Krajevna skupnost
LIB E LIČE
Libeliče 29, 2372 Libeliče,
E-mail: krajevnaskupnost@libelice.si
Libeliče, 04.02.2016

ZAPISNIK
7.seje Sveta KS Libeliče,
04.02.2016
04.02.2016 ob 19.30 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik
sklical 7. sejo Sveta KS Libeliče.
Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Darko Prilasnik, Matej Kotnik, Rok Plešivčnik,
Marija Rožej ter Rajko Duler
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti
3. Potrditev zapisnika 6. redne Seje in pregled realizacije sklepov 6. Seje
4. Organizacija prireditev
- Pust
- Korajža velja
- Smučanje KS
- Dan žena
5. Tekoča pošta
6. Pobude in pripombe svetnikov
ad1. 7. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je navzoče
ter predlagal, da kar preidemo na 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, g. Rajko Duler.
Ponovno je predlagal spremembo dnevnega reda tako, da bi pod 4. točko »Organizacija prireditev«
samo dodali alinejo »Zbor krajanov« ostalo pa bi ostalo enako.
Tako da je bil spremenjen dnevni red sledeč:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti
3. Potrditev zapisnika 6. redne Seje in pregled realizacije sklepov 6. Seje
4. Organizacija prireditev
- Pust
- Korajža velja
- Smučanje KS
- Dan žena
- Zbor krajanov
5. Tekoča pošta
6. Pobude in pripombe svetnikov
Spremenjen dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Sklep ad2: Svet KS Libeliče je sklepčen, saj je prisotnih šest od sedmih članov. Kasneje se
pridruži še sedmi član. Soglasno je sprejet na 7. Seji predlagani spremenjeni dnevni red.
ad3. V točki potrditev zapisnika 6. 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.
-

-

-

-

Izvedena je bila obnova »Pavlnovega križa« na Vinjerebru, spomladi sledi še žegnanje,
Pavlnovi pa so za to slavje zagotovili narezek.
Glede sprememb v zvezi s Statutom in Poslovnikom Občine Dravograd glede krajevnih
skupnosti so bile predlagane nekatere dopolnitve. Dokler ni sprejet Predlog posameznih
krajevnih skupnosti velja zdajšnji Statut.
Obdarovanje za Dedka Mraza je bilo uspešno izvedeno. Dodatno je bilo potrebno na hitro
nabaviti darila še za 5 otrok, kar je pomenilo dodatne stroške v višini 60 €. Za prevoz Dedka
Mraza z letalom, čaj, zakuhano vino in piškote pa so poskrbeli Cehnerjevi.
Glede meteornih vod se bo potrebno obrniti na na novo ustanovljeno Agencijo za vode, ki
naj bi začela delovati s 1.1.2016, vendar se še ne ve kaj kdo dela.
Začela so se dela na cesti proti Nedogu in sicer izgradnja večjih prepustov, ki jih bo v
bodoče potrebno tudi čistiti. Pri tem je g. predsednik izrazil upanje, da bo za to čiščenje
prevzela odgovornost ta na novo ustanovljena Agencija za vode. Omenjena cesta pa bo v
bodoče tudi delno zaprta za kar so in bodo postavljena obvestila in prometni znaki.
Nabavljeni so bili tudi USB ključki za vse člane Sveta KS Libeliče.
Na cesti pri Jaklnu so bile narejene asfaltne zalivke.

Zapisnik je bil soglasno potrjen!
Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 6. Seje Sveta KS Libeliče.
Realizirano pa je bilo že sledeče:
- izvedena je bila obnova Pavlnovega križa, spomladi bo še žegnanje
- dokler ni sprejet predlog sprememb posameznih krajevnih skupnosti v zvezi z novim
Statutom in Poslovnikom Občine Dravograd, velja obstoječi Statut
- obdarovanje za Dedka Mraza je bilo uspešno izvedeno, nastali so dodatni stroški v
višini 60 € za dodatna darila za pet otrok
- glede meteornih vod se bo ponovno potrebno obrniti na na novo ustanovljeno
Agencijo, ki je pristojna za to
- začela so se dela na cesti proti Nedogu in izgradnja prepustov, za čiščenje katerih
upamo, da bo poskrbela nova Agencija za vode
- nabavljeni so bili USB ključki za člane Sveta KS Libeliče
- na cesti pri Jaklnu so bile narejene asfaltne zalivke
ad4. V bližnji prihodnosti se bodo v naši KS odvijale naslednje prireditve:
1. Pustovanje:
- 6.2.2016 ob 14. uri pred gasilskim domom v Libeličah
- plakati in vabila so bila že izdelana in dostavljena vsem krajanom
- na povorki bo s harmoniko igral Prevolčič Marko ml.
- nabavilo se bo 120 krofov
- za čaj bo poskrbel Rok Plešivčnik
- za glasbo bo poskrbel Zlatko Zalesnik
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g. predsednik Jože Pšeničnik je predlagal, da bi na povorki ponovno sodelovala kamela, ki
je kar nekako tradicionalna maska pri nas (Rok Plešivčnik naj bi se dogovoril z mlajšimi
gasilci za sodelovanje)

2. Koraža velja:
- potekal bo 14.2.2016 ob 15. uri v dvorani gasilskega doma
- pripravljenih je 12 točk
3. Smučanje krajevnih skupnosti Občine Dravograd:
- potekalo bo 14.2.2016 ob 10. uri na smučišču Bukovnik
- za omenjeno športno prireditev nismo prejeli nobenega vabila, ampak je bila samo objava
v Stičišču
- športno društvo Libeliče bo zbralo prijeve za prireditev, KS Libeliče pa bo za svoje krajane
potem poravnala stroške prijavnine in hrane
4. Zbor krajanov:
- predlagan je za zadnji vikend v februarju in sicer v nedeljo 28.2.2016 ob 15. uri
- sklicati ga mora ga. županja
- Svet KS Libeliče mora predlagati termin in dnevni red
- G. predsednik Jože Pšeničnik je apleliral na prisotnost vseh članov Sveta KS in vseh
članov Liste Libelič na omenjenem Zboru krajanov
- Predlagane točke dnevnega reda:
1. Proračun KS Libeliče 2016 in v preostalih letih mandata
2. cesta in potok proti Nedogu
3. igrišče
4. večnamenska dvorana
5. razsvetljava
6. cesta pri Kobovcu
5. Dan žena:
- 12.3.2016 ob 16. uri v dvorani gasilskega doma Libeliče
- stroške glasbe bo krilo Kulturno prosvetno društvo Libeliče
- za prehrano (predlagani so bili narezki, pečenka in biftek) bo poskrbelo Prostovoljno
gasilsko društvo Libeliče, za pijačo pa Športno društvo Libeliče
Sklep ad4: V bližnji prihodnosti bodo organizirane naslednje prireditve:
4.1 Pustovanje za katero so bila vabila že dostavljena vsem krajanom bo potekalo
6.2.2016 ob 14. uri. Krajevna skupnost bo poskrbela za 120 krofov, za čaj bo
poskrbel Rok Plešivčnik, za glasbo in ozvočenje Zlatko Zalesnik, za igranje na
harmoniko na povorki pa Marko Prevolčič ml.
4.2 Korajža velja bo potekala 14.2.2016 ob 15. uri v dvorani gasilskega doma
4.3 Smučanje krajevnih skupnosti Občine Dravograd bo potekalo 14.2.2016 ob 10.
uri na smučišču Bukovnik, prijave zbira Športno društvo Libeliče, stroške
prijavnine in hrane pa bo krila Krajevna skupnost Libeliče.
4.4 Predlagan termin za Zbor krajanov je zadnja nedelja v februarju in sicer
28.2.2016 ob 15.uri. Na omenjenem zboru je priporočljiva prisotnost vseh članov
Sveta KS Libeliče in vseh članov Liste Libeliče. Predlagane točke dnevnega reda
pa so sledeče: - Proračun KS Libeliče 2016 in v preostalih letih mandata
- cesta in potok proti Nedogu
- igrišče
- večnamenska dvorana
- razsvetljava
- cesta pri Kobovcu
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4.5 Dan žena bomo praznovali 12.3.2016 ob 16.uri v dvorani gasilskega doma
Libeliče. Stroške za glasbo bo krilo Kulturno prosvetno društvo Libeliče, stroške
hrane pa KS Libeliče. Organizacijo hrane bo prevzelo Prostovoljno gasilsko
društvo Libeliče, za pijačo pa bo poskrbelo Športno društvo Libeliče.
ad5. Pod točko tekoča pošta smo razpravljali o sledečih zadevah:
1. Realizacija prihodkov in odhodkov. Stanje na dan 31.12.2015 je bilo 4.264 €, preteklo leto
31.12.2014 pa 7.995 €. Dejansko smo porabili nekoliko več kot smo planirali.
2. Za protiprašno zaščito smo v naši krajevni skupnosti ponovno na vrsti v letu 2018, seveda
pa morajo biti posamezniki uvrščeni na obstoječi seznam in izpolnjevati pogoje po
določenih merilih. Vloge za to zaščito so v naši KS podali ga. Lea Kraker, g. Jože Pšeničnik,
g. Jožef Močnik ter g. Marjan Kotnik in ostali. Trenutno pogoje izpolnjuje le g. Jožef
Močnik, pri g. Marjanu Kotnik in ostalih pa je prvotno potrebno urediti prenos zasebnega
lastništva (g. Maks Rožej) na Občino Dravograd. Ostali dve vlogi ne izpolnjujeta osnovnih
pogojev, saj gre za nekategorizirani cesti.
Prav tako niso izpolnjeni pogoji za cesto mimo Kobovca, saj gre za nekategorizirano cesto
in za ta odsek na Občino niti ni bila dana uradna vloga.
Na Občino Dravograd pa se je obrnila tudi ga. Milena Koroš in sicer s prošnjo za postavitev
zaščitne ograje na ovinku pri Komežu, ker je ta odsek dokaj nevaren in nezaščiten. Prejela je
odgovor, da bo ta ograja postavljena v sklopu asfaltiranja ceste od Ajde do Trotovega križa.
3. Pri ureditvi lastništva igrišča v Libeličah pa je prišlo do zapletov. Nestrinjanje in različne
cenitve glede dejanske vrednosti zemljišča na katerem se nahaja igrišče s strani Občine
Dravograd in KKGZ Slovenj Gradec so privedle do nadaljnjih raziskovanj, kaj se je
dejansko dogajalo s tem zemljiščem. In sicer naj bi to zemljišče v letu 2002 prešlo v
lastništvo Sklada za kmetijska zemljišča, v dokumentaciji pa je zavedeno, da je lastnica
KKGZ Slovenj Gradec. Sedaj naj bi se zadeve urejale preko sodišča s tožbo v kolikor ne bo
dogovorjeno drugače.
4. V letošnjem letu naj bi prišlo do ukinitve pošte v Libeličah. Neuradno naj bi se Pošta
Slovenije že dogovorila s Pekarno Radlje, da bi v drugi polovici tega leta postala pogodbena
pošta, kar pomeni, da bi poštne storitve bile na voljo v prostorih trgovine, vendar uradno ni
bilo še nič dogovorjeno.
5. Na petih lokacijah ob cesti proti Javorniku je potrebno urediti dražnike, zato je g. predsednik
Jože Pšeničnik prosil, da bi g. Darko Prilasnik pri tem sodeloval, saj on bolje ve čigava
zemlja je kje, da se bo z dotičnimi lastniki možno dogovoriti.
6. Predlogi tem za Zbor krajanov:
asfaltiranje ceste od Ajde do Trotovega križa je prestavljeno na leto 2018 – v proračunu
predvidena sredstva v višini 20.000€, s čimer se ne strinjamo
- rekonstrukcija ceste proti Nedogu je v polnem teku
- javna razsvetljava v Libeličah je bila že črtana iz proračuna Občine, naknadno pa je bilo
odločeno, da v letu 2016 v ta namen dobimo 10.000 € v letu 2017 pa še dodatnih 15.000 €
na cerkveno obzidje so pristojni na Občini popolnoma pozabili, zato bo potrebno poslati
dopis, da bo nekdo ogovarjal v primeru da se kdo poškoduje
ureditev vaškega jedra
- do Zbora krajanov naj bi bil izdelan projekt za izgradnjo večnamenske dvorane – v ta namen
je na razpolago 5.000€
-

Krajevna skupnost L I B E L I Č E ,

Občina DRAVOGRAD

Krajevna skupnost
LIBELIČE
Finančna sredstva za izgradnjo naj bi bila sledeča v letu 2018 60.000 €, v letu 2019
100.000€, kasneje 200.000 € in kasneje še 365.000 €.
Po izgradnji večnamenske dvorane ter novega gasilskega doma naj bi v sedaj obstoječem
gasilskem domu uredili socialna stanovanja.
7. V kraju imamo g. Zdravka Ridl, ki domuje v hiši, ki ni več primerna za bivanje, saj se
podira streha, ni sanitarij in niti vode. G. predsednik se je v zvezi s tem že obrnil na Občino
Dravograd ter organizacijo Rdečega križa. Prejel je informacije, da g. Ridl nima pogojev za
sprejem v dom starostnikov, vpisal pa ga je na seznam za socialna stanovanja. V Občini bo
potrebno najti garsonjero nekje do 30 m2, da vsi osnovni stroški skupaj (stanarina,
komunala, elektrika) ne bi bili višji od 120 € -130 € mesečno zaradi nizkih dohodkov g.
Ridla.
G. predsednik je še povedal, da bi morali razmisliti, kje v kraju samem bi mogoče lahko
uredili primerna stanovanja v ta namen, kajti imamo še kar nekaj krajanov, ki bodo takšna
stanovanja potrebovali.
8. Ga. Ring je KS Libeliče ponudila zemljišče s hišo (poslopje kjer se sedaj nahaja pošta) v
odkup. Prisotni so bili mnenja, da bi omenjena lokacija mogoče lahko predstavljala
potencialno lokacijo za večnamensko dvorano v kraju.
Sklep ad5: Tekoče zadeve:
5.1 Realizacija prihodkov in odhodkov. Stanje na dan 31.12.2015 je bilo 4.264 €,
preteklo leto 31.12.2014 pa 7.995 €. Dejansko smo porabili nekoliko več kot smo
planirali.
5.2 Za protiprašno zaščito smo v naši KS zopet na vrsti v letu 2018. Glede na pogoje
ustrezata zahtevi Jožefa Močnik in Marjana Kotnik ter ostalih, le da je tu najprej
potrebno urediti prenos lastništva iz zasebnega na občinsko. Cestni odseki pri g.
Jožetu Pšeničnik, ge. Lei Kraker in g. Darku Kobovc ne ustrezajo, ker so te ceste
nekategorizirane in v zasebni lasti. Ograja na ovinku pri Komežu pa bo postavljena
v sklopu asfaltiranja ceste od Ajde do Trotovega križa.
5.3 Pri lastništvo zemljišča kjer se nahaja igrišče je prišlo do zapletov in obstaja
možnost za reševanje zadeve preko tožbe v kolikor ne bo najdena druga rešitev.
5.4 V letu 2016 naj bi prišlo do ukinitve pošte v Libeličah. Neuradno naj bi bilo med
Pošto Slovenije in Pekarno Radlje dogovorjeno, da bi se v drugi polovici leta 2016
poštne storitve opravljale pogodbeno v prostorih trgovine.
5.5 Na petih lokacijah na cesti proti Javorniku bo potrebno urediti dražnike, tako da
bo potreben dogovor z lastniki zemljišč.
5.6 Predlogi tem za Zbor krajanov:
- asfaltiranje ceste od Ajde proti Trotovemu križu je prestavljeno v leto 2018 s čimer se
ne strinjamo
- rekonstrukcija ceste proti Nedoku, ki je v ponem teku
- javna razsvetljava črtana iz proračuna Občine Dravograd, pa vendar naknadno
določena sredstva v višini 10.000 € za leto 2016 in 15.000 € v letu 2017
- obnova cerkvenega obzidja, ki se podira, je čisto pozabljena, krušenje zidu postaja
nevarno za okolico
- ureditev vaškega jedra
- Do zbora krajanov naj bi bil izdelan idejni projekt za večnamensko dvorano v
Libeličah (stroški v višini 5.000€). Naslednja planirana finančna sredstva pa so
sledeča: v letu 2018 60.000 €, v letu 2019 100.000 €, kasneje še 200.000 € in nato
365.000 €. V obstoječem gasilskem domu pa kasneje ureditev socialnih stanovanj.
5.7 G. Zdravku Ridl je čim prej potrebno pomagati najti manjše socialno stanovanje v
občini, ker v zdajšnji hiši nima sanitarij ne vode in se že podira streha.
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Zaradi nizkih prihodkov naj stanarina ter preostali stroški ne bi znašali več kot
120 € do 130 € mesečno.
5.8 Ga. Ring je ponudila KS Libeliče v odkup zemljišče s stavbo (zdajšnja pošta).
Ad6 . Pod točko pobude in pripombe svetnikov smo razpravljali o sledečih zadevah:
1. G. Matej Kotnik je dal pobudo, da bi tudi v našem kraju bilo potrebno pričeti s pobiranjem
pasjih iztrebkov. Seveda je v prvi vrsti potrebno postaviti ustrezne kante in na ta način
lastnikom psov omogočiti odlaganje pobranih pasjih iztrebkov. G. predsednik Jože
Pšeničnik se je glede dotičnih košev za iztrebke že pozanimal na Komunalnem podjetju
Dravograd. Originalni koši so dragi, saj stane eden cca. 300 €. V ta namen bi zadoščali tudi
manjši plastični koši za iztrebke (cca. 50 litrov) s pripadajočimi vrečkami, ki stanejo cca.
150 €. Primerne lokacije za te koše bi bile ob 4 oglasnih deskah in bi se potem zbrani
odpadki odvažali na 14 dni. V primeru pa, da se lastniki psov potem ne bi držali odloka o
pobiranju pasjih iztrebkov, bi sledile denarne sankcije. G. predsednik je navedeno pobudo
posredoval tudi na Občino Dravograd.
2. G. Darko Prilasnik je dal pobudo, da bi v tem letu zopet dostavili zmlet odpadni asfalt v
gore za krpanje lukenj na makedamskih cestah. G. predsednik Jože Pšeničnik se je s to
pobudo strinjal, vendar s pripombo, da je letos potrebno urediti cenejši prevoz.
3. G. predsednik je prisotne spomnil, da bo okrog 15. aprila ponovno delovna čistilna akcija,
junija pa srečanje pri lipi.
4. G. Rajko Duler je opozoril na grm, ki raste ob cesti pri Križanu ter ovira preglednost pri
vključevanju na glavno cesto. Povedal je, da so že pred časom zbirali podpise za peticijo in
da je inšpektorat g. Smrečnik Valentinu poslal dopis, da je omenjeni grm potrebno odstraniti.
Čez nekaj časa so grm nekoliko obrezali, odstranjen pa ni bil. G. predsednik se bo v zvezi s
tem pozanimal pri pristojnih na Občini.
Drugih pobud in pripomb svetnikov pod to točko ni bilo.
Sklep ad6: Pobude in pripombe svetnikov:
1.1 Na Občino Dravograd je potrebno posredovati pobudo za postavitev košev za pasje
iztrebke. V naši KS bi potrebovali štiri manjše koše, ki bi se namestili ob večjih
oglasnih deskah v kraju.
1.2 Zopet bi bilo potrebno organizirati dovoz mletega odpadnega asfalta v gore za
krpanje lukenj na makedamskih cestah.
1.3 Okoli 15. aprila bo delovna čistilna akcija, v juniju pa srečanje pod lipo.
1.4 Pri pristojnih na Občini se je potrebno pozanimat glede grma pri Križanu, ki ovira
vidljivost pri vključevanju v promet na glavno cesto.

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.

Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik
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Valerija Rožej
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