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Libeliške starejše članice PGD opravile preventivni obhod po okoliških hribih! 
Med obilico deţevnih počitniških dni, ki nas pestijo to poletje, nam je skupini starejših gasilk uspelo ujeti čudovit sončen 

dan, ki smo ga izkoristile za preventivni ogled okoliških hribov in 

domačij na tem področju. Seveda, to je bil praktično izlet, ki pa ni bil 

klasičen v smislu prevoza. V petek, 1. avgusta se nas je zbralo 12 

starejših gasilk, po predhodnem dogovoru, pred gasilskim domom. Za 

prevoz smo izbrale traktor in kmečki voz-lojtrnik, na katerem je 

zmontiranih 12 improviziranih sedeţev.  Po uvodnem pozdravu in 

okrepčilu, smo zasedle svoja mesta na lojtrniku, voznik traktorja pa ni 

bil nihče drug kot Joţica Hribernik, članica tekmovalne enote starejših 

gasilk. Najprej smo naredile panoramsko voţnjo po vasi, da smo se 

prepričale, če je na vasi v zvezi s poţarno varnostjo vse v najlepšem 

redu, nato pa je traktor zarohnel proti Libeliški Gori.  Da je lepo 

opazovati naravo s takšne perspektive, smo si bile vse udeleţenke 

enotne, saj niti peš, niti z avtomobilom ne moreš doţiveti kaj tako lepega. Voţnja je bila ravno toliko hitra, da smo s 

pogledom lahko ujele vse, kar se je dogajalo v okolici. Vreme lepo, toplo, vetrček pa ravno toliko pihlja, da nam ni vroče. 

Ko smo se vozile mimo hribovskih domačij, so nas povsod prijazno pozdravljali in nas vabili, naj se ustavimo. Seveda, 

vsem nismo mogli ugoditi, kjer pa smo se ustavile, smo bile deleţne lepe pogostitve. Pot nas je vodila čez Libeliško Goro, 

čez Črneško Goro, vas Črneče, na Dobravo in na Zelen Breg, kjer smo na kmečkem turizmu Lipovnik imele organizirano 

kosilo, saj je voţnja na lojtrniku tudi naporna in izčrpavajoča.  

Na lojtrniku med voţnjo ni manjkalo pijače, sladic, smeha, petja in skratka dobre volje. Pot smo zaokroţile z voţnjo čez 

Strojno, s postankom na vikendu pri desetarki, kjer smo docela spraznile zalogo iz hladilnih torb. Preventivni obhod po 

našem hribovju smo zaključile zvečer na turistični kmetiji Buč sredi Libelič.  

Na tem mestu smo še enkrat podoţivele celodnevno dogajanje in analizirale stanje. Z obljubo, da bomo naslednje leto 

zopet ponovile enak ali podoben preventivni obhod in s tem doprinesle k poţarni varnosti našega kraja, smo se z lepimi 

občutki razšle. 

        Berta Juteršek 

Pod lipo! 
Povabilu na deveto tradicionalno srečanje pod lipo se je v 

nedeljo, 15. junija, pri domu 

Ajda na Libeliški Gori odzvalo 

kar precej krajanov. Skupaj sta 

dogodek organizirala Krajevna 

skupnost in Kulturno prosvetno 

društvo Libeliče. Predsednik 

sveta KS Branko Ferk je navzoče 

pozdravil in povedal, da je lipa 

za Slovence »sveto« drevo, saj so 

pod njihovimi krošnjami krojili 

ţivljenje svoje skupnosti ţe 

nekoč. Vsled tega je še danes to 

drevo deleţno spoštovanja. Z 

našim druţenjem pod njeno krošnjo ţelimo obuditi 

zgodovino in tudi ohraniti način ţivljenja v skupnosti. 

Skratka, srečanje pod lipo je prilika, da se skupaj 

poveselimo in preţivimo nekaj uric v sproščenem klepetu 

med sovaščani in prijatelji, je še dodal. 

Kulturni program so pripravili člani Kulturno prosvetnega 

društva Libeliče. Podpredsednica Simona J. Pšeničnik je v 

svojem nagovoru povedala: «Člani KPD Libeliče smo 

veseli, da se lahko zberemo pod lipo oziroma lipami pri 

domu Ajda. Ta srečanja so zdaj ţe tradicionalna.  

Taka je tudi pesem Lipa zelenela je, ki nam jo je uvodoma 

zapel mešani pevski zbor KPD Libeliče, in tako postaja 

himna naših srečanj pod lipo. Zelo veseli smo, da se tudi 

šola vsako leto odzove našemu vabilu. Še bolj veseli bi 

bili, ko bi z njimi stali tudi najmlajši iz vrtca Libeliče. Vsi 

vemo, da naša prihodnost temelji, na otrocih. Zato je prav, 

da jih ţe zgodaj vključimo v ţivljenje kraja!« Druţenje se 

je veselo nadaljevalo ob prigrizku in pijači za kar sta 

poskrbela kuhar Joţe in predsednik sveta KS s svojo ekipo. 

Na svidenje pod lipo prihodnje leto, so še dejali. 
 

Šola se je pričela! 
V libeliški hram učenosti bo letos  

obiskovalo 34 učencev od 1. do 

5. razreda. Z zadovoljstvom 

moramo sprejeti informacijo, da 

je letošnji vpis v 1. razred 

najštevilčnejši zadnjih 10 let. Prvič je prag šole prestopilo 

kar 9 prvošolčkov. Pouk bo potekal »po starem« v dveh 

oddelkih in sicer v enem kombinacija 1. in 2. razreda, v 

drugem pa bodo skupaj učenci 3., 4. in 5. razreda.  

V prostorih vrtca pa bo za »ţiv ţav« skrbelo kar 19 

gojencev. Kot je videti, se nam za obstoj Libelič ni treba 

bati. 

Leto XXIII  Številka: 3 

Naklada: 170 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  september 2014 
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Se tudi v Libeličah bučelam pišejo slabi časi? 
Letos moramo čebele krmiti vse leto. V maju, juniju in juliju, ko bi morale rastline najmočneje mediti, je bilo medu 

komaj za vzorec, ali pa še to ne. Pomanjkanje medenja in nestanovitno 

vreme pa močno vplivata na spremembe v razvoju čebel. Če ni dotoka 

hrane v panj, ni razvoja čebelje druţine. 

Tako sem tudi sam nekega julijskega večera krmil čebele, ko se z 

mopedom pripelje mimo Adrijan z namenom, da me ogovori naj na to 

temo napišem nekaj za Libeliški glasnik. Ker sem amaterski čebelar in 

se tudi sam pravzaprav učim, ne bi mogel soliti pameti nekomu, ki 

najbrţ ve o čebelarstvu veliko več kakor jaz. »Pa tudi besedna umetnost 

mi ne gre preveč od rok«, se branim. 

 »Saj ni treba nič strokovnega. Samo nekaj lahkotnega, nekaj za ljudi, 

da bo vsak razumel«, še doda. »Morda pa res ne bi bilo napak«, 

pomislim in ko sva spila kozarček medice, se nisem več upiral. Da ne bi 

dolgovezil s čebelarskimi problemi, ki jih lahko skoraj vsakodnevno slišimo in beremo v medijih in ponavljal ničkolikokrat 

povedano o pomenu čebel za kmetijstvo in tako dalje, sem se spomnil 

nekega dogodka na to temo, ki se mi je nehote vtisnil v spomin. 

Bilo je pred več kot dvajsetimi leti, ko sem nekoga čakal pred trgovino 

Kmetijske zadruge v Dravogradu. Zadruţna trgovina je bila še na stari 

lokaciji, na Meţi pod glavno cesto. Naslanjal sem se na jekleno ograjo 

pred vhodom v trgovino, ko počasi prilezeta iz trgovine starejša gospa in 

gospod, najbrţ ţena in moţ. S teţavo sta rinila na pol odprta samozaporna 

vrata in jamrala, kako se je zopet vse podraţilo. Bila sta ţe priletna, zato 

pomislim: »Lej, dedi pa bica«, čeprav sta bila takrat stara morda kakšnih 

deset let več, kot sem sam sedaj. Ona je v rokah drţala mreţasto vrečko s 

čebulčkom, ki ga je ravno kupila, moţ v eni roki vrečko z nekaj 

nakupljenimi malenkostmi, z drugo pa je pospravljal denarnico v notranji 

ţep suknjiča. Skozi najlonsko vrečko nisem mogel prepoznati, kaj je nakupil. Ko se tako počasi godrnjaje pomikata skozi 

vhodna vrata trgovine, se moţakar spomni in reče: »Lej ga zlomka, satnice moram še kupiti za čebele. Dobro, da sem se 

spomnil.« Najbrţ sta bila ţe malo naglušna in sta govorila precej glasno, tako da sem ju lahko razločno slišal. Ko to reče, njej, 

kot bi jo nekaj pičilo, naenkrat zastane korak. Urno stopi naprej, se obrne, ga vsa namrščena obtoţujoče pogleda naravnost v oči 

ter ostro zavrne: »Ti pa tvoje bičiele. Poleti en haufn gnarja zaprajiš, pozimi ti pa bek pridejo.« Bil je manjše postave, a je po 

ţenini odločni analizi svojega čebelarjenja postal še manjši, se skrčil v 

gubo in ji šepetaje zajecljal nekaj nerazločnega v svoje opravičilo in 

obrambo. Očitno jo je nekoliko pomiril. Sprostila se je v svoji drţi ter mu 

odgovorila s precej bolj spravljivim tonom: » No, vedela sem, kako bo, saj 

zmerom strucaš…«  

Čebelarjenje ima v Libeličah in okolici bogato tradicijo. Sovpada s 

tradicijo čebelarjenja na Koroškem in Slovenskem in ima najbrţ tudi 

svoj skromen prispevek pri ohranjanju avtohtone slovenske čebelje 

pasme Kranjska sivka, kakor tudi pri značilni arhitekturi slovenskih 

čebelnjakov in ne nazadnje pri motivih poslikanih panjskih končnic, 

čeprav se je v Libeličah iz starih časov ohranilo bolj malo čebelarskih 

objektov, opreme in pribora. Kolikor so mi pripovedovali in kolikor 

sem tudi sam spoznal, ga praktično ni kmetijskega posestva ali celo bajte na Libeliški Gori, ki v preteklosti ne bi imela 

svojega čebelarstva. Na kmetijah so pridelovali praktično vse, kar je bilo potrebno za ţivljenje; med ostalimi kmetijskimi 

pridelki tudi med in vosek. Poleg tega pa ljudje ţe vseskozi poznajo širše koristi, ki ga kmetijstvu prinašajo čebele. Dokaz 

tega so bili čebelnjaki, ki so se ohranili na tem območju še do 

nedavnega, nekateri naseljeni s čebelami, drugi zopet opuščeni. Tudi 

danes se tu in tam po Libeliški Gori še najde kak star bičeunek. 

Predvsem se je tukaj čebelarilo zaradi pridobivanja medu in voska ter 

opraševanja kmetijskih pridelkov. 

Še pred nekaj desetletji se je čebelarilo v tako imenovanih kranjičih, 

kasneje pa so se tudi naši čebelarji posodobili in začeli čebelariti na 

umetnih satih, oziroma  v AŢ panjih. Čebelarjenje v kranjičih je zelo 

enostavno, saj tam čebele ţivijo zelo podobno kot v naravi. Domujejo v 

nekakšnih škatlah brez vnaprej pripravljenega satja, satovje zgradijo v 

celoti same in čebelarju je treba paziti, da pravočasno pobere med, da 

polovi vse roje in da jih pravočasno nakrmi za prezimovanje. Slaba 

stran kranjičev je ta, da čebelar nima nadzora in vpliva nad dogajanjem v čebelji druţini, kar se pozna v manjšem donosu 

medu. Kranjiči so panji, iz katerih izhajajo poslikane panjske končnice in predstavljajo zelo bogato etnografsko 

zakladnico Slovenije. 

Včasih je bilo čebelarjenje mnogo enostavnejše od današnjega. Čebel ni bilo treba zdraviti, krmiti pa le toliko, da so se 

obdrţale čez zimo. Naravno se čebele prehranjujejo in razvijajo s pomočjo medu in cvetnega praha, ki ga naberejo v 

naravi. Med, ki ga jim ljudje odvzamemo, je v bistvu del čebelje zaloge in jo moramo za njihovo prezimovanje 



nadomestiti z običajnim sladkorjem. Tako to deluje ob normalnih vremenskih pogojih, letos pa je vse obrnjeno na glavo. 

Kako bodo čebele preţivele zimo samo ob običajnem sladkorju, lahko ugibamo in vsebina iz v uvodu opisanega, skoraj 

pozabljenega dogodka, bo še kako aktualna. Marsikdo od nas, ki čebelarimo 

bolj za hobi, se bo po tihem zamislil, kajti lahko se zgodi, da bo v zgodbi 

prepoznal samega sebe. Kdo je imel bolj prav, ţena ali moţ, pa naj bralci 

sami presodijo. Čebelarjenje je dandanes marsikomu bolj hobi kakor 

pridobitna dejavnost in ker zahteva precej skrbnosti ter vzame veliko časa 

pravijo, da je to bolj za penzioniste. Najbrţ v precejšnji meri drţi, čeprav se 

zgodi, da v zadnjem času zasvoji tudi kakšnega mlajšega.  

Še morda zanimivost v povezavi z libeliškim narečnim izrazoslovjem. 

Avtorji knjige Vsaka vas ima svoj glas so v slovarju libeliških narečnih besed 

med ostalim zelo lepo navedli tudi besedi bičeunek in bičiele. Malo sem 

pobrskal po starih čebelarskih knjigah in po internetu ter zasledil izvor teh 

narečnih besed, ki se na ţalost skoraj ne uporabljajo več in bodo tako kot mnoge 

kmalu potonile v pozabo. V starem slovenskem jeziku so poimenovali čebele 

»bučele«, ker bučijo. Torej samostalnik bučele izvira iz glagola bučati. Tako 

potem nadalje sledi, da je bil čebelar bučelar in čebelarstvo bučelstvo. Takšno 

poimenovanje uporablja tudi slovenski literat Fran Levstik, ko opisuje lovce na 

čebele. V Koropediji pa lahko zasledimo različico tega poimenovanja značilno 

za Meţiško dolino, »bečievjenk ali bečievnek«. Tako se je v podjunskem in s 

tem libeliškem narečju ohranilo izvorno poimenovanje v obliki, ki jo še danes 

lahko slišimo tu in tam v Podjuni in seveda v Libeličah.  

Vsem kolegom libeliškim čebelarjem ţelim čim manj problemov s čebelami, čim več čebeljih rojev, predvsem pa dobre 

letine v prihodnje.  Čebelarski pozdrav. Naj medi. 

Vinko Močilnik 

 

Koroško društvo za boj proti raku!  

Koroško društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno leta 

1996 v Dravogradu. Po nekaj mesecih so sedeţ prenesli v 

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem. Do leta 1999 se je 

društvo aktivno 

usmerjalo v 

glavnem na aktivno 

populacijo preko 

predavanj po 

delovnih 

organizacijah, od 

leta 2000 pa je bil 

program razširjen 

na vso starostno 

populacijo. Program je bil v letu 2004 obogaten s tematsko 

delavnico “Naučimo se raku ogniti ali ga zgodaj odkriti” v 

projektu “Ţivimo zdravo”, ki ga je organiziral Zavod za 

zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem in z vsebino 

sodeloval v nekaj lokalnih skupnostih. V okviru tega 

projekta sta v Libeličah vodili predavanja Nada Kadiš in 

Marjana Boţič, ki sta na predavanja vabili različne goste. 

11. februarja 2004 smo poslušali predavanje z naslovom 

“Kronične nalezljive bolezni in lokalna problematika” ter 

se udeleţili dveh edukativnih delavnic: za ţenske - 

samopregledovanje dojk in o raku dojke (pogostost, vzroki, 

dejavniki tveganja, zgodnje odkrivanje, zdravljenje) in za 

moške - samopregledovanje mod. Predavanje in delavnice 

je izvajala gospa Ivica Podrzavnik, dr. medicine, zaposlena 

v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi in soustanoviteljica 

KDBPR.  Po tem predavanju so predavateljice apelirale na 

naše krajane, da se vključijo v društvo. Ţe v letu 2004 se 

nas je vpisalo 53 članov in članic, še isto leto pa smo 

organizirali prve edukacijske preglede dojk in mod, ki se 

jih je udeleţilo kar 32 članov.  Preglede je izvajala dr. 

Podrzavnikova, ki nam je ostala zvesta vseh 10 let tako s 

pregledi kot tudi s predavanji. Da se število članov in 

članic iz leta v leto veča, gre pripisati prav njenemu 

prijaznemu odnosu do članov / članic. V letu 2005 nas je 

bilo 54 članov in tistega leta pregledov ni bilo, pripravili pa 

smo jih spet leta 2006, od takrat dalje pa vsako leto. 

Število članov in pregledanih raste iz leta v leto (letos 

107), zato smo lani in letos morali preglede organizirati kar 

petkrat. Za naše preglede so izvedeli tudi ljudje izven 

Libelič in ker jih v takšni obliki ne izvajajo nikjer na 

Koroškem, se ţelijo vključiti v naše društvo. Preglede 

omogočamo tudi našim krajanom, ki so kot člani vpisani v 

svojih delovnih organizacijah. Vabimo pa še Libeličane, ki 

bi se ţeleli vključiti, da se nam pridruţijo. Organizacija ter 

izvedba predavanj in pregledov pa ne bi bila mogoča brez  

podpore Gasilskega društva Libeliče in Osnovne šole 

Neznanih talcev Dravograd, Podruţnične šole Libeliče, ki 

sta nam v vseh teh desetih 

letih brezplačno nudila svoje 

prostore. Na vseh pregledih 

vedno izvajamo tudi meritve 

krvnega tlaka, ki so ga 

opravile naše članice, po 

poklicu medicinske sestre: 

Martina Wutti, Tončka Pšeničnik, Lidija Glinik, Vesna 

Ferk, Lea Kraker  in Nevenka Stravnik. Med vzroki 

smrtnosti je rak na drugem mestu. Vzrok vseh rakov je 

nezdrav način ţivljenja in onesnaţeno okolje, zato so redni 

preventivni pregledi zelo pomembni. S stalnim 

osveščanjem ljudi o zgodnjih znakih, načinih in uspehih 

zdravljenja bomo zmanjšali strah pred boleznijo in se ob 

prvih opozorilnih znakih posvetovali s svojim zdravnikom. 

“Vzemimo zdravje v svoje roke. Pravica človeka je biti 

zdrav, dolţnost človeka pa je ostati zdrav”, so bile besede 

zdravnice Ivice Podrzavnik na predavanju.  Ljudje moramo 

spoznati, da je zdravje največja vrednota, za katero se je 

vredno truditi. Tega se zelo dobro zavedamo tudi 

Libeličani, kar je razvidno iz številnega članstva. 

  

Predstavnica KDBPR Libeliče Betka Pšeničnik

 



Kmečke igre Čezsoča 2014! 

V soboto, 16. avgusta 2014 smo se Libeličani ponovno, ţe osmič zapovrstjo, udeleţili kmečkih iger v Čezsoči. Tokrat so 

tam potekale ţe 29. Kmečke igre Čezsoča 2014. Kljub slabi vremenski 

napovedi je tokrat vreme zdrţalo, posijalo je celo sonce. V tekmovanju 

je sodelovalo 6 ekip: Libeliče, Livek, Podkoren, Povir, Fan Club Tanje 

Ţagar in Čezsoča. Prireditev se je začela ob 18. uri. Po uvodnih 

pozdravih in otvoritvi smo obiskovalci in tekmovalci spremljali prikaz 

etnoloških značilnosti Bovške: klepanje kose, medenje putra s pinjo, 

praţenje kofe tu brštuline, kuhenje ţganja, prikaz sirjenja an delanja 

skute, predenje an štrikenje, pletenje košov, brušenje ţage … Sledila je 

predstavitev ekip udeleţenk iger, ki smo se pomerile v dveh igrah. Pri 

prvi smo delali kopo sena, v drugi igri pa smo morali seno spraviti na 

skedenj. Libeličani smo se pri obeh opravilih dobro odrezali in dosegli 

2. mesto. Prireditev pa se je nadaljevala, za veselo razpoloţenje je 

poskrbela Tanja Ţagar, gost večera pa je bil tudi Stane Vidmar. Večer je kar hitro minil, poskusili smo lahko tudi bovške 

specialitete: krafe, bganco, japku štrudelj, čompe an skuta, srnjaku golaţ an plenta, palačinke ….  

To pa še ni vse. Okoli polnoči je bil izbor »KERLCA KMEČKIH IGER ČEZSOČA 2014«. Letos so tekmovali v igri 

»putegn breme«, kjer je moral tekmovalec na znak sodnika vleči vrv, ki je bila speljana preko škripca, na drugi strani pa 

obešeno breme. V tej igri se je pomerilo preko 10 tekmovalcev, med najmočnejšimi tremi je bil tudi Jeričov Joţe in prejel 

tudi lento z napisom »KERLC 2014«. 

       Simona Jerčič Pšeničnik 

 

Lepa nedelja! 
Ţe vrsto let v fari Libeliče praznujejo god sv. Marjete. Na 

ta dan naredijo »lepo nedeljo«,s procesijo od cerkve sv. 

Martina do kapelice na meji, nato skozi vas, kjer se ob 

drugi kapeli ponovno ustavijo in izvedejo evangelij. 

Domačini nosijo bandere in »nebo«, godba na pihala in 

potrkavanje v cerkvenem zvoniku naredi procesijo še bolj 

svečano. Mnoţico ljudi je grelo vroče sonce, ki je nedeljo 

naredilo res lepo. Po procesiji je v farni cerkvi sv. Martina 

še maša, 

nato pa so 

vsi 

udeleţenci 

deleţni 

dobrot, ki so 

jih napekle 

libeliške 

gospodinje. 

Pri Buču je 

nato bila 

zakuska s toplimi in pečenimi jedili ter pijačo. Vse skupaj 

je »začinjeno« z dobro voljo, ki se zavleče daleč v 

popoldan. 

Veliko je ljudi, ki o sv. Marjeti ne vedo dosti. Na kratko 

bom opisal legendo, kdo je bila ta lepa svetnica. 

Njeno ţivljenje je zavito v legende, kar pa ni motilo 

vernikov, da se ji ne bi priporočali ob najrazličnejših 

potrebah- Ţivela je v tretjem stoletju in bila hči 

poganskega ţupnika. Kot otroka jo je vzgajala krčanska 

dojilja, od katere je sprejela tudi krščansko vero. Ko je oče 

to izvedel, je petnajstletno dekle od jeze napodil od doma. 

Zatekla se je k svoji dojilji, kjer je delala kot pastirica. 

Pohlepni oče pa jo je prijavil oblastem, ki so jo zaprli. Vse 

skupaj se je dogajalo v času Dioklecijanovega preganjanja 

kristjanov. Tako so Marjeto pripeljali pred perfekta 

Olibrija, ki se je vanjo tako zaljubil, da se je hotel z njo 

celo poročiti. Odbila ga je z besedami: »Jaz sem se ţe 

zaročila z Jezusom.« Uţaljeni snubec je dekle vrgel v ječo, 

kjer so jo zverinsko mučili. V ječi se je borila s samim 

hudičem v podobi zmaja, in drugi dan prišla iz ječe brez 

ran – nepoškodovana. Na najbolj grozovite načine (z vodo, 

ognjem, kavlji…) so jo hoteli spraviti s sveta, pa jim ni 

uspelo. Vedno je bila na čudeţen način rešena. Pokončali 

so jo z obglavljenjem.  Na poti v nebesa jo je pospremil 

spreobrnjen rabelj. Njena mučeniška smrt in čudeţno 

dogajanje je mnoge opazovalce tako prizadelo, da so se 

dali krstiti in krščansko vero sprejeli za svojo. 

Marjeta je zavetnica kmetov, deklet, porodnic, priprošnjica 

v stiski, za rodovitnost, proti boleznim obraza itd… 

 

Šport! 
Nogometna ekipa »HIT GORČE« ţe osemnajst let uspešno deluje v domačem športnem društvu, kot tudi v ostalih 

športnih organizacijah v kraju. Z uspehi v letošnjem letu niso preveč 

zadovoljni. Premalo igralcev je 

narekovalo iskanje novih – mlajših. 

Pomlajena ekipa se je uspešno »u 

igrala« in menijo, da bo 

medgeneracijsko sodelovanje 

dolgoročno. Lep uspeh so letos zopet 

dosegli v pokalu občinske lige, kjer so 

v finalu s 3:0 premagali ekipo »La 

coruna« in osvojili prvo mesto. 

Vodenje je po 18 letnem delu Pavla Glinik prevzel Bogdan Roţej, ki optimistično 

gleda v prihodnost. Meni, da bo z dobrim moštvom uspešno nadaljeval delo v ekipi, ki sedaj nosi ime: » Hit Gorče avto 

ličarstvo Glinik«. Ţeljam po nadaljnjih uspehih se pridruţujemo tudi bralci lokalnega glasila! 

 


