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Spoštovane Libeličanke, spoštovani Libeličani! 
 

Sreča je, kadar so v sozvočju to, 

kar misliš, to,  

kar govoriš, in to, 

kar počneš. 
 

(Mahatma Gandhi, 1869-1948) 
 

Leto je še prehitro naokrog, zato počnite to, kar mislite, da je dobro za vas, 

za vaše najbližje, za prijatelje, za sovaščane. 
 

Tudi če si na pravi poti, te bodo povozili, če boš samo sedel.  
 

(Will Rogers, 1879-1935) 
 

Bodite aktivni tvorec življenja v našem kraju tudi vi. Sodelujte, predlagajte kaj novega in uživajte sadove 

skupnega dela.  

V imenu Sveta KS LIBELIČE vam želim srečne, vesele, zdrave in blagoslovljene božične praznike ter vse 

lepo v Novem letu 2018. 
 

Jože Pšeničnik, predsednik Sveta KS Libeliče  
 

Spoštovani! 
 

Ko zapiramo za sabo vrata minulega leta, pustimo za njimi vse, kar nas je med 

letom bremenilo. Na stežaj odprimo nova vrata in pogumno stopimo na prag 

novih zgodb. 

V njih je obljuba, v njih je upanje, v njih je prihodnost. Naj bo veliko skupnih 

zgodb! 

 

Želim vam prijeten Božič in zdravo Novo leto 2018. 
 

Vaša županja, Marijana Cigala 

 

Leto XXVI  Številka: 3 

Naklada: 180 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  december 2017 

http://www.libelice.si/


Dobro se je kuhalo! 

Društvo kmetic Dravograd je v ponedeljek, 14.11.2017 

organiziralo kulinarični tečaj «Priprava jedi iz govejega 

mesa«. Pri Buču v Libeličah se je v Erikini kuhinji zbralo 

kar šestnajst (16) udeleženk. Voditeljica tečaja Marina 

Roger je v zbirki receptov o govejem mesu zapisala tudi 

tole: 

»Goveje meso vsebuje veliko hranilnih snovi, rudnin, železa 

in cinka. Uporabljamo ga lahko v enolončnicah, za raguje, 

lahko ga pečemo, pripravimo v omaki, na žaru ali ražnju. 

Meso starejših živali uporabimo za juhe in mletje. Meso za 

pečenje in praženje bo boljše, če bo uležano – zoreno. Meso 

bo postalo mehkejše, če ga prelijemo z olivnim oljem in 

zorimo 14 dni v hladilniku ali pa ga vakumiramo in pustimo 

stati v hladilniku vsaj 14 dni.« 

Vesele in  vedno pripravljene na šalo, so me sprejele ob 

obisku. Takoj sem bil povabljen k okušanju že narejenih 

jedi. Dobro je bilo!  

Jedila, ki so jih pripravljale spretne roke kuharic, so bila 

raznolika: namazi iz govejega mesa v več variantah, pašteta 

iz govedine, marinirana rebrca iz pečice, musaka z bučkami, 

polpeti s premazom in pikantna govedina z arašidi. 

Za bralce pa prilagam enega od receptov:   
 

Goveji namaz  

Sestavine: goveje meso iz juhe, kisle kumarice, majoneza, 

olive, sardele v olju, čebula, sirčki in česen. 

Sestavine z mešalnikom sesekljamo in zmešamo. 

Količino sestavin za namaz izberite po želji in svojem okusu. 

 

Dober tek vam želijo članice Društva kmetic! 

 

Kolesarski izpit! 
Tik pred koncem šolskega leta so učenci 5. razreda POŠ 

Libeliče opravili še kolesarski izpit. 

Že med šolskim letom so s pomočjo učiteljice Helene 

Knez opravili teoretični del prometnih predpisov. Izpit iz 

prve pomoči so po usposabljanju z medicinsko sestro 

Franjo Hribernik in predstavnico RK Ireno Gostenčnik  

opravili v tednu Rdečega križa. Spoznali so tudi 

delovanje defibrilatorja in oživljanje ponesrečenca.  

Praktični del, vožnjo s kolesom, so opravljali predzadnji 

dan pouka v letošnjem šolskem letu. Policist Boštjan 

Helbl je z vsakim posameznikom opravil »tehnični« 

pregled njegovega kolesa. Kolesom, ki so imela kakšno pomanjkljivost, so lahko nalepko o izpravnosti nalepili po odpravi 

napak. Praktična vožnja je potekala od šole do igrišča na Gorčah ter nazaj. Skupinsko vožnjo je spremljal policist motorist 

Marko Prevolčič, ki je udeležencem razkazal tudi svoj službeni motor. 

Po opravljeni vožnji so vsi, ki so izpit uspešno opravili, prejeli izkaznico in nalepko za kolo. 

Policist in učiteljica sta jim zaželela veliko sreče v prometu in jih opozorila, da imeti izpit še ne pomeni biti varen na cesti. 

Za varnost mora poskrbeti vsak sam.  

Tudi mi jim želimo varno in prijetno vožnjo. 

 

Tradicionalno srečanje starejših občanov in invalidnih oseb! 
 

Že tradicionalno 

v mesecu 

septembru 

združijo moči 

krajevne 

organizacije in 

organizirajo 

srečanje  

starejših 

občanov in 

invalidnih oseb.  

Tudi letos je bilo tako. Po nedeljski maši so se dobili v dvorani 

Izletniške kmetije Buč. Po pozdravnih besedah organizatorjev je 

bil na sporedu kratek kulturni program, ki so ga izvedli člani 

KPD Libeliče in libeliški podmladek. Drugi del so preživeli v 

prijetnem druženju in katero rekli na račun današnjega časa, še 

bolj pa so obujali spomine o svojem življenju.  

Zlata jesen v Dravogradu! 

Vsako leto se Libeličani udeležijo prireditve »Zlata jesen« 

v Dravogradu, ki jo 

organizira TD Dravograd. 

Med številnimi točkami se 

ekipe krajevnih skupnosti 

in društev med seboj 

pomerijo tudi v pripravi 

jedi. Letos so se v kuhanju 

ajdovih žgancev.  

Najboljše so skuhale libeliške kuharice. Libeliškim hrustom 

- lanskim zmagovalcem v vlečenju »štrika«, je letos zmaga 

pobegnila v Trbonje.  

Dobro organizirana 

prireditev in veselo 

druženje pa je vzrok, da 

so si obljubili ponovnega 

srečanja prihodnje leto. 

Čestitamo udeležencem 

za dosežene uspehe! 
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Aktivnosti v krajevni skupnosti! 
V KS Libeliče potekajo tudi dela na izboljšanju komunalne infrastrukture. V Libeliški Gori 

bodo na dveh mestih  - kjer gre cesta skozi dvorišče oz. tesno mimo hiše položili 

protiprašno zaščito iz asfalta, na cesti šola – pokopališče izvajajo dela na ureditvi javne 

razsvetljave.  
Občina Dravograd skupaj s KS Libeliče rešuje tudi nekatera druga vprašanja, kot na primer 

lastništvo igrišča. Problem je sedaj dobil dimenzije (kot so že bile ob reševanju 

denacionalizacije) in je trenutno stanje takšno, da je rešitev v tem, da vse stranke v postopku 

(zadruga, občina in sklad kmetijskih zemljišč RS) sprejmejo in podpišejo dogovor o 

lastništvu. Tu pa se zatika. Zakaj je tako, je nam občanom neznanka. Morda je odvisno od 

dobre volje tistih, ki so za to pristojni, morda pa se ne zavedajo, da gre za dobro ljudi v KS, 

še posebej otrok in mladine. Ali kljub temu še vedno vsi mislimo in v javnosti ponosno 

trdimo, da je mladina naša bodočnost? 

Pred kratkim je bil krajanom v gasilskem domu predstavljen tudi projekt “Pločnik Libeliče 

– Gorče”. Nekaj pripomb, ki so jih krajani (lastniki zemljišč) podali, bodo vneseni v projekt. 

Tako bi na tem delu že v letu 2018 pridobili varno pot proti šoli, javno razsvetljavo in avtobusni postajališči. 

V programih KS Libeliče je še kar nekaj projektov, ki čakajo na realizacijo ali vsaj na začetek aktivnega sodelovanja lokalne 

samouprave – občine. Glede na proračun za prihodnje leto in leto naprej, pa se nekateri odmikajo v prihodnost (LC AJDA 

- Trotov križ). Projekt večnamenska dvorana nima zagotovljenih finančnih sredstev za odkup potrebnih parcel, kar je 

pogoj za nadaljevanje aktivnosti in umeščanja v prostor. Kdaj bo denar končno zagotovljen? Ne vemo! 

Prav tako v letu 2018 ni predvidenih sredstev za željeni odkup “stare pošte”, kjer bi radi zgradili socialna stanovanja. 

Zato pa je v letih 2018 in 2019 v proračunu vsako leto zagotovljeno po 30.000 eur za postopno obnovo uničenega zidu 

okrog pokopališča. V načrt razvojnih programov je uvrščen tudi novi projekt cesta Lapuh - Libeliška gora. 

Stavba mejnega prehoda Libeliče je pred kratkim prešla v last občine Dravograd, kjer že tečejo akcije o njegovi 

namembnosti. Skupaj s sosedi Avstrijci in Koroškim pokrajinskim muzejem, smo se prijavili na Interregov razpis s 

projektom »Koroška 100 let pozneje«. Tam naj bi pridobili finančna sredstva za obnovo mejnega prehoda in ureditev 

muzeja v njem, prav tako pa bi pridobili sredstva, ki jih bomo potrebovali ob 100. obletnici plebiscita - publikacije, javni 

dogodki,... (Vir: KS Libeliče in www.dravograd.si) 
 

50 letnico počastili s koncertom! 
 

V nedeljo, 26. novembra 2017 so v cerkvi sv. Martina v 

Libeličah svečano počastili visoko obletnico 

organiziranega petja. Priredili so slavnostni koncert in 

izdali zbornik. Na koncertu so sodelovali libeliški pevci 

vseh starosti. Prvo pesem so za otvoritev zapeli pevci 

prvega sestava, tisti, ki so pred petdesetimi leti bili 

ustanovitelji zbora pod vodstvom Pavla Ridl. Pozneje je 

zbor prevzel Pavlov brat Zdravko, ki je zbor vodil do 

pomladi letošnjega leta. V nadaljevanju programa so se 

prvemu sestavu pridružili še pevci, ki so bili skozi čas 

člani zbora. Skupaj so zapeli dve pesmi. V svojem 

delovanju je zbor prišel tudi v krizo in je v njem ostalo 

manjše število članov. V takšni sestavi so tudi ti zapeli 

dve narodni. 

Program sta povezovali Nataša Knez in Nastja Perovnik 

in v opisu zgodovine organiziranega petja povedali tudi nekaj zgodbic, ki so se pripetile v petdesetletni zgodovini. V času 

od ustanovitve do danes je nekaj članov že pokojnih in tem so v zahvalo in čast posvetili minuto molka. 

Koncert se je nadaljeval  z nastopom današnjega mešanega zbora, ki ga od pomladi vodi pevovodkinja Jana Mlakar 

Močilnik.  Kot je dejala Nataša, da na mladih svet stoji, se v Libeličah ni bati za podmladek. Tudi danes se v šoli veliko 

poje. Nekaj od tega so predstavili otroci podružnične osnovne šole Libeliče pod vodstvom učiteljice Helene Knez. Da pesem 

ne pozna starostnih pregrad se je čulo, ko so skupaj zapeli pesem z naslovom Pojmo skupaj. 

Predsednik mešanega pevskega zbora Libeliče Janez Štrekelj je v svojem nagovoru izrekel zahvalo vsem sodelujočim na 

koncertu, vsem ki so negovali domačo pesem skozi vsa leta, ter tistim, ki so ustvarili zbornik o tem in tistim, ki so pri tem 

finančno pomagali. Izpostavil je predsednico KPD Libeliče Simono Jerčič Pšeničnik in Adrijana Zalesnik ter sedanjo 

pevovodkinjo Jano Mlakar Močilnik. Zahvalo za  minulo opravljeno delu na področju petja je izrekel tudi Zdravku Ridlu. 

Zahvalil se je tudi župniku Frančeku Kranerju, ki je soglašal, da se koncert izvede v farni cerkvi.  

Čestitke ob jubileju je izrekel tudi podžupan občine Dravograd Anton Preksavec ter se zahvalil Libeličanom za kulturni 

prispevek k občinski kulturi, ki je na visokem nivoju in uvršča občino na vodilno mesto v regiji. Čestitke Mešanega 

pevskega zbora iz sosednje vasi Črneče, je prinesla Blanka Vrhovnik.  

Obiskovalcem so podarili izvod zbornika in jih pogostili s pecivom in pijačo. Pritrdimo lahko besedam Nastje, ki je citirala 

Viktorijo Kos : »Vendar v življenju so vedno padci in vzponi. Kulturno prosvetna dejavnost pa je življenje, polno dela in 

zagnanosti. In za Libeliče ne gre, da to ne bi ponovno oživelo, saj je bilo posejanega mnogo zdravega zrnja.« 

 

http://www.dravograd.si/


Izlet po avstrijski Koroški! 
V soboto, 23. 9. 2017, smo se člani KPD Libeliče odpravili na 

enodnevno potovanje po avstrijski Koroški. Po jutranji megli v 

Libeličah in  prvem ogledu v Griffnu (Grebinju), kjer smo se spustili 

v kapniško jamo in občudovali, kaj je narava skozi milijone let 

ustvarila v podzemnem svetu, smo imeli v nadaljevanju prekrasno 

sonce in krasen razgled nad koroško pokrajino. 

Povzpeli smo se na grad Hochosterwitz (Ostrovica), ki je postavljen 

na 175 metrov visokem osamelcu in je znan po svojih štirinajstih 

obrambnih vratih. Nekateri smo se do gradu povzpeli peš, drugi pa so 

se popeljali z vzpenjačo. 

Sledila je krajša vožnja do Gosposvetskega polja, kjer stoji vojvodski 

prestol, na katerem so ustoličevali karantanske kneze in kasneje 

koroške vojvode. Tam je tudi prekrasen park in lahko smo si 

privoščili malico. Ogledali smo si tudi stolnico pri Gospe Sveti, ki velja za enega najlepših umetnostnih spomenikov. 

Čas je kar prehitro mineval in popoldne smo nadaljevali vožnjo ob Vrbskem jezeru in se zadržali na razglednem stolpu 

Pyramidenkogl (Jedvovca), od koder se ponuja veličasten razgled nad celotno Koroško. Na stolp je mogoče peš po stopnicah 

ali z dvigalom, s stolpa pa za doplačilo ponujajo vožnjo po toboganu. Najbolj korajžni so se spustili po njem in v dveh 

minutah prispeli nazaj na trdna tla. 

Dan se je prevesil v večer in sledil je povratek proti domu. Veseli smo bili, da je bilo vreme na naši strani, saj smo preživeli 

prekrasen dan. Ob povratku, ko se je že temnilo, smo se peljali mimo Griffna (Grebinja) in opazovali prelepo razsvetljen 

grad na vzpetini, pod katero smo zjutraj začeli naše oglede. 

Posebna zahvala v imenu vseh udeleženih je namenjena naši vodički in organizatorki izleta. Po avstrijski Koroški nas je 

vodila Nataša Knez in nam ob vsakem ogledu razkrila veliko zgodovinskih podatkov o pokrajini in ljudeh čez mejo. 

Simona Jerčič Pšeničnik 

Dvanajsto srečanje pod lipo! 
Lepa nedelja, 11. 

junija je botrovala 

obisku številnih 

krajanov KS 

Libeliče na 

prireditvi »Od lipe 

do lipe« na 

Libeliški Gori. Pod 

mogočno lipo pri 

domu Ajda so kulturni program izvedli domači pevci 

Mešanega pevskega zbora in otroci šole in vrtca Libeliče. 

Program je povezovala Nastja Perovnik, ki je navzočim 

obudila spomin na kralja Matjaža in zbiranje ljudi pod 

mogočnimi lipami v njegovem času. Še danes so ponekod 

ostanki kamnitih miz pod njimi, ob katerih so večkrat 

sprejemali odločitve, pomembne za skupnost. Predsednik 

Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik je navzoče pozdravil in se 

jim zahvalil za lep obisk ob 12. druženju pod lipo. Zagotovil 

je, da se bo tradicija ohranila.  

Po kulturnem programu se je nadaljevalo prijetno druženje 

z malico. 

Obnovili vhod v državo! 

Kar nekaj let je minilo od tedaj, ko so »organi« zapustili 

prostore objekta na meji. Že tedaj del ceste mimo »bloka«, 

kot pravimo Libeličani mejnemu objektu, ni zaslužilo tega 

imena. Njeno stanje je sigurno slabo vplivalo na prvi vtis 

tistega, ki je prvič prečkal mejo v našem kraju. 

V začetku avgusta se je to spremenilo. Odstranitev starega 

in položitev novega asfalta je sedaj dejstvo. Končno, bi 

marsikdo 

rekel! 

Rekel bi 

tudi, da so 

odgovorni v 

letu 2017 

uredili 

(popravili) 

začetek in 

konec 

ceste, ki ji 

pravijo, da 

je trenutno najboljša na Koroškem. Pa je res tako? 

 
 

Učna pot Velika uharica je opremljena z mobilno aplikacijo CŠOD MISIJA! 
 

Na CŠOD se zavedamo, da je potrebno učne vsebine prilagoditi značilnostim učencem nove generacije, 

ki so pripadniki generacije Z in so vseskozi priklopljeni na splet ter najdejo odgovore na vprašanja, kot 

bi trenil. Namesto odprtih knjig imajo ob sebi raje ”odprtih” več zaslonov. Njihovo sporazumevanje je 

najraje digitalno. Zato učne vsebine prilagajamo karakteristikam nove generacije. Kombiniramo učenje 

z razumevanjem, učenje z izkušnjo in učenje z uporabo IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije).  

V vasi Libeliče vas Učna pot Velika uharica že od leta 2000, s pomočjo tabel, vodi po kulturno-etnoloških 

znamenitostih vasi Libeliče in gozdnem ekosistemu. Od poletja 2017 pa se je možno po poti odpraviti z  

MOBITELOM ali TABLICO.  

Metka Tajzel 

(op.u-: Več o aplikaciji in navodila bomo objavili na spletni strani WWW.libelice.si ) 
 

 

Tudi v prihodnjem letu vas želimo obveščati o dogodkih v kraju. Da pa bo to zanimivo, morate dogodke ustvariti vi, 

spoštovani bralci Libeliškega GLASNIKA!                        

Zdravja in sreče zvrhan koš v letu 2018 vam želi uredništvo! 

http://www.libelice.si/wp/index.php/2017/09/26/izlet-po-avstrijski-koroski/
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http://www.libelice.si/wp/index.php/2017/09/03/obnovili-vhod-v-drzavo/
http://www.libelice.si/

