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

 

  Libeliče, 21.10.2019 

  

 

ZAPISNIK 
5.seje Sveta KS Libeliče, 

21.10.2019 

 

 

 

21.10.2019  ob 20.00 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v prostorih KS Libeliče, 

Libeliče 2, 2372 Libeliče sklical 5. sejo Sveta KS Libeliče. 

 

 

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

                                                      Branko Perovnik, Lea Rebernik, Bojan Kraker                                                    

ter gosti g. Aleksander Gros (predsednik ŠD Libeliče), g. Marko Prevolčič (predsednik PGD 

Libeliče), ga. Simona Jerčič Pšeničnik (predstavnica KPD Libeliče), ga Erika Plešivčnik 

(predstavnica aktiva kmečkih žena), ga. Dragica Perovnik (predstavnica Karitas-a Libeliče), g. Jože 

Pšeničnik – Maksov (predstavnik RK Libeliče) in g. Srečko Prilasnik (predstavnik LD Libeliče)  

 

  

S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red ter zapisnik 4. seje Sveta KS Libeliče, z 

dne 30.09.2019. 

 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 4.seje Sveta KS Libeliče 

4. Finančni načrt 

5. Participativni del proračuna 

6. Razno  

7. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

 

ad1. Otvoritev in pozdrav 

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

ter prešel na predlagan dnevni red. 

 

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 4. seje Sveta KS Libeliče 

       Zapisnik 4. seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen.  

     

   Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 4. seje Sveta KS Libeliče.  

 

 

ad4.  Finančni načrt za leto 2020 

        Predsednik Sveta KS Libeliče, je prisotnim predstavil finančni načrt, identičen načrtu za  leto 

2019, s pojasnilom, da so sicer manjša odstopanja mogoča, v grobem pa ostaja načrt enak, saj 

imamo v kraju vsako leto enake tradicionalne dejavnosti.  

         Predlagani finančni načrt je soglasno sprejet (navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, nihče ni 

bil PROTI).  

          

Sklep ad4: S strani predsednika Sveta KS Libeliče, je bil predstavljen finančni načrt za leto 

2020, ki je bil s strani Svet-a KS Libeliče soglasno potrjen. 

 

 

Ad5. Participativni del proračuna za leto 2020 

         V Občini Dravograd bodo letos poskusno uveden participativni proračun za leto 2020, kar  

         pomeni, da bodo občani odločali v kateri predlog se bodo plasirala razpoložljiva finančna   

         sredstva. Finančna sredstva namenjena investicijam v letu 2020 v višini 100.000 € bodo po    

         posebnem ključu prerazporejena med krajevne skupnosti v Občini Dravograd in sicer po     

         15.000 € pripada KS Libeliče, KS Črneče in KS Trbonje, 25.000 € KS Šentjanž in 30.000 € 

         KS Dravograd. Do 30. oktobra 2019 morajo posamezne krajevne skupnosti svoje predloge   

         posredovati posebni komisiji v občini. V nedeljo 10.novembra 2019 od 8:00 do 12:00 ure, v 

         Libeličah pa zaradi Martinove nedelje od 9:00 do 13:00 ure,  bomo potem krajani odločali z  

         glasovnicami o posameznih predlaganih projektih.  

To glasovanje bomo morali izvesti sami s prisotnostjo člana Občine Dravograd. Določeno je bil 

naslednji vrstni red: -     od 9.00 do 10.00 – Valerija Rožej in Branko Perovnik 

- od 10.00 do 11.00 – Lea Rebernik in Rajko Duler 

- od 11.00 do 12.00 – Marija Rožej in Bojan Kraker 

- od 12.00 do 13.00 – vsi člani Sveta  ks Libeliče 

          

 

Predlagano je bilo, da se na igrišču postavijo igrala za naše najmlajše, ker igral pred šolo otroci ne 

morejo uporabljati, ker je ograja zaklenjena. Ob tem predlogu je bilo opozorjeno, da so igrala sicer 

potrebna, vendar je predhodno pripraviti teren za postavitev igral. Prostor mora biti nekoliko 

oddaljen od športnega igrišča ter ograjen zaradi varnosti otrok. Prisotni so se strinjali, da je res 

nujno potrebna predhodna ureditev zemljišča z ograjo, šele potem pa postavljanje objekta. Ponudbo 

za igrala pa bomo dobili pri podjetju »Imont«. 

 

Predlog, ki je bil izpostavljen s strani člana Sveta KS, g. Branka Perovnik, je bil, da bi bilo mogoče 

potrebno razmisliti v smeri odkupa zemljišča od igrišča proti vasi in tam urediti parkirišča za igrišče  

in morda postaviti tudi večnamensko dvorano, saj bi bila tam lokacija dosti primernejša in 

dolgoročno smotrnejša  od tiste v centru vasi. S strani predsednika KS Libeliče, g. Jožeta Pšeničnik 

je bilo povedano, da se omenjeno zemljišče ne prodaja in lastnica tudi v bodoče nima namena 

prodati tega zemljišča. Za ureditev parkirišč bi bilo to področje idealno, tudi za postavitev igral, 

vendar je problem, ker gre za kmetijsko zemljišče. V zvezi z umestitev večnamenske dvorane na to 

območje pa smo že razpravljali, vendar ni dovolj prostora glede na predpise.  
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Predstavnica Društva kmečkih žena, ga. Erika Plešivčnik je predlagala, da bi eden izmed predlogov 

lahko bil tudi ureditev poti od vežice do cerkve in okoli cerkve, ker je sedaj dostop invalidnim 

osebam skoraj nemogoč.. V zvezi s tem predlogom je bilo povedano, da so dela vključena v projekt 

obnove obzidja v fazi c in je to že zajeto v NRP-ju. Seveda pa ima veliko besedo pri obnovi Zavod 

za zaščito kulturne dediščine.  

 

Predlagano je bilo tudi, da bi kot projekt predlagali soudeležbo pri projektu KS Črneče in sicer 

postavitev elektronskega strelišča na lovski koči v Libeliški Gori. V tem projektu ne bomo 

sodelovali, saj je to projekt KS Črneče. 

 

Predstavnica Kulturno prosvetnega društva Libeliče, ga. Simona Jerčič Pšeničnik je za projekt 

predlagala ureditev vaškega jedra s postavitvijo dodatnih klopi ter obnovitev bivše carinske hišice. 

  

  Končno so bili predlagani sledeči projekti: 

1. Na igrišču postavitev nezahtevne stavbe na točkovnih temeljih ter ureditev okolice 

2. Ureditev manjkajoče razsvetljave v  centru Libelič s pripadajočimi nosilci zastav   

3. Ureditev razsvetljave v »novem naselju« v Libeliški gori 

    

(navzočih 7 članov, ki so glasovali ZA, nihče ni bil PROTI predlogom). 

        

Sklep ad5: Člani Sveta KS Libeliče se soglasno sprejeli sklep, da se za participativno proračun 

predlagajo  tri predloge : 1. na igrišču postaviti nezahteven objekt na točkovnih temeljih, 2. 

ureditev manjkajoče razsvetljave v centru vasi in 3.ureditev razsvetljave v »novem naselju« v 

Libeliški gori.  

 

 

Ad6. Razno 

 

 Pod to točko je bilo govora o naslednjih zadevah: 

 

1. Izpostavljeno je bilo vprašanje, ali je avtobusna postaja v Libeličah, v centru vasi ali na 

parkirišču. Uradno je avtobusna postaja na parkirišču, vendar avtobusi običajno stojijo v 

centru, kjer šolarji in ostali potniki vstopajo na avtobus in izstopajo z njega.  

 

2. Glede na to, da se v Libeličah na parkirišču kar veliko časa zadržujejo otroci iz vasi, bi bilo 

prav, da bi parkirišče redno vzdrževali in čistili. Mogoče bi bilo smiselno razmisliti še o 

kakšni dodatni klopci za sedenje. 

 

3. Predsednika PGD Libeliče, g. Marka Prevolčič je zanimalo kako kaj napreduje idejni projekt 

večnamenske dvorane v Libeličah. Opozoril je, da če se na tem področju ne bo kaj 

premaknilo, bo PGD Libeliče prisiljeno pričeti z adaptacijo obstoječega gasilskega doma oz. 

z iskanjem drugih rešitev, saj je dom v zelo slabem stanju (streha pušča, zelo slaba izolacija, 

…). Tu je predsednik  KS, g. Jože Pšeničnik povedal, da bo 21.11.2019 potekala obravnava 

proračuna in da bo naša dvorana del le tega.  

 

4. Predsednik PGD Libeliče, g. Marko Prevolčič je tudi izpostavil, da je leta 2021, 130. 

obletnica PGD Libeliče in da upa, da bo v ta namen društvo prejelo tudi več finančnih 

sredstev s strani KS. 

Ob tem je predsednik KS , g. Jože Pšeničnik izrazil upanje, da bomo vsi skupaj deležni 

nekaj več finančnih sredstev s strani Občine Dravograd, saj je leta 2022 tudi okrogla 100-ta 

obletnica plebiscita.  
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5. Pozanimati se je potrebno glede parcel pod Šnablom, parcelne št. 363 in 364, če bi jih bilo 

mogoče odkupiti in za kakšno ceno. Ta lokacija bi bila primerna za parkirišče, vendar bo 

potrebno spremeniti tudi namembnost.  

 

6. Kaj je z asfaltiranjem ceste pri Lapuhu? Najprej je potrebno cesto prekategorizirat.    

 

Sklep ad6: Pod točko razno so bile izpostavljene sledeče zadeve:  

 

     - uradno je avtobusna postaja v vasi na parkirišču 

     - parkirišče na vasi je potrebno redno vzdrževati in postaviti dodatne klopce, saj se tam 

zadržuje veliko otrok  

     - če se na področju večnamenske dvorane ne bo začelo premikati, bodo gasilci prisiljeni 

pričeti z adaptacijo obstoječega gasilskega doma 

     - predsednik PGD Libeliče je izrazil upanje za dodatna finančna sredstva ob 130-ti 

obletnici PGD v letu 2021, isto upamo tudi v KS ob 100-ti obletnici plebiscita leta 2022 

     - pozanimati se je potrebno o parcelah št. 363 in 364 pod Šnablom  

     - potrebna je prekategorizacija ceste proti Lapuhu  

 

 

Ad7.    Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

1. Izpostavljeno je bilo vprašanje, kdaj bodo na vrsti protiprašne zaščite v naši KS. 

Ugotovljeno je bilo, da so se le te najverjetneje zamaknile v leto 2020. 

  

Sklep ad7: Člani Sveta KS Libeliče, so bili seznanjeni z dejstvom, da bodo protiprašne zaščite 

v KS na vrsti v letu 2020. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob  23.00 uri. 

 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


