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Vsem krajanom KS Libeliče voščim mirne in zadovoljne Božične praznike. V letu, 
ki prihaja, pa vam vsem želim čim prijetnejše bivanje v naši krajevni skupnosti, 
čim več veselega druženja s sosedi in seveda obilico osebnih in poslovnih uspehov. 
Imejte se lepo. 

                                                                        Predsednik Sveta KS, Branko Ferk 
 

 

 
Novo leto je čas, ko je narava ujeta v led in mraz, a v človeških srcih se razcveta pomlad  
s prijazno besedo, z nasmehom na ustih, s toplo dlanjo, ki si jo stisnemo za srečo. 
Spoštovane krajanke in krajani KS Libeliče, vsem vam in vašim najbližjim želimo vesel Božič 
ter veliko sreče in zdravja v prihajajočem letu, 2011.                                                                               

Vaša županja, Marijana Cigala s sodelavci  
 

 
Ni cvetja na tratah ledenih, utihnila sta log in gaj, tema zagrnila je zemljo kot mrak, ki 
zatemnil je raj. A glejte obzorje se svita: Brezmadežna v dalji žari, v adventnem času 
naznanja vse lepše in srečnejše dni. Prihaja veselje rešenja, v zornicah se nam že iskri, 
prihaja Zveličar premili: zravnajmo vse krive poti. Vse novo naj v srcih postane, kar je slabo 
naj zamre, In tiha nedolžna ljubezen naj v srcih za božič cvete.                                                           
                                                                                                            (Vir: Vinko Vodopivec, Ni cvetja) 

Vsem svojim faranom in krajanom želim veliko upanja, miru in sreče ter vam 
kličem: vesel Božič;  zlasti vsem bolnikom, ostarelim, našim preiskušanim bratom in sestram veliko korajže, v 
Novem letu 2011 pa veliko milosti in blagoslova. 
                                                                                                                              Franček Kraner, župnik s svojimi sodelavci 
 

Vsem krajankam in krajanom KS Libeliče želimo veliko zadovoljnih in uspešnih dni 
ter osebne sreče v Novem letu 2011!                                 

                                                                                                         Kolektiv INTEROKNO                  
Za podpisane članke odgovarja avtor! Nepodpisane članke je prispeval urednik. 

Leto XIX    Številka: 2 
Naklada: 170 kom. 
Urednik: Adrijan Zalesnik 
Lektor: Irma Knez 
V Libeličah, december 2010 



PREGLED DELA KPD LIBELIČE V LETU 2010! 
2009. leto smo končali s prireditvijo 
in izdajo zbornika ob 60 – letnici 
KPD. Že takrat smo začeli z vajami 
za igro »Mož, ki si ne upa« in tudi 
odlomek predstavili na tej prireditvi. 
V zimskih mesecih letošnjega leta 
smo z vajami pridno nadaljevali, 
bilo jih je preko 40. Igra je bila kar 
zahteven projekt, osvojiti je bilo 
treba veliko besedila in tudi scena, 
za katero so poskrbeli naši igralci, 
se je v prizorih pogosto menjavala. 
Premierno predstavo  smo imeli 10. 
aprila v gasilskem domu, obiskalo 

jo je 108 oseb. Tudi naslednji dan pri ponovitvi je bil obisk zelo zadovoljiv. V aprilu smo imeli predstave še v Šentjanžu, 
Šentilju pri Mislinji in v Črnečah. V maju pa smo igrali v Podgorju, na Selah in še enkrat doma v Libeličah. Ker je bilo 
vloženega veliko truda, smo se odločili, da bomo še v tej sezoni nastopali z isto igro. Po več kot polletnem premoru smo 
začeli z obnavljanjem že naučenega in v naslednjih mesecih načrtujemo še nekaj gostovanj: v Dravogradu, na Prevaljah, v 
Avstriji in morda še kje. 
Ostale aktivnosti društva: 
Naše ljudske pevke so sodelovale na prireditvi ob Dnevu žensk, v aprilu pa so sodelovale na srečanju ljudskih pevcev in 
godcev v Bukovju. V juniju smo pripravili program za prireditev »Od lipe do lipe«. 
Julija smo se že petič udeležili kmečkih iger v Čezsoči pri Bovcu. Letos sicer nismo zmagali kot prejšnja leta, smo imeli  
pa spet kerlca iger – najmočnejšega na kmečkih igrah. To je bil Miran Perovnik. 
Tradicionalno jesensko druženje ali dan odprtih vrat, oziroma krajevni praznik, 3. oktobra, je bil tudi letos dobro obiskan. 
Ker je bil čas predvolilne kampanje lokalnih volitev, niso manjkali tudi kandidati za bodoče župane. Ob tej priliki je bila 
otvoritev nove muzejske zbirke o šolstvu v Libeličah in položitev temeljnega kamna za mrliško vežico. 
Seveda je bilo treba vse aktivnosti načrtovati na sestankih, se udeleževati sestankov na JSKD v občini in se povezovati ter 
načrtovati skupne aktivnosti s KS in gasilci. 
Naše investicije v letu 2010: 
Plačali smo pleskanje in električne inštalacije za nov razstavni prostor v župnišču o zgodovini šolstva. 
Nabavili smo novo ozvočenje za potrebe KS, KPD in PGD Libeliče. Kupili smo tudi prenosni računalnik, projektor in 
platno pa je nabavila krajevna skupnost, načrtujemo namreč možnost multimedijske predstavitve kraja. 
Pomagamo v tretjinskem deležu pri prenovi pisarne in mladinske sobe v gasilskem domu, prav tako pri nabavi kurjave. 
Tudi za sceno naše igre smo porabili sredstva, prispevali smo nekaj za strokovno ekskurzijo, za jesensko druženje in za 
bluze za pevke. 
Načrtovanje za prihodnje: 
V kratkem načrtujemo ogled gledališke predstave. 
Okrog kulturnega praznika načrtujemo prireditev »Pokaži, kaj znaš«. Prosimo vse, ki bi se želeli predstaviti, da se 
prijavite. 
Simono Pšeničnik smo poprosili, da bi z našo mladino pripravila mladinsko predstavo za pomladne mesece. 
Zelo veseli bi bili, da bi se kdo od mladih ali malo manj mladih vključil v turistično sekcijo našega društva kot vodič 
turistov. 
Za konec pa želim v imenu društva vsem krajanom in krajankam prijetne praznične dni, v prihodnjem letu pa vse 
najlepše. 
                         Predsednica KPD LIBELIČE 
                            Jožica Srebotnik Zalesnik 

Nekaj poezije!  (Pesmici je po pripovedovanju svojega očeta zapisala Jožica S. Zalesnik) 
 

Koline 
Jure s puš'o šel na Kras 
v polževo je dolgo vas. 

Sam župan je ponj poslal, 
da bi polža jim zaklal. 

 

Jure vzel je oster nož., 
Šel je s četo hrabrih mož.. 

Prijel je polža za roge, 
nož potisnil mu v srce 

 
In županova gospa 

s praznim piskrom je prišla, 
da bi polovila kri, 
a krvi nič bilo ni. 

 

Žalovali so možje, 
jokale so vse gospe, 

vzdihovala je vsa vas, 
ker ni bilo nič klobas. 

Očetova ura 
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. 

 

Će 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 že 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. 



Vrtec v živalskem vrtu! 
V začetku meseca oktobra 
smo se otroci in starši vrtca 
odpravili v Živalski vrt v 
Ljubljano. Že predhodno 
smo v vrtcu spoznavali 
različne živali, jih 
poimenovali in se igrali 
razne igrice. Komaj smo 
čakali na soboto, da smo se 
usedli na avtobus, s 
katerim se je večina otrok 
peljala prvič. Še posebej 

lepo  je bilo, ker so bili z nami starši, bratci in sestrice. V živalski vrt 
smo prišli v času, da smo si lahko ogledali hranjenje in vragolije 
morskega leva, pobožali smo zajčka, najpogumnejši pa smo si okrog 
vratu dali tudi pravo kačo. Ogledali smo si še leve, tigre, žirafe, slone ... 
in še veliko drugih živali. Po ogledu smo imeli še toliko časa, da smo se 
igrali na igralih, ki so bila še posebej zanimiva. Okrepčali smo se z 
malico, ki smo jo imeli v nahrbtnikih, se fotografirali in se odpravili 
proti domu. Pot domov nam je hitro minila, saj je večina otrok od 
utrujenosti in polna lepih doživetij  zaspala. Dan nam je hitro minil, 
ostal pa nam bo lep spomin na prijetno druženje otrok in staršev.     
 
                                                                     Vzgojiteljici Zala in Valerija 

Jesensko dekoracijo na rondoju je 
zamenjal adventni venec! 

Na pobudo Ivanke Pšeničnik je tudi letos 
jesensko dekoracijo zamenjal adventni 
venec.  Pletle so ga pridne roke pri 
Hriberniku, tudi male ročice z Gašperjem na 
čelu so pomagale. Naročena je bila še prva 
pošiljka snega in nas postavila na realna tla, 
da se vendarle bliža konec koledarskega leta.  
Naš venec krasi rondo na začetku Libelič. 
Zahvaljujemo se Svečarstvu Perovnik, ki  že 
nekaj let poskrbi, da na vencu vsako nedeljo 
do božiča zagori nova sveča. 
                                Simona Jerčič Pšeničnik

Nekaj o delu krajevne organizacije RK Libeliče! 
Poslanstvo Krajevne organizacije Rdečega križa Libeliče (KORK)  je izvajanje programov v 
korist  ljudi, ki so pomoči potrebni. Zaradi vsakodnevnega porasta ljudi in družin, ki so 
socialno ogroženi in potrebni pomoči, je naš cilj, da jim vsaj malo poskušamo omiliti njihove 
stiske. KORK Libeliče s svojimi krvodajalci vsako leto tudi prispeva pri oskrbi s krvjo  v 
Republiki Sloveniji. Vsem krvodajalcem se iskreno zahvaljujemo za njihovo humanost. Da 
pa lahko uresničujemo svoje poslanstvo in izvedemo vse aktivnosti, potrebujemo 
prostovoljce, ki s svojim nesebičnim delom opravljajo te  naloge. Delo, ki ga opravljajo je za 
našo organizacijo in s tem pomoči potrebnim neprecenljive vrednosti. Hvala vsem 
prostovoljcem za njihovo pomoč.  
Nekaj aktivnosti, ki smo jih opravili v letu 2010: krvodajalstvo poteka po programu OZRK 
Dravograd, trikrat smo delili pakete socialno ogroženim družinam, prispevali denarna 
sredstva za delavce Preventa, en otrok je preko RK letoval na Debelem Rtiču, na koncu leta 

obiskujemo naše starejše krajane in jih obdarimo s skromnimi darili, skupaj s KS Libeliče in Karitasom organiziramo 
srečanje starejših, bolnih in invalidnih, prispevamo denarna sredstva za obdaritev otrok ob obisku dedka Mraza,   v tednu 
Rdečega križa smo organizirali merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi 
Vse te naše dejavnosti so povezane s finančnimi sredstvi, ki jih pridobimo s članarino naših članov in s prostovoljnimi 
prispevki od koledarjev. Iskrena hvala vsem, ki ste  nam s svojimi prispevki pomagali uresničevati naše aktivnosti. 
Resnično  bogastvo človeka je dobro, ki ga stori drugemu. Potrebo po pomoči sporočite predsednici KORK Libeliče, 
Hedi Hudej, na telefon: 02 87 20 200 
Vesele božične praznike ter srečno novo leto 2011 vam želi  odbor KORK Libeliče! 

                                                                                                                                 Predsednica KORK Libeliče 
                                                                                                                                               Heda Hudej 

 

Dejavnost vodovodnega odbora pri Vodovodni skupnosti Libeliče! 
V letošnjem letu smo na javni vodovod priključili župnišče. Zahvala gre članom PGD Libeliče, ki so nam pomagali pri 
izvedbi. V načrtu je bila tudi ureditev novega zajetja na mestu, kjer je bilo prej župnijsko zajetje, vendar nas je prehitela 
zima. Urejanja se bomo lotili zgodaj spomladi, bo pa zahtevno - tako delovno kot finančno. 
Z letom 2011 pričnejo veljati novi predpisi glede javnih vodovodov. Kljub 'grožnjam' s strani države pa se je pokazalo, da 
to ne pomeni ničesar pretresljivega. Prvotne napovedi, da bo potrebno vodovod dati v upravljanje Komunali ali drugemu 
podjetju s koncesijo, se niso uresničile. Vodovodni odbor mora zgolj imenovati upravljavca, ki je lahko katerakoli fizična 
oseba. Nove spremembe se napovedujejo za leto 2015, vendar upamo, da tudi takrat spremembe ne bodo velike. 
Kakovost vode je dobra; Vodo redno vzorči Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, manjša odstopanja so 
bila odkrita zgolj jeseni, ko je bilo izvedeno tudi kloriranje. 
Mandat sedanjega vodovodnega odbora se izteka. V pričetku novega leta bo sklican občni zbor, na katerem bodo izvoljeni 
novi člani odbora.  
                                                                                                                                         Tajnik VO Libeliče  Peter Verneker 



Na obisku pri gasilcih! 
V začetku novembra smo bili povabljeni v Gasilski dom, da bi 
osvežili znanje o varnosti pred požari ter si ogledali gasilsko 
opremo. 
Učenka 4. razreda se tako spominja dogodka: 
Kot vsako leto so nas tudi letos gasilci povabili na ogled 
gasilskega doma. Bil je petek, ko smo se v koloni odpravili do 
gasilskega doma. Tam sta nas že čakala gasilca Smiljan in Rok. 
Povabila sta nas, da si ogledamo notranjost in opremo, ki jo 
premorejo naši gasilci. Pokazala sta nam predmete, ki so 
nevarni za požar ( luč, sušilec za lase, vžigalnik, likalnik in 
vžigalice ). Nekateri smo se opogumili in odšli k mizi, na kateri 
so bile te stvari. Vsi, ki smo si izbrali kakšen predmet, smo 
morali opisati, za kaj ga uporabljamo in kdaj ga ne smemo. Rok 
si je oblekel gasilsko obleko za gašenje požarov. Nadel si je 
hlače, škornje, jakno, zaščitno masko, čelado in rokavice. 

Pokazal nam je tudi voki – toki, s katerim se pogovarjajo v nujnih primerih. Imajo več vrst opreme – opremo za požare in 
za poplave. Uporabljajo pa tudi različne uniforme. Ene so namenjene za tekmovanja, druge za svečane priložnosti. 
Odšli smo tudi na parkirišče. Tam sta Rok in Smiljan pripravila manjši 
ogenj. Razložila sta nam, kako ga pogasimo in vsak od nas je imel 
priložnost, da to poskusi. 
Nato smo se peljali še z gasilskim avtom. Našo skupino je Rok peljal do 
čistilne naprave in nazaj. Ko sta se vrnila oba gasilska kombija, smo se 
ponovno zbrali pred gasilskim domom. Odšli smo v garažo, Rok in Smiljan 
pa sta vsakemu dala čelado. Tako smo za konec s čeladami naredili še 
skupno gasilsko sliko. 
Patricija Rožej 
Članoma GD Libeliče se zahvaljujemo za zanimivo razlago ter za pestro 
predstavitev nalog in aktivnosti gasilca. 
Preden smo se razšli, so učenci obljubili, da bodo risali in slikali na temo 
»Požar», njihovi izdelki pa bodo predstavljeni na naslednjem občnem zboru GD Libeliče. 
                                                                                                                                                                        Helena Knez 
 

Izlet v Prlekijo! 
Erika je rekla, da je treba porabiti denar, ki smo si ga gospodinje prislužile s 
peko peciva za razne prireditve v kraju. Seveda ga je najbolj smotrno porabiti 
za izlet; je zabaven, poučen, pa še gospodinje imamo prosti dan. Kam? 
Odločitev je padla, da v Prlekijo. 
Glavni cilj je bila prleška prestolnica Ljutomer. Tja smo prišli z debele pol ure 
zamude, ker nismo vračunali vmesnega postanka. Prezebla vodička nas je od 
kraja grdo gledala, pozneje pa se je otoplila, kajti dobra volja, ki smo jo 
pripeljali s seboj in ki smo jo na avtobusu pridno negovali z raznimi »tekočimi« 
zadevami, je tudi njo ogrela. 
Ljutomer je po svoje zanimivo mesto. Tam se je rodil slavist dr.Franc Miklošič, 

tam so stekli prvi kadri slovenskega filma, tu je bil prvi slovenski tabor in tu so se tudi začele kasaške dirke in se še danes 
odvijajo na modernem hipodromu. seveda bi bilo mnogo bolje, če bi bil dan prijaznejši, nas pa je v megli in hladu vedno 
bolj zeblo in nazadnje smo bili kar veseli, da smo prišli z zamudo, ker bi sicer ogled trajal dve uri.  
Pot nas je dalje vodila v keramično delavnico, kjer so nam demonstrirali nastanek lončene posode. Peč v kateri se 
keramika žge, je bila še topla, in je tudi nas pogrela. Imajo tudi majhen muzej lončevine in trgovinico kjer se je dalo tudi 
kaj kupiti.  
Sedaj pa je nastopil čas za kosilo. Že na avtobusu so se nam cedile sline, ko nam je vodička opisovala prleške dobrote, 
katerih naj bi bili deležni tudi mi. Pa ni bilo tako. Čakalo nas je čisto klasično kosilo: dve juhi, dva tanka zrezka- pečen in 
ocvrt, restan krompir in solata. Edino, kar je malo dišalo po Prlekiji, je bila kuhana ajdova kaša. Res pa je bilo vse zelo 
okusno.  
Višek izleta pa je bil vasica Pristava v kmečkem muzeju na Pavličičevi domačiji. Na lepo urejenem dvorišču nas je sprejel 
gospodar, ki nam je na slikovit in humoren način predstavil pokrajino, vas, družino in to s tako komično igralskimi vložki, 
da smo imeli ves čas usta raztegnjena do ušes in kar pozabili na meglo, ki se nam je spet vztrajno zajedala v kosti. V hiši 
je bila soba z etnološko zbirko gospodinjskih in kmečkih predmetov, v drugi pa je bila s pomočjo časovnega traku 
prikazana zgodovina družine in kraja.  
Na obisku v vinorodnih krajih, še zlasti okoli Martinovega, je greh izpustiti obisk vinske kleti. Mi smo degustirali v 
Jeruzalemu. Štiri vrste vina, eno boljše od drugega, nam je predstavil sam vinski vitez.  
In bila je že trda tema, ko smo se odpravili proti domu. Preživeli smo lep in zanimiv dan, ki ga bomo še ponovili, le 
datum bomo morali spremeniti in seveda tudi kraj. 
                                                                                                                                                                                 Irma Knez



Intervju! 
Vprašanja  o nekaterih zanimivih temah v naši krajevni skupnosti sem zastavil predsedniku sveta KS Libeliče, županji 
občine Dravograd in članu Občinskega sveta občine Dravograd – našemu krajanu. Od predsednika Sveta KS Libeliče 
Branka Ferka in županje Občine Dravograd Marijane Cigala, sem odgovore prejel. Žal, pa so odgovore na vprašanja, 
zastavljena Milanu Primožiču, članu Občinskega sveta občine Dravograd, posredovali z OO SDS Dravograd, katerim pa 
vprašanj nisem poslal. Namen intervjuja ni  predstavitev strankarskih načrtov, ampak krajanom posredovati mnenje o 
zanimivih temah v KS Libeliče, s strani nosilcev funkcij.  
 
1. Kako ocenjujete zadnje lokalne volitve in kaj rezultati le teh pomenijo za prebivalce KS Libeliče? 
B.F.: Volivci smo svoj glas, kot vedno, zaupali tistim, ki so nas prepričali, da nas bodo popeljali v boljši jutri. Menim, da 
rezultati volitev niso presenečenje, saj v precejšnji meri sovpadajo z rezultati predhodnih javnomnenjskih raziskav. 
Po mojem mnenju rezultati minulih volitev za večino krajanov Libelič pomenijo zmago, saj so največ glasov dobile 
stranke in posamezni kandidati, ki so na koncu skupno dobili največ glasov in s tem svetniške sedeže v svetu občine 
Dravograd. Z večinskim deležem glasov so volivci Libelič podprli tudi dotedanjo županjo, gospo Marjano Cigala in ji s 
tem namenili še en mandat. Krajani Libelič pričakujemo, da se bodo predvolilne obljube svetnikov in županje realizirale v 
največji možni meri. Resničnost podanih obljub pa bomo lahko vsi skupaj spremljali v naslednjih štirih letih. 
 
Županja: Vesela sem, da so volitve za nami. Bile so najbolj naporne od vseh dosedanjih. So me prijetno 
presenetile, ker so se zame zaključile že v prvem krogu. Vsem, ki ste me volili, se lepo zahvaljujem.  
Rezultati podpore v Libeličah so bili visoki, zato se bom še posebej potrudila, da bom upravičila vaše 
zaupanje. 
 
2. Za projekt, ki ga že več kot 15 let želijo imeti v Libeličah, je bil položen temeljni kamen. Kaj sporočate 
krajanom o izgradnji mrliške vežice? 
B.F.: Temeljni kamen za »Poslovilno vežico« smo položili ob praznovanju krajevnega praznika. Leta 2008 nam je končno 
uspelo pridobiti vsa potrebna soglasja in kot rezultat je bilo v decembru 2008 tudi izdano gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo objekta. S tem se je torej prižgala zelena luč za začetek gradnje, vendar pa se je, kot nemalokrat, zapletlo pri 
finančnih sredstvih.V preteklem času smo zato iskali način, kako kljub temu omogočiti začetek izgradnje poslovilnega 
objekta. Občina Dravograd je našla rešitev v družbeno zasebnem partnerstvu z gradbenim podjetjem GiiP d.o.o., ki se je 
zavezalo, da bo kot investitor in hkrati izvajalec del,  v juliju 2011 predalo dokončan objekt »Poslovilna vežica Libeliče« 
v odkup  in uporabo občini Dravograd. Zgodaj spomladi se torej začne intenzivno delo na projektu. 
 
Županja: Vesela sem, da nam je končno uspelo to dolgoletno željo spraviti v življenje. Upam, da se strinjate z 
menoj? Zdaj ste na vrsti Vi, spoštovane krajanke in krajani, to bo vaš objekt. 
 
3. Turizem kot priložnost, bi lahko rekli v Libeličah. Vizualno podobo imamo najbolj razvito v občini, manjka pa 
nam gostinske ponudbe. Kako vidite v prihodnosti to panogo in kako konkretno boste s svojim delovanjem 
pomagali posameznikom, da si odrežejo svoj košček dohodka od tega? 
B.F.: Verjamem da ni Libeličana, ki na t.i. vizualno turistično ponudbo Libelič ne bi bil ponosen. Pohvalimo se lahko s 
kostnico, plebiscitnim muzejem, črno kuhinjo, etnološko zbirko in učno potjo Velika uharica. Seveda pa ne smemo 
pozabiti na vzletišče ultra lahkih letal in na lepo urejen »piknik plac« Rener. Posebej pa me veseli tudi dejstvo, da so se na 
kmetiji Buč začeli bolj intenzivno ukvarjati z gostinsko ponudbo, ki je v kraju zelo primanjkuje. Pri tem jim seveda v 
prihodnje želim veliko uspeha. Vzpodbudno pa je dejstvo, da se posamezne kmetije nagibajo k temu, da bi začele delovati 
v duhu turističnih kmetij. Že kar nekaj let na vseh  občinskih in krajevnih usmeritvah razvoja občine poudarjamo, kako 
pomembna je turistična panoga. Pametno bi bilo izkoristiti možnosti, ki jih ponuja vzletišče Libeliče – številnim 
obiskovalcem tega prostora ponuditi hrano in prenočišča. Izkoristiti je potrebno  naravne danosti reke Drave (čolnarjenje, 
splavarjenje, priprava lokacij za kampiranje) in možno izgradnjo kolesarskih poti Dravograd – Labot, Rener – Strojna, 
Šentjanž – Mislinja in prehod iz kolesarske poti Rener – Strojna na kolesarsko pot Dravograd – Labot s splavom. Seveda 
bi morala na pomoč pristopiti tudi občina.   
 
Županja: Nimam strahu, da v Libeličah ne bi znali popestriti turistične ponudbe tudi z dobro gostinsko 
ponudbo. Ste delovni, vztrajni, izvirni, neustrašni….. mi vam bomo pomagali, kar se najbolj da.   
 
4. Slabe lokalne ceste so stalnica za temo o komunalni dejavnosti v KS Libeliče. Kdaj lahko prebivalci Libeliške 
Gore (od Komeža dalje in do Fračnika) pričakujejo asfaltirano cesto? Ali se v upravnih organih naše občine 
razmišlja o asfaltni povezavi preko Libeliške Gore do Strojne in do Raven na Koroškem? 
B.F.: Pri načrtovanju, kdaj bo zgrajen ali obnovljen kateri del ceste, smo odvisni od vrstnega reda na občinski listi 
lokalnih cest, ki jih ima občina v določenem obdobju namen urediti. Tako se nemalokrat dogaja, da je izgradnja ali 
obnova določenega cestnega odseka za našo krajevno skupnost v planu, že naslednji trenutek pa občina te plane spremeni. 
Glede na program dela, ki je bil predstavljen v programu dela po krajevnih skupnostih, si lahko obetamo, da se bodo v 
bližnji prihodnosti asfaltirale naslednje ceste: Ajda – Strojna, Nedok z regulacijo potoka in Korešnik. Verjetno pa si lahko 
obetamo tudi, da bo skupni interes občin Dravograd in Ravne, da uredita asfaltirano hribovsko povezavo, ki bo 
prvenstveno namenjena kot povezovalna medobčinska turistična pot Libeliče – Strojna – Šentanel. 



Županja: O asfaltni povezavi preko Strojne na Ravne se že dolgo razmišlja in če bi bila finančna sredstva na 
razpolago, bi to delo bilo že zdavnaj opravljeno. Žal pa denarja za realizacijo ni. Tako država kot tudi EU ne 
sofinancirata obnove cest, občina pa je sama za tako veliko investicijo finančno prešibka. Kakor ste lahko do 
sedaj opazili, se trudimo s fazno gradnjo ceste na Libeliško Goro, katero smo uredili do Kumeža, v letu 
2012/13 nadaljevati, če bo le ugodno finančno stanje.    
 
5. Široko pasovno internetno povezavo bo v Libeličah dobilo kar nekaj gospodinjstev. Ali to pomeni, da bodo ta 
gospodinjstva gledala TV program drugega ponudnika kot tista, ki kabelsko povezavo že imajo? Ali bo v tej 
ponudbi razlika v programih in kolikšna bo cena priklopa na omrežje, ter mesečna naročnina novih priklopnikov? 
B.F.: Omrežje bo odprto, kar pomeni, da bodo prek njega lahko ponujali svoje storitve vsi zainteresirani ponudniki. 
Uporabniki bodo tako imeli na voljo širok nabor storitev in ponudb različnih operaterjev in se bodo ob priklopu na 
omrežje lahko sami odločili, katerega ponudnika bodo izbrali. 
 
Županja: Žal bi na ta sklop vprašanj težko odgovorila tako, da bi bili zadovoljni. Projekt širokopasovnega 
interneta za našo občino, kot še za nekatere druge občine, vodi Mestna občina Slovenj Gradec. Ne vemo še, 
kdaj bo možen priklop, kdo bo operater, kakšna bo cena. Projekt še ni zaključen. Na nekaterih področjih 
občine še ni položenega kabla. Po zagotovilih odgovornih na MOSG se naj bi projekt zaključil marca 2011, a 
je žal temu podatku težko verjeti. Že nič kolikokrat so bile obljube neizpolnjene, najprej maj 2010, pa 
september, november…, mogoče maj, 2011. Vendar bodimo optimisti, širokopasovno povezavo bomo 
vsekakor imeli, pač mogoče kakšen mesec kasneje kot smo pričakovali.   
 
6. Programi in želje skupnosti so velike. Katerim programskim točkam boste v svojem mandatu dali prednost? 
B.F.: Kot je bilo že večkrat omenjeno, je predviden program sveta KS Libeliče, program svetnikov političnih strank v 
svetu občine Dravograd in program županje občine za aktivnosti v KS Libeliče za obdobje od leta  2010 do 2014, v veliki 
meri usklajen. Predvidevam, da bodo programi s strani svetnikov občine potrjeni in  vneseni v  proračun občine,  saj gre 
za enak plan kot so ga v predvolilni kampanji sami predstavili volivcem in si s tem verjetno tudi omogočili izvolitev. 
Projekti, ki so prednostne narave so: izgradnja poslovilne vežice, izgradnja večnamenske dvorane pri Osnovni šoli, 
posodobitev športnega objekta na nogometnem igrišču, dokončanje turističnega objekta na lokaciji Rener v sklopu 
projekta »Drava kot priložnost«, asfaltiranje lokalnih cest v KS Libeliče in ureditev peš poti ter pločnikov z ustrezno 
razsvetljavo 
 
Županja: Res je veliko potreb, pa še več želja, vendar sem prepričana, da se ne pričakuje izpolnitev vseh kar 
naenkrat. Naredili si bomo prioritetni vrstni red in začeti reševati eno zadevo za drugo. Nerealna pričakovanja 
se morajo črtati.  
V Libeličah moramo dokončati izgradnjo mrliške vežice in zidu okoli starega pokopališča, gasilce oskrbeti z 
ustreznim vozilom in poskušati čim prej rešiti zemljiško-knjižni problem z nogometnim igriščem, povečanim z 
atletsko stezo. Urediti je potrebno še varno pot skozi vas in v novo naselje ter asfaltirati nekatere odcepe cest. 
Nujno potrebna je kulturna, oziroma večnamenska dvorana. Ne smemo pozabiti tudi na turistične povezave 
(pešpoti, tematske poti, kolesarke, kampiranje ob Dravi in turistične vožnje po njej, ogledi libeliških 
znamenitosti…., libeliška kulinarika….).   
 
7. Na kakšen način boste sodelovali s krajani in ali boste pri svojem delu upoštevali njihove predloge, ki bodo 
dopolnjevali že sprejete programe ali boste dali prednost programu stranke – liste na kateri ste bili izvoljeni? 
B.F.: Za uspešno delo v krajevni skupnosti je pomembno usklajevanje dela in programov vseh organizacij in društev v 
kraju, saj s skupnimi močmi dosežemo največ. Za vzorno in pohvale vredno bi poudaril sodelovanje KS Libeliče s PGD 
Libeliče, KPD Libeliče, s Športnim društvom, aktivom Kmečkih žena in s Karitasom, Rdečim križem. Za dosego dobrih 
rezultatov pri uresničevanju zastavljenih projektov, ki se nanašajo na komunalno infrastrukturo, ureditev vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja, cest, javne razsvetljave in skrb za urejeno bivalno okolje, je po mojem mnenju potrebno tudi 
sodelovanje s krajani, saj poznajo probleme iz prve roke in lahko s svojimi predlogi pripomorejo k čim boljši realizaciji 
zadanih nalog. V svetu krajevne skupnosti si bomo prizadevali za čim boljše sodelovanje s krajani in s tem skušali 
dvigniti kvaliteto življenja v kraju. Krajane pozivam, da svoje predloge, vprašanja ali probleme posredujejo svetnikom 
KS Libeliče (pisno na naslov krajevne skupnosti ali pa po elektronski pošti na naslov: krajevnaskupnost@libelice.si . 
Smatram, da se strankarsko delovanje v svetu KS Libeliče lahko čuti samo v smislu podpiranja  različnih programov, ki 
pa so vsi usmerjeni k razvoju krajevne skupnosti v prihodnje. Osebno ne podpiram strankarskega delovanja v svetu KS in 
dajem prednost dobrim programom ne glede to katera stranka je pobudnik. 
 
Županja: Predvolilni program je obljuba, ki smo jo dali volivcem in jo moramo izpolnjevati. Trudili se bomo, kar 
največ projektov realizirati, zagotovo pa bo prišlo tudi do sprememb, mogoče zaradi nujnosti zadev, 
pomanjkanja finančnih sredstev, lahko tudi zaradi neurejenih zemljiško-knjižnih stanj ali nesoglasij posameznih 
lastnikov….  
Krajanke in krajani so pri nas na Občini vedno dobrodošli. Veseli bomo vsakega dobrega  predloga. 
Intervju za Libeliški GLASNIK pripravil urednik – december, 2010!  


