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VABILO
Svet KS Libeliče vabi vse krajane KS Libeliče na

ZBOR KRAJANOV
v petek, 26. 11. 2010 ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Libeliče
Dnevni red:
1. otvoritev in pozdrav
2. izvolitev delovnega predsedstva
3. informacija o lokalnih volitvah
4. informacija o delu v KS v mandatu2006 - 2010
5. Informiranje in razprava o programu dela sveta KS Libeliče v mandatu 2010 – 2014
6. Razno

Prosijo krajane, da se v čim večjem številu udeležite zbora, kjer boste s svojimi idejami in pripombami
pomagali ustvariti program za razvoj kraja v dobro vseh.
Povzetek dela v KS Libeliče!
Prav lepo vas pozdravljam v imenu krajevne skupnosti Libeliče in v svojem
imenu.
Ob zaključku mandata svetnikov KS Libeliče za obdobje 2006-2010 sem napravil
povzetek našega dela in aktivnosti v naši krajevni skupnosti. Vse, kar smo dosegli,
je plod skupnega dela krajanov, svetnikov krajevne skupnosti, svetnikov
občinskega sveta, občinske uprave in županje. V tem obdobju smo realizirali kar
nekaj, za kraj pomembnih, projektov. Zgradili smo parkirišče pod trgovino, ob 85.
obletnici priključitve Libelič k matični domovini smo uredili prostor pri župnišču
in postavili spomenik g. ANTONU VOGRINCU. V prostorih gasilskega doma smo uredili sanitarije, obnovili
etnološko učno pot Velika uharica.. Uredilo se je nekaj cestnih odsekov (na Gorčah cesta od Križana do
Pšeničnika ter od Kovača do Hribernika). Uredili smo strugo Fračnikovega grabna na Sp. Gorčah. Največja
investicija pa je bila rekonstrukcija podružnične osnovne šole in vrtca. Otvoritev obnovljene šole je bila na njen
101. rojstni dan. Trenutno se ograjuje šolski prostor, sledi pa še postavitev igral in izgradnja igrišča. Pričela so
se komunalna dela pri RENER-ju za turistični projekt Drava kot priložnost . Na praznik krajevne skupnosti
se je položil temeljni kamen za mrliško vežico. V prostorih župnišča smo k muzejskim zbirkam dodali zbirko
šolska učilnica. Dela za ureditev vodotoka meteornih voda nad vasjo so v zaključni fazi.
Vseskozi pa smo v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom, Kulturno prosvetnim društvom, šolo in
vrtcem, libeliškimi pevci, aktivom libeliških gospodinj, RK, Karitasom in posamezniki bili aktivni pri izvajanju
naših libeliških tradicionalnih prireditev kot so: Dan odprtih vrat - krajevni praznik, srečanje starejših občanov,
pričakovanje Božiča in Novega leta na vasi, pustovanje, praznik libeliških žensk, srečanje krajanov pod
naslovom: "Od lipe do lipe".
Vsega kar smo želeli zgraditi, obnoviti ali popraviti nam ni uspelo, kajti finančna kriza nam je preprečila, da bi
uresničili naše plane in želje po novih investicijah.
Želim si, da bi se v kraju čim veš investiralo v projekte potrebne za dobrobit krajanov, da si izboljšamo bivalno
okolje in s tem kvaliteto življenja v naši krajevni skupnosti. Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojim delom
pripomogli k realizaciji zastavljenih nalog.
Izvoljeni Svet krajevne skupnosti v novi sestavi je pripravil smernice aktivnosti dela v mandatu 2010 - 2014. V
interesu, da se program dela izdela za potrebe krajanov, smo v samem začetku mandata sklicali
ZBOR KRAJANOV, z osrednjo točko dnevnega reda: Informiranost in razprava o programu dela sveta KS
Libeliče v mandatu 2010-2014.
S spoštovanjem
Predsednik sveta KS Libeliče
Branko Ferk

Obveščanje krajanov!
Svet KS Libeliče je sklenil, da je potrebno krajane bolj podrobno obveščati o dogajanju v kraju. Dati jim je
treba tudi možnost objavljanja svojega mišljenja o določeni stvari in možnost objave člankov posameznikov, ki
želijo, da o nečem izve širši krog ljudi. To vidijo v nadaljnjem izhajanju Libeliškega GLASNIKA in v
objavljanju dogodkov na internetni strani www.Libeliče.si . Pooblastili so dosedanjega urednika glasila in
urejevalca internetne strani, da to nalogo opravlja tudi v bodoče. Zavezujejo pa se, da mu bodo posredovali
uradne podatke o sklepih in odločitvah na Svetu KS. K sodelovanju je treba vključiti tudi prebivalce, da bodo s
svojimi idejami ali članki prispevali gradivo za glasilo in članke na internetu.
Na internetni strani Libelič je že možen dostop do raznih člankov in tudi po novem do uradnih zapisnikov seje
Sveta KS Libeliče. Na podoben način je na strani možna tudi predstavitev še ostalih društev v kraju. Libeliški
GLASNIK bo izhajal po potrebi, to pomeni, ko bodo aktualni novi dogodki v kraju ali ko boste vi, krajani,
prispevali gradivo zanj. Gradivo lahko v pisni obliki pošljete na E-mail v glavi ali kakorkoli drugače uredniku.
Vabljeni k sodelovanju!
Nekaj aktivnosti na kulturnem področju!
Na kulturnem področju v Libeličah je vedno kaj novega.
Člani KPD Libeliče pripravljajo program za Društvo
upokojencev Dravograd, ki ga bodo predstavili 25.
novembra v Dravogradu. Vsako leto organizirajo za
svoje člane ogled ene izmed dramskih predstav
poklicnega gledališča. Tokrat bo to v mesecu decembru.
Dramska sekcija KPD se pripravlja na vaje za
nadaljevanje predstav uspešnice Mož, ki si ne upa.
Predstave bodo izvajali predvidoma v mesecu januarju
prihodnje leto. Za mesec februar je predvidena izvedba
prireditve pod naslovom »Pokaži kaj znaš«. Vključiti
želijo čim več posameznikov ali skupin, ki so vešči
kateregakoli inštrumenta ali obvladajo nekaj, kar bi bilo
zanimivo pokazati (skeč, vic itd.). Prijavite se v čim
večjem številu, da bo program raznolik in pester.
Napredek želijo narediti tudi pri udeleževanju mladih pri
kulturni dejavnosti. Mentorica Simona Pšeničnik
pripravlja skupino mladih igralcev, ki bodo naštudirali
dramsko delo.
Poleg povedanega KPD Libeliče izvaja tudi svoj redni
letni program.

Redni preventivni pregled gasilnih aparatov!
V okviru meseca požarne varnosti bodo libeliški gasilci
v soboto, 27. 11. 2010 od 9. do 12. ure,
organizirali pregled gasilnih aparatov v garaži gasilskega
doma Libeliče.
Vabljeni vsi, ki imate doma ali v avtu
gasilnike, da se oglasite in oddate
svoje aparate v redni preventivni
pregled. Hkrati ste vljudno vabljeni
tudi vsi tisti, katere zanima nakup
novega gasilnega aparata, saj vemo,
da imamo doma večinoma stare in
neuporabne gasilne aparate. Za vse
dodatne informacije v zvezi s
pregledom oz. nakupom gasilnika smo vam na voljo na
številki mobilnega telefona 051 410 416 (Rok) ali v
soboto v gasilskem domu.
Cena pregleda aparata je odvisna od velikosti oz teže
gasilnika. Podrobnosti o aparatih najdete na
www.libelice.si !
Vir: PGD Libeliče

Širitev turistične dejavnosti v kraju!
Svet KS Libeliče je na svoji 2. seji razpravljal o turizmu v Libeličah. Ugotovili so, da je v tej
panogi velik potencial in veliko priložnosti za dodatno dejavnost in zaslužek krajanov. Poleg
kulturnih in etnoloških zanimivosti je treba turistom ponuditi še kaj. Sklenili so, da bodo v ta
namen sklicali sestanek vseh zainteresiranih krajanov. Ugotoviti želijo kaj lahko posamezniki
ponudijo in kako lahko KS Libeliče pomaga. Kdaj in kako bo organiziran sestanek se bodo
interesenti dogovorili z Rajkom Dulerjem. Pokličite ga na telefonsko številko 040 829 105 !
Vir: Rajko Duler

O ČASU, KI GA JE VEDNO PREMALO
Nekoč so rekli: Čas je zlato!
Potem so rekli: Čas je denar!
Danes bi rekli: Čas je dar!
Proti koncu leta pogosteje pogledujemo na uro. Ste
opazili? Še pogosteje na stenski koledar. Kot da nas
nekaj preganja. Le kaj bi bilo treba še letos postoriti?
Čas pa teče, ne da se ga ustaviti, zato tudi jaz polagam
račune za preteklo leto in iščem svoj čas v knjigah,
kakšni predstavi in druženju.
Praznični čas ... božič, staro leto, novo leto ... Človek ne
verjame svojim ušesom. Kot da je bilo še včeraj ono
drugo staro leto, ki se za potrebe novega samo malo
pomladi, si naredi lifting, si nadene masko in to je to. Je
pa neizpodbiten dokaz, da čas neusmiljeno beži. Samo
od nas pa je odvisno, kako ga bomo izkoristili.

Že od nekdaj se mi zdi novo leto nekaj posebnega. Ker
si doma. Ker se spremeni letnica. Ker v teh dolgih
zimskih večerih veliko razmišljaš. In sanjaš, kaj bo v
novem letu. Nekaj se uresniči, drugo ne. Nič zato, važne
so sanje, ker v današnjem svetu in času pomagajo
človeku biti človek do sebe in do soljudi. Prav to večkrat
pozabimo, ko se pehamo za stvarmi, ki nam kradejo čas
in življenje.
Čas teče, zato si prisluhni in živi življenje, kot ti najbolj
ustreza. Prijetno bo zadnje dni decembra delati obračun;
še posebej, če bo stanje na računu časa in življenja
pozitivno.
Za konec pa še stara modrost:
"Ravnaj tako kot sončna ura - kaži samo jasne in sončne
trenutke."
Simona Jerčič Pšeničnik

Program dela KS Libeliče za 2010
Svet KS Libeliče je sprejel letni načrt aktivnosti, ki naj bi se izvajale v tem mandatu. To je od 2010 do 2014.
leta.
Načrt so razdelili na dve poglavji, eno so tradicionalne aktivnosti 2010-2011, drugi del pa investicije in
aktivnosti 2010-2014. Iz predlogov se da videti, kaj se bo v KS dogajalo v prihodnje, zato objavljamo izvleček
iz 2. zapisnika seje sveta KS.
TRADICIONALNE AKTIVNOSTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obisk starejših občanov
Obdaritev otrok za Dedka Mraza
Pričakovanje Novega leta na vasi
Pustovanje
Materinski dan
Srečanje krajanov »Od lipe do lipe«
Praznik krompirja »r'pičeva župa« in igre »Pokaži, kaj znaš«
Dan odprtih vrat krajevnih znamenitosti - krajevni praznik s kostanjevim piknikom
Srečanje pri Sabodinu in odkritje spominske plošče
Srečanje starejših občanov
Izdajanje dvomesečnika »Libeliški glasnik«
Vzdrževanje učne poti »Velika uharica«

INVESTICIJE in AKTIVNOSTI 2010 – 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Zaključek del pri obnovi osnovne šole in vrtca
Zaključek del pri ograditvi okolice šole in vrtca
Ureditev okolice z asfaltiranjem igrišča za potrebe šole in vrtca
Ureditev igral za vrtec in šolo (prijava na javni razpis)
Ureditev meteornih voda na celotnem področju KS Libeliče (peskobrani-bazen, vas-Funt-Uranšek, Nedog Kupnik)
Rekonstrukcija ceste proti Libeliški Gori (pri Jaklnu) in rekonstrukcija ceste relacija OŠ – Prajs – Plahutnik –
vodovodni bazen za vas
Zaključek del pri izgradnji širokopasovnega omrežja
Izgradnja mrliške vežice (javno zasebno partnerstvo)
Zaključek del – parkirni prostor Libeliče vas, asfaltiranje okrog svetilnih drogov, ureditev gramoziranega dela
proti privatnemu zemljišču
Postavitev informacijske table v kombinaciji z nadstreškom za avtobusno postajališče
Obnova oglasnih tabel in postavitev novih (novo naselje proti Libeliški gori)
Obnova in rekonstrukcija »mladinske sobe« za uporabo KS, gasilcev, športnikov, prosvetnega društva, mladine in
ostalih organizacij in društev na vasi
Popravilo in gramoziranje lokalnih cest, popravilo občinskih cest (npr. posedanje asfalta proti Zalesniku v
Libeličah in pri Norcu na Gorčah) oz. odvodnjavanja vode s teh cest (pri Temnikerju na Gorčah)
Protiprašna zaščita lokalnih cest oz. dela njih po vnaprej izdelanem pravilniku in soudeležbi samih zainteresiranih
fizičnih oseb
Ureditev javne razsvetljave (Gorče, Tribej, naselje proti Libeliški Gori)
Vodovod - popravila, dograjevanje in čiščenje po vseh vodovodnih skupnostih v KS
Ureditev okolice in samega objekta na igrišču Libeliče
Pridobitev zemljišča ter vseh soglasij za izgradnjo prizidka h Gasilskemu domu – za večnamensko dvorano za
potrebe vseh krajanov
Izgradnja pločnikov na relacijah: Gorče – vas (mimo igrišča) – do krožišča, meja - vas - šola, krožišče - Jakl –
novo naselje proti Libeliški gori
Izgradnja in označitev kolesarskih poti v kombinaciji z izgradnjo pločnikov
Označitev nove kolesarke proge – »Libeliške pentlje« s kažipoti ter vrisi v kolesarske zemljevide (sodelovanje
občin Dravograd in Ravne) ter organizacija rekreacijske tekme v povezavi z lokalnim ŠD
Aktiviranje na področju turizma z vključitvijo vseh ekonomsko zainteresiranih krajanov in sodelovanje s
Turističnim društvom v KS
Sodelovanje pri visoki 120 obletnici PGD Libeliče
Priprave na izgradnjo telovadnice na območju šolskega prostora
Preučitev možnosti o odkupu dela zemljišča za parkirne prostore pri igrišču
Asfaltiranje ceste v Tribeju (cesta proti Nedogu)
Dokončanje projekta avtobusne postaje v Tribeju
Vir: KS Libeliče

Del libeliške zgodovine na 10 !
Oba dolgoletna »cehmojštra«, Jožef Liesnik pd. Janež iz Gorč in Andrej Hlevnik pd. Bidrih iz Libeliške gore,

1870 sta umrla. Nova dva sta Aleš Stebart pd. Janež in Janez Smrečnik pd. Dobrovnik, oba iz Gorč
1880 Umrl je škof Valentin Wierg, novi škof je postal l. 1881 Peter Funder

O prebivalcih piše kronik Viktor Pucher leta 1890, da jih je 1230, in vsi so – izvzemši graščaka v Libeličah,

1890 Mohrenschilda – kristjani; prevladuje slovenski jezik…..
…so neznanci vdrli v cerkev in ukradli nekaj denarja…

1900 Za sv. Martina je zapustil župnik Ivan Držanič faro in šel v Šmohor
Poštarja so zaradi nekorektnega poslovanja z denarjem odpustili. Pri cerkvi v Potočah so popravili kor in

1910 nabavili nova vrata v zakrstijo za 200 kron.

1920

1930
1940
1950

1960

1970

1980

1990

2000

…Po plebiscitu je mislil župnik, da bo moral župnijo takoj zapustiti, toda premislil si je in ostal. Bal se je tudi,
da si ne bi kdo osvojil cerkveno perilo in druge predmete.
Proti novemu letu 1920 je prišla v vas griža in pobrala 9 oseb, pozneje pa še osepnica (koze), za katero je
umrlo 8 oseb…
Dne 15. julija 1920 je bila manifestacija v Velikovcu. Iz občine Libeliče je šlo 120 oseb. Ko so se popoldne
peljali z vlakom od Dravograda do postajice Libeliče- Rabenstein, zapazi strojevodja železni drog na progi. Bil
je naložen, da bi spravil vlak iz tira…
Bil je izdan ukaz: »Libeliče pripadajo Avstriji. Pod vasjo naj se v sedmih dneh postavijo mejniki, napelje
bodeča žica in nastavi avstrijska straža. Prebivalci tega območja so nacionalno nezanesljivi, zato je treba v
najkrajšem času vcepiti nemški duh in utrditi te labilne kraje!«
Gojitev hmelja se ni obnesla. Leta 1929 so ga prodali od 2 do 5 din, župnik ga sploh ni prodal. Gospodarska
kriza povzroči, da sta živina in žito brez cene.
… je za še večji dokaz pristnega slovenstva šola dobila slovenski napis…
… je postal les za polovico dražji, cena živine in pridelkov je poskočila. Kmet ima zopet več denarja.
Za vse oddane dajatve (1 kravo, 6000 kg krompirja, 400 kg žita, 1000 l mleka itd. ni mogel ne sebi ne drugim
nabaviti nobene obleke. Župnik od l. 1948 ni prejel od države nobenega sladkorja.
Začel je delovati novi odbor KLO pod predsedništvom Štefana Novaka, ki je bil zaradi svoje nepristranskosti
in zagnanosti priljubljen med ljudmi….Organizirana je bila postaja prve pomoči, ki jo je vodil Alojz Kos, ki je
prevzel tudi upraviteljstvo šole po Viktoriji Kos…
Ob birmi se je škof zahvalil »župljanom« za požrtvovalnost pri prenovitvi cerkve. Župnik je v kleti nabral
13.000 kg krompirja in vse je šlo za davek.
V vas je prišel zdravnik, ki je Libeličanom predaval o kontracepciji. Zaradi tega se je rodilo v naslednjih letih
manj otrok.
Dramska skupina je uprizorila igro Metež.
V naši državi se zveze z Vatikanom poglabljajo
Za aktivnosti, ki so jih izvajali, so libeliški mladinci vedno bolj potrebovali svoje prostore- mladinsko sobo. To
so zgradili …
Umrl je organist Ivan Ridl. Prekrili so zakrstijo. Župnik se kot kmet strojnih udeležuje krožkov.
V letu 1980, piše Vanja Kajzer, sta Nataša Knez in Tatjana Pšeničnik začeli s plesno skupino, h kateri sta
pritegnili dekleta iz libeliške osnovne šole. Ples je bil zasnovan na takrat popularni glasbi …Pomen krajevne
skupnosti je rasel….
Na vrsti je bila fasada župnišča. G. Franc Pesičer je izdelal nova okna za vso župnišče, vzidali pa so jih
domačini.
Izdelan je bil projekt razvoja Libelič…kostnica je dobila svojo obnovljeno podobo…krajevna skupnost se je
ukvarjala z izdelavo načrtov za javno kanalizacijo…normalni tok življenja se je spremenil z vojno za
samostojno Slovenijo..
KPD praznuje 50. obletnico ustanovitve..zgodi se otvoritev gozdne učne poti Velika uharica…kmečke žene
izdajo kuharsko knjigo »Da ne boš vočn od mize šou«…Gorčani se priklopijo na nov vodovodni
zbiralnik…gasilci so dobili novo motorno brizgalno…Libeliče dobijo svojo spletno stran…

Otroci še zbirajo stari papir!
Že večkrat smo pisali o zbiranju starega papirja, kar
izvajajo libeliški šolarji. S prodajo te surovine si
zagotovijo nekaj finančnih sredstev za organizacijo
izleta.
Naprošajo vse krajane, da v ta kontejner res ne mečejo
drugih odpadkov (plastiko, steklo itd.) saj bo
odkupovalec zavrnil odkup. Kontejner za papir se nahaja
na parkirnem prostoru ob šoli in je dostopen vsem.
Ni težko pomagati!

Povabilo!
Namen tega glasila je informirati krajane o dogajanjih in
dogodkih ali o zanimivostih, ki jih posamezniki ali
organizacije poznajo, ter menijo, da so zanimive tudi za
ostale krajane. Uredništvo prosi vse, ki ste pripravljeni
kaj napisati ali povedati za glasilo, da to sporočite
uredniku ustno, pisno ali po elektronski pošti. Prispevke
bomo objavili v prihodnjih izdajah. Glasilo bo izhajalo
po potrebi in glede na aktualnost dogodkov ali članka.
Ustvarjajmo Libeliški GLASNIK skupaj!
Nepodpisane članke je prispeval urednik.

