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POROČILO O DELU KS LIBELIČE ZA LETO 2020 

 
 

Poročilo o delu KS Libeliče za leto 2020 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. 

 

Leto 2020 je bilo prav posebno - vsem znanim razlogom – COVID 19! 
 

 

TRADICIONALNE AKTIVNOSTI 2020 

 
 

1. Obisk starejših občanov na domu (29. krajanov nad 80 let in dva invalida – 

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

2. Obdaritev Dedka Mraza in Miklavža (72. otrok do 10.leta ),  december – 

Otroci so nam pisali pisma in nam jih vrgli v nabiralnik pri gasilskem domu, mi pa 

smo jih obdarili s pomočjo gasilcev, ki so pripeljali Deka mraza in darila na dom). 

 

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

 praznika  - Prešernovega dne (09.februar) – predstavitev domačih talentov 
 

4. Obisk korantov iz Rogoznice (15. februar) na parkirišču sredi vasi 
 

5. Pustovanje (22. februar) - pustno rajanje in povorka po vasi  
 

6. Materinski dan in dan žena skupaj (Poslane so bile čestitke po pošti, ki so jih 

izdelali otroci vrtca in šole). 
 

7. Srečanje starejših občanov (Čestitke so pripravili otroci vrtca in šole in so bili 

raznešeni s strani Karitasovih sodelavk na dom). 
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8. Dan odprtih vrat ob krajevnem prazniku – kostanjev piknik 

– 98. OBLETNICA PRIKLJUČITVE LIBELIČ K MATIČNI DOMOVINI (Proslava 

je bila pripravljena s pomočjo otrok vrtca in šole , s pomočjo KPD Libeliče, seveda 

ob upoštevanju vseh Covid ukrepov, ter predvajana na KTV Dravograd!). 

 

9. Izdajanje glasila »Libeliški glasnik« 

 
 

 

 

INVESTICIJE IN AKTIVNOSTI 2020 

 

 

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

 sami vasi, muzej in kmečka zbirka ). 

 

4. Največ časa in dela in do zdaj (63 delovnih dni) smo porabili na našem 

skupnem projektu na igrišču -  projekt Pomožni objekt na igrišču 

(participativni proračun  - sofinanciranje občine v vrednosti 15.000 eur). Prav 

toliko so zaenkrat prispevali tudi ŠD Libeliče, KPD Libeliče in PGD Libeliče 

ter seveda KS Libeliče iz lastnih sredstev. 

 

5. Sodelovanje na občnih zborih društev na vasi (PGD , ŠD,…)  

 
 

 
 

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 2021 priskočite na 

pomoč in prispevate svoj delež k pestremu dogajanju v Libeličah. 
 

Lepo se imejte in veliko se smejte. 
 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče         

Jože Pšeničnik          

 


