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ZADEVA: Odgovori na POBUDE IN VPRAŠANJA svetnika in predsednika KS Libeliče
Jožefa Pšeničnika z dne 18.11.2020

Spoštovani!
V nadaljevanju so navedeni odgovori na vaše pobude in vprašanja:
1. pobuda: Na relaciji Ridlov mlin - Oskrd manjka po planu še vsaj en prepust za
meteorno vodo in sicer med zemljiščem od Rožej Maksa in Kordežom (na 3
mestih proti Libeliški gori so že naročena dela JKP Dravograd, ker so že
pridobljena soglasja lastnikov).
Odgovor je pripravil g. Matjaž Sedeljšak: Na javni poti JP 578861 Ridlov mlin
– Oskrd – Vraživnik so pridobljena soglasja za izvedbo petih (5) prepustov, ki
bodo izvedena s strani podjetja JKP Dravograd d.o.o.. V kolikor je potrebna
izvedba še dodatnega prepusta se bo v času izvajanja del opravil dodaten
terenski ogled.
2. pobuda: Občina oz. PGD Drava bi morala namestiti dodatni peskobran (na relaciji
nad cesto pri vikendu Strmčnik na Libeliški gori), tam ko priteče voda čez cesto
mimo hišne številke Libeliška gora 52 (Perovnikovi) in potem strmo do hiš naprej
(Kotnikovi)....tukaj zraven prinese veliko kamenja, peska... in zato voda udarja
čez. Problem se nadaljuje potem naprej proti hišni številki Libeliška gora 70. Cev
, ki je tu nameščena se tako zapolni in voda pač dre čez po cesti in proti hiši.
Stranka (Lea in Bojan Rebernik) sta o tem že obvestila tudi občino, JKP in VGP,
vendar odgovora ni bilo.
Odgovor sta pripravila ga. Dominika Knez in g. Miran Breg:
Pošiljamo vam odgovor podjetja VGP Drava, d.o.o. (vzdrževalec vodotokov):
Kot je razvidno iz dopisa, gre za problematiko manjšega desnega pritoka
Ridlovega grabna, ki izvira na območju Libeliške gore, in v katerega so speljane
meteorne vode s cestišč, manipulativnih in strešnih površin. V odgovoru ge.
Kotnik, Libeliška gora 39, z dne 2.10.2002, katerega ste dobili v vednost, smo že
delno opisali problematiko, ki jo še enkrat povzemamo oz. citiramo iz dopisa:
"Manjši desni pritok Ridlovega grabna, ki izvira pod domačijo Maravh, je bil med
st. hišama Libeliška gora 52 in 53 urejen s kanaletami, nad naseljem pa je struga
naravna in precej erodibilna. Na zaključku kanalet je bil izveden ustalitveni prag,
pod pragom pa majhen usedalnik, od katerega struga pravokotno zavije v desno.
Dela so bila izvedena brez vodnega soglasja in ne najbolj strokovno, kar se je
pokazalo ob zadnjih dveh neurjih. Večje količine materiala so takoj zapolnile
manjši usedalnik v podslapju pregrade, voda pa je poplavila bližnjo garažo.
Material smo v sklopu interventnih del odstranili, škodo na strugi potoka nad
naseljem pa smo ocenili in popisali v poročilu. Ureditev potoka – sanacija erozije
nad naseljem je predmet bodisi sanacijskega bodisi investicijskega programa,
morebitna rekonstrukcija zaključka ureditve struge s kanaletami pa je v domeni
investitorja ureditve." Problematiko na lokaciji obravnavanega jaška pred parcelo
go. Kraker ne poznamo, a tudi za to ureditev in ev. premostitev potoka pod
dostopno cesto k stanovanjski hiši Libeliška gora 37, nimamo podatkov, da so bili

s strani upravljavca vodotokov - DRSV izdani kakršnikoli pogoji oz. vodna
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Glede na posege, ki so bili v preteklosti izvedeni na sami strugi potoka in ob
njej (brez vodnega soglasja) in glede na to, da ureditev struge ne moremo izvajati
v sklopu rednih vzdrževalnih del predlagamo, da Občina naroči izdelavo projekta
ureditve struge skozi naselje, oz med cesto in iztokom v Ridlov graben, na dolžini
ca 180 m, z ustreznimi hidravličnimi izračuni. O financiranju oz. sofinanciranju
izvedbe del pa bi se bilo potrebno dogovoriti z upravljavcem vodotokov, DRSV.
Če menite, da je potrebno, se lahko na to temo skliče tudi sestanek (ObčinaDRSV-VGP Drava), ko bodo razmere glede Covida to dovoljevale.
Glede na odgovor VGPja, bomo v januarju sklicali sestanek na terenu, če bodo
razmere glede Covida to dovoljevale.
3. vprašanje / pobuda: Kako daleč je z dogovori o skupnih - enotnih kažipotih za
označitev kmetij po občini Dravograd. Izdeloval naj bi jih gospod Franc Verko.
Kdo jih naročuje in namešča? Čigav je tu strošek?
Odgovor je pripravil g. Matjaž Sedeljšak: Kažipote izdeluje in namešča g. Franc
Verko, naročilo izdaja podjetje JKP Dravograd d.o.o., stroške krije Občina
Dravograd.
4. vprašanje /pobuda: Kdaj bo JKP kot upravitelj pokopališč uredil normalen dostop
poti z obeh strani (od glavnega vhoda do cerkve in na drugi strani od vežice do
cerkve). Pot mora biti urejena s tlakovci in dovolj široka tudi za prehod invalidom.
Po ustnih dogovorih naj bi to šlo iz rednega vzdrževanja pokopališča.
Odgovor je pripravil g. Miran Breg:
Glede na odgovor JKP, omenjene ureditve ni v načrtu. Predlagamo, da se opravi
terenski ogled in da se glede na ugotovitve planirajo sredstva za ureditev v NRP
proračuna občine. O terminu terenskega ogleda vas bomo obvestili.
5. Vprašanje / pobuda: Ali se lahko namesti na občinsko cesto pri našem krožišču
prometni znak za prepoved prometa tovornih vozil razen za prevoz lesa ali dovoz
materiala strankam. Problem se pojavlja namreč z tovornimi vozili, ki jih Garmin
narobe usmerja proti Ravnam na Koroškem čez Strojno in kar naprej se najde
kakšen »šleper«, ki zaide v napačno smer…
Odgovor je pripravil g. Matjaž Sedeljšak:
Pobudo bo na naslednji redni seji v mesecu januarju 2021 preveril Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd in podal odgovor.

Zbral in uredil:
Črtomir Epšek
direktor občinske uprave

Odgovore pripravili:
- Miran Breg, vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora
- Matjaž Sedeljšak, višji svetovalec
- Dominika Knez, višja svetovalka

