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POROČILO O DELU KS LIBELIČE ZA LETO 2021 

 
 

Poročilo o delu in aktivnostih KS Libeliče za leto 2021 je predstavljeno kronološko. 

Nekaj je tradicionalnih aktivnosti, drugi del pa so investicije, 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. 

 

Tudi leto 2021 je bilo drugačno zaradi vsem znanemu razlogu – COVID 19! 
 

 

AKTIVNOSTI 2021 

 
 

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…). 
  

3. Obdaritev TREH DOBRIH MOŽ v decembru (70. otrok do 10.leta ),  Otroci so 

naredili okraske in jih namestili na smrekice pri gasilskem domu, mi pa smo jih 

obdarili s pomočjo gasilcev, ki so pripeljali Dedka mraza in darila na dom). 

 

4. Začetek prenove zgodovinske zbirke o koroškem plebiscitu iz leta 1997. 

Skupaj Koroški pokrajinski koroški muzej, KPD in KS Libeliče. 

 

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

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

domačih talentov s pomočjo lokalne KTV Dravograd. 
 

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

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

raznešeni s strani Karitasovih sodelavk na dom). 

 

 

8. Dan odprtih vrat ob krajevnem prazniku – 99. 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«. 

 

10. Namestitev treh hladilnikov- MALE KNJIŽNICE, v katerih pa se ne hladi 

pijača ampak kopiči znanje. 

 

11. Urejanje pokopališča po fazah – pot od poslovilne vežice do zvonika (izvajalec 

JKP Dravograd). 

 

12.  Pavlijev memorial: V soboto 28.08.2021 so predstavniki ŠD Libeliče 

organizirali turnir v malem nogometu v spomin na športnega navdušenca Pavlija 

Glinika . 

 

13. Ob 110. obletnici delovanja Kulturno prosvetnega društva Drava iz Žvabeka 

(Avstrija) so nas 21.08.2021 z posebnim vlakcem obiskali naši sosedje. Sredi vasi 

smo se kulturno podružili in veliko peli. 

 

14. Predstavniki Libelič smo se na Veliko gospojnico oz. Veliki šmaren 

(15.08.2021) udeležili krajevnega praznika v Jarenini. Poleg Mokronoga-Trebelno in 

Libelič je namreč tam ena od treh ohranjenih kostnic v Sloveniji… dogovorili smo se 

za sodelovanje pri ohranjanju kulturne dediščine. 

 

15. Prav posebna je bila tudi lepa nedelja 18.07.2021 z ZLATOMAŠNIKOM 

Frančekom Kranerjem. 

 

16. Podelitev Občinskega priznanja, ki ga dobi  02.07.2021 Prostovoljno gasilsko 

društvo Libeliče ob 130 letnici delovanja. 

 

17. BIČIVNEK – otvoritev večnamenskega objekta z lepo proslavo in pogostitvijo. 

To ni samo uta, ampak so WC-ji, kuhinja, pisarna, tukaj so tudi igrala, bralni kotiček, 

proga za balinanje, piknik prostor,… Ponosni na lep objekt! 

 

18.  10. Fikanov pohod – Libeličani smo desetič šli peš na Uršljo goro in nazaj v 

soboto 19.06.2021. 

 

19. S pomočjo donatorjev smo namestili novo leseno vrtno in masivno garnituro 

pred kmečkim muzejem. Hvala kmetiji Oskrd. 

 

20. ČISTILNA AKCIJA 2021 – v vikendu od 14-16.05.2021 smo pobirali smeti. 

Za odvoz pa je poskrbelo podjetje Kocerod. 



 

 

 

 
 

 

INVESTICIJE 2021 

 

 

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 - Največ časa in dela in do zdaj smo porabili na našem skupnem 

projektu na igrišču -  projekt Pomožni objekt na igrišču (participativni 

proračun zadnjih dveh let  - sofinanciranje občine v vrednosti 30.000 eur). Prav 

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

ter seveda KS Libeliče iz lastnih sredstev. 

 

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

transformatorju na Gorčah. 
 

 

 

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 2022 priskočite na 

pomoč in prispevate svoj delež k pestremu dogajanju v Libeličah. 

 

Letos bo namreč prav posebno leto – mineva 100. let od PRIKLJUČITVE LIBELIČ 

NAZAJ K MATIČNI DOMOVINI. Od tega časa smo bili res že v treh državah 

(Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev potem Jugoslavija in končno Slovenija) 

toda DOMOVINA je samo ena. Nikoli ne pozabimo tega! 

 

 

Lepo se imejte in veliko se smejte. 
 

 

 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče         

Jože Pšeničnik          

 


