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Spoštovane Libeličanke in Libeličani!  

»Življenje spodbuja življenje. Energija ustvarja energijo. Ko se razdajaš, postajaš bogat.«     (Sarah Bernhardt) 

 

Ko razmišljam, kakšno naj bo leto 2019, si želim, da bi še naprej živeli v miru in slogi, da 

bi znali prisluhniti drug drugemu, da bi združili moči in energijo v skupnem prizadevanju 

za razvoj našega kraja in občine. Razdajajmo se in postanimo bogati! 

V imenu  Sveta KS Libeliče in v svojem imenu želim, da bi znali najti čim več časa zase 

in za ljudi, ki so vam blizu.  

Vesel Božič ter lepe in mirne praznike ter srečno v 2019.  

  

Predsednik Sveta KS Libeliče 

Jože Pšeničnik 
 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani! 
 

Božično novoletni prazniki so toplo zatočišče in hkrati tisti mirni 

kotički, ki jih vztrajno iščemo skozi vse življenje. 

Pridejo čisto po tiho in nas kot nežen vetrc pobožajo ter ostanejo ravno 

prav dolgo, da ustavimo korak, se umirimo in se zazremo vase ter drug 

v drugega. 

Prijetno praznujte Sveti Božič. Dnevi v novem letu 2019 naj bodo zdravi 

in srečni, poti uspešne, nasmehi pa zadovoljni. 

 

Vaša županja, Marijana Cigala 
 

 

Čas dobrih mož je tu! 
 

V četrtek, 20. 12. 2018 se bo v Libeličah oglasil Dedek Mraz. 

Darila bodo dobili vsi otroci od 1 leta pa do 5. razreda osnovne šole,  

za vse ostale pa bo poskrbljeno s toplim čajem.  

Pridite vsi krajani in pomagajte poiskati dobrega moža.   

Obvezna oprema je lučka! 

                                                     Dobimo se pred gasilskim domom ob 17:00 uri. 
 

Organizatorji iskalne akcije: KS Libeliče, PGD Libeliče, ŠD Libeliče,  vrtec in šola Libeliče                                                                                                                     

Leto XXVII  Številka: 2 

Naklada: 180 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  december 2018 

http://www.libelice.si/


O našem skupnem delu v KS Libeliče! 

Kmalu bo za nami še eno leto. Življenje, nenehno v pogonu, v dogajanju, vedno v želji, da bi bilo še boljše za vse nas. V 

zadnjem letu nam je skupaj uspelo marsikaj, veliko smo se družili, izpeljali smo kar nekaj aktivnosti in s pozitivnim 

odnosom in energijo prispevali k napredku našega lepega kraja. 

Pri aktivnostih v vasi sodelujemo vsi. Nepogrešljiva sta vrtec in šola z vzgojiteljicami in učiteljicami, vedno so tu gasilci, 

libeliški pevci, člani Kulturno prosvetnega in Športnega društva, naše zlate libeliške ženske, skratka vsi krajani oz. krajanke, 

ki so pripravljeni sodelovati.  

Letos se zaključuje 4 letni mandat Sveta KS, zato bi rad naredil obnovo, kaj se je v naši krajevni skupnosti v tem času 

spremenilo. Dobili smo asfaltne protiprašne zaščite pri Pesičerju in Hrastniku, predlani pri mejnem prehodu, lani še pri 

Volbatu in Komežu.  

Uredili smo  pisarne v kletnih prostorih gasilskega doma, sanirali smo plaz pod Volbatom,  dokončali cesto s pločnikom v 

Jaklnovi ridi, pomagali smo pri obnovi hiše po požaru pri Križanu, postavili smo informacijske table za turistične objekte 

na vasi in tablo z zemljevidom sredi vasi, obnovili smo Pavlnov križ, postavili novi drog za zastavo na trikotnem krožišču. 

Namestili smo zaščitne ograje ob cesti proti Libeliški Gori in uredili meteorne vode z asfaltno muldno.  

Največji projekt se je dogajal ob Fračnikovem potoku proti Nedogu (regulacija potoka in preplastitev ceste z asfaltom v 

dolžini 857m) v letih 2015/2016, letos smo nadaljevali z urejanjem struge do glavne ceste (manjka le še del asfaltiranja in 

ograja).  

V letu 2016 smo postavili nekaj novih tabel gozdne učne poti Uharica, pot pa uredili v letu 2018 z dodatnimi tablami in 

novo vzorčno lovsko prežo s pomočjo LD Libeliče.  

Sofinancirali smo nabavo protipožarnih bazenov, sodelovali pri preureditvi poslovanja Pošte Slovenije (podjemna pogodba 

v trgovini). Namestili smo novo ogrevano omarico za defibrilator na gasilskem domu, poskrbeli za brezplačni wifi sredi 

vasi, sodelovali pri prenovi vodovodnega omrežja, namestili smo koše za pasje iztrebke.  

Izvajalec VGP Drava je očistil zgornje dele Šubrnikovega in Ridlnovega grabna (zadnji 

dve pregradi - peskobrana nad vasjo). Izdelana je bila javna razsvetljava »šola – cerkev«. 

V veliki delovni akciji smo delno uredili okolico pod Cerkvijo (Gornikova bajta, marec 

2018). Zaključen je razpis za izdelavo naslednjega večjega projekta »Pločnik Libeliče - 

Gorče z avtobusnima postajama in javno razsvetljavo«. Izbran je bil izvajalec SGP 

Pokeržnik d. o. o.. Po zagotovilih strokovnih služb začnejo z deli takoj, ko bo mogoče. 

Še letos pa naj bi pod nadzorom Zavoda za kulturno dediščino nadaljevali tudi z obnovo 

obzidja na pokopališču, ter obnovo vseh vrat na pokopališču. Prav tako potekajo 

zaključni pogovori o odkupu zemljišča med Koroško kmetijsko zadrugo, ki je predlog 

pogodbe že podpisala in Občino za izgradnjo večnamenske dvorane v Libeličah.  

V imenu LISTE Libeliče, v imenu sveta KS Libeliče in v svojem imenu želim, da bi znali najti čim več časa zase in za ljudi, 

ki so vam blizu. Vesel Božič ter lepe in mirne praznike ter srečno v 2019.  

Predstavnik LISTE Libeliče in predsednik sveta KS Libeliče 

Jože Pšeničnik 

 

Uspešen zaključek tekmovalne sezone! 
 

Libeliški gasilci so uspešno zaključili tekmovalni del leta. To, da so v občinskem merilu najboljši, ni treba več govoriti. Z 

uspehi na tekmovanju v domači gasilski zvezi so se na regionalni 

nivo  uvrstili z več ekipami vseh starosti. Ta uspeh jih je popeljal 

tudi na državno gasilsko tekmovanje v Gornjo Radgono, v soboto, 

22. in nedeljo, 23. septembra 2018. Teden dni pred tekmovanjem 

v Radgoni, so pionirke na tekmi gasilske orientacije v Moravčah 

premagale vso konkurenco (34 ekip) in postale najboljše v državi. 

Pionirke iz PGD Libeliče so državne prvakinje! 

Na državno tekmo članov in članic, se je v okviru Gasilske zveze 

Dravograd  uvrstilo kar osem (8) ekip iz Libelič. Z uspehi smo 

lahko res zadovoljni, saj je trud, vložen v treniranje, poplačan z dobrimi uvrstitvami. Libeličani so dosegli dve peti (5) 

mesti, eno šesto (6) mesto, eno deseto (10), eno devetnajsto (19), eno triindvajseto (23), eno devetindvajseto (29) ter eno 

štirideseto (40) mesto. V vsaki disciplini je sodelovalo preko štirideset ekip, v eni tudi preko petdeset. Vse čestitke si 

zaslužijo tako tekmovalci kot mentorji in seveda tudi vodstvo PGD Libeliče. Le s skupnim delovanjem je možno doseči tak 

rezultat.  

Težko bi v Sloveniji našli prostovoljno gasilsko društvo, ki je doseglo tak uspeh. Res je, da večkrat neupravičeno 

zanemarimo uspehe, ki ne prinašajo medalje. Je pač tekmovanje in tu velikokrat igra pomembno vlogo tudi sreča. Ta pa je 

enkrat tu, enkrat tam. Množična udeležba iz enega društva pa je svojevrsten državni rekord. Vseh članov prostovoljnih 

gasilskih društev je v državi 133.000, od tega je aktivnih gasilcev 60.000 in biti med preko 4500 tekmovalci, ki so lahko 

sodelovali na državnih tekmovanjih, ni od muh. 

V imenu bralcev našega glasila v papirni in elektronski obliki, izrekam iskrene čestitke za dosežene uspehe, še bolj pa, da 

ste s ponosom predstavljali domačo vas, občino Dravograd in Koroško regijo! 

Čestitamo! 

 



Tabor mladine PGD Libeliče 
Letos se libeliški otroci niso veselili le začetka težko pričakovanih počitnic. Zadnji vikend v juniju se je namreč odvijal 

tabor mladine PGD Libeliče. Vsi najmlajši gasilci, ki še niso zbežali na 

morje, so se ga z veseljem udeležili. Po dolgih letih smo spet obudili 

taborniške dogodivščine. 

V petek, 29. junija 2018, smo se v popoldanskih urah zbrali pred 

gasilskim domom v Libeličah – mentorji in 19 otrok. Prtljago smo 

naložili v društveni kombi in se polni pričakovanj podali na pot proti 

Ajdi. Pa nismo šli peš! Naš podpoveljnik Maksimiljan Rožej je namreč 

poskrbel za presenečenje in nas na cilj odpeljal z lojtrnikom. Prispeli smo 

na Libeliško Goro, kjer nas je pričakal ogromen šotor, v katerem smo 

spali vsi. Vanj smo zložili prtljago in si pripravili ležišča. Da smo 

doživeli pravi taborniški duh, je poskrbel moški del mentorske ekipe, ki 

je zakuril taborniški ogenj, na katerem smo si za večerjo spekli hrenovke.  

Prvi dan tabora je švignil mimo nas in že smo se stiskali v spalnih vrečah. V velikem šotoru smo imeli tudi kino (Zlatko je 

pripravil platno in projektor, Jure pa risanke). Po 22. uri je zavladala tišina. No, morala bi … pa so nekateri od navdušenja 

bedeli še pozno v noč. 

V sobotno jutro sta nas prebudila glasna sirena in glas našega predsednika Marka Prevolčiča, ki je skupaj s poveljnikom ob 

7. uri pripravil konkretno budnico. Otroci so razgibali zaspane okončine, nato pa je sledil zajtrk. Okoli 10. ure smo se 

odpravili na pohod proti Hrastniku. Tam smo na robu gozdne jase pomalicali in se okrepčali s pijačo. Na poti domov nas je 

presenetil dim in vonj po zažganem. Na vso moč smo se pognali proti taboru, kjer smo opazili, da nekaj gori. Še dobro, da 

smo imeli pred kratkim gasilske vaje, saj so otroci ogenj pogasili sami. Za nameček pa so se še povaljali v gasilnem sredstvu, 

ki so ga uporabili za gašenje. Do kosila smo se igrali na igrišču, se pogovarjali in zabavali. 

Po kosilu nas je v svoje vajeti vzel Gašper Vehovec, ki je zaposlen na Ajdi kot športni učitelj, v prostem času pa je tudi sam 

gasilec. Z njegovo pomočjo smo lahko plezali po plezalni steni in streljali z loki. Popoldan je tako minil v znamenju raznih 

iger. Iskali smo orodja, ki nam so jih poskrili mentorji ter se pomerili v vleki vrvi. Kmalu je zadišalo po palačinkah – večerje 

smo se razveselili vsi. Utrujeni in zadovoljni so se mladi gasilci zavili v spalne vreče in pred spanjem pogledali še eno 

risanko. 

V nedeljo smo po zajtrku začeli pospravljati naš tabor. Malo smo se še poigrali in okrepčali, ob 12. uri pa odpravili proti 

dolini. Za prevoz je spet poskrbel Maks in nas z lojtrnikom dostavil pred gasilski dom. Tam so otroke pričakali starši, ki so 

bili nadvse srečni, da jih zopet vidijo – srečne in zdrave. 

Zagotovo bomo naše večdnevno druženje ponovili drugo leto. Upam, da se nas bo zbralo še več in da se bomo imeli še 

boljše kot tokrat. 

 

Anamarija Plešivčnik 

 

PA JIM JE USPELO! 

Najmlajši gasilci tekmujejo v več disciplinah, ki so po 

navadi razporejene čez celo leto. Ena izmed teh je tudi 

gasilska orientacija. Tekmovalci se morajo znajti v naravi s 

pomočjo kompasa in zemljevida. Poiskati morajo točke, 

kjer se izvajajo razne gasilske vaje – vezava vozlov, zvijanje 

cevi, vaja z vedrovko … Cilj tekmovanja je najti vse točke, 

brezhibno opraviti vse vaje in se vrniti v cilj. In vse to v čim 

hitrejšem času.  

Prvi dan v mesecu septembru je v Črnečah potekalo 

občinsko tekmovanje. Iz našega društva se ga je udeležila 

ena ekipa pionirk skupaj z mentorjem Žigo Rožejem. 

Osvojile so prvo mesto in se uvrstile na regijsko 

tekmovanje. To je potekalo 8. septembra v Radljah ob 

Dravi. Tudi tukaj so se izkazale in se z 2. mestom uvrstile 

na državno tekmovanje. 

Njihova mentorica pri praktičnih vajah, Bernarda Rožej, jih je cel teden pridno trenirala. Tako so se v soboto, 15. septembra 

odpravili v Moravče na državno tekmovanje. Punce so v gasilski orientaciji že nekaj let zaporedoma dosegale odlične 

rezultate. Le vprašanje časa je bilo, kdaj jim bo uspelo. V njihov uspeh sem bila povsem prepričana, saj jim ni manjkalo 

motivacije in volje do odličnega rezultata – skupaj z mentorjema. Barbara Pšeničnik, Karin Rudolf in Maja Ravnikar so se 

z mentorjema Bernardo in Žigo pogumno podale na progo, pokazale svojo spretnost in se v cilj vrnile kot najboljše v 

Sloveniji. Postale so državne prvakinje v gasilski orientaciji v kategoriji pionirk. In Libeličani smo jih v rodnem kraju 

pričakali tako kot so si zaslužile – z aplavzom in ponosom. 

Barbara, Karin, Maja, Žiga in Bernarda! Iskrene čestitke za tako velik uspeh. Trud je poplačan le, če človek ne odneha. 

Anamarija Plešivčnik. 



Krajevni praznik v Libeličah: 96 let zgodovinske odločitve! 
Praznovanje krajevnega praznika v Libeličah združijo s prireditvijo »Jesensko druženje ali Dan odprtih vrat«. Tudi letošnjo 

96. obletnico priključitve kraja k matični domovini smo praznovali tako. 

Kot je običaj, v Libeličah vkup stopimo in naredijo nepozabne dogodke. 

Na praznovanju sodelujejo skoraj vse organizacije in ustanove v kraju. 

Krovno vlogo ima Krajevna skupnost, svoje pa pridajo KPD Libeliče, 

PGD Libeliče, Šola in vrtec Libeliče, libeliške gospodinje in še bi se našel 

kdo. 

Vsak doda k prireditvi svoj delež in uspeh je tu. Letošnjo prireditev je 

vodila Nataša Knez, ki je po pozdravnem nagovoru k besedi povabila 

predsednika Sveta KS Libeliče Jožeta Pšeničnika, ki je med drugim 

poudaril, da je zvestoba jeziku in narodu bila in bo temelj boja proti 

okupatorjem vseh vrst v vseh obdobjih. Pozdravil je tudi prisotne goste: 

poslanca državnega zbora g. Jožeta Lenarta in g. Janija Prednika,  g. 

podžupana Antona Preksavca, občinske svetnike, predsednike KS, predstavnike krajevnih društev, predstavnico CŠOD 

Ajda, ravnateljico OŠ Dravograd šole, gospoda župnika Franca Kranerja, predstavnika Koroškega pokrajinskega muzeja in 

druge. Prisoten je bil tudi gost iz sosednje avstrijske Koroške g. Gabriel Hribar, ki je prvi podžupan v trški občini Železna 

Kapla – Bela in predsednik koroške stranke Enotna lista. 

Tudi gostje so dobili besedo. Poslanec Državnega zbora RS g. Jože Lenart je med drugim Libeličanom ponudil sodelovanje 

(roko) pri organizaciji praznovanja skorajšnje stote obletnice zgodovinskih dogodkov. Dejal je, da tako pomemben 

zgodovinski dogodek, ki dokazuje, da lahko mali ljudje premagajo velike le, če držijo skupaj in jim v narodni zavesti ni 

para, zasluži večjo odmevnost in spoštovanje cele države . Podobno bi morali mi danes delovati pri reševanju problemov 

na južnem delu države, je še dodal. Podžupan občine Dravograd je pozdravil vse prisotne v imenu občine in čestital 

Libeličanom za njihov praznik. Takratna enotnost ljudi dokazuje tudi, 

da ima slovenski narod korenine v krščanskih vrednotah in da si ne 

smemo dopustiti vsiljevanja nam tujih kultur. 

Gospod Gabriel Hribar je v imenu občine Železna Kapla – Bela čestital 

krajanom Libelič za njihovo pokončno držo v borbi za slovenski jezik, 

ki ni samoumevna dobrina vseh Slovencev. Posnemati moramo takratne 

domoljube in tudi danes korajžno nastopiti proti zatiranju manjših 

narodnostnih skupnosti. 

Po uvodnem delu se je odvijal kulturni program, ki so ga izvedli šolarji 

in gojenci vrtca ter Mešani pevski zbor Libeliče.  Organizatorji se 

trudijo, da na to prireditev vedno povabijo koroške glasbenike, folklorne 

skupine ali kantavtorje. Nataša Knez je letošnjega gosta napovedala kot 

poslastico proslave in Adi Smolar je bil s takim nazivom zelo počaščen. S svojo preprostostjo in duhovitimi teksti svojih 

pesmi je kar malo ogrel roke in srca prisotnih na proslavi. 

Zadnji del jesenskega srečanja pa je bila pokušina dobrot libeliških gospodinj, še posebej »presnih krapov in libeliške r'pne 

župe. Vse skupaj so zalili z domačim moštom.  

 
Oktober  mesec požarne varnosti!  

Vsako leto je v mesecu varstva pred požari izbrana nosilna tematika, ki 

državljane osvešča (obvešča) o nevarnostih pred požarom in o načinu 

reagiranja v primeru nesreč. Letošnja nosilna tematika je namenjena številki za 

klic v sili 112. Običajno je, da se tematika določi skupaj z Upravo RS za zaščito 

in reševanje in Slovenskim združenjem za požarno varnost. Tudi letos je bilo 

tako. Klicno številko 112 smo v Sloveniji uvedli kot druga država v Evropi, že 

leta 1997. Zaradi ugotovitve, da so ljudje kljub enaindvajsetletni uporabi te 

številke, še premalo poučeni o uporabi številke za klic v sili, je namen te akcije 

pomanjkljivosti odpraviti in prebivalstvo v največji meri poučiti o tem. 

Libeliški gasilci so bili v tem mesecu tudi aktivni, tako pri sodelovanju v 

akcijah Gasilske zveze Dravograd, kot pri resničnem posredovanju v kraju. 

Ozaveščanje o nevarnostih pri požaru in nesrečah, je potrebno začeti že pri najmlajših. Zato so člani PGD Libeliče izvedli 

akcijo evakuacije otrok in osebja iz PO Šole Libeliče. Nenapovedano so povzročili »požar« in opazovali ukrepanje šolskega 

osebja in otrok pri zapuščanju »nevarnega« objekta. Poveljnik PGD Libeliče, Rok Plešivčnik, je s pomočjo gasilca Jureta 

Ringa evakuiranim na zbornem mestu podal oceno akcije. Z zadovoljstvom je ugotovil, da je akcija potekala v skladu z 

varnostnimi predpisi. Najmlajšim iz vrtca so pokazali tudi gasilska vozila in opremo v njih, starejšim pa pripravljajo ogled 

Regijskega centra za obveščanje v Slovenj Gradcu, ki deluje že od začetka leta 1997.  

Teden dni pred to vajo pa so člani PGD Libeliče tudi posredovali na šoli. V ostrešju so si svoje domovanje napravile ose, 

katerih je bilo toliko, da so onemogočale normalno poučevanje v zgornjih razredih. Odstranjevanje nadležnih žuželk je 

zahteval kar precej izkušenosti in korajže, saj se je odvijal na visoki strehi šole. Akcija se je srečno zaključila in vsi upajo, 

da se nepoklicani stanovalci ponovno ne vrnejo na to mesto. V upanju, da do nesreč ne bi prihajalo, pozdravljamo gasilce 

z njihovim pozdravom: Na pomoč! 

 



Libeličani zapeli na Strojni! 

Mešani pevski zbor KPD Libeliče je s svojim petjem popestril Festival solzic na 

Strojni 

V petek, 18. maja 2018 od 12. ure naprej, je na Strojni potekal likovni in literarni 

tabor, ob 18. uri pa je bila glavna prireditev, na kateri so naši pevci in pevke 

znova ubrano zapeli. Udeleženci festivala  so bili navdušeni nad našim pevskim 

zborom in dediščino, ki jo Libeličani prenašamo iz roda v rod. Festival solzic je 

poklon dediščine iz naslova kulture, narave, tradicije, življenja in človeka. Je 

priznanje zapisani besedi, kot jo je zapustil Prežih in priznanje posebnosti 

Koroške - bukovništvu. Na Strojni so se skozi literarna branja poklonili našemu 

bukovniku Blažu Mavrelu, venec dišečih solzic pa je letos dobil naš koroški avtor Milan Kamnik, ki je po 

uradnem delu zapel in zaigral.  

Tekst in foto: Simona J. Pšeničnik 
 

Lipa 2018! 

Med tradicionalna srečanja krajanov v občini spada 

tudi prireditev »Od lipe do lipe«. Libeličani se 

zberejo pod lipami pri CŠOD Ajda na Libeliški 

Gori. Tudi to nedeljo, 17.6.2018 je bilo tako. Kljub 

nagajanju 

vremena je bila 

prireditev 

uspešno speljana. 

Precejšnje število 

domačinov je z 

zanimanjem 

spremljalo 

kulturni program, 

ki so ga skupaj 

pripravili otroci 

libeliške šole in 

vrtca ter mešani 

pevski zbor 

Kulturno 

prosvetnega 

društva. 

Predsednik Sveta 

krajevne skupnosti Libeliče, Jože Pšeničnik je v 

svojem nagovoru pozdravil vse prisotne, se zahvalil 

vsem sodelujočim pri organizaciji ter povedal nekaj 

o zgodovini drevesa lipa, ki ji lahko rečemo tudi 

drevo slovenstva. Voditeljica programa, mlada 

Neža, je ob koncu vse zbrane povabila, da ostanejo 

ter ob prijetnem pogovoru zaužijejo pripravljeno 

malico. S povabilom na naslednje srečanje so 

prireditev zaključili.  

Srečanje starejših krajanov! 

V nedeljo, 23. septembra 2018 ob 12. uri je bilo srečanje 

starejših krajank in krajanov nad 75 let in invalidnih oseb 

v Krajevni skupnosti Libeliče. Na povabilo se je odzvalo 

30 oseb. 2 osebi sta bili v spremstvu moža (zaradi 

invalidnosti). Srečanje je bilo organizirano s strani 

Rdečega križa, Krajevne skupnosti in Karitasa. Za dobro 

razpoloženje in program je poskrbelo Kulturno 

prosvetno društvo Libeliče, Mešani pevski zbor Libeliče 

in Osnovna šola Libeliče. Pozdravni govor je imel 

predsednik Sveta KS g. Jože Pšeničnik. Po programu je 

sledilo kosilo. Za pijačo je poskrbel župnik g. Franček 

Kraner, to je vino iz njegovega rojstnega kraja, za ostalo 

pijačo in sladki 

program pa 

organizatorji. 

Sledilo je 

veselo druženje 

v popoldanske 

ure. Prisotni so 

obljubili, da se 

drugo leto spet 

srečamo. 

Na povabilo 

KORK Libeliče se je srečanja udeležila tudi sekretarka 

OZRK Dravograd ga. Irena Gostenčnik. Srečanje je 

ocenila pozitivno. 

Zahvaljujem se Kulturno prosvetnemu društvu, 

Mešanemu pevskemu zboru in Osnovni šoli Libeliče za 

pomoč in nastope. 

Predsednik KORK Libeliče 

Jože Pšeničnik (M)



Nekaj besed o pestrih aktivnostih Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče v zadnjem obdobju… 

- člani Prostovoljnega gasilskega društva so tudi letos s pomočjo ostali krajanov in prijateljev tradicionalno na 

igrišču postavili majsko drevo, ki ga je darovala družina Kert 

oziroma »Prajsovi«, 

- ožje vodstvo Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče se je 

19. 5. 2018, skupaj s še ostalimi predstavniki društev gasilske 

zveze in Gasilske zveze Dravograd, udeležilo XVII kongresa 

Gasilske zveze Slovenije, ki je potekal na Ptuju, 

- člani Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče so 29. 5. 

2018 ob podpori nepogrešljivih veteranov oziroma starejših 

gasilcev sodelovali pri uničenju neeksplodiranega ubojnega 

sredstva, ki je bilo najdeno ob reki Dravi na območju Krajevne 

skupnosti Libeliče, 

- ekipe oziroma desetine mladincev, pionirk in dveh ekip pionirjev so se 2. 6. 2018 udeležili občinskega 

tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, ki je potekalo v Trbonjah, na 

katerem je ekipa pionirk dosegla prvo mesto, ekipa pionirjev prvo mesto, 

ekipa pionirjev 1 šesto mesto ter ekipa mladincev tretje mesto, 

- ekipe oziroma desetine članov A1, članov A2, članic A, veteranov 

oziroma starejših gasilcev in dveh ekip veterank oziroma starejših gasilk, 

so se 3. 6. 2018 udeležili občinskega tekmovanja v gasilsko športnih 

disciplinah , ki je potekalo na Muti, skupaj s sosednjo Gasilsko zvezo 

Dravske doline. Rezultati so bili naslednji: člani A1 prvo mesto, člani A2 

drugo mesto, članice A drugo mesto, veterani oziroma starejši gasilci 

prvo mesto ter veteranke oziroma starejše gasilske desetina 1 šesto mesto in desetina 2 prvo mesto, 

- zadnji vikend v juniju so za vse pionirke in pionirje ter mladinke in mladince po dolgem premoru ponovno 

organizirali tabor gasilske mladine, ki je potekal na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Ajda na Libeliški 

Gori in katerega se je udeležilo večje število mladih gasilcev, ki so pod budnim očesom mentorjev izvajali 

številne gasilske in prostočasne aktivnosti, 

- dne 26. 8. 2018 so organizirali že deveti tradicionalni memorial Oto Antona v gasilsko športnih disciplinah, 

na katerem je sodelovalo devet gasilskih enot. Prehodni pokal je v kategoriji članic pripadel ekipi članic iz  

Libelič, v kategoriji članov pa ekipi članov iz Kotelj.         

 ekipa pionirk se je 1. 9. 2018 udeležila občinskega 

tekmovanja v gasilski orientaciji Gasilske zveze Dravograd, na 

katerem so dosegle prvo mesto, 8. 9. 2018 pa so se v Radljah ob 

Dravi udeležile regijskega tekmovanja v gasilski orientaciji, na 

katerem so dosegle prav tako odlično drugo mesto ter se s tem 

uvrstile na državno tekmovanje, ki je potekalo 15. 9. 2018 v 

Moravčah, kjer so dosegle prvo mesto. 

- ekipa članov B1 se je 9. 9. 2018 pred odhodom na državno 

tekmovanje 23. 9. 2018 udeležila resnega in usmerjenega 

»teambuildinga« za dosego čim boljšega rezultata na navedenem 

tekmovanju, 

- dne 12. 9. 2018 so na območju nekdanjega mejnega prehoda vgradili večji bazen s požarno vodo. 

Predsednik PGD Libeliče 

Marko Prevolčič 
 

Po lokalnih volitvah! 
»Po volitvah se ponovno premešajo karte«, pravijo. Tako se je zgodilo tudi v naši Krajevni skupnosti in Občini Dravograd. 

V Svet KS Libeliče so bili izvoljeni: Jože Pšeničnik, Valerija Rožej, Bojan Kraker, Rajko Duler, Marija Rožej, Lea 

Rebernik in Branko Perovnik. V najvišji organ upravljanja v KS smo dobili tri nove člane. Na prvi konstitutivni seji, ki 

jo po zakonu skliče županja, so potrdili mandate in izvolili predsednika Sveta KS Libeliče. Predsedovanje bo nadaljeval 

Jože Pšeničnik. Na prvi redni seji, ki jo planirajo v mesecu januarju, bodo izvolili še podpredsednika/co in tajnika/co Sveta 

krajevne skupnosti Libeliče. 

Novo po volitvah je tudi to, da sta v Občinskem svetu dva člana, ki sta iz našega kraja. Na listi »Lista Libeliče za ljudem 

prijazno občino« je bil v OS izvoljen Jože Pšeničnik, kot svetnica pa je na listi »Marijana Cigala – enotna lista« bila 

izvoljena Saša Pšeničnik. 

Nova županja pa ostaja Marijana Cigala. Vsem čestitamo in jim želimo veliko uspeha pri delu! 

Člani Sveta KS Libeliče pravijo: »Naslednja 4 leta se bomo trudil narediti čim več dobrega za vse krajanke in krajane. 

Želimo, da bi sodelovanje vseh društev v kraju še poglobili. Povejte nam vaše predloge, mi pa bomo poskušali  - seveda z 

vašo pomočjo, narediti čim več od tega!« 


