
                 Krajevna skupnost  

                       L I B E L I Č E 

                    Libeliče 29, 2372 Libeliče, 

                   E-mail:  krajevnaskupnost@libelice.si 
 

 

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

 

  Libeliče, 25.04.2019 

  

 

ZAPISNIK 
3.seje Sveta KS Libeliče, 

25.04.2019 

 

 

 

25.04.2019  ob 20.00 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v prostorih KS Libeliče, 

Libeliče 2, 2372 Libeliče sklical 3. sejo Sveta KS Libeliče. 

 

 

Prisotni člani Sveta KS Libeliče: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Marija Rožej, Rajko Duler,  

                                                      Branko Perovnik, Lea Rebernik in Bojan Kraker 

 

S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red ter zapisnik 2. seje Sveta KS Libeliče, z 

dne 08.01.2019. 

 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 2.seje Sveta KS Libeliče 

4. Izoblikovanje predloga (častni član, priznanje, nagrada Občine Dravograd)  

5. Merila in predlogi za izbiro PROTIPRAŠNE ZAŠČITE 

6. Seznanitev z »Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o KS v Občini Dravograd« 

7. Razno: - gramoziranje (pod cerkvijo, pri Renerju, pri Rudolfu, …) 

                - kresovanje 

                - vodovod (sofinanciranje in prevzem) 

                - priprava na prireditev »Od lipe do lipe« 

               - …  

8. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

 

ad1. Otvoritev in pozdrav 

          3. sejo Sveta KS Libeliče je sklical predsednik sveta KS Jože Pšeničnik. Pozdravil je navzoče 

ter predlagal nadaljevanje seje po predlaganem dnevnem redu.  

 

 

ad2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

         Predsednik Sveta KS je ugotovil, da je prisotnih vseh 7 članov Sveta KS Libeliče. 

         Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet (navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, PROTI ni 

bil nihče). 

 

Sklep ad2: Seja je sklepčna, saj je prisotnih vseh 7 članov Sveta KS Libeliče. Prav tako je 

soglasno sprejet predlagani dnevni red. 
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ad3. potrditev zapisnika 2. seje Sveta KS Libeliče 

       Zapisnik 2. seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen.  

       Ob pregledu pobud iz zapisnika je bilo povedano sledeče:  

- asfaltiranje ceste proti Lapuhu je prestavljeno 

- pripraviti je potrebno predlog zaporedja za protiprašne zaščite 

- cesta proti Nedogu še ni realizirana do konca (ograja ob potoku le na eni strani) 

- za čiščenje pločnika pri Jaklu in čiščenja parkirišča opozorjena pristojna služba (JKP 

Dravograd) 

 

Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 2. seje Sveta KS Libeliče.  

 

 

ad4.  Izoblikovanje predloga (častni član, priznanje, nagrada Občine Dravograd) 

         Predloge je potrebno oddati do 6.5.2019. Za občinsko priznanje se predlaga Društvo za boj 

proti  raku Libeliče, ki deluje že 15 let in ima 290 članov. Predlog je soglasno sprejet 

(navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, nihče ni bil PROTI). Drugih predlogov ni bilo. 

          

Sklep ad4: Za priznanje Občine Dravograd se predlaga »Društvo za boj proti raku Libeliče« 

in ta predlog je s strani članov Sveta KS Libeliče tudi soglasno sprejet.  

 

 

Ad5. Merila in predlogi za izbiro »protiprašne zaščite« 

        Prisotni so bili seznanjeni, da bo naša krajevna skupnost na vrsti za protiprašne zaščite čez dve  

        leti in da predstavlja problem kategorizacija cest. 

        Zbrani predlogi so sledeči: - Lea in Bojan Rebernik  

                                             - Damjan Mavrel – Jezernik 

                                       - Glešič Vanja in Mitja – Oskrd 

                                       - Kotnik Marjan – projekt »Cesta Lapuh« 

                                       - Jože Pšeničnik 

                                       - Oto Albert – Vržunik – potrebno dati poizvedbo ali kmetija spada                

                                                                               v KS Libeliče ali v KS Črneče 

                                                    -pri Renerju – dovoz do čolnarne  

         Soglasno se sprejme sklep za prednostno obravnavo vlog Rebernik Lea in Bojan, Glešič Vanja     

         in Mitja ter Mavrel Damjan (navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, nihče ni bil PROTI). 

        

Sklep ad5: Člani Sveta KS Libeliče se soglasno sprejeli sklep za prednostno obravnavo treh 

vlog in sicer Rebernik Lea in Bojan, Glešič Vanja in Mitja ter Mavrel Damjan. 

 

 

Ad6. Seznanitev z »Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o KS v Občini Dravograd« 

 

Odlok, ki ga najdemo na spletni strani Občine govori tudi o donatorskih pogodbah, ki jih bo 

pripravila stroka in  na podlagi katerih bo mogoče nakazati sredstva gasilcem ter drugim društvom. 

Osnova za to bodo razpisi, ki jih bo Občina objavila  dvakrat letno (junij, november). Na razpise se 

bo potrebno prijaviti s pisno vlogo. Društva, ki se bodo prijavila na razpis, bodo morala izstaviti 

predračun, kjer bo razvidno kam bodo sredstva vložena, ter kasneje račun in poročilo za kaj so se 

sredstva dejansko porabila. Prisotni člani so bili seznanjeni z Odlokom ter se soglasno strinjali, da 

je potrebno razpoložljiva sredstva KS Libeliče donirati za društva in prireditve v Libeličah.  
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Sklep ad6: Člani Sveta KS Libeliče so bili seznanjeni z Odlokom o KS ter se soglasno strinjali, 

da je razpoložljiva sredstva KS Libeliče potrebno donirati društvom iz Libelič za 

prireditve izvedene v Libeličah. 

 

Ad7.  Razno   

 

Pod to točko je bilo govora o naslednjih zadevah: 

1. Nujno potrebna so gramoziranja cest oz. cestnih odsekov in sicer pri cerkvi, pri Renerju in 

pri Rudolfu. Pri Renerju se bo ga. Marija Rožej sama obrnila na Občino Dravograd za 

nabavo drobljenega asfalta, saj poteka čez njihovo dvorišče služnostna pot do čolnarne. 

2. Kresovanje se ne bo organiziralo, ker gre za dokaj zahtevno organizacijo povezano s stroški. 

3. Vaški vodovod bo v kratkem prevzela pristojna organizacija v Občini (JKP Dravograd), saj 

se trenutno zaključuje prevzemanje v Šentjanžu. Čez kakšen mesec se bo začel postopek 

ocenjevanja vrednosti vodovoda. Pred prevzemom je potrebno urediti dostopnost do 

zadnjega zajetja. Po dogovoru z lastnikom g. Danijem Kordež se bo ureditev financirala  

polovično s strani KS Libeliče in vodovodne skupnosti ter polovično s strani lastnika 

zemljišča.  

4. Za prireditev »Od lipe do lipe« sta na voljo dva termina in sicer 9. ali 16.06.2019. Prisotni 

so izbrali datum 16.06.2019. 

5. Nujno je potrebno očistiti in urediti strugo potoka, ki teče mimo Cehnerja, saj je tam odneslo 

nabrežino. Za sanacijo bo potrebno koristiti intervencijska sredstva. 

  

Sklep ad7: Pod točko razno so bile izpostavljene sledeče zadeve in sprejeti pripadajoči sklepi: 

- Nujno je potrebno gramozirati cestne odseke pri cerki, pri Renerju in pri Rudolfu 

- Kresovanje se ne bo organiziralo 

- Vaški vodovod bo kmalu prevzela pristojna služba Občine (JKP Dravograd) zato je 

nujno potrebno urediti dostopnost do vseh zajetij 

- Prireditev »Od lipe do lipe« bo letos potekala 16.06.2019 

- Nujno je potrebno sanirati strogo potoka, ki teče mimo Cehnerja, kjer je odneslo 

nabrežino 

 

Ad8. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

1. V čistilni akciji je po podatkih Občine Dravograd sodelovalo 61 članov za katere je Občina 

krila strošek malice in sicer 213,50 EUR. 

 

2. Ker je v zadnjem času vedno večja potreba po ločevanju odpadkov, ki jih je potrebno voziti 

v  zbirni center JKP Dravograd v Otiški Vrh, je nujno potrebno opozoriti pristojne na velike 

luknje na cesti, ki vodi do centra, saj je dostop z osebnimi avtomobili že skoraj nemogoč 

brez poškodb na vozilu.  

 

3. Člane Sveta KS Libeliče je zanimalo, kaj se je zgodilo s 500 EUR, ki jih je KS Libeliče 

namenila gasilcem za obnovo hidrantnih omaric (pri Pšeničniku, pri Kupniku, pri Kovaču). 

Potrebno se je obrniti na gasilce, zakaj omenjeno še ni bilo urejeno oz. kdaj bo urejeno. 

 

Sklep ad8: Člani Sveta KS Libeliče, so bili seznanjeni z udeležbo na čistilni akciji ter sredstvi 

prejetimi od Občine Dravograd za strošek malice. Izpostavili pa so kar nekaj perečih vprašanj 

(uničena cesta do zbirnega centra JKP Dravograd v Otiškem Vrhu in neurejenosti hidrantnih 

omaric na Gorčah, Spodnjih Gorčah in Tribeju) ter soglasno potrdili, da jih je potrebno 

posredovati pristojnim.  
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Seja je bila zaključena ob  22.00 uri. 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


