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POROČILO O DELU KS LIBELIČE ZA LETO 2019 

 
 

Poročilo o delu KS Libeliče za leto 2019 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 2019 

 
 

1. Obisk starejših občanov na domu (27. krajanov nad 80 let – december), 

 sodelujemo skupaj Karitas, Rdeči križ in KS Libeliče 

2. Obdaritev Dedka Mraza (68. otrok do 10.leta ), 20. december -Igra Kukuc 

 gledališča z naslovom Škratka sladka 

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

 praznika  - Prešernovega dne (10.februar) – predstavitev domačih talentov 

4. Obisk korantov iz Rogoznice (23. februar) na parkirišču sredi vasi 

5. Pustovanje (02. marec) - pustno rajanje in povorka po vasi  

6. Zbor občanov (06. marec) v gasilskem domu 

7. Materinski dan in dan žena skupaj (proslava 17. marca) – otroci vrtca in šole 

8. Očistimo naselja v občini Dravograd (14. april – 59 udeleženih krajanov) 

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

 Državnosti (16. junij), proslava in pogostitev vseh krajanov 

10. Čezsoča – kmečke igre (20. julij)  

11. Srečanje starejših občanov (41 občanov - v dvorani pri Buču - 22. september), 

 proslava in kosilo po maši v Cerkvi 

12. Dan odprtih vrat ob krajevnem prazniku – kostanjev piknik (Pri muzeju – 06. 

 oktober) – 97. OBLETNICA PRIKLJUČITVE LIBELIČ K MATIČNI 

 DOMOVINI, letos gostja Vera Trafela. Otvoritev prenovljene Črne kuhinje v 

 župnišču 

13.  Izdaja in predstavitev kuharske knjige Libeliška kuharica  - «Da ne boš vočn 

 od mize šou »(15. december) 

11. Izdajanje glasila »Libeliški glasnik« 
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INVESTICIJE IN AKTIVNOSTI 2019 

 

 

1.  Popravilo in gramoziranje krajevnih cest (zmlet asfalt in gramoz -Libeliška in 

 Črneška gora). 

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

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

3.  Sodelovanje KS pri urejanju razmer pri težavah z vodooskrbo VO GORČE!!! 

4.  Sodelovanje pri ureditvi JAVNE  RAZSVETLJAVE GORČE ! 

5.  Sodelovanje pri največjem letošnjem projektu PLOČNIK IN JAVNA 

 RAZSVETLJAVA z AP LIBELIČE – GORČE. 

6. Priprava javne kanalizacije za objekt na igrišču! 

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

 sami vasi, muzej in kmečka zbirka ). 

8.  Nabava 50 komadov libeliških zastav z nosilci za drogove javne razsvetljave! 

9. Participativni proračun (10. novembra) – Izbran je projekt Pomožni objekt na 

 igrišču (sofinanciranje občine v vrednosti 15.000 eur) 

10.  Ureditev ceste od Renerja proti čolnarni (skupaj kmetija Rener, Dom Ajda, KS 

 Libeliče, JKP Dravograd – navoz zmletega asfalta in valjanje - oktober) 

11.  Sodelovanje na občnih zborih društev na vasi (PGD , ŠD, KPD, RK, Karitas, 

 Vodovodni odbori, ...) 

  

 
 

 
 

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

lahko poskrbimo za pestro opisano dogajanje skozi celo leto. 
 

Vsi tisti, ki pa se nam letos niste pridružili, vabljeni, da v letu 2020 priskočite na 

pomoč in prispevate svoj delež k pestremu dogajanju v Libeličah. 
 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče         

Jože Pšeničnik          

 


