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V drugi izdaji lokalnega obveščevalca Libeliški GLASNIK povzemamo dogodke od meseca maja do septembra 2015. 

Šola v polnem zagonu! 

Libeliški hram učenosti bo letos obiskovalo 31 učencev in sicer od prvega do 

četrtega razreda. Prvič bodo v šolske klopi sedli štirje (4) učenci, drugi razred 

bo obiskovalo devet (9) učencev, tretjega deset (10) in četrtega osem (8). Dva 

oddelka bodo poučevale iste učiteljice kot lani. V šolski stavbi je tudi vrtec, ki 

je polno zaseden. Učiteljice pravijo, da bodo pouk izvajale po šolskem 

programu in se trudile pri sodelovanju na krajevnih prireditvah, predvsem s 

kulturnim programom. 

 

 

Lojternik! 

V lanskem poletju smo si libeliške veteranke (PGD) po napornem 

tekmovalnem obdobju privoščile izlet s pravim starodobnim 

lojtrnikom. Atrakcija, ki jo je bilo treba letos ponoviti. 

Tudi letos, po uvrstitvi enote starejših gasilk na drţavno tekmovanje, 

smo se zmenile za zasluţen izletniški dan z libeliškim lojtrnikom po 

okoliških hribih. Tokrat nas je pot vodila preko Strojne do koroške 

turistične vasice Šentanel. Ker so koroške ceste in poti precej luknjaste, 

je bilo potrebno izgubljeno energijo nadoknaditi. To smo storile na 

turistični kmetiji Ploder, kjer so nas postregli z bogatim kosilom. 

Po dobrem oddihu nas je lojtrnik popeljal do središča Šentanela, kjer 

smo si ogledale nekaj zanimivosti te koroške vasice. Tudi pokramljale 

smo s prijaznimi domačini, ki so bili navdušeni nad našim prihodom.  

Nato nas je pot vodila preko Jamnice nazaj do Libelič. Po večkratnih 

postankih smo zvečer prispele v Libeliče, kjer nas je na svojem domu 

z dobrodošlico sprejel predsednik krajevne skupnosti (libeliški ţupan) 

s svojo druţino. Presenečene smo bile, da je s spoštovanjem spremljal 

našo dogodivščino in nam je v znak spoštovanja podelil simbolična 

darila. Hribernikovim in Funtovim se zahvaljujemo za prevoz. Kako 

malo je potrebno za lep in velik dan, ki se ga bomo še vse dolgo spominjale. 
Berta Juteršek 

 

Zdravko Ridl prejemnik zlatega grba! 

Občinski praznik Občine Dravograd je tudi priloţnost, da se v imenu 

občanov podelijo nagrado, priznanja in druga obeleţja, ki jih 

predvideva občina v svojem statutu, najzasluţnejšim posameznikom 

ali društvom. Ţupanja podeli Grb občine Dravograd v vseh treh 

ţlahtnih barvah. Zlatega, je na predlog KPD Libeliče, letos prejel tudi 

naš sokrajan Zdravko Ridl. Izvleček iz obrazloţitve: Zdravko je tudi 

organist v cerkvi sv. Martina, kjer vsa ta leta vodi cerkveni pevski 

zbor. Meţnarjev Zdravko, kot mu pravijo v Libeličah, je nepogrešljiv 

del druţbenega ţivljenja v Libeličah. Postal je poosebljenje 

libeliškega zborovskega petja, saj s svojim ţe štiridesetletnim delom 

goji kulturo petja v kraju in s tem ohranja kulturno dediščino našega kraja, občine in Koroške. Zlati grb naj bo 

zahvala in spodbuda za njegovo nadaljnje delo. V imenu uredništva   Libeliškega GLASNIKA ter v imenu vseh 

bralcev izrekam Zdravku iskrene čestitke! 

Leto XXIV  Številka: 2 

Naklada: 170 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  september  2015 

http://www.libelice.si/


Gasilski praznik! 

 

PGD Libeliče in Gasilska zveza Dravograd sta zdruţili občinsko tekmovanje 

gasilskih društev in 6. memorial Oto Antona. Ob tej priloţnosti se na grobu 

poklonijo spominu na 

Jaklnovega Tonija. Skupnega 

tekmovanja se je udeleţilo 15 

moških ekip in 7 ţenskih. 

Rezultati tekmovanja so šteli za 

obe prireditvi. 

Predsednik  gasilske zveze Dravograd Zdravko Flis se je v 

svojem nagovoru zahvalil organizatorju, PGD Libeliče in 

sodnikom za dobro izvedene zadolţitve. Le redko se zgodi, da 

tako gledalci kot tekmovalci druţno zaploskajo obema za 

prvovrstno prireditev. 

Čestitke tekmovalcem in organizatorjem izrekamo tudi s tega mesta. 
 

 

Libeliška mladina uspešna tudi na glasbenih tekmovanjih! 

V prejšnji številki Libeliškega glasnika sem brala o mladih plavalkah, 

ki pridno trenirajo in dosegajo lepe rezultate. To me je navdihnilo, da 

opozorim še na eno posebnost v Libeličah, namreč v naši vasi so kar 

štirje osnovnošolci, ki se udeleţujejo tekmovanj mladih glasbenikov. 

Na teh tekmovanjih tekmujejo samo najbolj delovni in nadarjeni učenci 

glasbenih šol, torej je ţe udeleţba svojevrstno priznanje, pomeni pa 

tudi ogromno vloţenega časa, truda in precejšnjo mero vztrajnosti. 

Ker učim flavto in spremljam tekmovanja flavtistov, sem najprej 

"zasledila" Zarjo Pšeničnik, ki je ţe pred dvema letoma tekmovala na 

16. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov celjskega in koroškega 

območja (TEMSIG), kjer je prejela srebrno priznanje. Isto leto se je udeleţila Mednarodnega tekmovanja 

Davorin Jenko v Beogradu. Tam je v svoji starostni kategoriji prejela tretjo nagrado.  

Lani je na 17. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja (TEMSIG) tekmoval 

Matevţ Štrekelj s trobento v kategoriji jazz solo. Z zlatim priznanjem je napredoval na drţavno raven, kjer je 

prejel bronasto plaketo. 

Letos pa sta se 18.  regijskega tekmovanja TEMSIG udeleţili violinistka 

Kristina Štrekelj in kitaristka Neţa Pšeničnik. Tinka je prejela srebrno 

priznanje, Neţa pa zlato in s tem napredovala na drţavno raven. Na drţavnem 

tekmovanju je dosegla bronasto plaketo, udeleţila pa se je še dveh mednarodnih 

kitarskih tekmovanj. Na Dnevih kitare 2015 v Krškem je dobila zlato priznanje, 

na Mednarodnem kitarskem tekmovanju "Enrico Mercatali" v italijanski Gorici 

pa srebrno priznanje. 

Na dekleta in fanta smo lahko res ponosni, prav tako velja pohvala njihovim 

mentorjem in pa staršem, ki jih podpirajo na tej poti. Vsem štirim iskrene čestitke in drţimo pesti, da še naprej 

pogumno sprejemate izzive! 
Jana Mlakar Močilnik 

 

Libeličani na 20. srečanju TD objezerskih krajev! 

 

Turistična zveza Slovenije, Skupnost objezerskih 

krajev Slovenije in Turistično društvo Dravograd 

so bili 30. maja prvič organizator tega srečanja. 

K sodelovanju so povabili tudi Libeličane, ki so 

se predstavili z domačimi dobrotami. Presni 

krapi in r'pna ţupa so obiskovalcem šli dobro v 

slast.  Brez dobrih libeliških salam pa le redko 

mine prireditev, kjer so prisotni Libeličani. 
 

Cesta bo! 

Občina Dravograd je v mesecu avgustu objavila javni razpis za izbiro izvajalca del za »Cesta proti Nedoku«. 

Dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine. Aktivnosti potekajo.  



Koroško društvo za boj proti raku!  
Predstavništvo KDBPR Libeliče o svoji aktivnosti. 

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je bila ustanovljena na pobudo regijskih 

društev 6. marca 1984. Koroško društvo za boj proti raku pa je bilo ustanovljeno šele 

leta 1996. V Libeličah smo se včlanili v društvo leta 2004 po projektu “Ţivimo 

zdravo”, ki ga je organiziral Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. 

Temeljna naloga društev za boj proti raku sta zdravstvena vzgoja in osveščanje 

prebivalstva o rakavih boleznih, pri čemer velja upoštevati, da se je mogoče raku z 

zdravim načinom ţivljenja izogniti in ga uspešno zdraviti, če je odkrit dovolj zgodaj. 

Vodilo društva je razbijati tabuje o raku in spodbujati ljudi, da se udeleţujejo preventivnih pregledov in da so pozorni na 

začetne znake morebitne rakave bolezni. 

V Libeličah smo tudi letos organizirali edukativne preglede dojk in mod, ki jih ţe enajsto leto izvaja dr. med. Ivica 

Podrzavnik, zaposlena v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi, sicer pa članica in soustanoviteljica Koroškega društva za 

boj proti raku. Da se v Libeličah zavedamo pomembnosti pravočasnega odkrivanja morebitne rakave bolezni, dokazujejo 

krajani, ki se vsako leto v večjem številu udeleţijo preventivnega pregleda. Letos smo organizirali preglede v mesecih 

maj in junij in to kar šestkrat. Od 169-tih članic in članov je bilo  pregledanih 139 oseb, od teh tri ponovno, torej je bilo 

opravljenih 142 pregledov. 

Vsako  leto imamo več članov tudi od drugod, saj v taki obliki pregledov ni nikjer drugje na Koroškem. V našem društvu 

imamo sedaj člane iz Črneč, Dravograda, Ojstrice, Trbonj, Šentjanţa, Boštjana, Raven na Koroškem, Prevalj in Črne. 

Podatki o tako povečanem članstvu pa dokazujejo, kako zelo se zavedamo, da je zdravje največja vrednota, za katero se je 

vredno truditi. 

 
Predstavnica KDBPR Libeliče  Betka Pšeničnik         

 

V Čezsoči na kmečkih igrah! 
V soboto, 15.8.2015 smo se Libeličani udeleţili ţe tridesetih kmečkih 

iger v Čezsoči. Poleg tekmovalne ekipe, ki jo sestavljajo: Maja Ring, 

Anita Kos, Miran Perovnik, Joţe Ring in Toni Brusnik, se je na pot  v 

Soško dolino podalo tudi nekaj navijačev. Pot nas je vodila preko 

Avstrije do Italije v Trbiţ in čez prelaz Predel. Prvi večji postanek smo 

imeli ob slikovitem Rabeljskem jezeru, kjer smo se okrepčali z izdatno 

malico. 

Igre so bile, kot vsako leto, dobro organizirane. Tekmovalo je pet ekip: 

Libeliče,Livek, Podkoren, Povir in Čezsoča. Igri sta bili dve in sicer 

molţa »koze« in »svatovanje«. Pri prvi igri se nam je pripetila nesreča, 

kajti strgalo se je »vime« in mleko se je razlilo po tleh. A tekmovalci 

so se dobro znašli, hitro so mleko postrgali s tal in prvi napolnili posodo. Komisiji pa ni bila preveč všeč siva barva 

mleka. Kljub temu so naši dosegli odlično četrto mesto, ki so ga delili skupaj z 

Livekom. V poznih nočnih urah je bilo še 

tekmovanje za »kerlca« tokratne 

prireditve. Ekipo je , kot ţe vsa leta, 

zastopal Joţe Ring, naše »občinstvo« pa 

Lojzi Plešivčnik, ki je dosegel drugo 

mesto in postal vice kerlc Čezsoče 2015. 

Tako se tradicija »kerlca« iz Libelič 

nadaljuje. Letošnjo tekmo si lahko 

ogledate na filmčku, ki ga je posnel 

Hudejev Pavli. Viden je na internetu libeliške strani. Čestitamo! 

Za zabavo na prireditvi so poskrbeli Čuki, ki so »razturali« mlado in staro. Prve deţne kaplje so nas pregnale proti domu, 

toda saj je bila ţe nedelja. Tako prireditelji kot Libeličani pa se veselijo srečanja čez leto dni. 
Irma Knez 

 Srečanje starejših krajanov! 
Zadnja nedelja v septembru je v Libeličah rezervirana za 

srečanje starejših občanov in invalidov iz krajevne 

skupnosti. Po sveti maši v farni cerkvi se je preko trideset 

krajanov zbralo na turistični kmetiji Buč. Kulturni 

program je pripravilo KPD Libeliče. Mladi glasbeniki in 

igralci ter mešani pevski zbor so s svojim nastopom 

popestrili začetek srečanja. Kot presenečenje pa je z 

dvema skladbama nastopila Nastja Perovnik, ki je letos 

zmagala na tekmovanju za narodnjakovo dekle 2015. 

Predsednik Sveta KS, Joţe Pšeničnik je navzoče nagovoril s krajšim nagovorom in se zahvalil 

predstavnikom Rdečega kriţa, Karitasa in KPD za organizacijo in kulturni program. Izletniška kmetija Buč pa je 

poskrbela za kulinarične dobrote.  



Libeliški gasilci potrdili primat! 
Ţe kar nekaj let veljamo libeliški gasilci na Koroškem za zelo 

dobre tekmovalce, tako se je izkazalo tudi letos.  

Maj in junij sta meseca, ko je v Libeličah na igrišču vse v 

znamenju gasilcev. Od popoldanskih ur pa vse do večera se tam 

zbirajo vse generacije Libeličanov in trenirajo za nastope na 

gasilskih tekmovanjih. Tako je priprave  na letošnja tekmovanja 

pričelo 11 enot: pionirji , pionirji 1, pionirke, člani A1, člani A2, 

člani B1, člani B2, članice B, starejši gasilci ter starejše gasilke 1 

in 2. Ţal je bilo letošnje leto v znamenju poškodb, tako da smo na 

tekmovanjih GZ Dravograd nastopili z 10 enotami, starejše 

gasilke 2 pa se ga niso mogle udeleţiti. Vseeno jim je potrebno čestitati za trud in z ţeljo da se prihodnje leto ponovno 

zberejo na pripravah. Tekmovanje mladine in starejših gasilcev je bilo 30.5.2015 v 

Trbonjah, člansko tekmovanje pa je bilo 7.6.2015 skupaj z Memorialom Oto Antona v 

Libeličah. Razen najmlajše mešane enote pionirji , so se vse ostale kvalificirale na 

tekmovanje koroške regije, ki je potekalo 13. in 14. 6. 2015 v Radljah za mladino in na 

Ravnah za člane ter starejše gasilce.  

Ponovno smo posegli po najvišjih mestih. Ker pa 

se je letos začel nov gasilski "olimpijski" ciklus, 

pomeni da so se najboljše tri enote iz vsake 

kategorije uvrstile na drţavno tekmovanje, ki bo 

prihodnje leto. PGD Libeliče je to doseglo z 

naslednjimi enotami: pionirji 1, pionirke, člani A1, člani B1, člani B2 in starejše 

gasilke 1. Rezultati  vseh tekmovanj so dosegljivi na internetni strani Libeliče. 

Za nami je ponovno zelo uspešen kvalifikacijski ciklus, ki je ponovno potrdil, da 

društvo dela v pravi smeri. Vsem enotam bi se rad zahvalil za trud in čas, ki ga 

vlagajo v gasilsko športne discipline. Posebej bi izpostavil delo z mladimi, kjer gre seveda zahvala staršem, da nam 

zaupajo otroke. Največ dela pri mladih opravijo mentorji, ki s pravilnim pristopom in znanjem mladini predstavljajo 

osebnost prostovoljnega gasilca. 

Vsem enotam še enkrat iskrene čestitke in še tako naprej! Z gasilskim pozdravom Na pomoč! 
Poveljnik PGD Libeliče Rok Plešivčnik  

 

Terapevtska vadba! 

V mesecu novembru bomo znova začeli s terapevtsko telovadbo, ki bo potekala po ţe ustaljeni praksi vsak toek 

ob 20
15

 do 21
15

. v gasilskem domu. 

Če se nam ţeli še katera priključiti, je dobrodošla. Telovadba poteka pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke. 

Letos bo Koroško društvo za boj proti osteoporozi uvedlo tudi telovadbo za moške. Pogoj za ustanovitev 

skupine je najmanj osem (8) udeleţencev: Moški, sedaj je tudi vam dana priloţnost, da storite kaj več za svoje 

zdravje. 
Poverjenica skupine Libeliče: Irma Knez 

 

Novosti, ki so vidne ţe na zunaj! 

                  
 

Jesen je tu, Libeličani vabijo! 

Krajevne organizacije vabijo na tradicionalno prireditev 

 

»JESENSKO DRUŢENJE ali  DAN ODPRTIH VRAT« 

v nedeljo, 4. oktobra 2015 ob 14. uri 

pred Kmečko zbirko. 

Čaka vas zanimiv kulturni program 

(vrtec in šola Libeliče, libeliški pevci, 

Bica bend iz Dravograda). 

Moţen bo ogled libeliških znamenitosti. 

Vabijo vas tudi na ogled  samostojne 

razstave Saše Pšeničnik iz Libelič v dvorano gasilskega doma. 

Vabljeni!!! 


