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 PROGRAM AKTIVNOSTI KS LIBELIČE 2018 

 

 

TRADICIONALNE AKTIVNOSTI 2018 

 

1. Obisk starejših občanov skupaj z RK inKaritas (december). 

2. Obdaritev otrok za Dedka Mraza (december). 

3. Pričakovanje Novega Leta na vasi (31.12.). 

4. Korajža velja (08. februar). 

5. Pustovanje (pustna sobota -10. februar) in obisk Korantov. 

6. Materinski dan in dan žena (16. marec). 

7. ZBOR KRAJANOV (aprila). 

8.  Očistimo Slovenijo – čistilna akcija vseh krajanov. 

9. Srečanje krajanov » Od lipe do lipe « (24. junija ). 

10. Srečanje starejših občanov (23. septembra). 

11. Dan odprtih vrat – krajevni praznik – kostanjev piknik (30. september). 

12. Izdajanje lokalnega časopisa »Libeliški glasnik«. 

13. Vzdrževanje učne poti »Velika uharica«. 

 

 

 

INVESTICIJE IN AKTIVNOSTI 2018 

 

 
1.  Odkup zemljišča za večnamensko dvorano, izdelava projektov, ureditev 

 okolice in priprava parcele (idejna zasnova in geodetski posnetek sta narejena v 

 letu 2016). Priprava celotne dokumentacije za razpise. (60.000 eur). Izgradnja 

 večnamenske dvorane v letih 2019 in 2020. 
 

2. Nadaljevanje ureditve meteornih vod na celotnem področje KS Libeliče (VGP 

 Drava  - pri Kupniku v aprilu, proti Renerju, ...). 
 

3.  Vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih cest in javnih površin (gramoziranje). 
 

4.  Realizacija projekta PLOČNIK LIBELIČE – GORČE (2 avtobusni postaji in 

 javna razsvetljava). Ureditev javne razsvetljave po naselju Gorče proti Kušeju. 
 

5.  Obnova uničenega obzidja okoli pokopališča v letih 2018 in 2019 (60.000 eur). 
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6.  Vodovod – vzdrževanje, popravila, dograjevanje in čiščenje bazenov po vseh 

 vodovodnih skupnostih v KS Libeliče. 

7.  Ureditev okolice igrišča z ograjo, ureditev parkirnih prostorov pri igrišču in 

 ureditev samega objekta – (še vedno ČAKAMO NA UREDITEV 

 LASTNIŠTVA oz. dogovor Občina  - KKGZ). 
 

8. Nadaljevanje aktivnosti v zvezi z ureditvijo »stare pošte ». 
 

9. Ureditev oz. preureditev bivšega mejnega prehoda v namene turistične 

 informativne točke oz. točke za oglaševanje dela v nam bližnji Avstriji (v letu 

 2017 je objekt prenesen v lastništvo občine Dravograd). Prijava na skupni 

 projekt »100 let pozneje« (Interregov razpis). 
 

10.  Sodelovanje pri nadaljnji ureditvi hidrantnega omrežja v celotni KS (podzemni 

 bazeni ali hidranti) skupaj z PGD Libeliče. 

 

11.  Volitve 2018 (lokalne, županske in parlamentarne). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče         

Jože Pšeničnik          


