Krajevna skupnost
LIB E LIČE
Libeliče 29, 2372 Libeliče,
E-mail: krajevnaskupnost@libelice.si
Libeliče, 07.05.2021

ZAPISNIK
8.seje Sveta KS Libeliče,
07.05.2021

07.05.2021 ob 20.00 uri je predsednik KS Libeliče g. Jože Pšeničnik v prostorih KS Libeliče,
Libeliče 29, 2372 Libeliče sklical 8. sejo Sveta KS Libeliče.
Prisotni člani Sveta KS Libeliče: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Lea Rebernik, Bojan Kraker
Branko Perovnik
ter predstavniki društev: g. Marko Prevolčič (PGD Libeliče), g. Aleksander Gros (ŠD Libeliče) in
ga. Simona Jerčič-Pšeničnik (KPD Libeliče)
Opravičeno odsotni člani Sveta KS Libeliče: Marija Rožej in Rajko Duler
S sklicem seje so člani Sveta KS Libeliče prejeli dnevni red ter zapisnik 3. dopisne seje Sveta
KS Libeliče, z dne 09.11.2020
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Sprejem dnevnega reda in preverjanje sklepčnosti
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Sveta KS Libeliče
4. Aktivnosti znotraj Občine, predvsem naše KS (otvoritev objekta na igrišču, izbira imena
pobuda za odkup zemljišče za parkirišče, ureditev poti na pokopališču, …)
5. Čistilna akcija
6. Table
7. Razno
8. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče
ad1. Otvoritev in pozdrav
8. 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 5 od 7 članov Sveta KS Libeliče in je zato
seja sklepčna.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet (navzočih 5 članov, ki so glasovali ZA, PROTI ni
bil nihče).
Sklep ad2: Seja je sklepčna, saj je prisotnih 5 članov od 7 članov Sveta KS Libeliče. Prav tako
je soglasno sprejet predlagani dnevni red.
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ad3. potrditev zapisnika 3. dopisne. seje Sveta KS Libeliče
Zapisnik 3. dopisne seje Sveta KS Libeliče je bil soglasno potrjen.
Sklep ad3: Svet KS Libeliče soglasno potrjuje zapisnik 3.dopisne seje Sveta KS Libeliče.
ad4. Aktivnosti znotraj Občine, predvsem naše KS (otvoritev objekta na igrišču, izbira imena,
pobuda za odkup zemljišča za parkirišče, ureditev poti na pokopališču, …)
1. Otvoritev objekta na igrišču bo 26.06.2021 v okrnjeni zasedbi zaradi trenutne zdravstvene
situacije in pripadajočih omejitev. Predlagano je, da bi bili na otvoritvi prisotni člani Sveta
KS Libeliče, predsedniki posameznih društev v kraju (PGD Libeliče, ŠD Libeliče in KPD
Libeliče), ki so sofinancirali izgradnjo in opremo objekta ter ga. županja in g. podžupan.
Teden pred otvoritvijo, bi se ponovno sestali v isti zasedbi, da bi določili hišni red (osnutek
pravil).
Vrednost objekta je nekaj več kot 57.000 EUR (vračunano tudi prostovoljno delo).
Potrebno je še pripraviti balinišče, omaro za metle, žaluzije oz, pliseje na okna na terasi, če
se bomo za to odločili., …
Imeli bomo tudi strošek elektrike, ki bo cca. 40 – 50 EUR/mesec.
Poleg tega smo prejeli tudi ponudbo iz KTV Dravograd za kabelsko po polovični ceni in
sicer 19 EUR/mesec.. Ob tem smo se člani sveta KS strinjali, da tega trenutno ne rabimo, da
pa še vseeno pustimo odprto opcijo za kasneje.
2. Skupaj s predstavniki društev smo izbirali ime za sam objekt na igrišču izmed vseh
predlaganih imen krajanov.
V ožji izbor so prišla naslednja imena:
- »Na igrišču« (to ime zaradi tega, ker krajani vedno rečemo, da gremo na igrišče) Po
razmisleku smo se soglasno odločili, da ime ni najbolj primerno.
- »Koronarca« (to ime zaradi tega, ker je bil objekt dejansko zgrajen v času »Korone«)
- »Vaščanka« (to ime zato, ker je objekt dejansko nastal s pomočjo dela vaščanov in
vaščank in je namenjen vsem vaščanom in vaščankam)
- »Bečivnek« oz. «Bičevnik« oz. »Bičivnik« potrebno je še preverit, kako so dejansko
Libeličani v preteklosti poimenovali čebelnjak (to ime zaradi tega, ker je poimenovanje čisto
libeliška beseda in ker se bo na igrišču ter v tem objektu vedno kaj dogajalo in bo kot v
čebelnjaku). Na koncu je bilo izbrano to ime.
3. Parkirišče ob igrišču je nujno potrebno. Na razpolago bi bilo področje sedanjih mlak, kjer je
lastnik zainteresiran za prodajo (cca. 2 - 4 EUR/m2 zemlje). Potrebni bodo dogovori z
Občino.
4.

Ureditev poti na pokopališču je nujno potrebno. Najbolj potrebna je ureditev poti od vežice
do cerkve, da bi bil lažja dostopnost tudi za invalide in starejše. Te poti bi morala urediti
Občina oz. JKP Dravograd, kot izvajalec del in vzdrževalec pokopališča.

Sklep ad4: Sprejmejo se naslednji sklepi:
1. Otvoritev objekta na igrišču bo 26.06.2021 v okrnjeni zasedbi zaradi trenutne
zdravstvene situacije in pripadajočih omejitev in sicer vsi člani Sveta KS Libeliče,
predsedniki društev v kraju (PGD, ŠD in KPD) ter ga. županja in g. podžupan.
2. Izbrano je bilo ime za objekt na igrišču in sicer »BIČIVNEK«
3. Nujno je potrebno čimprej urediti parkirišče ob igrišču. Tudi lastnik zemljišča je
zainteresiran za prodajo.
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4. Nujno potrebna je ureditev poti na pokopališču, najbolj poti od vežice do cerkve za
lažji dostop.
Ad5. Čistilna akcija
Čistilno akcijo v letošnjem letu in dani situaciji (omejitve zaradi COVID 19) organizirajo KS
same.
Določen je bil vikend od 14.5. do 16.5.2021 ko naj bi potekala čistilna akcija tako, da vsak
posameznik očisti okolico svojega doma in poti, kjer največkrat hodi.
Vrečke za smeti bodo nastavljene pred gasilskim domom, kjer jih bo možno dobiti in potem
polne odložiti na 4 zbirnih točkah in sicer pri tablah oz. otokih za odpadke (Libeliče, Gorče,
Tribej in Libeliška Gora – pri Kordežu).
Smeti bodo potem po dogovoru odpeljali v ponedeljek 17.5.2021.
Sklep ad5: Sprejme se sklep, da bomo čistilno akcijo v naši KS organizirali od 14.5. do
16.5.2021. Vrečke bodo nastavljene pred gasilskim domom, smeti pa se bodo odložile na
štirih lokacijah, kjer so otoki za smeti oz. pri tablah (v Libeličah, na Gorčah, na Tribeju
in v Libeliški Gori pri Kordežu).
Ad6. Table
Table, ki označujejo posamezne kmetije se bodo naročale po delih, vendar je potrebno vedeti,
da bodo vsi prišli na vrsto, saj vse KS v Občini težijo k temu, da bi bile te table enotne. Vse se
bo izvajalo preko JKP Dravograd, kjer se je potrebno obrniti na g. Ferk Darka, ki potem table
naroči pri dobavitelju g. Francu Verko.
Za posamezno kmetijo bo potrebno postavit več tabel (v križiščih in nato še pri samih hišah).
Če bi želeli kje večje dimenzije tabel, bi jih morali dati delat sami.
Sklep ad6: Table, ki bodo označevale posamezne kmetije se bodo naročevale po delih preko
JKP Dravograd (g. Darko Ferk) in bodo enotne v celotni Občini Dravograd.
Ad7.

Razno

Pod to točko je bilo govora o naslednjih zadevah:
1. Postaviti bi bilo potrebno dodatno prometno signalizacijo v križišču za Libeliško Goro in
sicer »dovoljeno samo za lokalni promet«. Nekaj se v tej smeri že dogovarja.
Še vedno prihaja do težav, ko navigacija posamezne težke kamione vodi do Raven na
Koroškem preko Libeliške Gore, kar privede do neljubih zapletov in težav.
2. KS Libeliče je zadnjič nabavila kurilno olje za ogrevanje gasilskega doma novembra 2019
in bi bili sedaj zopet na vrsti, vendar je tokrat kurilno olje namesto KS Libeliče nabavilo
KPD Libeliče. Zaradi tega bo KS naslednjič nabavila kurilno olje namesto KPD.
Sklep ad7: Pod točko razno je bil sprejet sklep, da bo potrebno v križišču za Libeliško Goro
postavit dodatno prometno signalizacijo, ki bo omejevala promet samo na lokalnega.
Poleg tega je bil sprejet sklep, da naslednjič KS Libeliče nabavi kurilno olje za gasilski dom
namesto KPD Libeliče, saj je KPD le to storilo sedaj namesto KS.
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Ad8. Predlogi in pobude članov Sveta KS Libeliče
1. Ponovno je bilo izpostavljeno vprašanje protiprašnih zaščit. Vendar je dejstvo, da se je
izvedba le teh prestavila oz. premaknila v naslednje leto.
2. Podana je bila tudi pobuda, da bi se v kraju postavil oblečen bivalni kontejner za namen
vrtca. Problem je namreč v tem, da je v kraju 12 otrok preveč glede na razpoložljive
kapacitete vrtca in jih je dnevno potrebno voziti v druge vrtce v občini. . V šoli prostora ni,
razen, če bi oddelek naredili v telovadnici šole, s čimer pa šola ne soglaša. Zaradi tega se je
pojavila pobuda za kontejner (izdelujejo v Mengešu).
Sklep ad8: Pri pobudah članov so bile ponovno izpostavljene protiprašne zaščite, katerih
izvedba pa se prestavlja v naslednje leto. Prav tako je bila izpostavljena pobuda za postavitev
oblečenega bivalnega kontejnerja za namen vrtca, saj je v kraju 12 otrok preveč glede na
razpoložljive kapacitete in jih je dnevno potrebno voziti v druge vrtce v občini.

Seja je bila zaključena ob 22.10 uri.

Predsednik Sveta KS Libeliče
Jože Pšeničnik
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Valerija Rožej
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