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Krajevna skupnost L I B E L I Č E ,     Občina DRAVOGRAD 

 

  Libeliče, 30.10.2020 

  

ZAPISNIK 
2. DOPISNE. seje Sveta KS Libeliče, 

30.10.2020 

 

 

30.10.2020  od 8.00 do 24.00 ure je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik sklical 2. DOPISNO  

sejo Sveta KS Libeliče. 

 

Člani Sveta KS Libeliče, ki so sodelovali na 2. DOPISNI seji Sveta KS Libeliče: 

Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Marija Rožej, Rajko Duler, Branko Perovnik, Lea Rebernik ter 

Bojan Kraker  

 

  

S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta KS Libeliče 

2. Finančni načrt za leto 2021 

3. Pregled aktivnosti na igrišču in finančno poročilo 

4. Razno  

5. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

 

ad1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta KS Libeliče 

        Zapisnik 7. seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen. 

 

Sklep ad1: Sveta KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 7. seje Sveta KS Libeliče. 

 

  

Ad2. Finančni načrt za leto 2021 

         Člani Sveta KS Libeliče, smo potrdili predlagan finančni načrt za leto 2021.        

 

   Sklep ad2: Svet KS Libeliče je soglasno potrdil predlagan finančni načrt za leto 2021, ki je 

tudi priložen temu zapisniku.  

 

 

Ad3.  Pregled aktivnosti na igrišču in finančno poročilo 

         Objekt je pokrit s folijo in polatan. Streha je naročena. Okna in zunanja vrata so naročena.  

         Streha in žlebovi naj bi bili nameščeni v 14 dneh. S tem bo tudi naša kvota 15.000 EUR s  

         strani občine porabljena.  

         Zdaj so na vrsti KS in društva… les in razrez lesa plačajo gasilci, tesarja in izolacijo plačajo  

         športniki, prosvetno društvo nabavijo osb plošče in gips plošče, KS ima odprto naročilnico pri  

         KGZ in Vomer d.o.o.. Na vsakega zaenkrat računamo do 2.000 eur stroškov. 

         Natančen razrez stroškov vam pošljem, ko dobim vse predračune oz. račune. Seveda se  

         trudimo, da so čim nižji… 

 

 

          

mailto:krajevnaskupnost@libelice.si


Krajevna skupnost 

   L I B E L I Č E 

Krajevna skupnost L I B E L I Č E ,     Občina DRAVOGRAD 

 

      

Sklep ad3: Člani Sveta so bili seznanjeni z deli in stroški v zvezi z objektom na igrišču ter se s  

           predstavljenim tudi strinjali.  

           Objekt na igrišču je postavljen in pripravljen za montažo kritine, žlebov, zunanjih     

           vrat in oken. Tako je porabljena kvota 15.000 EUR s strani Občine Dravograd. Za  

           nadaljnja dela in potreben material pa bodo stroški razdeljeni med KS Libeliče,                 

           PGD Libeliče, ŠD Libeliče in KPD Libeliče in sicer cca. 2.000 EUR na vsakega. 

 

 

Ad4.  Razno 

          Pod točko Razno je bila obravnavana pobuda, ki je prišla s strani naše krajanke go. Jelke 

Udovč in sicer da bi bilo pod njeno hišo ob potoku potrebno namestiti zaščitno ograjo, saj je 

ta odsek nevaren. To pobudo bomo posredovali naprej na Občino Dravograd, saj gre za 

občinsko zemljišče.  

 

Sklep ad4: Obravnavana pobuda za postavitev zaščitne ograje ob potoku. Ker gre za občinsko 

zemljišče, so se člani Sveta KS Libeliče soglasno strinjali, da se pobuda posreduje 

pristojnim na Občino Dravograd.  

 

 

Ad5. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

1.Glede prepustov za vodo na gozdni cesti na relaciji Ridlov mlin – Oskrd manjka po planu vsaj še 

en prepust in sicer na relaciji med zemljiščem g. Maksimiljana Rožej in g. Danija Kordež. Pobudo 

je potrebno posredovati na pristojne na Občini Dravograd. 

 

2. Za gozdno cesto na Libeliško Goro je ponovno potrebno pred zimo nabaviti gramoz ter ga 

dostaviti na že znane lokacije, od koder ga bodo potem kmetje sami razvozili na potrebna mesta.  

 

3. V plan investicij bi bilo potrebno umestiti tudi peskobran na relaciji nad cesto pri vikendu 

Strmčnik na Libeliški Gori. Voda od tam priteče do Kotnikovih in potem naprej mimo hiše 

Rebernikovih ter s seboj nosi veliko peska in kamenja, kar povzroči, da voda izstopi iz struge.  

 

4. Pri hiši Rebernikovih se je količina vode v potoku izjemno povečala, ker je sedaj vanj speljana še 

meteorna voda, ki priteče po cestišču in zaradi peska, kamenja in vej zamaši cev prepusta in voda 

začne poplavljati. Potrebno bi bilo urediti še dodaten prepust vode višje na strugi potoka. Ga. 

Rebernik je o tem že obvestila Občino Dravograd, JKP Dravograd in VGP Drava Ptuj, vendar 

odgovora ni dobila. Zaradi tega je potrebno ponovno urgirati na omenjenih naslovih.        

  

Sklep ad5: Na gozdni cesti od Ridlovega mlina do Oskrda je potrebno izgraditi še dodaten 

prepust za vodo med zemljiščem g. Maksimiljana Rožej in g. Danija Koredež.  

         Potrebno je nabavit gramoz za cesto v Libeliški Gori, kjer bodo kmetje sami zakrpali 

luknje na cestišču. 

         Potrebna bi bila izgradnja peskobrana nad cesto pri vikendu Strmčnikovih na Libeliški 

Gori. 

         Potrebno bi bilo narediti še dodaten prepust za meteorno vodo višje na strugi potoka, ki 

teče mimo hiše Rebernikovih.        

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


