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Spoštovane krajanke in krajani Libelič! 

Za nami je leto zahtevnih nalog in resnih preizkušenj. V tem letu smo praznovali 90. 

obletnico naše priključitve k matični domovini, kar smo obeleţili na proslavi 30. 

septembra Pregledali smo naše doseţke, bili smo kritični, a hkrati smo si odprli nove poti 

naprej. Na teh poteh bomo morali reševati številne probleme in dobro uporabiti vse naše 

zmoţnosti..  

Ne glede na razmere in izzive, s katerimi se soočamo danes, so v ţivljenju vselej 

nekatere temeljne resnice. Ena med njimi je, da smo v naši ţelji po sreči, zdravju in 

blaginji vsi ljudje enaki. Veliko lahko naredimo za boljše odnose med nami, za človekove pravice in za boljše 

ţivljenje vseh nas. Več lahko naredimo za to, da bi bile mladim bolj odprte poti v polno, samostojno in uspešno 

ţivljenje, pa tudi za pomoč bolnim, ostarelim in vsem drugim, ki potrebujejo našo pomoč.  

Skrb za skupno dobro naj nas vodi tudi v prihodnje. Spoštovani, ob vstopu v novo  leto 2013 vam ţelim veliko 

zdravja, uspehov, zadovoljstva , dobre volje in osebne sreče. 

Ţelim vam veselo boţično –novoletno praznovanje.   

Predsednik Sveta KS Libeliče 

           Branko Ferk 
 

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka  

je prihajala na svet. (Jn 1,9) . 

Naj ta luč vere, 

upanja, ljubezni 

vedno sveti na poti 

tvojega ţivljenja. 

 

Tudi ko misliš, 

da nikogar ni in da si sam, 

ta lučka s teboj gre 

iz dneva v dan. 

Srce tako bolj mirno bije, 

saj ve, da je vsak, čeravno 

navidezno turoben dan, 

s sijem boţjim obsijan.  
 

Vse dobro v letu 2013   

vam  ţeli  Franček Kraner, ţpk  

 

 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!  

Naj praznovanje Boţiča in Novega 

leta prinese v vaše domove veliko 

vedrine. Ţivimo v času, ko je 

negotovost iz dneva v dan vse večja, 

kar hromi ustvarjalnost in delovni 

elan. Ţelim si, da bi politika zmogla 

in znala preseči delitve, dati jasne 

odgovore in ustvariti pogoje za 

izhod iz teh negotovih razmer na tak 

način, da bodo bremena krize 

pravično porazdeljena. 

Ţelim vsakomur med vami, da ohrani optimizem in vero v 

jutri, ki bo prijaznejši kot danes. 

Zahvaljujem se vam za dobro sodelovanje in ţelim, da bi 

znali delati skupaj tudi v bodoče. 

Lepe praznike ter SREČNO 2013. 

Vaša ţupanja, Marijana Cigala 

 

Leto XXI    Številka: 5 

Naklada: 170 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah, december 2012 

http://www.libelice.si/


Huda ura! 
V začetku novembra je vodna ujma povzročila škodo tudi na področju, ki ga varujejo 

člani PGD Libeliče. Drava je prestopila bregove in poplavila cesto in skladišče pod 

Renerjevo domačijo. Pod vodo je bil del  prostora za piknik. Čolnarna (Ajda) ter 

javni sanitarni objekt sta bila zalita s preko 1m vode. Poleg škode, ki ostane po umiku 

vode, je deroča reka oškodovala še obrtnika, ki mu je odnesla cca 9 m
3
 rezanega lesa.   

Poţrtvovalnosti libeliških gasilcev pa gre zahvala, da ta škoda ni še večja, saj so 

skupaj z lastnikom rešili preostali ogroţeni material. 

Drava je poplavila tudi regionalno cesto Dravograd – 

Libeliče pri Renerjevem mlinu. Most na reki Meţi je 

bil pod vodo, tako da je bila cesta popolnoma zaprta.  

Največ škode je sigurno utrpelo naselje Meţa v 

Dravogradu in leva stran obale podivjane reke. 

Posledice ujme so vidne šele, ko voda odteče. Ob 

sanaciji pa je potrebna velika solidarnost vseh prebivalcev in organizacij, med katere 

spada tudi PGD Libeliče, ki je več dni sodelovalo pri reševanju in odpravljanju škode 

v Dravogradu. Narava je še vedno nepremagljiva! 

 

Zahvala: Družinsko podjetje »RENER« se za pomoč pri reševanju ob poplavah, iskreno zahvaljuje vsem 

članom PGD Libeliče za nesebično in požrtvovalno reševanje pred vodno stihijo. Iskrena hvala! 
 

Strokovno s prijetnim! 
PGD Libeliče je za svoje člane organiziralo strokovno ekskurzijo v soboto, 10. novembra. Skoraj petdeset članic in 

članov si je ogledalo Zavod za gasilno in reševalno sluţbo Seţana. Zavod 

je poklicna gasilska enota, specializiran za poţare v naravnem okolju, saj 

se nahajajo v osrčju Krasa, kjer je največ poţarov v naravi. Poleg svojega 

rednega poslanstva, reševanja in pomoči občanom, v svojem centru 

izvajajo tudi izobraţevalno dejavnost, ter opravljajo deţurno opazovalno 

sluţbo 24 ur na dan. V zavodu je zaposlenih 33 ljudi. V primeru večje 

ogroţenosti ali nesreče, skupaj s prostovoljnimi društvi v vseh treh 

občinah, ki jih pokrivajo, tvorijo »četo« reševalcev z okrog 1800 

pripadniki. Direktor zavoda, Igor Bole, je prijazno razloţil dejavnosti 

zavoda ter pokazal vso opremo s katero razpolagajo. V svojih prostorih so obiskovalcem pripravili tudi okusno kosilo. 

Znano je, da Libeličani vedno zdruţijo koristno s prijetnim. Tako je bilo tudi tokrat. Strokovno ekskurzijo so v 

popoldanskem času izkoristili za obisk vojaškega muzeja Tabor v kraju Lokev blizu kobilarne Lipica. 

V obrambnem stolpu je urejena ogromna zbirka razstavnih eksponatov – plaščev, pušk, nabojev, 

čelad, slik, osebnih stvari vojakov … (preko 300 tisoč), ki predstavljajo različna obdobja. Vse od 

starega veka  do osamosvojitvene vojne za Slovenijo.  

Muzej je za svojo dejavnost in ohranjanje zgodovine prejel kar nekaj 

velikih priznanj. Lastnik je prejel tudi priznanje NATO-a. Po ogledu 

muzeja se je popoldan nadaljeval še v vinotoču, kjer je bil organiziran 

ogled vinske kleti in seveda degustacija nekaterih kraških vin. Ob 

obilno obloţeni mizi s kraškimi dobrotami je tudi vino dobilo svoj 

pravi okus. Res je, da čas najhitreje mine, kadar je najbolj »lušno« in 

tako so se na ţalost večine morali odpraviti proti domu. Ob kratkem 

postanku so si ogledali še kako na Krasu praznuje Martinovo. Obiskali 

so »osmico«. Osmica izvira iz starih časov nemškega cesarja Karla 

Velikega, ki je izdal dekret, po katerem je lahko kmet oz. vinogradnik prodajal vinske preseţke iz preteklega leta, v tako 

imenovanem vinotoču pod vejo. V njem je kmet prodajal svoje vino brez davka osem dni v letu. V času, ko je potekala  

osmica, so na vhodna vrata pritrdili šop bršljana, imenovan »fraska«. Pravica se je ohranila tudi pod vladavino cesarice 

Marije Terezije in cesarja Joţefa II. Danes je v osmicah moč dobiti tudi druge dobrote pridelane na kmetiji. 

Polni prijetnih vtisov, tako strokovnih kot zgodovinskih in »kraško- teranskih«, so se v domači kraj vrnili okrog 23. ure.  
 

Dedek Mraz obdaril otroke! 

Letošnja prireditev ob obisku dedka Mraza je bila zopet plod skupnega dela 

vseh organizacij v kraju. Za razliko od prejšnjih, so letos igrico zaigrali starši. 

Otroci so bili gledalci in obdarjenci. Skupina staršev je s škratkovo delavnico 

navdušila najmlajše in stopnjevala napetost pred prihodom dobrega moţa. 

Poln koš daril je razdelil med najmlajše, glavno darilo pa je za vse pustil kar v 

šoli. Dobili so video projektor. 

Seveda pa ni šlo brez petja. Otroci so dedku skupaj zapeli nekaj pesmi in z 

nasmehom prejemali darila. Igralska skupina staršev bo s svojo igrico 

razveselila tudi otroke na Jezerskem, kamor se odpravljajo v četrtek.(Več slik v galeriji na www.libelice.si) 



Zaključek tečaja za niţjega gasilskega častnika! 

V Libeličah je od 13. oktobra do 16. decembra potekal tečaj za vodje gasilskih enot. Uspešno opravljen izpit pa 

slušatelju prinese čin NGČ 

(niţji gasilski častnik). 

Tečaj je organizirala 

Gasilska zveza Dravograd 

pod vodstvom Alojza 

Špalirja. Vodja nam je 

povedal, da je na tečaju 

sodelovalo 19 slušateljev. 

Izobraţevanje poteka v 

dveh delih. Zaključek prvega, teoretičnega dela je bil v nedeljo, 

16. dec. 2012 v Libeličah, 

drugi, praktični del pa bo 

odvisen od vremenskih pogojev in se bo izvajal v Izobraţevalnem centru 

za zaščito in reševanje RS na Igu. Špalir ocenjuje znanje udeleţencev za 

dokaj dobro. Zaključek tečaja je obiskal regijski poveljnik Beno Kotnik, 

kot predavatelja pa sta bila tudi predsednik GZ Dravograd Zdravko Flis in 

poveljnik GZD Bojan Zavec. Predavatelji tečaja so bili izbrani glede na 

njihovo specialnost in po razpisu GZS. Med slušatelji tečaja je bilo tudi 8 

članov PGD Libeliče. Vsi tečajniki so uspešno opravili test.  

Po končanem drugem delu izobraţevanja bo libeliško gasilstvo bogatejše za 8 niţjih gasilskih častnikov.  
 

Ţivahnosti v dvorani gasilskega doma! 
OD NOVEMBRA FOLKLORISTI TUDI V LIBELIČAH (Simona in Joc Pšeničnik) 

Vsi vemo, da imamo v Libeličah bogato kulturno dejavnost. Ţe v preteklosti smo 

večkrat  razmišljali in si po tihem ţeleli, da bi tu zaţivela tudi folklorna dejavnost. 

Ideja se do zdaj ni uresničila iz več razlogov, med drugim zaradi tega, ker nismo 

vedeli, kako bi se zadeve lotili. Potem pa smo se z dravograjsko folklorno skupino 

Dravca konec oktobra letos dogovorili za predstavitev v gasilskem domu Libeliče. 

Predstavitve se je udeleţilo kar nekaj parov. G. Branko Verhnjak nam je predstavil 

način dela v taki skupini, spoznavanje plesov, ţivljenje folklorista pa sta 

predstavila Lena in Joţe Kotnik. Opozorili so tudi na pomen te dejavnosti v 

sodobnosti, ko naše ljudsko izročilo kar prehitro tone v pozabo, saj nam 

prepogosto zmanjka časa za druţenje in pogovor. Ljudski oz. narodni plesi so 

lahko odlično izhodišče za ohranjanje dediščine, za pogovor in prijetno druţenje, zato smo se prisotni odločili, da bomo 

sprejeli izziv. Od novembra se vsak petek ob 20.00 dobimo v gasilskem domu v Libeličah, kjer pod vodstvom Branka 

Verhnjaka spoznavamo osnove naših tradicionalnih slovenskih plesov, ki so se stoletja ohranjali, v zadnjem času pa 

zaradi sodobnega hitrega načina ţivljenja in novih tehnologij tonejo v pozabo. IN ŠE VABILO: V našo druţbo vabimo 

vse, ki jih zanima ples in druţenje ob petkih zvečer! Sprejmite tudi vi izziv in se nam pridruţite. 
 

ZUMBA (Ivanka Plešivčnik) 

Zumba je dinamična in razburljiva plesna vadba ob eksotični latinsko-ameriški glasbi. Koreografije se menjajo skupaj s 

počasnimi in hitrimi ritmi, s ciljem oblikovati in okrepiti vaše celotno telo. Osredotoča se na mišične skupine zadnjice, 

rok, nog ter trebuha in na najpomembnejšo mišico vašega telesa, vaše srce! Vadba je nezapleten skupek krepilnih vaj in 

enostavnih plesnih korakov. Ob seksi ter energičnih latinskoameriških ritmih ustvarja vzdušje razgretega plesišča. Zumba 

je edinstvena, učinkovita in najbrţ najzabavnejša nova fitnes senzacija pri nas! Zumba poteka tudi v Libeličah v dvorani 

gasilskega doma, vsako sredo ob 20
30

.. z nami pleše inštruktorica Ines Kogal, ki je mednarodno priznana licencirana 

inštruktorica ZUMBA fitness vadbe ter plesna pedagoginja v Koroškem plesnem klubu Karmen. 

VABLJENE STE VSE, KI RADE PLEŠETE IN SE ZABAVATE…  

Vse dodatne informacije lahko dobite pri Ivanki (041 942 069) ali Luciji (041330088). 
 

OSTEOPOROZA (Irma Knez) 

V Libeličah imamo tudi bolj »resno« telovadbo, ki poteka ţe skoraj osem let. Terapevtska telovadba 

proti osteoporozi sistematsko razgibava mišice vsega telesa, jih krepi in tako preprečuje razvoj 

krhkih kosti. Seveda ta telovadba ni namenjena samo osteoporozi, temveč nasploh ugodno vpliva na 

počutje in je primerna za mlado in staro. 

Trenutno nas telovadi 12 udeleţenk, še vedno pa se najde prostor za katero. Kar pridruţite se nam! 

Telovadba poteka vsak torek ob 20
10

 pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke. 
 

Še vedno  poteka aerobna telovadba s sprostitvenimi tehnikami pod vodstvom ge. Maje Marin, profesorice športne 

vzgoje, vsak četrtek zvečer. (o tem smo pisali v aprilski št. našega glasila) 

Vse aktivnosti izvajajo preteţno ţenske. Moški, kaj pa vi naredite za svoje zdravje in sproščeno počutje?  

Ne bi škodilo pristopiti, se vam ne zdi!!??                         Prispevke brez podpisa prispeval urednik. 



Pohod ŠD Libeliče! 

Športno društvo Libeliče – sekcija za pohodništvo je 8.12.2012 organiziralo pohod po Libeliški Gori. Pohoda se 

je udeleţilo 15 pohodnikov. Najmlajši je štel 10 let, najstarejši pa 

75. Vreme jim ni bilo preveč naklonjeno, kar pa ni zmanjšalo 

njihovega uţitka. Na lovski koči LD Libeliče jih je čakal topel čaj, 

za malico pa so bili postreţeni 

s srninim golaţem. Organizator 

izreka vsem udeleţencem 

iskrene čestitke, še posebej 

Petru Primoţiču, ki je bil 

najstarejši. 

V sekciji za pohodništvo v ŠD 

Libeliče upajo, da bo pohod 

postal tradicionalen in ţe sedaj 

vabijo vse krajane, da se jim pridruţijo. 
 

Namizni tenis! 

Športno društvo Libeliče je v soboto, 1. decembra 2012 organiziralo turnir 

v namiznem tenisu. V dvorani gasilskega doma se je zbralo kar lepo 

število tekmovalcev obeh spolov, tako mladih, kot malo starejših. Člani 

društva so z organizacijo turnirja zdruţili dvoje - šport in druţenje. 

Obojega je premalo v naši sredini, zato so takšne in podobne prireditve 

dobrodošle.  

Rezultati: do 16 let: 1. Nika Perovnik,2. Nuša Perovnik, 3. Špela Cehner; 

1. Nebojša Radičević, 2. Matevţ Štrekelj, 3. Oţbej Hovnik.  

nad 16 let: 1. Andreja Kotnik, 2. Ančka Primoţič, 3. Vanja Šnabl;  

1. Miha Pšeničnik, 2. Peter Hovnik, 3. Sebastjan Novak. 

          

 

880 let Libelič!? 

Zgodovinar Štefan Singer pravi, da je libeliška fara nastala med leti 1132 in 1154, na osnovi dokumenta, ki 

priča, da je patriarh Peregrin 20. oktobra 1154 izročil Libeliče (»plebem, quae est Liwuelich«) samostanu 

korarjev v Dobrli Vasi. Nekateri viri navajajo nastanek  naselja ţe leta 1106. Glede na ta podatek lahko trdimo, 

da je libeliška fara ali Libeliče staro ţe več kot 880 let. Prav tako pa je zapisano ime Liwuelich izhodišče za 

kasneje in danes Libeliče. (Vsaka vas ima svoj glas 7). 

Zgodovina na filmskem traku! 
Verjetno je marsikdo v vikendu, ki je zaključeval mesec november in začenjal veseli december z začudenjem 

opazoval tuje fante, ki so hodili po vasi in snemali. V našem 

kraju imamo študenta reţije Jana Marina, ki je za svoj študijski 

projekt 2. letnika AGRFT posnel v Libeličah dokumentarni film 

z delovnim naslovom »OBRAZI IZ PRETEKLOSTI«. Osrednji 

osebnosti sta bila Vikica Kos in Franci Perovnik, sodelovala sta 

tudi Lojzek in Marjan Kos. Seveda pa ni šlo brez pečenja trente 

v črni kuhinji, za katero je mojstrica Erika Plešivčnik.  Ker bo 

film govoril o dogodkih po plebiscitu, je pomembna  tudi 

gasilska pumpa, ki smo jo statisti, med katerimi so bili v 

glavnem gasilci, peljali v Potoče, da smo jo potem prevzeli od 

ţupana in poveljnika gasilcev in jo po polju – tako kot pred 90. 

leti peljali nazaj v vas.  

Vse posneto gradivo pa bo moral Jan še temeljito obdelati in 

marsikaj dodati, preden bo pripravljeno za objavo. 

J. Srebotnik Zalesnik 


