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Krajevna skupnost L I B E L I Č E ,     Občina DRAVOGRAD  
 

  Libeliče, 28.11.2022 
  

 

POROČILO O DELU KS LIBELIČE ZA LETO 2022 

 

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. 

 

AKTIVNOSTI 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 v okrnjenih zasedbah (PGD , 

KPD, ŠD, lovci…). 
  

3. Obdaritev TREH DOBRIH MOŽ v decembru (65. otrok do 10.leta ),  Otroci so 

naredili okraske in jih namestili na smrekice pri gasilskem domu. Vrtec, šola, PGD, 

KPD in KS smo organizirali predstavo v gasilskem domu in razveselili otroke z 

manjšimi darili. ŠD je poskrbelo za okrasitev vasi z lučkami in smrekicami. 

 

4. Otvoritev prenovljene 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). 
 

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. 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. Izdajanje glasila »Libeliški glasnik«. 

 

10.  Pavlijev memorial: V soboto 27.08.2022  so predstavniki ŠD Libeliče 

organizirali turnir v malem nogometu v spomin na športnega navdušenca Pavlija 

Glinika . 

 

11.  10. Fikanov pohod – Libeličani smo enajstič šli peš na Uršljo goro in nazaj v 

soboto 18.06.2022. 

 

12. ČISTILNA AKCIJA 2022 – v vikendu od 09-10.04.2022 smo pobirali smeti. 

Za odvoz pa je poskrbelo podjetje Kocerod. 
 

 

INVESTICIJE 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 : Namestitev drugega 

DEFIBRILATORJA v krajevni skupnosti. Namestitev kamer za kontrolo in 

nadzor. 

 

4. Protiprašne zaščite pri Oskrdu in na cesti proti Lapuhu.  

 

5. Regulacija potoka nad Lapuhom. 

 

6. Ureditev 5 cestnih propustov na Libeliški gori 

 

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

 

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

uporabo za naše vodiče. V nadaljevanju pa bo možno tudi prespati( 8 postelj). 
 

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

lahko poskrbimo za pestro opisano dogajanje skozi celo leto. 

Lepo se imejte in veliko se smejte. 
 

 

Predsednik Sveta KS Libeliče       

Jože Pšeničnik     


