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Prvo četrtletje je za nami. Nekateri opisani dogodki (povzetki) so časovno oddaljeni, vendar še ne objavljeni v glasilu. 

Tisti, ki uporabljajte svetovni splet, ste to že brali, ostalim pa podajamo dogajanje v pisni obliki. Prijetno branje! 
 

Aktivnosti v KS Libeliče! 
Svet KS Libeliče je svoje naloge začel ţe kar v začetku leta resno opravljati. Organizirali so sestanek za širšo javnost o 

problematiki ureditve ceste in potoka v Fračnikovem grabnu. Skupaj z 

občino so uspeli zagotoviti sredstva za projekt. Ali se bo ta pričel 

realizirati ali ne, pa je v veliki meri odvisno od lastnikov zemljišč ob cesti 

in ob potoku. Ureditev ponekod  posega tudi izven sedanje ceste. Torej, 

lastniki teh zemljišč morajo dati soglasje za brezplačen odstop tega 

zemljišča ali kjer gre za večjo površino, pristati na zamenjavo. Po zadnjih 

informacijah so vsi udeleţenci podali svoja soglasja, kar pomeni, da se bo 

projekt pričel izvajati. 

Zbor krajanov KS Libeliče je bil organiziran 18. januarja. Namen je bil 

predstaviti krajanom program dela v skupnosti in predstaviti program dela, 

ki ga podpira občina Dravograd s svojim proračunom. Poleg zgoraj omenjenega projekta ceste in potoka od Kriţana proti 

Nedogu ter rednih dejavnosti v skupnosti je bila glavna tema izgradnja večnamenske dvorane v Libeličah. Po izjavah 

ţupanje občine Dravograd Marijane Cigala, bo projekt veliko laţje izvedljiv, če bi se našla lokacija na zemljišču v 

občinski lasti. V nasprotnem primeru se projekt znatno podraţi. Enotni so si bili, da bodo v kraju poizkušali najti ustrezno 

lokacijo in s tem predlogom na občini nadaljevati aktivnosti za izgradnjo. Sprejeli so tudi plan dela za letošnje leto in za 

nekaj let naprej. Med najpomembnejše aktivnosti spada: ureditev meteornih voda na celotnem področje KS Libeliče, 

postavitev informacijske oglasne table ob parkirišču v Libeličah, popravilo in gramoziranje krajevnih cest, popravila, 

dograjevanje in čiščenje vodovodnih bazenov po vseh vodovodnih skupnostih v KS, protiprašna zaščita lokalnih cest oz. 

del njih po vnaprej izdelanem pravilniku in soudeleţbi samih zainteresiranih fizičnih oseb, ureditev okolice igrišča, 

ureditev parkirnih prostorov pri igrišču in ureditev samega objekta, izgradnja pločnikov in ureditev javne razsvetljave, 

označitev kolesarske proge Libeliška pentlja, aktiviranje na področju turizma z vključitvijo vseh ekonomsko 

zainteresiranih krajanov, ureditev ceste proti Ajdi, ureditev oz. preureditev bivšega mejnega prehoda v namene turistične 

informativne točke oz. točke za oglaševanje dela v nam bliţnji Avstriji, sodelovanje pri obnovi kapelic oz. kriţev, 

namestitev preglednih, enotnih oglasnih tabel za naše turistične in športne objekte, izgradnja oz. namestitev bazena za 

namene protipoţarne varnosti na lokaciji pod cerkvijo proti meji. Poleg naštetih dejavnosti pa se bo svet KS Libeliče 

ukvarjal še s tradicionalnimi prireditvami in sprotnim reševanjem nastalih problemov v kraju. 

Podrobnejši opis naštetih nalog je moţno najti na internetni strani Libelič. 
 

Korajža je v Libeličah doma V.! 
Ob tradicionalni prireditvi pod naslovom »Korajţa je v 

Libeličah doma«, so 

Libeličani ţe petič do 

zadnjega kotička 

napolnili dvorano 

gasilskega doma. 

Domači talenti so v eni 

uri dolgem programu 

pokazali , da imajo 

korajţo svoj talent predstaviti tudi širši publiki. 

Sodelovanje dramske skupine pa je vse skupaj še 

popestrilo. Odlomek iz igre Čaj za dve, ki jo pripravlja 

gledališka skupina, je poţel velik aplavz. Za smeh pa je 

poskrbel tudi skeč, napisan za posebno priloţnost ob 

srečanju z abrahamom našega krajana. Po nasmejanih 

obrazih publike lahko rečemo, da je predstava v celoti 

uspela in razvedrila obiskovalce. Za konec pa so druţno ob 

spremljavi »frajtonarice« zapeli tisto, skoraj himno, V 

dolini tihi. 

In memoriam! 
V torek, 7. aprila 2015 smo se za vedno poslovili od 

Viktorije Kos, dolgoletne ugledne 

učiteljice na OŠ Libeliče in 

neumorne kulturne delavke. 

Zaznamovala je obdobje na 

kulturnem področju od povojnih let 

(1949), ko je ustanovila kulturno 

društvo, ga preko šestdeset let 

vodila, reţirala igre, oblikovala 

javne prireditve s kulturno vsebino, 

vse dokler ji moči niso pošle. 

Njeno delo je bilo spoštovano tako 

na krajevnem, občinskem in republiškem nivoju. Za 

pedagoško delo je prejela visoko Ţagarjevo priznanje, na 

kulturnem področju pa je prejela Srebrno plaketo 

Republike Slovenije in leta 2009 je postala častna občanka 

Občine Dravograd. 

Njeni učenci, sodelavci v šoli in kulturi, krajani Libelič, jo 

bomo ohranili v trajnem spominu. 

Leto XXIV  Številka: 1 

Naklada: 170 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  april  2015 

http://www.libelice.si/


Brez pusta ne gre! 
Sončna sobota na dan gospoda Pusta je v libeliško pustno 

povorko privabila lepo število udeleţencev. Prišle so 

posamezne maske, prišle so skupinske maske in prišli so 

tudi opazovalci – s 

svojimi maskami. 

Zbrali so se sredi vasi 

in jo druţno, v povorki 

mahnili na Gorče na 

kmetijo Hribernikovih. 

Kmetija odprtih vrat je 

druščino pričakala s 

pijačo in jedačo. 

Ponujali so sok za otroke, zdravilne kapljice za odrasle ter  

za ţejne domači mošt. Vse pa si lahko zauţil ob prigrizku 

libeliške trente. Povorka je ob spremljavi harmonike 

domačega (mladega) pustnega muzikanta krenila na igrišče 

na obljubljeno rajanje in veseljačenje. Organizatorji so 

poskrbeli, da so udeleţenci dobili pustne krofe, topel čaj in 

zakuhano vino. Sodelovalo je tudi vreme s  toplimi 

sončnimi ţarki. Po rajanju je, za to ustanovljena komisija, 

izbrala najbolj domiselne maske, ki so prijele lepe nagrade. 

Seveda pa ni manjkal 

pustni govor, ki je 

prikazal dogajanja na 

vasi v preteklem letu. 

Libeliška pustna 

maskota, kamela Frida, 

je cel čas povorke 

pridno sodelovala in 

bila na igrišču tudi na 

razpolago za jahanje. Letos je bila ta moţnost dana 

otroškim maskam. Za drugoletni pust pa bo ţe zrela in 

pripravljena, da ponese tudi kakšno starejšo masko 

ţenskega spola. 

Pust vas ima rad!   

 

Športne aktivnosti! 
Športno društvo Libeliče tudi v zimskem času poskrbi za priloţnosti, kjer se krajani srečajo, se kaj pogovorijo in seveda 

tudi pomerijo med seboj v različnih zvrsteh druţabnih iger. Organizirali so turnirje v igranju kart (šnops turnir), 

namiznega tenisa in pikada. Športno navdušeni krajani pa so sodelovali tudi na smučarskih prireditvah, ki jih ni manjkalo. 

Zastopanost naših športnikov je bila zelo dobra. Kar nekaj medalj so prinesli s Črešnikovega memoriala in iz tekmovanja 

gasilske zveze Dravograd. Veleslalomi so se odvijali na smučišču Bukovnik. 
 

Požari posledica neprevidnosti!? 
Gasilci so letošnjo pomlad morali ţe dvakrat v akcijo, ţal, tokrat v pravo. Dvakrat je neprevidnost in neupoštevanje 

poţarne varnosti botrovala poţaru. Prvič v soboto 14. marca, drugič pa v 

ponedeljek 30. marca. Prva akcija je bila boj proti gozdnemu poţaru, ki se je 

preko travnika razširil na gozdno površino pri Mercu na Spodnjih Gorčah. Drugi 

poţar pa je uničil drvarnico oziroma lopo 

pri Kriţanu. Obakrat je hita intervencija 

gasilcev preprečila še večjo katastrofo.  

Nikoli ni preveč opozoril: Upoštevajte 

poţarno varnost! 

Mladi gasilci pa so s svojim znanjem 

na kvizu znanja premagali vso 

konkurenco in se uvrstili na drţavno tekmovanje. Barve naše občine, PGD 

Libeliče in naše skupnosti so branili: Maja Ravnikar, Neţa Pšeničnik in Tamara Roţej. 

 

Kostanj za bodočnost! 
Zdruţeni narodi so 21. marec razglasili za mednarodni dan gozdov. V 

Sloveniji bo ta dan večinoma 

posvečen sajenju dreves in 

obnovi gozdov pod naslovom 

»Obnovimo slovenske 

gozdove«. Kot se še spomnite 

lanskega ţleda in uničenja 

večine gozdov, bodo posledice 

vidne kar nekaj desetletij. 

Tudi v Libeličah so se spomnili 

tega dneva in simbolično 

posadili dve drevesi. Pod cerkvenim obzidjem pri farovţu vsi poznamo 

kostanje, katerih plodove smo nabirali ţe nekoč in jih nabirajo še danes. 

V naravi je pač tako, da vsako ţivljenje dozori in se pribliţa svojemu 

koncu.  

Tako se je zgodilo tudi kostanjem. Bliţnji sosed Vernekar je poskrbel za 

varno odstranitev odsluţenega drevja, predsednik sveta KS Libeliče, 

Joţe Pšeničnik, pa je organiziral posaditev dveh novih dreves. Pravi, da 

je ena sorta francoski kostanj, druga pa pravi domači slovenski kostanj. 

Saditev pa ni bila samo simbolična, kostanji bodo v letih zrasli in 

upajmo, da bogato rodili sladke sadeţe, ki jih vsi radi uţivamo, najmlajši 

pa komaj čakajo jeseni, da jih nabirajo. 

 KOROŠKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI 

RAKU RAVNE NA KOROŠKEM 

KDBPR LIBELIČE 

OBVESTILO 

Tudi v letu 2015 bomo organizirali 

edukacijske preglede dojk in moda. Pregledi 

se bodo vršili v prostorih OŠ Libeliče in 

sicer: 

vsak četrtek v mesecu maju – pričnemo  7. 

5. 2015 od 17. ure dalje. 

 

Če bo potreba bomo organizirali pregled tudi 

enkrat na petek, predvsem za študente oz.  za 

članice, ki jim četrtek ne odgovarja. 

Vse člane in članice /pa tudi tiste, ki bi se še 

ţeleli včlaniti/ prosim, da me pokličete na 

številko 051 353 744, da se dogovorimo za 

datum. Članarina je nespremenjena – 5 EUR, 

moţno pa jo bo poravnati na dan pregleda. 

 

Predstavnica za KDBPR v Libeličah 

Betka Pšeničnik



Ohranjanje starih običajev! 

Za ohranjanje starih običajev in šeg je najpomembnejše to, da se pravočasno 

prenesejo na mlajše rodove. V Libeličah to še kar uspeva. Dokaz za to je tudi 

letošnje velikonočno streljanje, ki so ga, pod mentorstvom starejših, prevzeli 

mladi. 

Na polju pri Bučovem  kriţu so v 

strelce postavili posebej za to izdelane 

»kangle«, poskrbeli za varnost in kot 

veleva velikonočni običaj, v čast 

vstajenju izstrelili prve strele. Na 

nedeljsko budnico ob 6. uri zjutraj tudi 

niso pozabili. Ţal pa jim je za celodnevno streljanje zmanjkalo streliva. Mladi 

strelci so obljubili, da bodo za naslednjo Veliko noč uporabili tudi teţko 

»artilerijo«, ki je letos nismo slišali.  

PS.: Najbrţ pa bodo mladi naslednje leto povabljeni k izdelavi praslna velikana, ki ga na letošnjo cvetno nedeljo nihče ni 

izdelal in prislonil k zvoniku. Upajmo, da drţi: »Na mladih svet stoji!« 

Korajţa velja! 

 

Čistilna akcija! 

Preko petdeset krajanov KS Libeliče se je udeleţilo čistilne akcije v soboto, 11. aprila. Vsesplošna občinska akcija je 

potekala pod naslovom »Očistimo naselja v občini 2015«.  

Libeliško organizacijo so prevzeli Krajevna skupnost, PGD in ŠD Libeliče. 

Ob deveti uri so se zbrali pred gasilskim domom, kjer so jim razdelili vrečke, 

rokavice in ostalo potrebno 

orodje. Po razdelitvi področij so 

se odpravili na teren. 

Organizatorji so se odločili, da 

bodo ob tem uredili tudi gozdno 

učno pot Velika uharica. Pot so 

napravili prehodno in ob tem 

sestavili seznam potrebnih popravil ali  zamenjave poškodovanih 

opisnih tabel. Dokončno ureditev pa planirajo v bliţnji prihodnosti. 

Po končani akciji so se udeleţenci zopet zbrali pred gasilskim domom, 

kjer so ob malici domačih dobrot naredili analizo akcije. Ta je med drugim pokazala, da se smeti pojavljajo skoraj vedno 

na istih lokacijah, (najbrţ pa so tudi povzročitelji isti). Ohranjanju lepega okolja bodo posvetili še več pozornosti in s 

prijavljanjem »nemarneţev« odpravili divja odlagališča. 

Zavedanje, da je okolje kjer ţivimo, v prvi vrsti naše in da ni vseeno kakšno je, dokazuje velika udeleţba krajanov vseh 

starosti.  

 

Obetavni mladi športniki! 

Marsikdo ne ve, da imamo v našem kraju kar nekaj mladih obetavnih športnikov. O 

nekaterih   smo ţe pisali in še bi lahko, 

saj s svojimi doseţki kar naprej 

razveseljujejo  svoje klube, starše in 

tudi nas – Libeličane. Danes se 

posvetimo  mlajšim deklicam in 

njihovim doseţkom v plavanju. 

Hana Sekuti in Neli Pšeničnik trenirata 

plavanje v plavalnem klubu Fuţinar na 

Ravnah.  Dekleti pridno trenirata in dobri 

rezultati so sad tega trdega dela. Zadnji 

dobri rezultati so bili doseţeni na 20. 

Velikonočnem mitingu v Celju, v soboto 11. 

aprila. Glede na udeleţbo tekmovalcev lahko rečemo, da je to eno izmed večjih 

tekmovanj, saj se ga je udeleţilo 293 plavalcev iz 20. klubov Slovenije in Hrvaške. 

Koroške barve in PK Fuţinar je predstavljalo 9 plavalcev in 13 plavalk. Osvojili so 13 

prvih mest, 6 drugih in 9 tretjih. Med dobitnike medalj se je uvrstila tudi Hana Sekuti s 

tretjim mestom. Uspeh je dopolnila še Neli Pšeničnik med mlajšimi deklicami, s tremi 

tretjimi mesti je prejela diplomo. 

Čestitke vsem plavalcem za doseţene rezultate, še posebej pa našima dekletoma! 
Fotografije: http://www.pk-fuzinar.si/ 

Kot vedno, vas tudi tokrat vabimo k sodelovanju in ustvarjanju našega glasila. napišite, povejte ali predlagajte o čem ţelite obvestiti našo skupnost! 

 



Del libeliške zgodovine na 5! 

 
1615 … prvi pisani vaški vir navaja ime ROGAR, KNEZ, PAULAK,  

1835 … so dogradili prizidek k meţnariji in odslej se je pouk vršil tu. V kletnih prostorih je bil vaški zapor. 

1865 … Pri Buču so popravili kriţ, ki ga je slikal Rostok, v Gorčah pa podeţelski umetnik. Stolp so pobelili (cerkveni). 

1875 
Dne 1. maja so slovesno blagoslovili nove orgle z 11 registri, ki jih je naredil Ignatz Supan iz Krope na Kranjskem 

za 923 fl. 

1885 so izvolili večjega posestnika Janeza Štavdekerja, pd. Prajza za ţupana 

1885 strela zaneti poţar pri Nacesniku 

1895 
Umrl je ţupnik Viktor Pucher. Dne 9. junija je prišel v faro Ivan Drţanič. Istega leta je bil blagoslovljen misjonski 

kriţ, ki še danes stoji na pokopališču. 

1905 
Novembra tega leta je libeliški graščak dal napeljati elektriko od Ettendorfa v vas, ki je učinkovala v zadovoljstvo 

vaščanov. 

1915 

 Kmet Rapnik, sedaj ţupan, je pripovedoval, da so ljudje hodili v cerkev skozi farovško dvorišče, kar se ujema z 

dejstvom, da je pod potjo podzemeljsko zidovje. V Dorli vasi je podoba stare libeliške cerkve in tam je tudi farovško 

poslopje še naslikano zraven cerkve. Junija je prišlo 43 ruskih ujetnikov, da pomagajo ljudem na polju. 

1925 

Dne 3. maja je bil za vas Libeliče dan strahote. Pri Pugelniku je bil ples. Kar začne na skednju pri Uranšeku goreti, 

okoli polnoči. Potočani, ki so bili poprej v eno ţupnijo z nami zdruţeni, dasi bolj nemškutarski, so hiteli na pomoč. 

Bili so pridni! S Potočani smo se spravili. Ţupnik je dal črno mašno obleko za njihovo cerkev. … so ţivinske cene 

padle za 50%, ţito je bilo pa drago, če si ga kupil… so prešli na popoldanski pouk, pouka prosti četrtki so se ukinili. 

1935 

Meja strogo zaprta. Feliks Cofl, dolgoletni cerkveni ključar v Potpčah in zavedni Slovenec, doma v Ivnici v Avstriji, 

je bil pri poskusu vtihotapiti konja čez mejo od graničarjev ustreljen in tukaj pokopan. Klopi v prezbiteriju, ki so bile 

po dolţini poloţene, kar je povzročilo marsikatero nepriliko (zijanje na kor, smejanje itd), so obrnili proti oltarju in 4 

nove klopi postavili. … kuharskega tečaja v Libeličah se je udeleţilo  devet ţensk (Vodila sta ga Milena in Ivo 

Močnik) … so se vršile volitve v poslansko zbornico. Takratni volilni okoliš Libelič je štel 242 volivcev. 

Gospodarska kriza je pričela malo popuščati, … 

1945 

8. maja se sestane na prvi seji Krajevni odbor osvobodilne fronte Libeliče, kjer obravnavajo problematiko 

prevzemanja oblasti za gospodarstvo in zbiranje hrane … Ţe na tej seji je bilo določen policijski referent, ki pove, da 

se je pristopilo k aretacijam in da morajo te aretacije potekati viteško. 

9. maja je v gostilni Knez v Libeličah zasedal Krajevni odbor OF, zaradi kozaških čet, ki so ropale v okolici in tistih 

čet, ki so se pomikale skozi vas … 

Ţupnik Anton Vogrinec se je vrnil 15. junija 1945 na ţupnijo. Moral je imeti pristanek za bivanje in pastoralno 

delovanje v svoji ţupniji Libeliče. Pisal je Okrajnemu odboru osvobodilne fronte v Dravograd in prosil, da se mu 

prizna pravica do vsega nadarbinskega imetja, ki ga sme uporabljati kot sluţbeno plačo. Ţupnik Vogrinec napiše: 

»Splošno je znano, da se nisem nikoli v življenju strankarsko politično udejstvoval, da pa sem vedno požrtvovalno 
nastopal, kadar je šlo za nastanek in ohranitev naše države.« 

Odgovor na pismo se glasi:Krajevnemu odboru narodnoosvobodilnega odbora Libeliče 24.8.1945.  »Odstopamo 

vam spis s pripombo, da uredite s prosilcem Župnikom Vogrincem sporazumno tako, da bi bile obe stranki 
zadovoljni.«  

1955 
Graničarski vodnik je zahteval, da Vogrinec pod kaznijo vsejano rţ in pšenico takoj podorje 

… so dokončali elektrifikacijo hribov in nabavili nekaj strojev, kot so to mlatilnice in elektromotorji. 

1965 

V ţupniji je »neki slikar« obnovil štiri kapele in sliko sv. Krištofa na kostnici. 

… do tega leta je izposoja knjig (v Ljudski knjiţnici Libeliče) dobro delovala, nato pa vedno manj. Izpodrinila jo je 

televizija, osebno kupovanje knjig, dobre strokovne knjiţnice za dijake in študente po šolah. (novembra) je umrl 

dolgoletni upravitelj šole in vaški aktivist Ivo Močnik … Kmetijo največjega kmeta v fari Uranška so razprodali na 

drobno. 22. julija je bila v Libeličah tudi sv. birma 

1975 

Zrušili so zidani obok in nekdanji konjski hlev preuredili v garaţo.(v farovski štali) 

Koncem februarja je vodstvo nad pevskim zborom prevzel Zdravko Ridl. 

… je Krajevna skupnost kot organizacija nekega področja vedno bolj pridobivala na pomenu in veljavi. 

… poţar pri Luţniku. Pogorelo je gospodarsko poslopje. 

1985 

Anton Jenko iz Ljubljane je vgradil v orgle električni ventilator za meh in jih uglasil. 

… je bila za predsednico Kulturno prosvetnega društva Saberčnik izvoljena mlada, prizadevna Joţica Srebotnik – 

Zalesnik … na Krajevni skupnosti so izdelali nov načrt dela za naslednjih pet let, ki je vseboval gradnjo cest, 

kanalizacije, postavitev oglasne deske, reševanje problema smetišča … V program so vnesli tudi obnovo kostnice 

sv. Mihaela na pokopališču 

1995 

… prasl velikan je meril 15,2 m … pri Renerju je CŠOD Ajda splavil največji kanu v Sloveniji … Telekom je 

postavil novo telefonsko centralo zmogljivosti 240 priključkov …na občinskem tekmovanju so naši gasilci dosegli 

naslednje rezultate: prvo mesto so zasedli člani do 30 let, pionirke, pionirji in mladinci, drugo mesto pa mladinke 

…v šoli preuredijo ogrevanje na kurilno olje …Svet KS sprejel sklep o ureditvi osvetljevanja cerkve in kostnice 

…lokalna zakonodaja predpiše določitev volilnih okrajev v KS in število članov sveta KS … 

2005 

… zapleti pri projektu »Mrliška veţica« se nadaljujejo, čaka se na odgovor Sveta ZVDK s strokovnimi 

utemeljitvami zakaj je lokacija sporna …ţarni zid je v zaključni fazi …pri ohranjanju ljudskih običajev se je 

organiziralo »flencanje« koruze pri Kovaču na Gorčah … 

2015 se dogaja 
 

Vir: Vsaka vas ima svoj glas – Libeliče in Libeliški GLASNIK 

 


