivnosti je tudi upoštevana v proračunu Občine Dravograd za leto
2015, večje investicije pa bodo zajete v proračunih 2016 – 2019.
Okvirno so bile določene prioritetne aktivnosti za čim hitrejše in boljše uresničenje
zastavljenih projektov.
ad5.

Pri točki predlogi in pobude svetnikov pa so bile izpostavljene naslednje zadeve:

- Dedek Mraz:
a) Obdarili bomo otroke starejše od 1 leta pa do vključno 5. razreda (otroci, ki obiskujejo šolo v
Libeličah) – okoli 60 otrok
b) KS bo v ta namen prispevala 10 € po otroku za praktična darila, poleg tega bo potrebno dati
prošnje še PGD in KPD Libeliče za sofinanciranje v višini 150 do 200 € za sladkarije in plačilo
igre. Učiteljice in vzgojiteljice šole in vrtca Libeliče so namreč izrazile željo, da bi na
prireditvi nastopila skupina »Super bice iz Mežice« z igo, kar pa bi stalo 150 € (cena že
zreducirana iz 250 €).
- Vodovodna skupnost
Z vodovodno skupnostjo je potrebno v prvi vrsti razčistiti glede zaračunanih stroškov v letu 2014
za mrliško vežico.
- Muzej, kostnica
Potrebna bodo obnovitvena dela v prvi vrsti na kostnici zaradi golobov, ki se zadržujejo pod
streho. Čim prej bo potrebno namestiti zaščitno mrežo, kar bo uredil g. Pšeničnik Tomo.
Na objektu, kjer je muzej se zopet kruši fasada in tudi tu bo potrebna renovacija.
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- Telefon
KS ima telefonski priključek, ki pa se sploh ne uporablja. Svetniki so se soglasno strinjali z odjavo
tega priključka.
- Okrasitev za novo leto na vasi
Predlagano je bilo, da bi postavili hišice, ki pa so v slabem stanju, tako, da to ne bo mogoče, zato
se bo okrasil kar gasilski dom. Za to bosta poskrbela g. Plešivčnik Rok in g. Kotnik Matej. Na
voljo imata nekje do 300 € sredstev. G. predsednik pa bo za lučke vprašal še na Komunalnem
podjetju Dravograd.
Prav tako moramo sami dobiti smreke.
- Prošnja Združenja borcev za finančno pomoč
Svetniki so se strinjali, da v ta namen ni na razpolago nobenih sredstev, kar je v pisni obliki
potrebno sporočiti tudi prosilcem za pomoč.
- Kurilno olje
KS je na vrsti, da kupi 1.000 litrov kurilnega olja za ogrevanje gasilskega doma, kar so svetniki
soglasno potrdili.
- Informacija o plazu
Predračun za sanacijo plazu pod Volbatom znaša 92.000 €. Stroški sanacije pa bodo še višji, saj
so se pojavile še dodatne vode in se je plaz ponovno utrgal. Teren si je ogledal tudi geolog.
Dela do asfaltiranja bi morala biti zaključena do konca novembra, cesta pa bo asfaltirana
spomladi.
- Zbor krajanov
Planiran je bil za nedeljo 23.11 ob 16. uri, vendar so se svetniki strinjali, da bi bilo bolje, da se le
ta izvede v januarju, ko bo proračun že sprejet. Predviden termin je tako nedelja 18.01.2015.
Na zbor bo povabljena seveda tudi ga. županja.
- Učna pot
Uredila se bo spomladi in sicer bo organizirana širša akcija, tako da bodo obveščeni vsi krajani.
- Drog za zastavo
Na krožišču se bo postavil aluminijast drog za zastave. G. predsednik je od podjetja Baja iz Črneč
pridobil informacijo, da bi ta drog stal ca. 300 €. Izpostavljeno je bilo, da bi mogoče za ta drog
vprašali še g. Primožič Danila. Tu pa bi predstavljal problem prevoz do cinkarne in nazaj, zaradi
dolžine droga. G. Duler je povedal, da prevoz uredi brezplačno, če bi bila ta nabava racionalnejša.
Prisotni smo bili mnenja, da se g. Danila lahko vpraša, ampak da stroški verjetno ne bodo nižji.
- Gramoziranje cest
G. Prilastnik je povedal, da so se nanj obrnili prebivalci Libeliške gore s prošnjo za gramoz za
ceste, ki so luknjaste. Potrebno bi bilo pripeljati vsaj 4 kamione gramoza oz. drobljenega asfalta,
ki bi se nasul na 4 različne lokacije in bi potem krajani sami zasuli luknje, kjer bi bilo potrebno.
Predlagano je bilo, da KS uredi gramoz oz. asfalt pri g. Pačniku, ga. županja pa poskrbi za prevoz,
ki naj bi se izvršil sočasno s prevozi ob sanaciji plazu.
- Jaklnova rida
Ga. županja nas je seznanila, da Jaklnova rida še ni prevzeta, ker dela niso bila izvedena kot bi
bilo potrebno, saj iz zidu – škarpe še vedno teče voda na cesto, kar bo pozimi verjetno velik
problem.
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- Projekt Kometer
Informativno smo bili seznanjeni, da Javni zavod Dravit v sodelovanju s kmetijo Klančnik in
Turistično sekcijo Kulturno – prosvetnega društva Libeliče pripravlja celovit turistični aranžma v
katerega bo zajet ogled gradu Bukovje, kmetije Klančnik (lovska soba) in ogled znamenitosti
Libelič. Imenuje se po grofu Kometerju, ki je živel na gradu Bukovje. Ta aranžma bodo v svoji
ponudbi zajele turistične agencije. Posamezne znamenitosti pa naj bi v njem bile predstavljene
bolj sproščeno, na nekoliko šaljiv način, kar bi turistično ponudbo popestrilo.
Sklep ad5:
5.1 Odobrijo se sredstva za Dedka Mraza in sicer 10 € za otroka od 1 leta do vključno
5. razreda osnovne šole.
5.2 Odjavi se telefonski priključek KS.
5.3 Za okrasitev centra vasi ob božično – novoletnih praznikih se nabavijo lučke
nekje do vrednosti 300 €, dobijo pa se še lučke na Komunalnem podjetju
Dravograd, če so še na razpolago.
5.4 Za ogrevanje gasilskega doma se kupi 1.000 litrov kurilnega olja.
5.5 Zbor krajanov bo v nedeljo 18.01.2015 ob 16. uri.
5.6 Na krožišču se postavi drog za zastave.
5.7 Na Libeliško goro se zapelje 4 kamione gramoza oz. drobljenega asfalta na 4
različne lokacije, za krpanje lukenj na cesti.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.

Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik
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Zapisala
Valerija Rožej

Občina DRAVOGRAD

