Krajevna skupnost
LIB E LIČE
Libeliče 29, 2372 Libeliče,
E-mail: krajevnaskupnost@libelice.si
Libeliče, 27.10.2016

ZAPISNIK
9.seje Sveta KS Libeliče,
27.10.2016
27.10.2016 ob 20.00 uri je v sejni sobi gasilskega doma predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik
sklical 9. sejo Sveta KS Libeliče.
Prisotni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Darko Prilasnik, Rok Plešivčnik, Marija Rožej,
Matej Kotnik
Opravičeno odsoten: Rajko Duler
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti
3. Potrditev zapisnika 8. redne Seje ter pregled realizacije sklepov 8. Seje Sveta KS
4. Program dela in finančni plan 2017
5. Aktualne zadeve (PGD Libeliče, ŠD Libeliče, Dedek Mraz, kurilno olje, omarica za
defibrilator, …)
6. Pobude in pripombe svetnikov
7. Razno
ad1. 8. 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. G. Rajko Duler se je opravičil.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sklep ad2: Svet KS Libeliče je sklepčen, saj je prisotnih šest od sedmih članov.
Soglasno je sprejet predlagani dnevni red.
ad3. Potrditev zapisnika 8. Seje sveta KS ter pregled realizacije sklepov 8. Seje sveta KS
V točki potrditev zapisnika 8. 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.
-

25. septembra 2016 je potekalo na kmetiji Buč srečanje starejših krajanov/občanov kot je
bilo planirano
02. oktobra 2016 smo v Libeličah praznovali krajevni praznik t. i. »Dan odprtih vrat«, ki je
potekal po planiranem programu in na katerem je bil kot dodatna ponudba predstavljen
program SVIT. Pri obiskovalcih je bila prireditev zelo dobro sprejeta.
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G predsednik pa je prisotne že sedaj pozval naj razmislijo, kaj bi lahko drugo leto v okviru
te prireditve dodatno ponudili obiskovalcem.
Pod točko pobude in pripombe svetnikov je bilo realizirano sledeče:
1.) Uspešno smo končali preselitev g. Zdravka Ridl v socialno stanovanje v Dravograd.
Seveda pa bo potrebno organizirati še eno akcijo, da bi še pred zimo iz stare mežnarije
odnesli oba klavirja, ki se tam nahajata, saj je velika verjetnost, da se bo streha na
objektu zrušila.
2.) KS bo plačala omarico za defibrilator, kasneje pa se bo z gasilci, športniki in prosveto
dogovorila glede kritja stroškov.
3.) G. Rok Plešivčnik je povedal, da sta v kraj končno prispeli dve plastični cisterni v
vrednosti 4.704,00 €, ki bosta služili za protipožarne bazene. Eno je plačala Občina
Dravograd, za drugo pa je del sredstev prispevala tudi KS Libeliče.
4.) Uspešno smo se udeležili vlečenja vrvi pred »Šic D-jem«.
5.) Na prireditvi »Zlata jesen« – »kuhanje rpičeve župe« s kmečkimi igrami nismo
sodelovali, ker žal ni bilo časa, saj je prireditev potekala v času ko so se povsod v kraju
delali koruzni silosi.
6.) Glede pločnika v Jaklovi ridi je bil na Komunalno podjetje Dravograd in Občino poslan
dopis in nekaj je že bilo očiščeno. G. Ferk s Komunalnega podjetja Dravograd pa je
prosil za sodelovanje v smislu, da bi v kraju našli kooperanta, ki bi opravljal razna dela
(čiščenje, košnja, pluženje, …) in ki bi bil zavezanec za DDV, da bi lahko za opravljeno
tudi izstavil račun. Primeren za to je g,. Rok Plešivčnik, ki se bo v kratkem tudi sestal z
g. Ferkom, da vidi ali bi bilo takšno sodelovanje sploh mogoče.
7.) Glede asfaltiranja mulde pod Perovnikom je bila na Občino dana pisna pobuda.
8.) Glede slabega Mobitelovega signala je bil g. predsednik seznanjen, da gre za problem na
splošno, ki ga družba Telekom skuša rešiti.
9.) V oktobru naj bi bil odstranjen telefonski kabel na Libeliško Goro, vendar žal ni prišlo
do realizacije, zato bo g. predsednik še enkrat kontaktiral pristojne.
10.) Grm pri Križanu, ki je bil moteč pri vključevanju s stranske na glavno cesto je
odstranjen.

Zapisnik je bil soglasno potrjen!
Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 8.seje Sveta KS Libeliče.
Realizirano pa je bilo sledeče:
- srečanje starejših krajanov/občanov
- organiziran krajevni praznik »Dan odprtih vrat« in v okviru tega tudi predstavitev
programa SVIT
- uspešna preselitev našega krajana g. Zdravka Ridl v socialno stanovanje v Dravograd
- KS bo financirala nakup omarice za defibrilator in naknadno razdelila stroške na
PGD, ŠD in KPD Libeliče
- dobili smo dve plastični cisterni, ki bosta postavljeni kot protipožarna bazena (eno
financirala Občina Dravograd, drugo PGD Libeliče in KS Libeliče)
- uspešna udeležba na prireditvi pred »Špic D-jem« - vlečenje vrvi
- pločnik v Jaklovi ridi je bil delno očiščen, JKP Dravograd pa išče kooperanta v kraju
za razna dela (čiščenje, košnja, …)
- ponovno je bila dana pobuda na Občino za asfaltiranje mulde pod Perovnikom
- ponovno je bilo urgirano pri podjetju Telekom zaradi slabega Mobitel signala
- odstranjen je bil grm pri Križanu, ki je bil moteč ob vključevanju s stranske na glavno
cesto
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Nerealizirano:
- žal se iz objektivnih razlogov nismo udeležili prireditve »Zlata jesen« ter kuhanja
»rpičeve župe«
- telefonski kabel na Libeliško Goro ni bil odstranjen, kot je bilo prvotno planirano v
oktobru
ad4. Program dela in finančni plan 2017:
Program dela za leto 2017 je sestavljen podobno kot v prejšnjih letih in sicer ga sestavljajo:
- tradicionalne aktivnosti, ki ostajajo iste in sicer
 v decembru obisk starejših občanov
 obdaritev otrok za Dedka Mraza
 pričakovanje Novega Leta na vasi
 »Korajža velja«
 Pustovanje
 Materinski dan
 srečanje krajanov »Od lipe do lipe«
 srečanje starejših občanov
 Dan odprtih vrat – krajevni praznik
 Zbor krajanov
 izdajanje »libeliškega glasnika«
 vzdrževanje učne poti »Uharica«
-

investicijske aktivnosti:
 gramoziranje in popravilo gozdnih cest
 sodelovanje na turnirjih, ki jih organizira ŠD Libeliče (namizni tenis, pikado,
»šnops turnir«)
 najverjetneje aprila delovna akcija »Očistimo Slovenijo«
 urejenost kraja
 kmečke igre na jesenskih srečanjih
 sodelovanje z gasilci, športniki in kulturniki
 postavitev informacijskih tabel (6 tabel na »Uharici«)
 sodelovanje pri obnovi kapelic in križev (v primeru, da nimamo nujno potrebnih
popravil, bi sredstva namenili sanaciji cerkvenega obzidja, saj kamenje odpada in pada
na glavno cesto ter k Pavlnovim)
 nakup zastav in palic za zastave
 ureditev meteornih voda (z intervencijskimi sredstvi naj bi še v tem letu skušali sčistit
spodnji peskobran, v letu 2017 pa še urediti oba potoka)
 asfaltiranje ceste proti Nedoku (otvoritev mora biti konec novembra)
 projekt razsvetljava (izdelan skupni projekt Gorče – Libeliče za javno razsvetljavo,
pločnik in avtobusno postajališče)
 asfaltiranje cestnega odseka »Ajda – Trotov križ«
 izgradnja večnamenske dvorane (trenutni stop zaradi dogovora med Kmetijsko
Zadrugo in g. Kordežem)
 ureditev okolice igrišča (v novembru ponovni sestanek med Občino Dravograd in
Kmetijsko Zadrugo Slovenj Gradec glede lastništva)
 ureditev vaškega jedra (izgradnja pločnika skozi vas do šole)
 ureditev obzidja na pokopališču
 postavitev protipožarnih bazenov ( na meji, v novem naselju na Libeliški Gori, pri
Štifneku, …)
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parkirišča za avtodome pri Renerju
ureditev hudournikov
ureditev objekta na mejnem prehodu (cenilec je objekt že ocenil)
čiščenje vodovodnega bazena
protiprašne zaščite

Bistvenih odstopanj v primerjavi s prejšnjim letom pri programu dela ni. Finančni plan pa se tako
navezuje na program dela.
Program dela in finančni plan sta soglasno sprejeta!
Sklep ad4: Program dela za leto 2017 je sestavljen podobno kot v prejšnjih letih in sicer iz
tradicionalnih in investicijskih aktivnosti. Bistvenih odstopanj pri programu dela ni,
finančni plan pa se navezuje na program dela.
Program de la in finančni plan 2017 sta soglasno sprejeta!
ad5.
-

-

-

Aktualne zadeve:
trenutno finančno stanje znaša 8.654,78 €
nabavljeno je bilo 1.000 litrov kurilnega olja (828,67 €) za ogrevanje gasilskega doma
PGD Libeliče je potrebno nakazati 1.000 € za postavitev protipožarnih bazenov
ŠD Libeliče je potrebno nakazati 1.000 € za ureditev okolice igrišča (v kolikor bi ŠD od
Kmetijske zadruge dobilo v upravljanje igrišče, naj bi Dravit poostavil ograjo okrog
kontejnerja in peska)
Za Dedka Mraza se pripravijo darila v vrednosti 10 € po otroku. V kraju imamo cca 70 otrok
(37 šolarjev, 19 otrok v vrtcu Libeliče, 3 otroci v vrtcu v Dravogradu ter otroci stari od 1 leta
do vrtca).
nakup ogrevane omarice za defibrilator
nabavit je potrebno zastave, palice ter 6 tabel za učno pot »Uharica«

Sklep ad5: Trenutno finančno stanje KS Libeliče znaša 8.654,78. V letu 2016 je potrebno
izvesti še naslednja nakazila in nabave:
- nakup 1.000 litrov kurilnega olja za ogrevanje gasilskega doma (že nabavljeno –
vrednost 828,67 €)
- nakazati PGD Libeliče 1.000 za postavitev protipožarnih bazenov
- nakazati ŠD Libeliče 1.000 € za ureditev okolice igrišča
- za Dedka Mraza nabaviti darila za otroke v kraju stare od 1 leta do vključno 5.
razreda OŠ Libeliče in sicer 10 € za otroka (okoli 70 otrok)
- nakup ogrevane omarice za defibrilator
- nabava zastav ter palic in 6 tabel za učno pot »Uharica«
ad6. Izpostavljene se bile sledeče pobude svetnikov:
1. G. Darko Prilasnik je spomnil, da bi se bilo potrebno ponovno pozanimat za odpadni mleti
asfalt za krpanje lukenj na makedamskih cestah na Libeliški Gori. Prisotni so se strinjali da
se o možnosti nabave pozanimata g. Rok Plešivčnik in g. Darko Prilasnik.
2. Vodja podružnične OŠ Libeliče, ga. Helena Knez je g. predsedniku posredovala
povpraševanje za čistilko, ki bi 4 ure na dan čistila prostore šole in vrtca. Če je mogoče kdo
v kraju zainteresiran za to službo, naj se javi na šoli.
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3. Glede protiprašnih zaščit ostajamo pri prejšnjič določenih lokacijah in sicer je najprej na
vrsti cesta pri Močniku (Volbat) ter odcep Pri Korošu (Komež), zatem pri Kotnik Marjanu v
kolikor se uredi lastništvo, nato pri Lei in Bojanu Rebernik in še kje.
4. Cesta proti Mercu je trenutno v postopku razlastitve, vendar naj bi zanjo lastniki prejeli
odškodnino.
5. Podjetje Stroka iz Radelj ob Dravi bo na gasilski stolp sponzorsko postavila anteno za
internetno povezavo, s čimer bo signal mogoče koristiti v okolici do 100 metrov. KS
Libeliče pa mora financirati nakup manjkajoče opreme v vrednosti 50 €.
6. Lastniki Ringove hiše v centru Libelič so sami dobili cenilca za cenitev objekta, ki je hišo
ocenil na 50.000 €. Vendar pa hiša trenutno ni zanimiva za Občino, ker ima zelo veliko
neuporabne kvadrature (hodniki). Zanimiva pa bi hiša postala v kolikor bi jo lahko dvignili
in tako v zgornjem nadstropju pridobili prostor za štiri stanovanja. Za to pa bi bilo potrebno
na Spomeniško varstvo poslati vlogo, da bi se objekt kot tak lahko spremenil. V bodoče bi
bilo potrebno spremljati razpise Stanovanjskega sklada glede sofinanciranja.
Sklep ad6:
Sklep ad7: Pobude in pripombe svetnikov:
1. Potrebno se je pozanimati in nabaviti odpadni mlet asfalt za krpanje lukenj na
makedamskih cestah na Libeliški Gori.
2. V podružnični OŠ Libeliče iščejo čistilko, ki bi bila zaposlena 4 ure na dan zato je
potrebno povprašati, če je kak interesent za to službo.
3. Vrstni red pri protiprašnih zaščitah ostaja enak in sicer najprej pri Močniku (Volbat),
nato pri Korošu (Komež), kasneje pri Kotnik Marjanu in zatem pri Lei in Bojanu
Rebernik.
4. Cesta proti Mercu je trenutno v postopku razlastitve, vendar bodo lastniki prejeli
odškodnino.
5. Podjetje Stroka iz Radelj ob Dravi bo na stolp gasilskega doma sponzorsko namestila
anteno za internetni signal, KS Libeliče pa mora nabavit manjkajočo opremo v vrednosti
50 €.
6. Ringova hiša v centru Libelič je bila ocenjena na 50.000 €. Objekt za Občino trenutno ni
zanimiv, ker ima preveč neuporabne kvadrature (hodniki, stopnišče). V kolikor bi na
osnovi dovoljenja Spomeniškega varstva hišo lahko preuredili, bi bilo mogoče v njej
urediti stanovanja. Potrebno je spremljati razpise Stanovanjskega sklada.

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.

Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik
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