
                 Krajevna skupnost  

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

 

  Libeliče, 23.12.2019 

  

 

ZAPISNIK 
6.seje Sveta KS Libeliče, 

23.12.2019 

 

 

 

23.12.2019  ob 19.30 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v prostorih KS Libeliče, 

Libeliče 2, 2372 Libeliče sklical 6. sejo Sveta KS Libeliče. 

 

 

 

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

                                                      Branko Perovnik, Lea Rebernik, Bojan Kraker                                                      

 

 

  

S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red ter zapisnik 5. seje Sveta KS Libeliče, z 

dne 21.10.2019. 

 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in pozdrav    

2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti 

3. Potrditev zapisnika 5.seje Sveta KS Libeliče 

4. Sestava poročila o opravljenem delu v letu 2019 

5. Aktivnosti na vasi za »Novo leto« 

6. Aktivnosti za dela na igrišču 

7. Obisk starejših invalidnih krajanov skupaj z RK in Karitas 

8. Razno  

9. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

 

ad1. Otvoritev in pozdrav 

          6. 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 5. seje Sveta KS Libeliče 

       Zapisnik 5.. seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen.  

     

   Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 5. seje Sveta KS Libeliče.  

 

 

ad4.  Sestava  poročila o opravljenem delu v letu 2019 

        V letu 2019  so bile izvedene vse tradicionalne  prireditve.  

         Poleg tega pa so bili izvedeni še naslednji projekti:  

1. Narejen je bil pločnik Libeliče – Gorče, katerega planirana vrednost je znašala 154.000 

EUR, sedaj pa naj bi bila končna vrednost blizu 200.000 EUR. V kratkem naj bi bile 

postavljene avtobusne postaje in še v decembru naj bi bilo izvedeno fino asfaltiranje. 

2. V letu 2019 je bila zaključena tudi 3. faza rekonstrukcije cerkvenega obzidja, čeprav je 

bila planirana šele v letu 2020. 

3. Uredila se je cesta pri Renerju proti čolnarni. Potrebno je še očistiti teren kot je bilo 

dogovorjeno, za kar je odgovorna Občina Dravograd oz. njene pristojne službe. 

4. V tem letu je bila izdana tudi »Libeliška kuharica«. Potrebno bi bilo urediti vitrino, 

kamor bi lahko shranili knjige, filme, … 

5. Za odkup zemljišča za večnamensko dvorano bodo do konca leta 2020 v občinskem 

proračunu zagotovljena sredstva v višini 52.000 EUR. G. Hribernik pa se je strinjal z 

zamenjavo zemljišča. 

Ko bo zemljišče odkupljeno, pa se bo pričela priprava dokumentacije, ki je tudi potrebna 

za sodelovanje na različnih razpisih.  

         

Sklep ad4: Sestavi se poročilo o opravljenem delu in se priloži k zapisniku. 

  

 

Ad5. Aktivnosti na vasi za Novo leto 

         V pričakovanju Novega leta se bodo na vasi odvile naslednje aktivnosti: 

- Namestitev prazničnih lučk 

- Mladina ŠD Libeliče, bo poskrbela za čaj in zakuhano vino na parkirišču 

- Po polnoči bo mladina tudi poskrbela za manjši ognjemet ter  druženje v dvorani 

gasilskega doma 

- Za naslednje leto pa bi morda razmislili o postavitvi stojnice 

- Dedek Mraz je že realiziran 

                          

Sklep ad5: Seznanitev  z aktivnostmi na vasi.  

 

 

Ad6. Aktivnosti za dela na igrišču 

 

Dokler zemljišče še ni plačano in vknjiženo lastništvo v zemljiško knjigo, se aktivnosti na igrišču ne 

morejo začeti. Predsednik KS, g. Jože Pšeničnik je predlagal, da bi imeli v januarju skupni sestanek 

z društvi v kraju glede ureditve igrišča. Predlagal je tudi, da bi g. Branko Perovnik in g. Bojan 

Kraker prevzela koordinacijo projekta, s čimer sta se oba tudi strinjala. Do dneva, ko se bodo začela 

dela, je potrebno na UE Dravograd urediti vsa soglasja (voda, elektrika, kanalizacija, ..). Nekje 

marca naj bi bila nakazana finančna sredstva v višini 15.000 EUR za izvedbo projekta.  

Najprej je potrebno pospravit obstoječ kontejner s pripadajočim nadstreškom. Potem je potrebno 

dvigniti nivo celotne površine oz. dela kjer bodo locirane sanitarije, kjer bo potrebna tudi betonska 

plošča, za ostalo stavbo pa točkovni temelji. 
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Pripravo, ki naj bi po grobi oceni znašala cca. 7.000 EUR,  bomo izvedli v sodelovanju KS Libeliče, 

ŠD Libeliče, PGD Libeliče, … Za samo postavitev objekta so planirana sredstva v višini 15.000 

EUR. Groba  skupna ocena vseh del pa  je cca. 45.000 EUR. 

 

Sklep ad6:  Za koordinacijo projekta sta bila predlagana g. Branko Perovnik in g. Bojan 

Kraker, ki sta se s tem tudi strinjala. Aktivnosti naj bi se začele izvajati takoj, ko bo 

zemljišče vknjiženo v zemljiški knjigi in bodo urejena soglasja na UE Dravograd. 

 

 

Ad7.    Obisk starejših invalidnih krajanov skupaj z RK in Karitas 

 

V naši KS imamo 32 krajanov nad 80 let, ki jim bomo podarili simbolična darila in voščilnice. 

Pripravo daril in voščilnic je letos prevzel Karitas ( ga. Dragica Perovnik in ga. Simona Hovnik). V 

letu 2020 bo za to poskrbela KS Libeliče.  

V gorah darila vsako leto skupaj razdelita predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik in g. Jože 

Pšeničnik – Maksov (predstavnik RK). 

 

 Sklep ad7: Letos se bo simbolično obdarilo 32 krajanov KS Libeliče starejših od 80 let. 

 

 

Ad8.    Razno 

 

 Pod to točko je bilo govora o naslednjih zadevah: 

 

1. Dedek Mraz je bil odlično izveden. Vrednost predstave skupine Kukuc je bila 350 EUR. Za 

vsakega otroka je KS prispevala 10 EUR. Nabavljena so bila še rezervna darila od  katerih 

so ostala tri, ki jih bo g. Bojan Kraker odnesel v vrtec in šolo.  

 

2. S 1.1.2020 bo JKP Dravograd prevzelo upravljanje vodovoda Tribej, kjer je bila v zadnjem 

času voda večkrat oporečna.  

V pol leta pa naj bi JKP Dravograd prevzelo še vodovod Gorče in vodovod Libeliče.  

  

3. V KS smo nabavili 50 libeliških zastav in drogov v vrednosti 600 EUR.  Za izobešanje 

zastav KS Libeliče moramo poskrbeti sami, saj le to ni v pristojnosti Občine Dravograd oz. 

njenega izvajalca JKP Dravograd. 

Vsi člani Sveta KS Libeliče so se strinjali, da bodo krajevne zastave izobešene ob krajevnem 

prazniku 30.9. in ob posebnih priložnostih, pomembnih za kraj ter ob državnih praznikih.  

  

4. Predvideni projekti v proračunu Občine Dravograd so sledeči:  

- 52.000 EUR za odkup zemljišča za večnamensko dvorano do konca leta 2020 

- Asfaltiranje ceste na odseku »Ajda  - Strojna« v letu 2022 

- Asfaltiranje od Kledra proti pokopališču v letu 2022 

- Razsvetljava na vasi  (pri Ringu , pri Pšeničnik Tomu, pri Cehnerju, na meji v vrednosti 

cca 5.000 EUR v letu 2022 

- Cerkveno obzidje – v letu 2020 poplačilo 1.000 EUR 

                               -v letu 2021 1.000 EUR 

         - avtobusna postaja na Gorčah v  decembru 2019 

         - projekt »prehod za pešce pri župnišču« je bil izločen iz proračuna 

 

Sklep ad8: Člani Sveta KS Libeliče so bili seznanjeni z izvedbo Dedka Mraza, s prevzemom 

vodovoda , z nabavo libeliških zastav ter s projekti umeščenimi v proračun Občine 

Dravograd od leta 2020 do 2022.  
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Ad9.    Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče 

 

1. Izpostavljeno je bilo vprašanje, kaj se bo zgodilo z objektom na mejnem prehodu. V tem 

objektu naj bi se uredila »media točka«, kjer bi bila na zaslonu predstavljena zgodovina 

Libelič v okviru projekta »Koroška 100 let pozneje«.  Ta projekt naj bi potekal v izvedbi 

Pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec in Občine Slovenj Gradec. Sredstva namenjena za 

obnovitev in ureditev pa naj bi znašala 80.000 EUR. Projekt naj bi bil izveden do junija 

2020. Media točka pa bi bila na voljo za najavljene skupine z vodičem. 

   

2. Kaj je z ureditvijo potokov? Predsednik KS Libeliče, g. Jože Pšeničnik je povedal, da kljub 

večkratnemu urgiranju pri podjetju Drava iz Maribora, ki je pristojno za urejanje vodotokov, 

že dalj časa ni dobil nobenega odgovora. 

 

3. Potrebno bi bilo urediti pot od mrliške vežice čez pokopališče, ki je blatna in nevarna 

predvsem za starejše krajane. Prisotni so bili mnenja, da bi JKP Dravograd ob urejanju 

grobov, moralo poskrbeti tudi za poti, ki vodijo do grobov.  

 

4. Kako bo z uporabo sanitarij na igrišču, ko bodo le ta zgrajena? Sanitarije bodo na voljo ob 

večjih prireditvah oz. bo določen oskrbnik, ki bo sanitarije odklepal. 

 

Sklep ad9: Člani Sveta KS Libeliče, so bili seznanjeni s projektom ureditve »media točke« na 

mejnem prehodu, uporabo sanitarij na igrišču ter potrebno je ponovno urgiranje pri  

pristojnih službah glede čiščenja potokov in ureditev poti na pokopališču. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob  21.10 uri. 

 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče        Zapisala 

Jože Pšeničnik         Valerija Rožej 


