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UREDNIŠKEMU ODBORU INFORMATORJA OBČINE DRAVOGRAD 

 

Na razširjenem sestanku sveta KS Libeliče smo na pobudo predsednice KPD Libeliče 

razpravljali tudi o občinskem glasilu » INFORMATOR OBČINE DRAVOGRAD« in sprejeli 

naslednje ugotovitve: 

Po pregledu glasila Informator smo bili v Libeličah zelo razočarani in tudi razburjeni. Kljub 

opravičilu na koncu glasila, da ste mogoče kakšno dogajanje izpustili, se nam  zdi čudno, da 

ste lahko izpustili vsa dogajanja v Krajevni skupnosti Libeliče. Kulturnih prireditev in tudi 

ostalih dogodkov širšega pomena je bilo v Libeličah kar precej, pa ni niti eden omenjen. 

Izjema je le vrtec, ki je prispeval dve fotografiji, pa še tam so Libeliče omenjene le enkrat.  Pa 

ne se izgovarjati, da nismo prinesli na občino nobene fotografije, saj se vse najdejo na naši 

spletni strani, poleg tega se pa tudi poznamo in se lahko zavrti kak telefon. 

Naj omenimo le nekaj pomembnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena. 

Leto 2006 

25. 2. 2006 – Prvi občinski pustni sprevod v Libeličah 

Leto 2007 

30. 9. 2007 – Prireditev ob 85. obletnici priključitve Libelič k matični domovini  in odkritje 

spomenika župniku Antonu Vogrincu ob 60. obletnici njegove smrti (slavnostni gost je bil 

tedanji predsednik državnega zbora g. Cukjati). 

20. 12. 2007 – Prireditev na mejnem prehodu Libeliče ob vstopu Slovenije v Schengensko 

območje. 

Leto 2008 

6. 9. 2008 – Sodelovali smo na Svetovnem festivalu praženega krompirja v Črni na Koroškem 

in zastopali občino Dravograd. 

Leto 2009 

26. 7. 2009 – Proslava pri Sabodinu ob 65 – letnici poboja Sabodinove družine (širšega 

značaja). 

27. 9. 2009 – Proslava ob otvoritvi prenovljene podružnične OŠ Libeliče in 101. Obletnica te 

šole (slavnostni gost minister za šolstvo in šport g. Lukšič). 

19. 12. 2009 – 60 let Kulturno prosvetnega društva Libeliče. 



Leto 2010 

19. 6. 2010 - Gasilci – državni prvaki. 

3. 10. 2010 – Otvoritev nove muzejske zbirke o šolstvu v Libeličah(ob tem tudi krajevni 

praznik in položitev temeljnega kamna za mrliško vežico). 

Mislimo, da bi se vsaj kateri od teh dogodkov lahko znašel med kulturnimi prireditvami ali 

med ostalimi dogodki. 

Seveda je bilo aktivnosti veliko  več, omenili smo le tiste, ki so pomembni vsaj v občinskem 

in širšem merilu. 

O porabi denarja v teh kriznih časih za obsežno glasilo s samimi barvnimi fotografijami pa se 

ne bomo spuščali. 

S spoštovanjem! 

 

 

 


