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Državni prvaki tudi med nami! 

Ţe večkrat smo v Libeliškem GLASNIKU pisali o doseţkih naših krajanov na različnih športnih in drugih 

področjih. Tokrat ţelimo krajanom predstaviti uspešni 

mladenki, ki s svojimi doseţki segata v sam slovenski vrh. Gre 

za plavanje. Beseda bo tekla o Hani Sekuti in Neli Pšeničnik. 

Desetletni Libeličanki ne zaznamuje le to, da sta sorodnici, da 

obiskujeta isto šolo, da sta enako stari, ampak je njuna skupna 

ljubezen plavanje. Ţe pribliţno tri leta sta članici koroškega 

plavalnega kluba Fuţinar iz Raven na Koroškem. Talent in 

vztrajnost na treningih pa ju je uvrstilo v sam vrh doseţkov na 

klubskih tekmovanjih. Preveč bi bilo naštevanja njunih 

doseţkov na klubskih tekmah, zato se osredotočimo na zadnje 

veliko tekmovanje, ki je zaznamovalo začetek letošnjega leta. 

Ob odmevnih doseţkih kakšnega športnika se običajno 

vprašamo, kaj ga je gnalo in kako je sploh prišlo do tega, da se s tem ukvarja. 

Povprašali smo Špelo in Bojana Sekuti, kako se je Hana (ali ona dva) odločila da bo 

plavalka. Pravita, da sta deklici povedala, da je poleg šole in domačih opravil 

potrebno imeti tudi drugo dejavnost, ki zapolnjuje prosti čas. Hana se je namesto za 

ples odločila za plavanje. Včlanili so jo v koroški plavalni klub Fuţinar, kjer so jo 

prepustili trenerjem plavanja, ki so v njej takoj videli talent. Tako Hana ţe tri leta 

dnevno trenira in preplava po tri  (3) kilometre ali več. Njena najljubša disciplina je 

delfin, ampak v tej starostni skupini plavalce trenirajo v vseh disciplinah. 

Specifičnost se pokaţe pri malo starejših tekmovalcih. Res je, da je vse povezano s 

stroški, ampak ko vidiš, da tvoj otrok v tem, s čemer se ukvarja, uţiva in dosega 

izredne uspehe, je materialni strošek zanemarljiv. Morda pa se s tem postavlja tudi 

ţivljenjska pot mlade Hane, še dodata starša. Na vprašanje, koliko medalj ţe ima Hana, je  takoj stekla v svojo 

sobo in jih prinesla preko dvajset. Med njimi tudi take, ki jih je dosegla v tujini. Seveda pa so najţlahtnejše 

zadnje tri, ki Hano krasijo kot drţavno prvakinjo. 

Z vrtcem smo se odpravili na plavanje v Ravne, pravi Saša Pšeničnik, mama naše plavalke Neli. Trener 

plavanja je takoj opazil, da Neli zelo dobro plava in predlagal, da deklico včlanijo v 

plavalni klub Fuţinar, kjer bi trenirala. Tudi Neli se je navdušila za to, čeprav ji tudi 

drugi športi niso tuji. Pričela je s treningom in s tekmovanji, kjer pa se je pokazalo, da ja 

deklica izredno nadarjena za ta šport. Uspehi so se začeli nizati drug za drugim, doma 

pa je bilo vedno več odličij raznih barv. Oče Tomo pravi, da je v vrhunski šport treba 

res precej vloţiti, tako finančno kot  z odrekanjem. Vsakdanji treningi, oprema, štartnina 

na tekmovanjih so v večji meri strošek staršev. Ampak je vse poplačano, ko vidijo 

nasmeh na licu svojega otroka ob dobrih doseţkih. Res je, da v ţivljenju ne sije vedno 

sonce. Kadar je kakšen spodrsljaj, kakšen slab dan ali pač, da nekako ne gre tako kot si 

športnik zamisli, takrat je potrebno veliko srce staršev in prijateljev, da ranjen ponos, 

razočaranje in ţalost čim prej spravijo v pozabo in se nadejajo novih tekem, novih 

zmag, pravita starša. 

Obe naši libeliški športnici sta poleg tega tudi dobri učenki in prijazni deklici. Ko jih srečaš na vasi skoraj ne bi 

rekel, da je v teh telesih toliko energije in da je v teh srčkih toliko volje po trdem delu, kar treningi in 

tekmovanja sigurno so. 

Ponosni smo, da v Libeličah k našim posebnostim lahko dodamo tudi rezultate posameznikov , ki so na samem 

vrhu naše drţave. Obe sta dvakratni prvakinji v dveh kategorijah (skupno mešano in skupno prosto), Hana še v 

posamični disciplini 50 m delfin, Neli pa s tretjim mesto v  200 m hrbtno. Iskrene čestitke! 

Več rezultatov plavalnega kluba Fužinar Ravne lahko vidite na njihovi spletni strani. 
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Pomagajmo ustvarjati svojo prihodnost, saj ta je naša! 
Ţupanja občine Dravograd je na pobudo Sveta KS Libeliče sklicala zbor občanov – krajanov KS 

Libeliče.  K obisku sklicanega zbora ste vabljeni v čim večjem številu, saj se bodo obravnavale 

teme, ki imajo za naš razvoj pomembno vlogo. 

Poleg ţe planiranih projektov bodo dobrodošli tudi predlogi, ki jih v načrtih KS ali občine še ni. 

Zanje pa v prvi vrsti vemo mi, ki na tem področju ţivimo in se s problemi ukvarjamo dnevno. 

Iz dnevnega reda  je razvidno, da bo na seji poročal predsednik Sveta KS Libeliče o minulem delu, 

v naslednji točki pa pričakujejo razpravo in dodatne predloge projektov za razvojni program 2016 

do 2019 v KS Libeliče. 

Povzetek poročila predsednika Sveta KS Libeliče povzemamo v krajši obliki. 

Predsednik Sveta KS Joţe Pšeničnik je v poročilu zapisal dejavnosti v lanskem (2015) letu in jih, 

kot je v programu dela, razdelil na dva sklopa. Prvi sklop opisuje tradicionalne dejavnosti v kraju, 

pri katerih sodeluje KS. Mednje spadajo: obisk starejših občanov na domu (27 krajanov nad 80 let 

- december), obdaritev otrok ob prihodu dedka Mraza, ki je priletel z letalom 23. decembra (63 otrok do 10. leta ), 

Korajţa velja – talenti Libelič (8. februar), pustovanje - pustno rajanje in povorka po vasi (21. februar), praznik libeliških 

ţensk (proslava 14. marca), srečanje krajanov »Od lipe do lipe«  pri Domu Ajda (21. junij), srečanje starejših občanov 

(Pri Buču - 27. september), krajevni praznik »Dan odprtih vrat« –– kostanjev piknik (kmečka zbirka 4. oktober) in 

sodelovanje pri nastajanju našega glasila, kot obveščanja na »krajevno običajen način«. 

V drugem delu poročila pa so navedene akcije, ki so bolj »praktičnega« značaja in za krajane pomembne, ker so del 

vsakdanjega ţivljenja. Kot so: ceste, poţarna varnost, investicije v objekte, ki vodijo v napredek kraja, ki olepšajo in 

izboljšajo ţivljenjsko okolje ter turistom, poleg znamenitosti, prikaţejo tudi drugi del – naš vsakdanjik, druţenje z 

organizacijami v kraju in občini ter podpora društvom pri njihovih akcijah. Povedano nas kar spodbuja k temu, da tudi v 

bodoče razmišljamo in delujemo v prid našega bivalnega okolja. Nekatere od navedenih aktivnosti so ţe v polni fazi 

izvedbe, nekatere so tik pred tem, jih je pa še kar precej, ki so v začetni fazi in jih je potrebno spraviti v ţivljenje v 

prihodnjih časih. Zaradi majhnosti naše skupnosti smo ob večini projektov vezani na sofinanciranje širše skupnosti. Tako 

občine, kot drţave. Na zboru občanov bo priloţnost, da se o večnamenski dvorani, o obnovi obzidja na pokopališču, o 

pločniku proti Gorčam in javni razsvetljavi, o ureditvi igrišča ter še o čem pogovorimo z najvišjimi organi lokalne 

skupnosti – občine.  O večji dvorani v kraju se govori ţe kar nekaj časa in tudi potrebe kaţejo na to. Da bi pa s tem rešili 

več problemov hkrati, je tudi res. Oder za gledališke predstave in proslave je v kraju nujno potreben, gasilci se stiskajo v 

premajhnih prostorih pa tudi športniki in šolarji bi pridobili boljše pogoje za svoje aktivnosti. V poletnih mesecih je 

glavno prizorišče dejavnosti igrišče na Gorčah. Sluţi za športne in druge dejavnosti v kraju, ki pa jih ni malo. Do tam je 

treba priti peš iz vasi Libeliče, pločnik pa bi izboljšal varnost pešcev na preozki cesti. Najbrţ je res ţe zadnji čas, da bi se 

lahko preko Libeliške Gore do Strojne in naprej prepeljali po asfaltni cesti. Omenjeno ni ţelja, ampak potreba za razvoj 

področja, ki tudi spada med koroška manj razvita območja. Veliko turistov si ogleda naše znamenitosti. Vsi pa si nekako s 

strahom ogledujejo »obrambni« zid na pokopališču, ko jih vodimo na ogled kostnice in cerkve. Projekt je velik zalogaj, v 

katerega bo treba slej ko prej ugrizniti. Bolje prej, kajti lahko nam enkrat pride nasproti. Vas Libeliče nima problemov z 

meteorno vodo v sušnih obdobjih. So pa teţave tu takoj, ko nastopi deţevje. Prosto tekoče vode po cestah in izlivi na 

privatna zemljišča ogroţajo lastnino in kazijo sliko kraja. Prisluhniti je treba gasilcem, ki ţe nekaj časa opozarjajo na 

izboljšanje poţarne varnosti in izgradnjo dodatnih hidrantov in bazenov s protipoţarno vodo Še bi lahko kaj povedali..  

Več pa veste vi spoštovani bralci našega glasila. Za to se vam ponuja prilika na zboru občanov, ki bo v 

nedeljo, 28.2.2016 ob 15. uri v dvorani gasilskega doma. 

Korajža že šestič! 

Tudi šesta tradicionalna prireditev v Libeličah »Korajţa je 

v Libeličah doma« je do zadnjega kotička napolnila 

premajhno dvorano v gasilskem domu. V nedeljo, 14. 

februarja, na (uvoţen) praznik Valentinovo, so imeli 

Libeličani priliko videti domače talente, z drugo besedo 

prisluhnili so tistim, ki imajo korajţo svojo naravno danost 

predstaviti širši javnosti. Delo reţiserke Simone Pšeničnik 

Jerčič, sta v duhu Valentinovega dobro vodila Špela in 

Denis. Med nastopajočimi so s svojimi točkami 

prevladovali mladi, ki so pokazali svojo glasbeno 

nadarjenost. Nič manj aplavza niso poţeli Pšeničnikovi 

fantje (tako jih imenuje avtor) po predstavitvi dveh pesmi v 

rock- stilu. V podobni glasbeni zvrsti se je publiki 

predstavil Sašo, ki je pred kratkim postal libeliški krajan. 

 Libeliški mešani pevski zbor pa je tokrat spremenil svoj 

običajni program. V obliki skeča, ki ga je napisala Irma 

Knez, so navzočim prikazali kako potekajo njihove vaje. 

Po nasmejanih obrazih v dvorani sklepamo, da je na 

njihovih vajah kar pestro. Rezultat tega pa so pokazali na 

koncu svojih vaj z ubranim petjem. Mlada plesna skupina 

pod mentorstvom Maje Marin je prikazala kako se da 

rekreacijska vaja nadgraditi v plesno točko, ki navdušuje  

plesalce, gledalce pa kar malo privzdigne na stolih, da se 

pozibavajo v taktih glasbe. Najdaljši aplavz pa je poţel 

mladi Nej s svojo 

recitacijo Partljičevega 

»kulaka«. Bil je zvezda 

prireditve.  

Da bo prireditev Korajţa je 

v Libeličah doma, postala 

tradicionalna, najbolj 

obiskana in najpestrejša 

prireditev v kraju, si pred 

šestimi leti najbrţ ni 

mislila niti njena pobudnica Joţica S. Zalesnik. »Fajn je 

bvo!« so bile najpogostejše besede odhajajočih gledalcev. 

To pa organizatorje zavezuje, da bodo naslednje leto 

pripravili še pestrejšo predstavo. Ţelje krajanov je treba 

uresničiti, za to pa je potrebno tudi sodelovati. Ţe sedaj vas 

vabijo, da se jim pridruţite kot nastopajoči. 

Večkrat bomo dokazali, da imamo premajhno dvorano, več 

argumentov bo za pridobitev nove. Iz našega portala v 

občinska ušesa! 

Korajţa velja! 


