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POROČILO O DELU KS LIBELIČE ZA LETO 2017 

 
 

Poročilo o delu KS Libeliče za leto 2017 je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del so 

tradicionalne aktivnosti, ki se ponavljajo že vrsto let. Drugi del pa so investicije in 

aktivnosti, ki so se dogajale skozi leto. 
 

Predvsem pri tradicionalnih aktivnostih sodelujemo skupaj z različnimi 

organizacijami v naši krajevni skupnosti, s Prostovoljnim Gasilskim društvom 

Libeliče, s Prosvetnim društvom, s Športnim društvom, z Rdečim križem, s 

Karitasom, z Aktivom kmečkih žena, z Libeliškimi pevci in našimi najmlajšimi iz 

šole in vrtca. 
 

TRADICIONALNE AKTIVNOSTI 2017 

 

1. Obisk starejših občanov na domu (26. krajanov nad 80 let - december) 

2. Obdaritev Dedka Mraza (72. otrok do 10.leta ), ( 20.decembra) 

3.  Korajža je v Libeličah doma  - prireditev v počastitev slovenskega kulturnega 

 praznika  - Prešernovega dne (05.februar) 

4. Pustovanje (26.februar) - pustno rajanje in povorka po vasi 

5. Materinski dan in dan žena skupaj (proslava 18. marca) 

6. Očistimo naselja v občini Dravograd (08. april – 67 udeleženih krajanov) 

7. Srečanje krajanov »Od lipe do lipe«  pri Domu Ajda  v počastitev Dneva 

 Državnosti (11. junij)  

8. Srečanje starejših občanov (v dvorani pri Buču - 17. september) 

9. Dan odprtih vrat ob krajevnem prazniku – kostanjev piknik (Pri muzeju - 1. 

 oktober) – 95. OBLETNICA PRIKLJUČITVE LIBELIČ K MATIČNI 

 DOMOVINI 

10. Izdajanje glasila »Libeliški glasnik« 

 

 

 

INVESTICIJE IN AKTIVNOSTI 2017 

 

 

1.  Popravilo in gramoziranje krajevnih cest (zmlet asfalt in gramoz). 

2.  Zimske športne aktivnosti Libeličanov (turnirji v namiznem tenisu, pikadu, 

 kartanju, smučanje med KS na smučišču Bukovnik in gasilske tekme). 

3.  Obisk Korantov iz Rogoznice na vasi (18. februar) 

4.  Uradna otvoritev ceste Nedog (12. maj) 

5.  Usposabljanje za uporabo defibrilatorja (19. maja) 
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6. Sodelovanje na prireditvi »Najmočnejši Korošec« (vlečenje vrvi – drugo mesto 

 KS Libeliče) 

7. Urejenost kraja – skrb za zelenice (krožišče pri vstopu v Libeliče, spomenik v 

 sami vasi, muzej in kmečka zbirka ). 

8.  Regulacija potoka VGP Drava (pri Perovniku, pri Kupniku, nad Lapuhom 

 meseca maja in junija) 

9. Sodelovanje na kmečkih igrah Čezsoča 2017 in izbira Kerlca 2017 (18. 

 avgust). 

10. Prejemnica občinskega priznanja je kulturnica ga. Jožica Srebotnik Zalesnik 

11. Jesenska srečanja v Luknji v Dravogradu 14. oktobra. 

12. Namestitev hitrostnih ovir in omejitve hitrosti 30 km/h na lokalni cesti proti 

 Libeliški gori. 

13. Predstavitev projekta JAVNE RAZSVETLJAVE Z AVTOBUSNIMA 

 POSTAJAMA IN PLOČNIKOM  (v dvorani gasilskega doma  - 9. oktobra) 

14. Postavitev še dveh košev za pasje iztrebke na Gorčah in sp. Gorčah. 

15. Ureditev aplikacije CŠOD Misija za gozdno učno pot UHARICA. 

16. 50 – obletnica organiziranega petja v Libeličah (jubilejni koncert v Cerkvi Sv. 

 Martina in izdaja zbornika), (03.december). 

17.  Preplastitev asfalta na državni cesti pri mejnem prehodu Libeliče. 

18. Javna razsvetljava na relaciji Kleder – pokopališče (4 luči – december). 

19.  Ureditev protiprašnih zaščit pri Volbatu (90 metrov) in Komežu (75 metrov),   

 (december). 
 

 

 

 

V Libeličah si želimo čim več sodelovanja vseh krajanov na vseh področjih, čim več 

investicij v razvoj našega lepega kraja in čim manj investicij oz. posredovanj pri 

naravnih ali drugih nesrečah. 
 

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri aktivnostih v našem kraju. Le s skupnimi močmi 

lahko poskrbimo za opisano dogajanje skozi celo leto. 
 

Vsi tisti, ki pa se nam letos niste pridružili, vabljeni, da v letu 2018 priskočite na 

pomoč in prispevate svoj delež k pestremu dogajanju v Libeličah. 
 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče         

Jože Pšeničnik          

 


