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Spoštovani bralci Libeliškega glasnika, v tej številki so med drugim objavljeni tudi dogodki na katere smo  

(morda) že malo pozabili. Pa nič zato. Uporabniki interneta ste nekaj o tem že brali, za ostale pa je prilika 

sedaj v našem glasilu. Ponovno vas vabim k sodelovanju ali prispevanju tem, člankov ali informacij za širšo 

objavo. Od dogodkov in vas je odvisno število izdaj glasil. (letos je to šele druga številka). 

Hvala za razumevanje!          urednik 

 

Ponosni na svojo zgodovino! 

Začetek meseca oktobra ima za Libeličane v zgodovini prelomni pomen. Uradna objava, 30. septembra 1922, 

da bodo Libeliče zopet pripadale svoji matični drţavi, je v zgodovini 

Evrope in širše, zapisana na posebnem mestu. S posebnim ţarom in 

ponosom pa o njem govorijo tudi domačini. Ravno ti dogodki in njihovo 

predstavljanje mlajšim rodovom je pospešilo idejo, da bi Libeličani svojo 

preteklost pokazali tudi širši Sloveniji in  ljudem, ţeljnih zgodovine, tudi 

preko meja. S ponosom so pred dvajsetimi leti dva prostora v ţupnišču 

spremenili v muzej o plebiscitnem 

dogajanju. Burni dogodki leta 1920 na 

Koroškem so v obliki dokumentov in 

slikovnega materiala razstavljeni v obeh prostorih. Nekaj let kasneje pa so na 

hodniku uredili zbirko, posvečeno dogodkom v Libeličah od leta 1920 do 1922. 

Muzej je bil dobro obiskan. To pa je domačine spodbudilo k ţelji, da bi svojo 

preteklost pokazali tudi na drugih področjih. Objekt, ki  predstavlja  kraj v 

obdobju med 11. in 17. stoletjem je kostnica na pokopališču ob farni cerkvi sv. 

Martina. Rotunda je ena izmed treh v 

Sloveniji in edina s svojo avtentično 

vsebino v kletnih prostorih. 

Modernizacija na področju kmetijstva 

pa je za seboj puščala vedno več odsluţenih strojev in orodja. Tudi to 

je naša zgodovina, so menili domačini in zbrali preko 900 kosov 

strojev in orodja, ter jih razstavili v dveh etaţah »farovške gomne«. 

Kmečka zbirka, so imenovali strokovno urejeno razstavo. V velikem 

ţupnišču se nahaja tudi črna kuhinja, edinstvena na Slovenskem, tako 

po svoji velikosti kot tudi po obliki. Obiskovalce kuhinje vedno 

zanima, ali je oprema v njej tista, ki so jo tu uporabljali. Ni, rečejo, je pa vsa od naših krajanov. Nič nismo 

pripeljali od drugod. Obnova podruţnične šole je bila prilika, da se iz objekta odstrani vsa »navlaka« so menili 

gradbinci. Domačini pa so bili drugačnega mnenja. Zbrali so vso 

odsluţeno ali zavrţeno opremo v šoli, pozvali krajane, da iz svojih 

zbirk prinesejo pripomočke, ki so jih uporabljali v času svojega 

šolanja. Nastala je še ena soba v ţupnišču, ki predstavlja svoj del 

zgodovine kraja in krajanov. Šolski razred pred 50. leti, so imenovali 

zbirko.  

Kraj, v katerem je shranjeno toliko kulturne in etnološke dediščine, je 

vreden ogleda. Veliko je še prebivalcev občine in Koroške pokrajine, 

ki neupravičeno menijo, da v kraju »Bogu za hrbtom« ni kaj početi 

ali pa videti. Ţal se samo z branjem o tem ne da pribliţati ali 

podoţiveti delček zgodovine, zgodovine, ki ni velika samo za Libeličane, ampak odmeva daleč po svetu. 

Svoj krajevni praznik v Libeličah praznujejo »na veliko« vsakih 5 let, letno pa ga obeleţijo z dnevom odprtih 

vrat in koncem velikih del na njivah. Tudi na to prireditev ste vabljeni znanci, prijatelji in tisti, ki ţelite o kraju 

in ljudeh tu ob meji, kaj več izvedeti. (članek bo objavljen tudi v Stičiščih) 

Leto XXII   Številka: 2 

Naklada: 170 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  september  2013 
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Rekorden uspeh gasilcev! 
Neponovljiv in rekorden uspeh libeliških gasilcev je bil zaključen z regijskim tekmovanjem v Otiškem Vrhu in v Slovenj 

Gradcu , v soboto 22. in nedeljo 23. junija. 

Ţe po občinskem tekmovanju (o katerem smo ţe poročali) je bilo sklepati 

na lep uspeh libeliške »gasilske brambe«. »Kar boš sejal to boš ţel«, pravi 

star pregovor. Setev libeliških gasilcev je bila dobra. Kaj dobra?!! Odlična, 

rekordna! Nikoli v zgodovini PGD Libeliče, ki beleţi ţe preko 120 let 

delovanja, se ni toliko ekip kvalificiralo na drţavno prvenstvo. Od skupno 

enajstih (11) ekip iz PGD Libeliče se jih bo kar osem (8) udeleţilo 

drţavnega prvenstva. Za skupnost, ki šteje le okoli 600 prebivalcev je to 

zavidanja vredno število (cca 12% prebivalcev). Občinsko gasilsko zvezo 

Dravograd in ob enem KS Libeliče bodo na drţavnem prvenstvu, poleg ostalih, 

zastopale naslednje ekipe iz PGD Libeliče: pionirke, mladinke, članice A, starejše 

gasilke, mladinci, člani A, člani B2 in starejši gasilci. 

Iskrene čestitke je potrebno izreči vsem, ki so pridno vadili, tudi tistim, ki so na 

tekmovanju imeli smolo. V šali povedano: Libeličanom so včasih rekli, da ţivimo v 

»kartofel dorfu«, danes pa nam s kančkom zavidanja rečejo, da smo »gasilska vas«. 

Gasilci so pomagali krojiti ţe plebiscitno dogajanje, sedaj pa ustvarjajo vzdušje in 

uspehe, ki bodo zapisani v kroniko kraja in občine.  

O kraju in datumu drţavnega tekmovanja vas bomo pravočasno obvestili, da si boste lahko vzeli čas in pospremili ekipe 

na tekmovanje. Delček uspeha pripisujem tudi navijačem, ki bodrijo udeleţence na tekmi.  

Na pomoč! 
 

Pentlja! 
Uspešno izpeljana 

kolesarska tekma 

v organizaciji ŠD 

Libeliče, je bila ţe 

tretja po vrsti. 

Libeliška pentlja, 

kot se tekmovanje 

imenuje, je letos 

gostila 46 kolesark in kolesarjev. Med gosti iz 

koroške in zamejstva je bilo tudi nekaj domačih 

kolesarjev. Čeprav vreme ni bilo “optimalno” je 

tekmovanje potekalo po načrtu in brez nevšečnosti. 

Za varnost so poskrbeli člani domačega gasilskega 

društva. Kar 20 članov PGD Libeliče je nadziralo 

tekmovanje. Razglasitev rezultatov je potekalo na 

igrišču na Gorčah. 

Tekmovalci  so bili 

postreţeni tudi z malico 

in napitki. Znova so bili 

gostje deleţni libeliške 

prijaznosti domačnosti, 

ki tekmovanju da še 

dodatni pečat. Organizatorjem lahko le čestitamo! 

Srečanje pod lipo! 
V nedeljo, 16. junija je Krajevna skupnost Libeliče organizirala 

tradicionalno prireditev »Od lipe 

do lipe«. V lepem vremenu se je 

v nedeljo popoldan na CŠOD 

Ajda na Libeliški Gori zbralo 

kar lepo število krajanov.  

Kulturni program so na »odru« 

pod mogočno lipo organizirali 

člani Kulturno prosvetnega 

društva Libeliče. Letos so k sodelovanju povabili druţine, ki imajo 

v svoji sredini nadarjene glasbenike. Kar nekaj druţin se je 

povabilu odzvalo. Nastopili pa so tudi pevci libeliške Osnovne šole 

in mešani pevski zbor Libeliče pod vodstvom Zdravka Ridl, ki je 

med drugim zapel »hvalnico« 

mogočni lipi: »Lipa zelenela je«.  

K besedi je Simona Jerčič, ki je 

program vodila, povabila tudi 

predsednika KS Libeliče Branka 

Ferka in predsednico KPD Libeliče 

Joţico S. Zalesnik. Oba sta navzoče 

s kratkim nagovorom pozdravila in 

jih povabila k druţenju po končanem kulturnem programu. Tudi 

letos je bilo poskrbljeno za prigrizek in pijačo. 
 

Kmečke igre Čezsoča 2013! 

Na povabilo Turističnega društva Čezsoča smo se Libeličani ţe leta 2006 prvič udeleţili njihovih kmečkih iger. 

Vsako leto pripravijo izvirne igre, ki so značilne za njihov kraj. Tekmovalna 

ekipa šteje 5 članov: 3 moške in 2 ţenski.  Kapetan, oziroma »gospodar« 

naše ekipe, je bil vseh osem let Joţe Ring. Letos so bile igre 17. avgusta  v 

središču vasi Čezsoča. Ekipo so sestavljali: Joţe Ring, Rajko Duler, Miran 

Ring, Erika Ring in Nika Fink. Tekmuje pet povabljenih ekip in sicer: 

Livek, Podkoren, Povir, Libeliče in domačini iz Čezsoče.  Libeličani smo se 

vedno zelo dobro odrezali. Nekaj pred polnočjo se organizira še tekmovanje 

za »KERLCA« prireditve, KERLC je izraz za moškega, ki je spreten, močan 

in iznajdljiv. Vsa leta so moški iz Libelič zasedali visoka mesta in tudi ţe 

zmagovali. Rajko Duler je letos osvojil 3. mesto. Ekipa se v imenu KPD Libeliče zahvaljuje PGD  Libeliče za 

prevoz s kombijem.  

Erika Ring 



IV. memorial Oto Antona! 
Libeliški gasilci se vsako leto proti koncu poletja spomnijo svojega pokojnega člana Oto Antona. Toni, kot smo ga klicali, 

je skoraj vse svoje ţivljenje posvetil gasilstvu. V domačem gasilskem društvu je dolga leta  

zasedal visoka funkcionarska mesta, prav tako je bil na pomembnih poloţajih v Občinski 

gasilski zvezi Dravograd.    Nič se ne bi zmotili, če bi rekli, da je Toni bil gasilec z dušo in 

telesom. Njegovo delo je tudi del osnove, na kateri so libeliški gasilci gradili današnje 

uspehe, ki še nikoli niso bili tako plodni na tekmovalnem področju.  Njemu v čast in spomin 

priredijo gasilsko tekmovanje članic in članov, ki ga imenujejo »Memorial Oto Antona«. 

Letos so to organizirali ţe četrtič. Kljub slabemu deţevnemu vremenu je prireditev potekala 

po načrtih. Tekmovanje po strokovni plati lahko uvrstimo med kakovostnejše v regiji, saj je 

sojenje potekalo po najvišjih drţavnih merilih. Vodja sodniške skupine je bil  Zvonko Glaţar 

(OGZ PTUJ, podpoveljnik GZS, predsednik komisije za tekmovanja pri GZS, predsednik sodniške komisije na 

olimpijadi). Sodniki pa so bili: Uroš Sušec (GZ Mislinjske doline), 

Matjaţ Korošec (GZ Domţale, poklicni 

gasilec), Branko Sel (GZ Starše, 

mednarodni sodnik, udeleţenec 

olimpijade) in Igor Cividini (GZ Litija). 

Slabo vreme pa je vzrok skromnejši 

udeleţbi ekip, kot so organizatorji 

pričakovali in kot je bila prejšnja leta. Po 

končanem tekmovanju so razglasili rezultate in podelili pokale, od 

katerih je prenosni pokal ostal domačemu društvu. Govorniki so bili 

najvišji predstavniki OGZ Dravograd in domačega društva. Gostje so 

pohvalno označili prireditev in njen namen.  

Domači gasilci pa so obljubili, da bodo, sedaj ţe tradicionalno prireditev, prirejali še bolj zagnano. 
 

Obnova cerkvenih orgel! 
Dobra tri leta nazaj so v zvonik cerkve Sv. Martina v 

Libeličah potegnili nov 

zvon. Ţe takrat so 

načrtovali tudi obnovo 

cerkvenih orgel. Orgle 

so si ogledali 

strokovnjaki in 

ugotovili, da jih je 

potrebno generalno obnoviti. Samo delna popravila 

ne bi zagotovila dobrega zvoka in tudi ne daljšega 

obstoja orgel. Letos so z obnovo pričeli. Delo so 

prepustili za to usposobljenemu podjetju. Prevzeli so 

ga delavci Škofijske orglarske delavnice Maribor iz 

Hoč. Obnova, skoraj 140 let starih orgel (1874), 

poteka dobro. Po odstranitvi starih piščali in 

popravilu mehanizmov, so ţe postavili nekaj novih 

piščali. Po uglasitvi le teh se bo nameščanje ostalih 

nadaljevalo. 

Ţupnik Franček 

Kraner pravi, da 

bo svečana maša 

na Martinovo ţe 

zvenela »po 

novem«. 

Predvideni stroški 

generalne obnove 

se gibljejo med 30 in 35 tisoč €, zato se ţupnik 

obrača na farane s prošnjo: 

Za Martinovo bodo zadonele v povsem 

drugačnem tonu. Z Vašo pomočjo bodo 

obnovljene orgle ne samo v okras, ampak tudi 

ponos in znamenje ljubezni do domače cerkve in 

kraja. Veseli  in hvaležni bomo vsakega Vašega 

prostovoljnega daru.     

Hvala za Vaše razumevanje! 

 

Pesmi od ust do ust! 
 

Jure s pušo šel na Kras 

v polţevo je dolgo vas. 

Sam ţupan je ponj poslal, 

da bi polţa jim zaklal 
 

Jure vzel je oster noţ., 

Šel je s četo hrabrih moţ.. 

Prijel je polţa za roge, 

noţ potisnil mu v srce. 
 

In ţupanova gospa 

s praznim piskrom je prišla, 

da bi polovila kri, 

a krvi nič bilo ni. 
 

Ţalovali so moţje, 

jokale so vse gospe, 

vzdihovala je vsa vas, 

ker ni bilo nič klobas. 

 

 
(Zapisala Joţica S. Zalesnik) 

 

Prišel bratec mali Jure 

do očetove je ure. 

Ura pa je vsa od zlata 

in ima kar dvoja vrata. 

Joj, to je pa res lepo 
 

Če nastaviš jo na uho, 

uho ti je kakor gluho, 

čuješ samo tika -  teka, 

bratec misli – hoče mleka. 
 

S sladkim mlekom jo zalije, 

ura pije, pije, pije, 

bratec misli – ej, je zvita, 

zdaj molči, ko je ţe sita, 

ko nima več praznih črev. 
 

Vzame pisker in naloka 

tudi sam se tega soka. 

Zdaj molčita kar oba, 

a ko oče bo doma, 

bo naš Jurček mašo pel. 

 
 

Stari pregovori! 
 

“Na Patrrnuţevo nedelo u Potočah muhe pojejo.”  

(Sv. Jernej je Nuţej)  

Lovi dan za roge, ne za rap. 

Če po Šmihelci (Sv. Mihaelu) grmi, še ano leto rodi. 

Po Šmihelci megle nimajo venč pastirja. 

Če pred Šentjurijem (Sv. Jurijem) grmi, se še ena zima rodi. 
 

Pa še dve! 

Sovri, Movri, Volini, Prani, štiri vole prodal, pa z muco oral. 

Jozi, Jozi  peli vozi, Mici, Mici n'tr čiči, Joki, Joki zodi skoki. 
 

(Zapisala Joţica S. Zalesnik) 



Bodica! 

Ţe kar nekaj časa je minilo od takrat, ko je KS sprejela svoje simbole. Se pravi zastavo in grb. Krajani so to z 

odobravanjem sprejeli, kar je vidno skoraj na vsaki prireditvi v kraju. 

Tudi ob 90. obletnici narodne zavednosti Libeličanov je njihova 

zastava predstavljala kar lep del scene. Visoko je plapolala zastava na 

drţavnih tekmovanjih gasilskih veščin, kjer so vsi Libeličani nosili 

majico s simbolom kraja – libeliški grb. Ţe za domačina je to lep 

pogled, še bolj pa je bil v pogledih drugih viden kanček zavisti. »Ti pa 

s ponosom izraţajo pripadnost svojemu kraju!« so se slišali 

komentarji. In tako sta libeliška zastava in grb na njej, dobila svoj 

status v kraju. Prebivalci so ju sprejeli! Tudi na edinem trikotnem 

»kroţišču« na Koroškem je dobila svoje mesto. Lepi občutki so se 

pojavili kadarkoli si se pripeljal do »Kovačeve jame« in zagledal vihrajočo zastavo, lep občutek je bil ob 

pogledu na spomenik Velikemu Libeličanu Antonu Vogrincu, kjer je poleg drţavne in občinske plapolala tudi 

libeliška zastava. Kaj pa danes?! Sprehod od meje (bivše) pa do 

Renerjevega mlina poleg lepe narave (o urejenosti kraja kdaj drugič) 

ne nudi pogleda na osvojen simbol. Vem, da je moje gledanje lahko 

le osebno ali pa morda še koga v kraju. Pa vseeno, simbole si ni 

izmislila današnja generacija. Bili so ţe davno, davno znak 

pripadnosti, način izraţanja svoje identitete in ponosa. Tudi način 

krepitve narodne zavesti pri mladih so bili. Kako pa mi danes 

krepimo narodno zavednost? Sigurno premalo. Preveč jo 

povezujemo z blagostanjem prebivalstva v drţavi, občini ali na vasi. 

Pa ni prav. Ne glede na povedano smo še vedno tu doma, še vedno 

smo krajani, občani, drţavljani .. .Še vedno je naša zastava takšna kot je, vedno bodo v grbu simboli naše 

zgodovine, ki pa je nihče ne more uničiti. 

Zakaj sem članek naslovil z bodico? Naj bo uperjena v tiste, ki imajo moţnost stanje popraviti (vrniti na ţe 

doseţeno), naj bo uperjena v uporabnike naših simbolov in na koncu naj bo uperjena v nas vse. Le mi VSI 

skupaj smo tisti, ki lahko našo zgodovino ohranimo ţivo. Pa tudi z uporabo njenih in današnjih simbolov! 
 

Zakorakali smo v novo šolsko leto 

In to s polno paro. Občutek imamo, kot da so se počitnice končale ţe pred meseci. 

Pa nič hudega. V torbicah so učence pričakale nove šolske potrebščine, 

spoprijateljili so se s sošolci, si ogledali učilnice. 

V tem šolskem letu obiskuje našo šolo 25 učencev od prvega do petega razreda 

devetletke in imamo tako kot lani osem prvošolcev. Učilnico si delijo z učenci 

drugega in tretjega razreda, poučuje jih učiteljica Helena Pepevnik. Vsak dan dve 

šolski uri sodeluje z drugo učiteljico, ga. Špelo Šavc. V oddelku četrtega in 

petega razreda je osem učencev, poučuje jih učiteljica Helena Knez. Po pouku 

se učenci vključijo v oddelek podaljšanega bivanja, ki ga v tem šolskem letu 

izvaja učiteljica Mateja Petek. Poleg tega četrtošolce in petošolce poučuje 

angleščino. Po uvodnem prvem dnevu smo začeli resno nabirati novo znanje in 

razvijati učne navade. Na urniku je vsak dan zapisanih precej ur pouka, nato je 

treba opraviti domače naloge, ponoviti snov. Skratka, precej obveznosti. Poleg 

rednih ur pouka načrtujemo tudi različne 

dni dejavnosti in prvi petek smo 

izkoristili za športni dan. Še sreča, imeli smo čudovito vreme. Oprtali smo 

si nahrbtnike ter se odpravili proti Libeliški Gori. Učenka Luna nas je 

povabila, da si na travniku blizu njenega novega doma ogledamo ovčke. 

Pot je bila dooolga in napooorna. Sonce nas je grelo, nahrbtniki pa tiščali k 

tlom. In smo se ustavili, nekaj popili ter hiteli dalje. Na cilju smo si 

oddahnili. Končno smo lahko začeli jesti dobrote iz nahrbtnika, saj je od 

šolske malice minila ţe debela ura. Tudi na ţivali nismo pozabili. Ovčke 

so nas hvaleţno gledale, ko smo jih nahranili s suhim kruhom. Vrnitev je 

bila laţja in je potekala hitreje, saj smo jo ubrali po bliţnjici skozi gozd. Prijetno utrujeni smo bili ponosni, da 

smo premagali teţavno pot. Sedaj nas čakajo novi podvigi. Trudili se bomo, da bomo čim bolje premagovali 

teţave ter da se bomo v šoli dobro počutili. 

Učiteljice OŠ Libeliče 


