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Dobrodelnost! 

Ţupnijska Karitas Libeliče tudi letos sodeluje v akciji obiska starejših občank in 

občanov po dekanijah. Petnajst članic je letos pripravilo kar nekaj simbolnih daril 

ob prihajajočih praznikih, cvetne nedelje in Velike noči. Predsednica Betka 

Pšeničnik je med članice razdelila delo in vsaka je nekaj pripravila, ene so 

pobarvale jajčka, druge naredile roţice iz krep papirja, tretje  voščilnice in tako 

naprej. 

V soboto,12. aprila, so skupaj obiskale varovance v Koroškem domu starostnikov 

Črneče, jim voščile ob prazniku in jim podarile 

skromno darilo. Lepo okrašeni miniaturni praslni 

(snopi) z voščilnico, pisanka in pomaranča so le 

en del darila. Drugi del, ki se ga starejši še bolj 

razveselijo, pa je skupno druţenje in klepet ob 

prijetnem vzdušju prihajajočih praznikov. Članice 

Ţupnijske Karitas Libeliče so razveselile preko 

štirideset starejših občank in občanov.  

Za veliko veselje je včasih potrebna le malenkost! Čestitamo! 
 

Korajža je v Libeličah doma – IV! 
Kljub slabim vremenskim okoliščinam 

se je v nedeljo, 2. februarja popoldan v 

dvorani gasilskega doma zbralo lepo 

število ljudi. Prišli so si ogledat 

tradicionalno prireditev »Korajţa je v 

Libeličah doma«, katere pobudnik je 

Joţica Srebotnik Zalesnik. Tokrat so se 

libeliški muzikantje, pevci in igralci 

domačinom pokazali ţe četrtič. 

Podpredsednica Simona Jerčič 

Pšeničnik je pozdravila navzoče ter povedala par uvodnih besed. Prireditev je 

povezovala Sabina Pšeničnik. Uro dolg program je kar prehitro minil, zato so za drugo leto napovedali več točk in k 

sodelovanju povabili še več »korajţnih« domačinov.  

Spoštovani bralci Libeliškega GLASNIKA,  nekateri opisani dogodki so se zgodili že kar nekaj časa nazaj. Objavljeni so bili na naši 

spletni strani. V papirni obliki pa jih objavljamo tudi za tiste, ki spleta ne obiskujejo. 

Hvala za razumevanje in prijetno branje. Urednik. 

Leto XXIII  Številka: 1 

Naklada: 170 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  april  2014 

http://www.libelice.si/


Turistična izvidnica! 
V nedeljo, 16. februarja letošnjega leta je tik pred kosilom zazvonil telefon. Prijazen 

ţenski glas iz TIC (Turistično informativne pisarne) Dravograd, mi je povedal, da imajo 

dve turistki, ki bi si radi ogledali Libeliče. Malo nejevoljen sem dejal, da je ravno čas 

kosila in poleg tega je v ţupnišču vse »nakramano« ker se delajo novi sanitarni prostori. 

»Od kod pa sta?« sem bil radoveden. »Iz Belorusije,« je bil 

odgovor. No ja, kako sta pa ti dve zašli v naše kraje, sem 

pomislil in vprašal, kakšen jezik pa govorita. Odgovor, da 

samo angleško in belorusko mi ni dosti pomagal. »Kaj pa 

nemško? V angleščini nisem toliko vešč, «sem bil odkrit. Po kratkem premoru dobim 

odgovor, da samo angleško in da ni niti potrebno kaj govoriti, le da bi si stvari, ki jih 

imamo za pokazat, radi ogledali. »Dobro, naj prideta na parkirišče sredi vasi,« sem bil 

odločen, »tam se dobimo.« In smo se res. Dve prijazni dekleti sta se pripeljali z avtom LJ registracije in nasmejani 

izstopili iz avta. »Hello!« sem ju pozdravil, se predstavil in počakal, da sta se tudi onidve. Povedal sem, da moja 

angleščina ni na zavidljivem nivoju, da pa se z njo da sporazumevat in naj mi ne zamerita, če bom kakšno stvar povedal 

malo drugače, kot je normalno. In smo šli na ogled naših zgodovinskih in etnoloških znamenitosti. Ves čas sem se trudil, 

da bi jima predstavil našo zgodovino najbolj razumljivo in seveda verodostojno. Po uri in pol ogleda smo se poslovili na 

parkirišču. Gostji z zahvalo za trud in vse kar sta novega spoznali, jaz pa s povabilom, da naj prideta poleti, ko vse cveti 

in je narava še lepša kot sedaj. Nič posebnega, bi dejal, pač obisk dveh turistk, ki sta nekaj slišali o Libeličah, pa sta si to 

ţeleli ogledat. Nič posebnega pa je res bilo le do tedaj, ko sem prejel pošto iz Občine Dravograd, da Dravograd sodeluje v 

Dnevnikovi turistični izvidnici in, da sta »izvidnici« bili zelo zadovoljni s sprejemom v vseh delih občine, vključno z 

Libeličami.  

Rezultati akcije so bili objavljeni v časopisu Dnevnik, iz katerega smo vzeli naslednji del članka: Do turistov najbolj 

prijazne kraje so izbirali bralci časnika Dnevnik, poslušalci Radia Veseljak in pa strokovna komisija.  

Med zmagovalce so se uvrstili Črnomelj, Kranjska Gora in Dravograd. 
 

 Območna revija pevskih zborov! 
»Območna revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih 

skupin«, se je glasil polni naslov prireditve v soboto, 22. 

februarja, v dvorcu 

Bukovje v 

Dravogradu, na 

katerem so nastopili 

tudi pevci iz Libelič. 

Naše barve so 

zastopali v mešanem 

sestavu pod 

vodstvom Zdravka 

Ridl.  Libeličani so od osmih sodelujočih zborov in skupin 

nastopili prvi. Predstavili so se s pesmijo v priredbi Tadeje 

Vulc Pesem (Oto Čeru), nadaljevali s pesmijo Pozdrav 

Koroški, Matije Tomca in zaključili s Srečen je kdor 

glasbo rad ima Luigija Denza v priredbi Tadeje Vulc. 

Prireditev ni bila tekmovalnega značaja, kljub temu pa bo 

za strokovno oceno poskrbela Danica Pirečnik, ki je bila 

strokovna spremljevalka prireditve.  V dvorani dvorca se je 

zbralo okoli 80 do 100 obiskovalcev, kar je veliko in ob 

enem malo za občino Dravograd, ki šteje preko 8000 

prebivalcev, sam Dravograd pa skoraj polovico tega. 

Predstavnik organizatorja IO JSKD Dravograd in voditelj, 

gospod Robert Preglav je bil z obiskom kljub temu 

zadovoljen, saj ocenjuje, da je v porastu. Ob duhovitem 

vodenju prireditve smo obiskovalci doţiveli prijeten pevski 

večer. Potrdimo lahko Robertove besede, ki je dejal, da 

vsaka pesem najde svojega pevca in vsaka pesem najde 

svojega poslušalca, še posebej takrat, ko je zapeta iz srca. 

Sodelovali so: Mešani pevski zbor Libeliče (16 pevcev), 

Mešani pevski zbor Črneče (18 pevcev), Ţenski pevski 

zbor Društva invalidov Dravograd (14 pevk), Moški pevski 

zbor Društva upokojencev Dravograd (14 pevcev), Ţenski 

pevski zbor Lipa iz Dravograda (19 pevk), Moški pevski 

zbor Šempeterski pavri iz Otiškega Vrha (12 pevcev), 

Moški pevski zbor Štefan Goršek »Čaki« iz Šentjanţa in 

Dravograjski sekstet. 

Pust 2014! 
Na pustno soboto leta Pustovega 2014 je za kratek čas 

prevzel oblast pustni ţupan Libelič. Številne zbrane 

podloţnike je nagovoril s svojim stalnim pozdravom »En 

lep pust« in jim dal napotke o dnevnem redu dogajanja na 

vasi. Staro in mlado (teh je bilo več) je usmeril po cesti 

proti edinemu trikotnemu kroţišču v Evropi in jih opozoril, 

da naj se okrog njega 

pazljivo obrnejo in 

pridejo nazaj na 

»pustni trg«, kjer 

bodo potekale 

govorance in 

podelitev nagrad za 

najbolj pristne 

maske. Seveda bo 

tudi pustno rajanje in sladkanje s krapi in čajem. Na čelo 

kolone se je postavila godba, ki pa ni bila iz Libelič, ampak 

je bil Šempetrski šopek iz druge pustne občine. Pustna 

skupnost Libeliče namreč ne premore glasbeno 

(u)nadarjenih godcev, ki bi bili sposobni skupaj zaigrati 

kakšen pustni marš. No, gostje so pa vedno dobrodošli. 

Med pisano mnoţico pustov se je našlo vseh vrst 

predstavnikov. Od strašil, Kekčeve druţine, čarovnic, 

vitezov, princesk, likov iz risank in še bi se dalo naštevati. 

Seveda ni manjkal tudi pusti ţupnik, ki je izvedel rekordno 

kratek blagoslov, ki pa bo po njegovem drţal do drugega 

pusta. Pustna skupnost (v katero spadajo kulturniki in bivši 

ţupan) je organizirala tudi dobre krape (krofe) in sladek 

čaj. Vsega je po neumornem ponujanju pošlo. Veselo 

rajanje je še kar nekaj časa trajalo, nato pa se je končalo. 

Pa kaj bi dogodek predstavljali v pisni obliki, ko pa 

slikovni material pove več. V galeriji slik najdete opisane 

dogodke. V svojem nagovoru je pustni ţupan povedal 

nekaj iz zgodovine našega kraja, da mlajši ne bi pozabili, 

da je vse kar imamo, bilo treba nekoč  ustvariti.  

Do naslednjega srečanja na vasi pa »En lep pozdrav«. 

Članke brez podpisa je prispeval urednik! 



Del libeliške zgodovine na 4! 

1154 
Singer postavi nastanek libeliške fare med leti 1132 in 1154, ker je Pelegrin dne 20. oktobra 1154 izročil 

Libeliče ( »plebem, quae est Liwuelich«) samostanu korarjev v Dobrli vasi. 

1834 Pouk se je vršil še vedno v pisarni graščine, ki je danes onkraj meje. Šolo je obiskovalo pa le še 10 otrok. 

1864 V letu je umrlo 46 ljudi, od tega 5 za tifusom 

1884 so pokopališče v Libeličah proti severu za 91 m razširili in uro v stolpu uredili 

1904 

1. marca je objavil ţupnik Anton Vogrinec knjigo z naslovom: Nostra maxima culpa! Knjiga je bila 

deleţna »pohvale in kritike v isti meri«, je zapisal avtor sam, prišla pa je na index, ker je bila kritika 

cerkvenih razmer za tedanji čas preostra. Ţupnik Vogrinec se je 22. junija 1904 z izjavo podvrgel odločitvi 

kongregacije. 

Ob poţaru pri Pavlu je prišlo do polemik v »Kärntner Wochenblatt« in »Lavanttaler Bote«, kjer so poţarni 

brambi Libeliče očitali, da je prišla prepozno in svoje delo ni korektno izpeljala… 

1914 
Nakupil se je svet, kjer je bila nekdaj Kroparjeva bajta. Graščak je nekaj časa bil proti razširjanju 

pokopališča tja, potem pa je privolil. 

1924 

Ţupnik tarna nad prevelikim številom zabav v vaških gostilnah. Štiri »skoraj mestno opremljene gostilne 

za 630 prebivalcev« vabijo k popivanju. »Moraličen čut je v velikem številu prebivalstva izginil…. 

… je takratni libeliški ţupan Ivan Štaudeker pd. Prajz še vedno preurejal zadeve ločitve občine. Za razvoj 

kmetijstva je bil napravljen šolski vrt za poučevanje mladine. 

1934 14. avgusta 1934 je v Tribeju pri Blasniku med domačimi ljudmi umrl ţupnik Jernej Pšeničnik star 61 let 

1934 

Cerkev je dobila cementni spodnji ustroj in na novo so jo prebarvali.  Od septembra 1933 do 26. maja 

1934 velikanski naval Avstrijcev v Libeliče, včasih dnevno nad 200. Nato je avstrijska vlada prepovedala 

nakup moke tukaj. 

… so Avstrijske oblast popolnoma zaprle drţavno mejo zaradi beguncev. Libeliški trgovci so izgubili svoj 

veliki trg. Na meji je Pogranična četa dokončala gradnjo karavle, do katere so napeljali telefon. Sredi leta 

so na vasi ţe 4 radioaparati. 

… 7.7. poţar na hiši Štiftar Marije – uspešno lokaliziran in pogašen 

1944 

23.2. poţar na gospodarskem poslopju Jurija Šimon in Jurija Kristan je povzročila iz letala vrţena 

zaţigalna bomba. 

23. – 24. julij je bila pobita Sabodinova druţina, kmetija pa poţgana. 

1954 

… so začeli z elektrifikacijo Libeliške in Črneške gore pod vodstvom Ivana Močnika pd. Rjaka in 

šolskega upravitelja Alojza Kosa. Financiranje so krili s sekanjem lesa, za katero so dobili izredna sečna 

dovoljenja. Prosvetno društvo Saberčnik uprizori igro »Nesrečni baron« v kateri nastopa sedem ţensk in 

sedem moških 

1954 

Pozimi so bile ţupniku zaklane tri krave za davek…Krompir je imel nizko ceno. Dne 3.7. so na sredi vasi 

postavili spomenik Sabodinovi druţini… Buču, Sevčniku in Dobrniku so zaradi agrarne reforme vzeli 

nekaj zemlje. 

1964 Kmetje delajo ob nedeljah doma, in je obisk cerkve bolj slab. 

1964 
… je bila v vasi vsako soboto zvečer kinopredstava in vsako soboto je prišla tudi frizerka iz Dravograda. 

Ob praznikih je vozil avtobus. 

1974 
Pouk je v ţupnijski pisarni ali cerkvi ob nedeljah po maši za birmance in prvoobhajance, ker čez teden ni 

rednega obiska po skupinah. 

1974 

4. julija je bila svečana otvoritev nove asfaltne ceste Dravograd – Libeliče. Z novo ustavo in spremenjeno 

samoupravo so Libeliče postale samostojna krajevna skupnost (prej vaški odbor). Na šoli so odprli otroški 

vrtec. Izvedli so referendum o samoprispevku za cesto. 

1984 

… so zazvonili novi telefoni v več kot 80. hišah. Na cesti proti pokopališču je bilo potrebno izdelati 

zaščitno ograjo. Problem pridobivanja gramoza se je nadaljeval. Vodovodni odbori so pripravljali popolno 

novo izgradnjo vodovodne linije do vsake hiše. Stara linija je bila stara ţe preko 60 let. 

1994 ..libeliško šolo je obiskovalo 23 otrok v štirih razredih… 

2004 

Ročnodelski kroţek, ki ga organizira aktiv Društva kmetic, je uspešno  izvedel razstavo ročnih del v 

ţupnišču. 1. maja je bila na mejnem prehodu Libeliče svečana prireditev, posvečena vstopu Slovenije v 

Evropsko unijo. 

… akcija o izgradnji kabelsko razdelilnega sistema v KS Libeliče je v fazi podpisovanja pogodbe o 

obročnem odplačevanju  in začetkom izgradnje…v gasilskem domu je prva kino predstava KTV 

Dravograd.  

… projekt »kanalizacija« je v zaključni fazi… začetek izgradnje ţarnega zidu…Člani Lovske Druţine 

Libeliče so namestili označevalne table v KS… zaključil se je projekt »Ţivimo zdravo«… prvi začetki 

ločenega zbiranja odpadkov…mladi gasilci iz Libelič so na drţavnem prvenstvu kviza gasilske mladine 

premagali vso konkurenco in postali drţavni prvaki. Naslov so prisluţili Ana Pšeničnik, Nastja Perovnik 

in Klemen Kos 

2014 Se dogaja! 

 



Športni dosežki Nuše in Nike! 
Sestri Nika in Nuša Perovnik ţe nekaj časa uspešno nastopata za Judo klub Acron iz Slovenj Gradca. Tako sta v zadnjem 

času dosegli kar precej odmevnih rezultatov. 

Nuša je v soboto, 8. februarja 2014, na drţavnem 

prvenstvu v judu za starejše deklice v Slovenj Gradcu, 

ţe drugič zaporedoma osvojila naslov drţavne 

prvakinje. V kategoriji do 48 kilogramov je suvereno 

premagala vse nasprotnice in si s tem priborila prvo  

mesto. V zadnjem času pa je dosegla tudi druge dobre 

rezultate: 1. mesto na turnirju v Lendavi, 1. mesto na 

turnirju v Trstu, 2. mesto na mednarodnem turnirju 

Koroška open, 1. mesto na turnirju v Novem mestu. V 

Podčetrtku je 18. decembra 2013 prejela bronasto 

priznanje Judo zveze Slovenije in sicer za 3. mesto, v 

kategoriji starejših deklic, v tekmovanju za Slovenski pokal leta 2013. 

Nika pa je na letošnjem drţavnem tekmovanju, v kategoriji kadetinj, osvojila 5. 

mesto, 1. mesto za pokal Pohorskega bataljona, 2. mesto na Novoletnem turnirju v 

Celju, prav tako je osvojila 2. mesto na Kup Like v Zagrebu, 5. mesto na 

mednarodnem turnirju Koroška open 2013, katerega so se udeleţili judoisti iz 19 

različnih drţav. Dosegla je tudi 2. mesto  na tekmovanju v Ljutomeru in 3. mesto na 

turnirju v Zagrebu. S svojimi rezultati pa je pripomogla tudi k osvojitvi 1. mesta 

mlajših kadetinj Judo kluba Acron Slovenj Gradec , v tekmovanju za Slovenski pokal 

leta 2013. 

Zadnji uspeh: 12. in 13. aprila se je Nuša udeleţila 29. mednarodnega turnirja »Pokal 

Beţigrad 2014« in osvojila zlato medaljo v svoji kategoriji (do 45kg).  Nuša je najprej 

premagala Italijanko, v polfinalu Srbkinjo in v finalu še domačinko iz JK Beţigrad. 

Nuša Perovnik 

Iskrene čestitke za vrhunske športne dosežke. Libeličani smo ponosni na vaju! 
 

Turnir v pikadu! 
Kot so lansko 

leto, ob prvem 

organiziranem 

turnirju v pikadu 

v Libeličah, 

obljubili člani 

Športnega 

društva, jim je 

letošnja 

organizacija 

zopet uspela. Tekmovanje so organizirali 15. februarja in 

ga tokrat izvajali na več avtomatih. Zopet pa v dveh delih. 

Pozno popoldan za mladino in v večernih urah za članice 

in člane. Od mladih se je tekmovanja udeleţilo  pet deklic 

in šest fantov. V skupini starejših od 16 let pa je 

sodelovalo 9 ţensk in 29 moških. Najboljši so na 

fotografijah! 

 

 

 

 

 

 

Nova pridobitev v župnišču! 

Potrebe po »javnih« sanitarijah so ţe kar nekaj časa 

predmet razprav na sestankih društev. Po odločitvi 

farnega ţupnika , da bodo v pritličju ţupnišča en 

prostor predelali v sanitarije, je to sedaj realnost. Pod  

strogim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije so prostori skoraj dokončani. 

Urejeni so tako, da omogočajo uporabo tudi invalidom. 

V prostorih ţupnišča so uredili tudi  kuhinjo, ki bo za 

uporabo manjšim skupinam verouka ali podobnih srečanj. Ţupnik Franček Kraner  je povedal, da so poravnali tla v 

»veliki » kleti in je ta dobila lepši izgled.  
 

POVABILO NA KULTURNI DOGODEK!   

KPD Libeliče vabi na ogled mjuzikla »BILA SVA MLADA OBA » z glasbo bratov AVSENIK, v Pliberku, dne 24.4.2014 

Organiziran avtobusni prevoz financira društvo. Avtobus bo iz Libelič odpeljal ob 19
h
. Za vstopnico pa bo treba odšteti 15 €. 

Prijave zbirajo: Simona Jerčič Pšeničnik tel.: 051 304 873, Irma Knez tel.: 041 375 192 ali 8789882, Janca Ferk tel.: 031 352 784 

Še je nekaj mest- vljudno vabljeni! 


