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POROČILO O DELU SVETA KS LIBELIČE ZA OBDOBJE  

2014 -  2022 
 

 

Poročilo o delu in aktivnostih sveta KS Libeliče za obdobje 2014 - 2022 je 

predstavljeno kronološko. Nekaj je tradicionalnih aktivnosti, drugi del pa so 

investicije, ki so se dogajale skozi to obdobje. Za vsako leto so posebej oddana 

poročila (vidna na spletni strani) o opravljenem delu oz. sodelovanju pri aktivnostih 

in projektih, ki so se dogajali skozi zadnja dva mandata. Za lažji pregled pa smo jih 

zbrali v skupnem poročilu. 
 

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. 

 

 

AKTIVNOSTI 2014 – 2022 
 

 

1. Obisk starejših občanov na domu (krajanov nad 80 let in invalidov – 

december),  sodelujemo skupaj Karitas, Rdeči križ in KS Libeliče. 

 

2.  Sodelovanje na občnih zborih društev na vasi (PGD , KPD, ŠD, lovci…) in 

širše v občini (ostale KS, JZ Dravit, turistično društvo,…) 
  

3. Obdaritev TREH DOBRIH MOŽ v decembru (med 60 in 80. otrok do 10.leta ),  

Obdaritev, lutkovne predstave ali igre, obisk Dedka Mraza peš, na konju v avtu ali z 

letalom… 

 

4. 2022 - Otvoritev prenovljene zgodovinske zbirke o koroškem plebiscitu iz leta 

1997. Skupaj Koroški pokrajinski koroški muzej, KPD in KS Libeliče. 

 

5.  » Korajža je v Libeličah doma«  - prireditev v počastitev slovenskega 

kulturnega  praznika  - Prešernovega dne (08.februar) – predstavitev domačih 

talentov v gasilskem domu ali pa v času Korone s pomočjo lokalne KTV Dravograd. 
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6. Materinski dan in dan žena skupaj : Prireditve z igrami, muzikanti ali pa v času 

Korone čestitke po pošti, ki so jih izdelali otroci vrtca in šole. 
 

7. Srečanje starejših občanov: Maša za starejše z maziljenjem. Kosilo pri Buču, 

kratki kulturni programi in druženje. V času Korone pa so čestitke pripravili otroci 

vrtca in šole, raznešene s strani Karitasovih sodelavk na dom. 

 

8. 100. OBLETNICA PRIKLJUČITVE LIBELIČ K MATIČNI DOMOVINI (od 

23.09. do 02.10. 2022 – 9 PRIREDITEV V 10 DNEH!!! Proslava je bila pripravljena 

s pomočjo otrok vrtca in šole , s pomočjo KPD Libeliče, gasilcev, JZ Dravit, lovcev, 

karitasa, rdečega križa, Doma Ajde, Zdravstvenega doma in zdravstvenega centra…). 

 

9. Dan odprtih vrat ob krajevnem prazniku z kostanjevim piknikom pri Kmečkem 

muzeju 

 

10. Izdajanje glasila »Libeliški glasnik« - 30 LET z glavnim urednikom g. 

Adrijanom Zalesnikom. 

 

11.  Pavlijev memorial: V avgustu zadnja 3 let  so predstavniki ŠD Libeliče 

organizirali turnir v malem nogometu v spomin na športnega navdušenca Pavlija 

Glinika . 

 

12.  Fikanov pohod od leta 2012 – Libeličani gremo peš na Uršljo goro in nazaj v 

na najdaljši dan v letu!. 

 

13. ČISTILNA AKCIJA – včasih Očistimo Slovenijo (vsako leto v aprilu ali 

maju). 

 

14. Obisk Korantov iz Rogoznice sredi vasi (že 5 let). 

 

15. Pustovanja s povorko do igrišča, kjer imamo pustno rajanje! 

 

16. Zbori občanov (ne vsako leto). 

 

17. Materinski dan in dan žena skupaj (vedno konec marca prireditev otrok šole in 

vrtca Libeliče). 

 

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

kartanju, smučanje med KS na smučišču Bukovnik). 

 

19. Sodelovanje na kmečkih igrah ČEZSOČA v mesecu juliju pri prijateljskem 

kulturnem društvu Čezsoča. 

 

 

 
 

 

 



INVESTICIJE 2014 - 2022 

 

 

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

 

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

 sami vasi, muzej in kmečka zbirka ). 

 

3. BIČIVNEK - Pomožni objekt na igrišču : IZGRADNJA POMOŽNEGA 

OBJEKTA SKOZI DVOLETNI PARTICIPATIVNI PRORAČUN (2020 in 

2021). Sodelovanje (tudi finančno) z društvi na vasi! Namestitev drugega 

DEFIBRILATORJA v krajevni skupnosti. Namestitev kamer za kontrolo in 

nadzor (2022). 

Še prej je Občina Dravograd odkupila zemljišče IGRIŠČA od KKGZ Dravograd. 

 

4. PROTIPRAŠNE ZAŠČITE pri Oskrdu in na cesti proti Lapuhu (2022).  

 

5. Regulacija potoka nad Lapuhom (2022). 

 

6. Ureditev 5 cestnih propustov na Libeliški gori (2022). 

 

7. Javna razsvetljava - JR (2022) - Libeliška gora  - Nova vas (8 luči). 

 

8. Obnova mejnega prehoda Libeliče (2022), ki bo postal prostor za razstave, 

prostor za uporabo za naše vodiče. V nadaljevanju pa bo možno tudi prespati 

(8 postelj). 

 

9. Namestitev zbirne posode za odpadno jedilno olje pri igrišču oz. 

transformatorju (2020). 

 

10.  Javna razsvetljava JR GORČE, PLOČNIK IN AVTOBUSNI POSTAJI (od 

igrišča do trikotnega križišča - 2019) 

 

11.  Javna razsvetljava JR GORČE (Od Gustla do Štrekla – 2020). 

 

12.  Nabava Libeliških zastav za javne drogove (2020). 

 

13.  Ureditev ceste od Renerja proti čolnarni (skupaj kmetija Rener, Doma Ajda, 

KS Libeliče, JKP Dravograd – navoz zmletega asfalta in valjanje (2020). 

 

14.  Občina Dravograd je odkupila zemljišče od KKGZ in g. Kordeža ter g. 

Hribernika za pripravo parcele za izgradnjo VEČNAMENSKE DVORANE V 

LIBELIČAH (pod cerkvijo - 2018). 

 

15.  Porušitev dveh objektov in delna priprava parkirišča na parceli pod cerkvijo! 

 

16.  PROTIPRAŠNE ZAŠČITE 2014-2018 : pri Hrastniku, Štifneku, Volbatu, 

Komežu. 



 

17.  Namestitev zaščitnih ograd (Pesičer, Perovnik, Kordež, Komež,…). 

 

18. Urejanje hudournikov in peskobranov (VGP Drava). 

 

19.  Cesta Nedog (857 metrov) in ureditev JR ter regulacija potoka. 

 

20.  Javna razsvetljava JR Kleder – pokopališče (2017). 

 

21.  Info table LIBELIŠKA PENTLJA (kolesarska pot). 

 

22.  Info table UHARICA (gozdna učna pot). 

 

23.  Ureditev obzidja po gradbenih fazah (nad križem oba vhoda, proti mrliški 

vežici, proti polju,…). 

 

24.  Protipožarni bazeni (skupaj z PGD Libeliče). 

 

25.  Obdržanje POŠTE v Libeličah (postane pogodbena – v trgovini). 

 

26.  Namestitev košev za pasje iztrebke. 

 

27. Namestitev hladilnikov za knjige (3 komadi). 

 

28.  Drog za zastavo v trikotnem krožišču. 

 

29.  Prenova asfaltne prevleke na mejnem prehodu. 

 

30. Ureditev plazu in ceste pod Volbatom (2017). 

 

31.  V nov odlok o krajevnih skupnostih smo vpisali našo zastavo in grb, tako da ju 

lahko uradno uporabljamo za naše lokalne namene in potrebe! 
 

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

lahko poskrbimo za pestro opisano dogajanje skozi celo leto. Veliko se je dogajalo, 

veliko se je naredilo, še več je idej in odprtih projektov. 

 

Novo izvoljenemu svetu krajevne skupnosti želimo veliko energije, veliko dobre 

volje in uspešno opravljenega dela v naslednjem mandatu oz. obdobju. 
 

Lepo se imejte in veliko se smejte. 
 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče       

Jože Pšeničnik    


