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POSLOVILNA VEŽICA 

ovrgel prvotne načrte glede lokacije, k
Kraner objekt blagoslovil in poudaril, d
imeli Libeličani res veliko. 
Naj bo kakorkoli že, sedaj jo imamo. Je
njen moderni videz vsem po volji, toda 
čuvali jo bomo kot nam je naročila gospa
Kulturni program so zaključili ljudski pe
                                                                       
 

DAN ODPRTIH VRAT 

kakšno krpo. To je tudi dan, ki pa ni edi
prireditev, ki je postala že tradicionalna in ž
Prireditvi so dali ime »Dan odprtih vrat« in
ki ga pripravi KPD. O pomenu in namenu
predsednica KPD g. Jožica S. Zalesnik. 
skupina iz Šentanela. Zapele so še libeliške
sta prispevali Perovnikovi dekleti Nika in N
vse okuse, ni manjkala trenta, za vse sl
gospodinje. Gasilska mladina pa je bila
Turistični vodiči so goste popeljali na og
žganega se je dalo kupiti, za to so poskrbeli 
in Miran Ring pa sta ponujala spominke i
viseti na vsaki hiši v krajevni skupnosti. 
manjkati in bilo je je za vse dovolj. In tak
organizatorji, ker je prireditev uspela in obis
                                                                       

Več fotografij o opisanih dogodkih si oglejte na www.libelic

 
 

ibeliški GLASN
ww.libelice.si       E-mail: adrijan.zalesnik@libelice.si

Tako dolgo smo čakali nanjo in sedaj s
oziroma mrliško vežico, namreč. 
Pred enim letom,  na naš krajevni pra
temeljni kamen. In sedaj, spet za na
slovesno otvorili. 
Slovesnost se je začela z lepo pesmijo
pevci. Uvodni govor je imel predse
gospod Branko Ferk, ki je nato povabil
Občine Dravograd, Marijano Cigala. 
dolgotrajna in težka je bila pot do vežic
tudi glede lokacije, saj je Zavod za sp

ije, ki bi stroške izgradnje znatno znižali. Nato 
aril, da je včasih za uresničitev želja pač treba im

mo. Je lepa, moderna, stoji ob pokopališču na raz
toda  to se vedno in povsod dogaja. Toda sedaj je

 gospa županja. Seveda, saj bo zadnja pot sleherne
ski pevci iz Libelič, z lepo koroško  »N'mau čez iz
                                                                                         

Jesen, tolikokrat opevana zaradi darov narave
zimski počitek. Toda letos je prekosila sama seb
pomnijo niti najstarejši ljudje. Tudi kmetje s
krompirja in ostalih poljščin je bil obilen. 
In vse to jesensko obilje simbolizira rejen praši
bogato obložen s poljskimi pridelki. Spet so s
obilica jesenskega dela ni ovira, da si ne bi vz
začetku vasi. In spet so pokazale, kako izvirne, 
biti. 
Še en dogodek je povezan z jesenjo. Jesensko 
kakorkoli povezani z zemljo. In to smo pravza

ni edini, ko se povežejo vsa društva na vasi in z z
na in že seže preko meja krajevne skupnosti. 
rat« in se je začela s kulturnim programom, 
amenu prireditve je uvodoma spregovorila 
nik. Letos je program popestrila folklorna 
beliške ljudske pevke, instrumentalni del pa 
a in Nastja. Tudi jedače  in pijače je bilo za 
vse sladke dobrote so poskrbele libeliške 
e bila spet zadolžena za pečeni kostanj. 
na ogled libeliških znamenitosti. Tudi kaj 
krbeli Fračnikovi in Duler Rajko. Miran Kos 
nke in majice z libeliškim logotipom, ter libeliške zas

 Seveda, da ne pozabimo znamenite libeliške »r
In tako je minila še ena prijetna, topla jesenska nede

in obiskovalci, saj so se lahko  naužili vseh ponujenih d
                                                                                         

elice.si v »galeriji«! 

ASNIK 
lice.si 

edaj smo jo le dobili. Poslovilno 

ni praznik, smo zanjo postavili 
za naš lokalni praznik, smo jo 

esmijo, ki so jo zapeli libeliški 
predsednik Sveta KS Libeliče 
ovabil k besedi še gospo županjo 
igala. Oba sta poudarila, kako 

o vežice, ne samo zaradi denarja, 
 za spomeniško varstvo odločno 
Nato je gospod župnik Franček 
eba imeti potrpljenje. In tega so 

na razglednem mestu. Seveda ni 
edaj je naša in sprejeli smo jo in 
hernega od nas vodila k njej. 

 čez izaro«. 
                                      Irma Knez 

narave, razkošnih barv ter uvod v 
ma sebe. Toliko toplote in sonca ne 
etje so zadovoljni, kajti pridelek 

 prašič sredi libeliškega »rondoja«, 
et so se izkazale naše žene, ki jim 
e bi vzele čas in okrasile gredo na 
virne, domiselne in kreativne znajo 

ensko druženje, praznik vseh, ki so 
ravzaprav vsi, saj je vsak premore 

in z združenimi močmi pripravijo 

ke zastave, ki bi morale za tak dan 
»rəpne župe«. Tudi ta ni smela 

a nedelja. Zadovoljni so bili vsi – 
jenih dobrot. 
                                       Irma Knez 

Leto XX    Številka: 4 
Naklada: 170 kom. 
Urednik: Adrijan Zalesnik 
Lektor: Irma Knez 
V Libeličah, oktober  2011 



OGRAJENA ŠOLA! 
O ograji okoli šolskega prostora smo že pisali. Namen le-te ni 
ločiti šolsko dogajanje od krajevnega vsakdana, ampak zaščititi 
otroke in njihov prostor pred nepoklicanimi osebami, mačkami in 
psi. Še tako visoka ograja pa ne zadrži tistih, ki nočejo ali ne 
razumejo namena ograje, saj so nekateri svoje ljubljenčke vodili 
na travnato površino v ograjeno področje. Odgovorni so sklenili, 
da ograjo zaklenejo. Investicija se je izvajala skupaj z obnovo 
šole. Kot se vidi, je vrtec poskrbel za nekaj igral, šola pa jih bo 
nekaj namestila v kratkem. Ureditev igrišč je prevzela Krajevna 
skupnost, ki sporoča vsem zainteresiranim za uporabo tega 
prostora za igro otrok, da bodo skupaj s šolsko »oblastjo« 

določili osebo, ki bo imela ključ in bo obenem tudi skrbela za igrišča. Poziv krajanom je namenjen tudi za 
sodelovanje pri ureditvi prostora, ko bodo pripravili vse potrebno za izvedbo.  
 

SREČANJE POD LIPO! 
Letošnje tradicionalno srečanje krajanov »Pod lipo« je bilo že 
šesto po vrsti. Z množičnim obiskom so Libeličani potrdili, da se 
radi držijo svoje tradicije. Svoj delež  pa je dodalo tudi vreme na 
to  nedeljo  28. avgusta. Kulturni program so, kot vedno, 
prispevali člani KPD Libeliče, pogostitev pa je organizirala KS 
Libeliče. Kljub tradicionalnosti, pa je letošnje srečanje potekalo 
malo drugače. V vasi je bila prisotna snemalna ekipa privatne TV 
postaje “Servus TV” iz Avstrije. Ekipa pripravlja dokumentarni 
film o življenju ob avstrijski 
meji- tu in tam. Pripravljajo 90 
minutni film in snemajo po 

celotni meji avstrijske države. Na delu Slovenije, še bolj natančno Koroške, so 
naprosili nas, če lahko posnamejo tudi življenje v našem kraju. To so tokrat 
naredili. Posneli so naše gasilce kot državne prvake, naš kraj s posebnostmi, 
naše druženje pod lipo in nekaj intervjujev. Obljubili so, da bo film mogoče na 
njihovi TV videti v mesecu maju 2012. Nam pa bodo podarili DVD. Torej, počakajmo na film in videli bomo 
kako nas in našo zgodovino ter sedanjost vidijo tujci. 
 

IZPOSOJA KNJIG V LIBELIČAH! 
Knjižnica Dravograd obvešča krajane KS Libeliče, da je možna izposoja knjig v 
prostorih OŠ Libeliče. Tu se sedaj nahaja njihova premična zbirka knjig. 
Knjižničarka bo izposojala knjige vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu po 

pravljični uri, od 1230 do 1300. Prvič se vašega obiska veselijo, 3. oktobra 2011 ob 12.30. uri. 
Z obiskom in izposojo knjig v domačem kraju si boste skrajšali pot do knjige! 
 
OKTOBER  MESEC POŽARNE VARNOSTI: »Ste storili vse za varen dom?« 

Tako se glasi slogan letošnjega oktobra, meseca 
požarne varnosti. Namen slogana pa je, da vas 
gasilci opozarjamo, da je v naših hišah veliko reči, 
ki so nevarne in lahko zanetijo požar ali povzročijo 
eksplozijo. S to akcijo opominjamo vsakega 
posebej, naj v bližnji prihodnosti pregleda svoj dom 
in se prepriča ali so vse nevarne reči na  svojih 
mestih in pravilno shranjene ali odložene. Več 

napotkov o tej akciji pa najdete na www.sos112.si. 
V mesecu oktobru pa bomo bolj aktivni tudi gasilci PGD Libeliče. Z ostalimi društvi v občini bomo sodelovali 
na požarnih vajah, pregledali in dopolnili bomo hidrantno omrežje v našem okolišu. V četrtek, 13.10. ob 15.00 
bo generalno čiščenje gasilskega doma, kamor vabimo vse člane društva. Otrokom osnovne šole in vrtcu 
Libeliče bomo predstavili naš novi gasilski avtomobil. V novembru bomo organizirali pregled gasilnih aparatov 
za krajane naše KS. Skratka, naše aktivnosti se bodo odvijale v smislu boljše požarne varnosti v kraju. 
Najbolj pa lahko za požarno varnost poskrbimo sami, s tem ko z ognjem in ostalimi nevarnimi stvarmi ravnamo 
odgovorno, previdno in se z njimi ne igramo. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
         PGD Libeliče 



NABREŽINA POTOKA KOT ODLA
Že kar nekaj časa je minilo, ko smo na 

odpadkov v potok  Fračnikov graben. Obč
odpadke ter zeleni vrtni  odpad ( travo, veje
takšno odlaganje odpadkov v nasprotju s 
gospodarske javne službe ravnanja s komun
št. 132/2004), ki določa, da je prepovedano 
sežiganje ali odlaganje v objektih ali na ze
komunalnih odpadkov ter za takšno ravnanj
                                                                             
 

OBNOVA IGRIŠČA! 
Vrvež na igrišču na Gorčah smo opazili (na

Dela izvajajo libeliški športniki in gasilci, f
ureditev »kontejnerja«, da bo primeren za vs
 
 

SREČANJE V ŠKRATOVI DEŽELI!
N

izt

ki

 

V
sr
tu
vr
sr
od

hkrati spodbujati skrb za ohranjanje nar
sproščanje domišljije in ustvarjalnos
pripovedk. Na srečanju smo sodelova
naravnih materialov. Hišico smo oprem
škrate. Poimenovali smo jih škrati Špiljo
Na srečanju smo uživali vsi, otroci in o
doživetij še več.  
                                                                             

Prispevke brez podpisa in fotografije je prispeva

 

DLAGALIŠČE! 
o na naši spletni strani objavili neodgovorno obna

posledično opozorilo medobčinskega inšpekto
opozarja na posledice nepravilnega odlaganja o
do danes ni niti v zavesti posameznikov niti na
objavljamo obvestilo še enkrat  tudi v naše
tokratno pisanje imelo pozitiven učinek, 
nepravilnega početja.  
Obvestilo inšpektorata:  
Zadeva: Opozorilo o nepravilnem odlaganju
Spoštovani! 
V naselju Gorče se srečujemo s 
problemom odlaganja  komunalnih  

n. Občani odlagajo v potok  različne komunalne 
o, vejevje, listje..). Vse občane opozarjamo, da je 
tju s 44. členom Odloka  o načinu opravljanja 
omunalnimi odpadki v Koroški  regiji (Ur. l. RS, 

edano kopičenje komunalnih odpadkov in njihovo 
zemljiščih, ki niso namenjeni odstranjevanju 

vnanje predpisuje globo  za fizične osebe v višini 292,1
                                                                                 Vir: M

zili (najbrž) vsi. Pa ne samo, kadar se tam odvijajo pri
športni dogodki, ampak tudi kadar je
spremeniti ali popraviti. Tokrat so se 
na travnatem igrišču. Ob tej priliki 
nekoliko zmanjšali. Razlog za to je 
ki bo služila več namenom. Na 
njej bo možno izvajati športna 
dogajanja, kakor tudi 
tekmovalne zvrsti drugih 
društev. Gasilcem se ponuja 
ustrezna priložnost za izvedbo 
štafetnega teka. Bo pa ta steza 
za te namene edina v občini in 
bo zato tudi bolj obiskana. 

silci, finančno podporo pa nudi občina Dravograd. V p
n za vsesplošno uporabo ob krajevnih in drugih priredit

ELI! 
Na kraju, kjer se preteklost združuje s sedanjo

iztrgana iz krempljev pozabe, ponujajo na pro

ki se srečujejo z njimi. 

 

V soboto, 24.9. 2011, smo se otroci in star
srečanja v škratovi deželi na Gmajni pri Slov
tudi naše prijatelje, s katerimi se družimo že 
vrtca Palček Jezersko. Namen 
srečanja je bil spodbujati otroke in 
odrasle k skupni igri v naravi in 

nje naravnega okolja, nuditi možnost za 
jalnosti in obujanje bitij iz davnih 
delovali z gradnjo škratove hišice iz 
opremili s pohištvom in izdelali majhne 
 Špiljoni in Špiljonke.  
i in odrasli in želimo, da bi bilo takšnih 

                                                                                         Otro

peval urednik. 

 obnašanje nekaterih krajanov in 
špektorata. Inšpektorat obvešča in 
anja odpadkov. Ker se od takrat pa 

niti na kraju samem kaj spremenilo, 
 našem glasilu. V upanju, da bo 
inek, prilagamo tudi fotografijo 

ganju odpadkov 

i 292,10 €. 
Medobčinski inšpektorat Koroške 

ajo priprave gasilcev, prireditve ali 
adar je treba ob ali na igrišču kaj 
 so se lotili postavitve novih golov 
riliki so celotno igralno površino 
o je »atletska steza« okrog igrišča, 

d. V prihodnjem letu planirajo tudi 
rireditvah. 

anjostjo nas pričakujejo bitja, 

 prosto pot domišljiji vseh,  

n starši vrtca Libeliče udeležili 
ri Slovenj Gradcu. Povabili smo 

o že nekaj let, otroke in starše 

Otroci in vzgojiteljici Zala in Helena 



INFORMIRANJE! 
Namen naše internetne strani je obveščati l

jim javno dostopne informacije prenesejo na
K večji pestrosti naše strani ali informativn
da to storijo preko E-pošte ali osebno pri ure
 
Razmišljanje: OD KDAJ LIBELIČE? 
Naselje Libeliče je bilo v pisni obliki prvič o
naselje »Liwuelich«, če to besedo nekoliko
Libeliče. Zgodovinarji dopuščajo možnost 
Velikega. Pojavlja se letnica 811, ko je rek
Cerkveno upravno so Libeliče spadale naj
Martinovo cerkvijo ločile med leti 1106 in 1
Hipotetična obravnava  podatkov nam pove
ljudje – morda tudi Libeličani. S to letnico 
obstajajo, pa bo naše naselje in malo širša o
staro »le«  857 let. Tudi to je lepa starost, in
 
STROKOVNA EKSKURZIJA SADJARS

Kar nekaj
tudi sprem
programu 
času. O 
podpredse
»V soboto
odpravili n
Ogledali 
Olimije, k
naselje Pil
premogel 
jabolka«
druge stva
Bistrici ob
žganje, ki
tako imen

smo opazili, da se trudijo ohranjati in pomla
zasajajo s sadnim drevjem. Morda bi jih bi
Zdolah, kjer smo imeli pozno kosilo in degu
vrnili domov«.  
                                                                       
 

SKORAJ 90 LET V SVOJI DOMOVI
Mesec oktober v Li
pomaknejo nekaj de
posebne, da o njih pi
držo in ostati to, ka
lahko kaj naučimo 
Prepričanje v sebe in
je kdo še tako maj
Libeličani. Spomnim
delovanje odrazilo
Gačnik in Stane Me
določena meja je nar
dolgoletna borba za
lastnih krajevnih im

bomo sinonim narodne zavesti - slovenstva
 

ščati ljudi o dogodkih in ponudbi v našem kraju. Pole
naše kulturne in naravne dediščine, na www
članke o dogodkih, posredujemo obvestil
ponujamo tudi zapisnike sej Sveta KS ter p
posameznikov za turiste. Med vsem tem tud
(oznanila) o mašah in drugih dogodkih v na
niso vešči uporabe internetna, pozivamo, da

sejo na papir ali posredujejo v ustni obliki. Približajmo 
ativnega medija, vabimo vse, ki bi želeli karkoli pove

pri uredniku Libeliškega GLASNIKA. Zanimivosti so v

prvič omenjeno v uradnem aktu 20. oktobra 1154. leta.
koliko »po domače« ali po slovensko preberemo se p
žnost nastanka naselja že v 9. stoletju pod vladavin
 je reka Drava postala mejna reka med salzburško in
le najprej pod obsežno oglejsko – pliberško pražupn

06 in 1154.   
 pove, da če so reko Dravo določili za mejo, potem 
tnico bi danes praznovali 1200 let našega obstoja. Z u

širša okolica (celotno področje pod vladavino gradu Li
ost, in vse najboljše za jubilej!  

JARSKEGA DRUŠTVA DRAVOGRAD! 
 nekaj članov Sadjarskega društva Dravograd je iz n
 spremljamo in poročamo o dejavnostih, ki jih društvo
gramu imajo zapisano tudi izvedbo strokovne ekskurzij
. O letošnji, katere se je udeležilo precej Lib

predsednik društva Rajko Duler. 
soboto, 8. oktobra smo se člani Sadjarskega društva
ravili na strokovno ekskurzijo na Kozjansko in Obsote
edali smo si razne znamenitosti, med drugim Minorits

ije, ki je znan po svoji stari lekarni (predvidoma iz l
elje Pilštajn. Trg ima zelo bogato zgodovino, saj je v sre

ogel kar dva gradova. Ogledali smo si »12. praznik 
«, kjer so na 150 stojnicah prodajali pridelke, iz

ge stvari s kmetij od blizu in daleč. Nato smo obiskali
trici ob Sotli, kjer se ukvarjajo s pridelavo sadja na 9. h
nje, ki smo ga degustirali. Področje, ki smo si ga ogled
 imenovano varovano območje, ki ga razvijajo po pos
pomlajevati staro visokodebelno sadno drevje. Zanimiv
 jih bilo modro posnemati tudi pri nas. Ustavili smo s
n degustacijo vina v njihovi kleti. Dobro podkrepljeni s

                                                                                         

OVINI! 
r v Libeličah ne predstavlja le enega izmed jesenskih
kaj deset let v zgodovino. Zgodovino, ki Libeliče in 
njih pišejo širom po Evropi. Pišejo o majhnem človeku

kar je, kljub pritiskom nekajkrat večjega nasprotn
učimo tudi danes, ko opažamo, da je narodna zav
sebe in svoj jezik ter kulturo je orožje, ki ga nobena ve
o majhen, ga zavest dela nepremagljivo velikega. T
omnimo se tudi velikih imen, ki so velika postala še
azilo v ohranitvi maternega jezika na vasi – slovenš
ne Mencin so dobili častno mesto v muzeju borbe za 
 je naredila tudi boleč rez med ljudmi, vendar nam je 
rba za pravice govoriti »kot so mati peli«, prihranje
nih imen in pisanje priimkov. Dokler bomo znali cen
nstva. Narod, ki ima lastno zgodovino ima tudi prihodn

. Poleg predstavitve zanimivosti iz 
www.libelice.si objavljamo krajše 

bvestila KS ali društev v kraju, 
ter predstavljamo razno ponudbo 

em tudi redno objavljamo obvestila 
h v naši cerkvi. Starejše občane, ki 

o, da mlajše pri hiši naprosijo, da 
žajmo informacije vsem krajanom! 
li povedati ali objaviti širši okolici, 
sti so vedno dobrodošle! 

. leta. Takrat se v nemščini omenja 
o se približamo današnjemu imenu 
adavino frankovskega kralja Karla 
ško in oglejsko cerkveno oblastjo. 
ražupnijo, od katere so se s svojo 

otem so tu že morali biti naseljeni 
Z upoštevanjem pisnih virov, ki 

du Libeliče – Leifling) 20. oktobra 

e iz naše krajevne skupnosti. Zato 
ruštvo izvaja skozi leto. V svojem 

skurzije, ki jo izvedejo v jesenskem 
Libeličanov, je nekaj zapisal 

ruštva Dravograd 
bsoteljsko dolino. 
inoritski samostan 
a iz leta 1663) in 

je v srednjem veku 
aznik kozjanskega 
lke, izdelke in še 
biskali sadjarsko kmetijo Hudina v 
na 9. hektarjih. Kuhajo tudi odlično 
 ogledali, spada v Kozjanski park v 
po posebnem programu. Med potjo 
animiva ideja je že to, da drevorede 
smo se na turistični kmetiji Pirš v 

ljeni smo se v poznih večernih urah 

                                    Rajko Duler 

enskih mesecev, ampak se spomini 
iče in njihove prebivalce dela tako 
oveku, ki je znal ohraniti pokončno 
asprotnika. Iz teh dogodkov se res 
a zavest na zelo nizkem nivoju. 
ena velesila ne more zlomiti. Pa naj 
ega. Takšni so bili naši predniki 
tala šele tedaj, ko se je   njihovo 
lovenščine. Anton Vogrinec, Ivan 
be za svoj prav, za svoj bit. Takrat 
am je danes zaradi tega prihranjena 
ihranjena nam je borba za oznake 
ali ceniti dejanja naših prednikov, 
rihodnost!  


