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Jesen je tu! 
 

Da je v deželo res prišla jesen, Libeličane spomnijo skulpture na edinem tikotnem 

»krožišču« na vhodu v vas. 

Na tem prostoru pridne roke nekaterih libeliških žensk (sodelujejo tudi moški) v 

začetku jeseni izdelajo skulpture, ki v večinoma simbolizirajo kaj je v vasi 

aktualnega. Letos so se odločile, da s svojo stvaritvijo povedo česa v Libeličah ni. 

Glede na število otrok v vrtcu (20) in v šoli (28) je predstavljeno res potrebno v 

kraju. Igrala, ki so na šolskem dvorišču, so namreč samo za šolarje in gojence vrtca 

v času njihovega bivanja v ustanovi. Popoldan pa je to za iste otroke pod ključem 

za visoko ograjo.  

Simboličen prikaz naj spodbudi odgovorne, da otroci tudi popoldan in ob prostih 

dnevih rabijo prostor in igrala! 

Čestitke avtoricam in avtorjem za domiselno ureditev! 

 

 

Praznik domoljubja! 
Prvo nedeljo v oktobru Libeličani že tradicionalno 

praznujejo svoj krajevni praznik. Začetek oktobra je tisti 

čas, ko so se Libeličani in Libeliče po dveh letih življenja 

pod tujo državo vrnili v svojo matično domovino, 

takratno Kraljevino Jugoslavijo. Od tega zgodovinskega 

dogodka je minilo že 97 let.  Praznik že kar nekaj let 

zdužujejo z zaključkom kmečkih del na polju in dnevom 

odprtih vrat. Ob prijetnem kulturnem programu, ki ga 

pripravijo šola, vrtec in kulturno društvo, v goste povabijo 

znane koroške umetnike. Letos je to bila Vera Trafela. 

Koroška pevka, ki v svojih pesmih poudarja svoje 

koroške korenine, katerih polovica izvira iz Libelič. 

Program je povezovala Nataša Knez, govornik pa je bil 

Jože Pšeničnik, predsednik sveta KS Libeliče. V svojem 

govoru je ob čestitki, navzoče spomnil, kaj sta takrat, pred 

97. leti, povedala in zapisala Ridl Ivan in župnik Anton 

Vogrinec, ki je ob Janku Gačniku in Rudolfu Mencinu najbolj zaslužen, da danes v Libeličah govorimo slovensko. 

Navzoče je pozdravil podžupan občine Dravograd Anton Preksavec in med drugim povedal, da bi takratno libeliško 

domoljubje moralo biti prisotno danes v vseh ljudeh naše domovine. 

Otroci šole in vrtca Libeliče so v programu predstavili po 

tri točke, prav tako Mešani pevski zbor Libeliče. Dodatek 

k programu pa sta bili  dve narodni pesmi, ki sta jih v 

duetu zapeli Vera Trafela in njena prijateljica iz 

študentskih časov, Anita Grögl Kordež , ki je učiteljica na 

libeliški šoli. Pri refrenu pa so se njima pridružili tudi 

obiskovalci. Zaključek kulturnega dela, so vsi 

nastopajoči, družno z gostjo Vero, zapeli njeno koroško 

himno Koroško srce. 

V praznovanje so vključili tudi otvoritev prenovljene črne 

kuhinje. Kako so potekala obnovitvena dela,  je povedal 

direktor Koroškega pokrajinskega muzeja  mag. Tadej Pungartnik, ki je s sodelovanjem zelo zadovoljen. Kuhinjo pa je 

predstavila muzejska svetovalka KPM  Brigita Rajšter. 

Kot običajno tudi tokrat ni manjkalo dobrot libeliških gospodinj in tradicionalne »r'pne župe« in »presnih krapov«. Za 

priboljšek pa so libeliški gasilci pekli kostanje, ki so jih odrasli lahko zalivali z domačim moštom otroci pa s sokom. 

Leto XXVIII  Številka: 2 

Naklada: 180 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  oktober 2019 

http://www.libelice.si/


Kmečke igre Čezsoča 2019! 
V soboto, 20. 

julija, so v 

Čezsoči 

potekale že 34. 

kmečke igre, 

katerih smo se 

znova udeležili 

tudi Libeličani. 

Tekmovalci v 

zasedbi: Jože 

Ring, Miran 

Ring, Toni 

Brusnik, Maja Ring in Nastja Perovnik, smo se skupaj z 

navijaško ekipo iz Libelič odpravili ob 13. 30. uri. Na poti 

smo se ustavili tudi pri Rabeljskem jezeru (Lago del Predil) 

v Italiji, kjer smo se okrepčali, nato pa krenili proti 

končnemu cilju. Ko smo prispeli v Čezsočo so nas toplo 

sprejeli domačini, pozdravil nas je tudi župan občine Bovec 

g. Valter Mlekuž. Prizorišče se je hitro napolnilo in kmalu 

se je pričelo tekmovanje v treh različnih kmečkih igrah. Pri 

prvi igri smo se morali izkazati v »grebenju čomp« 

(pobiranju krompirja) in zbijanju lesene gajbice, kar nam je 

šlo precej dobro od rok, nismo zaman iz »Kartofldorfa«. 

Nato se je moral bolj izkazati moški del ekipe, saj je bila 

naloga zbiti plot oz. ograjo. Pri zadnji igri pa smo se 

preizkusili v »slepem« nabiranju koruze, glasnem podajanju 

navodil in ličkanju koruze, kjer smo se Libeličani najbolje 

odrezali. Med posameznimi igrami je na drugi strani 

prizorišča, pri odru, potekal kulturni program, hkrati pa so 

ob strani prikazovali stare ljudske običaje, potekal je tudi 

bogat srečelov. Po končanih igrah se je pričela zabava s 

skupino Gadi, vmes pa so razglasili še rezultate. Naša ekipa 

se je dobro odrezala, zasedli smo drugo mesto. Ko se je 

zabava že dodobra razvnela, se je odvilo še tekmovanje za 

najmočnejšega "kerlca" kmečkih iger 2019. Kandidati so se 

pomerili v igri ''uzigwanje žaklju«, kjer nas je zastopal 

Gorazd Škratek, ki pa je med res močno konkurenco zasedel 

nehvaležno 4. mesto. Zatem smo se še parkrat zavrteli in se 

počasi odpravili proti kombiju, kjer nas je čakala naša 

šoferka »modra dirkačica«, ki nas je, v zgodnjih jutranjih 

urah, varno pripeljala nazaj v Libeliče. Imeli smo se super 

in se že veselimo naslednjih, 35. kmečkih iger v Čezsoči. 

Nastja Perovnik 

Druženje pod lipo! 
Tradicionalno prireditev, ki ji pravijo »Od lipe do lipe«, so 

letos organizirali v nedeljo, 16. junija 2019. Kot vsako leto, 

so se krajani tudi letos zbrali pod lipami na Libeliški Gori 

na CŠOD Ajda. Običaj je že, da v Libeličah združijo moči 

in skupaj organizirajo skoraj vse tradicionalne prireditve, in 

tako je bilo tudi tokrat. Sodelovali so Krajevna skupnost, 

Kulturno prosvetno društvo, PO šola in vrtec. 

Kulturni program so sestavili in izvedli otroci vrtca in šole 

ter Mešani pevski zbor. Program je povezovala Nastja 

Perovnik, govornik pa je bil predsednik Sveta KS Libeliče, 

Jože Pšeničnik. V nagovoru je povedal nekaj o zgodovini 

drevesa pod katerim so se zbrali in je še sedaj simbol 

slovenstva. Posebej smo lahko ponosni Korošci, saj pri nas 

raste ena najstarejših lip na Slovenskem. To je najevska 

lipa na Ludranskem vrhu in naj bi bila stara preko 700 let, 

je povedal Jože. Svoj govor je zaključil z besedami: 

»Spoštovane Libeličanke, Libeličani, spoštovani ljudje 

dobre volje. Uživajte v programu, ki so ga pripravili otroci 

vrtca in šole iz 

Libelič pod 

mentorstvom 

učiteljice Tatjane 

Pšeničnik in 

vzgojiteljic Zale in 

Monike, ter seveda 

naši nepogrešljivi 

ter vedno boljši in 

številčnejši pevski 

zbor pod 

umetniškim 

vodstvom Jane 

Mlakar Močilnik. 

Nastji pa gre 

zahvala za vodenje 

programa. 

Hvala vsem, ki 

sodelujete v 

programu, hvala 

vsem, ki ste pri organizaciji prireditve kakorkoli pomagali, 

hvala domu Ajda za prijazen sprejem pod lipami. Lepo se 

imejte in veliko se smejte!« 

Na koncu je Nastja pozvala vse prisotne na druženje ob 

dobri malici in mrzli pijači. 

  

Srečanje starejših, bolnih in invalidnih krajanov v Libeličah! 
V Libeličah se vsako leto konec septembra  srečamo s 

starejšimi, bolnimi in invalidnimi krajani, ki ga pripravlja 

KS Libeliče v sodelovanju s Karitas, Rdečim križem in 

KPD Libeliče. Letos smo se dobili v nedeljo, 22. 9. 2019.  

Ob enajstih so se nekateri povabljeni udeležili maše v 

cerkvi sv. Martina, kjer so s pomočjo našega g. župnika 

Frančeka Kranerja lahko prejeli tudi zakrament bolniškega 

maziljenja.  

Okoli dvanajste ure je sledil kratek kulturni program otrok 

Podružnične šole Libeliče pod mentorstvom učiteljice 

Tatjane Pšeničnik. Nastopil je še Tadej Kobovc na 

harmoniki in pevci Mešanega pevskega zbora KPD 

Libeliče pod vodstvom zborovodkinje Jane M. Močilnik. 

Naše starejše, invalidne in bolne krajane je nagovoril tudi 

Jože Pšeničnik, predsednik KS Libeliče. 

Po programu so se udeleženci družili ob prijetnem kosilu. 

Bilo je veliko dobre volje in veselja.  Želimo si, da se še vrsto let srečujemo ob takšnih priložnostih.   

                                                           Simona J. Pšeničnik 



Šmarješka ali lepa nedelja! 
Veliko krajev širom po domovini in drugje praznuje tako imenovano »Lepo 

nedeljo«. To ne pomeni, da je na ta dan lepo vreme, ampak je to verski obred, 

posvečen svetnikom, zavetnikom priprošnjikom in drugim likom iz 

krščanstva. V libeliški fari, katere zavetnik je sv. Martin, ta dan obeležujejo 

na god sv. Marjete (20. julija). O tej zavetnici kmetov, dojilj, devic, deklet, 

žena …. smo pisali že pred leti. Sveta Marjeta Antiohinjska ima v naši farni 

cerkvi svoj oltar, ima pa na slovenskem kar 51 cerkva. Njeni atributi so: 

palma, križ, krona, knjiga in glavnik. Na oltarju v Libeličah je prikazana z 

zmajem ob svojih nogah. Kljub temu, da o njenem življenju ni zanesljivih 

dokazov in da je papež Pavel VI. hotel zavreti njeno čaščenje, je ljudsko 

izročilo, posebej na podeželju, tako močno, da se ljudje še vedno obračajo k 

nji s prošnjami za pomoč na polju. Morda tudi zato, ker je veliko pregovorov 

v ljudskem izročilu svete Marjete. Nekaj jih navajamo: Če ta dan grmi, 

lešnikov ni. Če sv. Marjete dan deževalo bo, težko boš pod streho spravil 

seno. Sv. Marjeta grom in strelo obeta. Se drži kakor bi bil sv. Marjeti olje 

izpil. Se drži kakor sv. Marjete ptič. Sv. Urh in sv. Marjeta kače paseta. Ajdo 

je najbolj sejati Marjetni teden.  

Libeliško procesijo popestrijo pevci in godba na pihala. Na čelu nesejo križ, 

v procesiji pa sta tudi bandera in nebo ter Pihalni orkester Šentjanž. V 

zvoniku se oglašajo zvonovi v različnih melodijah, procesija pa poteka po 

ustaljeni poti. Ustavijo se pri kapelici na mejnem prehodu in sredi vasi. 

Po maši se udeleženci posladkajo z dobrotami libeliških gospodinj. Gostje, 

muzikanti in vsi, ki so pomagali pri izvedbi praznika so gostje pogostitve pri 

Buču, kjer za dobro hrano in pijačo poskrbijo izkušeni domači fantje. 

 

Aktivnosti gasilcev! 
 

Aktivnosti pri gasilcih ne manjka. Dobro je to, da so v glavnem aktivni 

pri pripravah na tekmovanja in ne v svojem pravem poslanstvu.  

Tekmovanja niso samo želja po osvajanju pokalov ampak se skozi 

priprave gasilci učijo in pripravljajo na morebitno intervencijo ob 

nesrečah. 

Občinska tekmovanja so bila že v mesecu juniju. Iz PGD Libeliče se je 

tekmovanja udeležilo kar 14 ekip vseh starostnih kategorij in vsa so se 

uvrstila v 

nadaljnjo 

tekmovanje. 

Rezultati so 

pokazali, da v občini nimajo konkurence, saj je »najslabša« 

desetina zasedla tretje mesto. 

Regijsko tekmovanje je bilo v mesecu  septembru v Črni na 

Koroškem, za mlajšo generacijo in v Radljah ob Dravi za 

starejše pripadnike. Mladina je dosegla naslednje rezultate: 

pionirke so osvojile 1. mesto, pionirji 9. mesto, mladinkam vaja 

ni uspela, mladinci pa so bili na 3. mestu. Članice in člani pa so 

dosegli naslednje uspehe: Člani A1 so pometli s konkurenco in 

bili prvi, člani A2 so zasedli 8. mesto, članice A so bile pete. V 

kategoriji člani B-CTIF je 4. mesto dosegla ekipa Libeliče 2, 

ekipa Libeliče 1 pa je bila 7. V isti kategoriji so tekmovale tudi članice. 

Rezultat pa je bil naslednji: Libeliče 2 na sedmem in Libeliče 1 na osmem 

mestu. Najstarejši člani so v svoji kategoriji dosegli drugo mesto, prav 

tako so bile druge članice Libeliče 2, ekipa Libeliče 1 pa je zasedla 6. 

mesto. 

Po pregledu dosežkov ugotovimo, da se je na državno tekmovanje 

uvrstilo 5 ekip. Te pa so: pionirke, mladinci, člani A1 in starejše gasilke 

in moška ekipa iste kategorije. Tekmovanje bo 23. maja 2020 v Celju. 

Mesec oktober je tudi mesec požarne varnosti. Tematika letošnjega 

meseca varstva pred požari je namenjena požarni varnosti v 

večstanovanjskih objektih.  

Gasilci PGD Libeliče za krajane KS Libeliče organizirajo tudi preglede 

gasilskih aparatov (gasilnikov), ki bo v mesecu novembru. O točnem 

datumu bodo obvestili. 

 



Najmlajši libeliški gasilci uživali na taboru! 
Sobotno jutro, 29. junija, je bilo za najmlajše libeliške gasilce težko 

pričakovano. Začel se je namreč gasilski tabor. Zbrali smo se pred gasilskim 

domom ob 10. uri, natovorili prtljago in se z lojtrnikom odpeljali proti lovski 

koči. Tam je otroke pričakal velik šotor, kjer so odložili svoje stvari in si 

uredili ležišča. Sledilo je nekaj kratkih navodil in ogled tabora. Kmalu je 

zadišalo po kosilu. Za prvi dan smo si privoščili kar pico iz Bumeranga. Po 

počitku so se otroci ves dan igrali (družabne igre, nogomet, odbojka …). 

Medtem so mentorji pripravili taborni ogenj za pečenje hrenovk. Mladi gasilci 

so si večerjo tako pripravili sami in zraven neizmerno uživali. S polnimi 

želodčki so se odpravili pod tuš in v pižame, vendar jim od navdušenja, da se 

je tabor končno začel, spanec ni dišal. Tako so bedeli pozno v noč. 

V nedeljo se je jutro začelo že precej zgodaj, saj so se otroci iz svojih spalnih vreč prikobacali že pred 6. uro. Medtem, ko 

so mentorji skušali ostati budni, je v najmlajših prekipevalo od energije. Po zajtrku smo se zopet igrali in zabavali. Kmalu 

je sledilo kosilo, ki sta ga pripravila Stane in Zlatko – špageti z bolonjsko omako (njam, njam …). Ko so se nam umirili 

želodčki, je na lovsko kočo prišel »dedi Piko« in otroke z lojtrnikom odpeljal v dolino. Sledilo je namreč presenečenje. Na 

igrišču smo nestrpno čakali kaj se bo zgodilo in kmalu se je pred nas pripeljala velika gasilska avtolestev. Prišel je gasilec 

iz Koroškega gasilskega zavoda in otrokom na obraz pričaral nasmešek (pa tudi staršem, ki so nas prišli pogledat). Prav 

vsak izmed nas se je lahko popeljal kar 25 metrov visoko. Potem smo se vrnili na lovsko kočo in si pripravili »pena party«. 

Gasilčki so spet uživali in se obmetavali s peno. Zvečer so oz. smo (tudi mentorji) popadali v svoje spalne vreče in zaspali. 

Ponedeljek je bil spet en prekrasen sončen dan. Ob 11. uri se je na tabor pripeljala marica. Pa ne čisto običajna Marica iz 

mesa in krvi, temveč policijska marica. Gospoda policista Mirko in Mitja sta otrokom povedala marsikaj zanimivega. 

Pokazala sta jim orožje ter »hladilnico« za tiste ta najbolj poredne. Lahko so preizkusili tudi neprebojni jopič in se vklenili 

v lisice. Na koncu sta jim razdelila tudi odsevnike in balone. Za kosilo nam je Zlatko pripravil pečene perutničke in krompir, 

da smo se še zadnji dan obilno najedli. Najboljši del dneva pa je bil, ko so se med sabo pomerili mentorji in otroci v bitki z 

vodo. Bilo je veliko smeha, včasih tudi joka. Ko so se vsi posušili, smo se še malo poigrali, potem pa počasi začeli 

pospravljati tabor. Pozno popoldan je naše najmlajše gasilce lojtrnik odpeljal v dolino, kjer so jih pred gasilskim domom 

pričakali starši. 

Uživali smo v podaljšanem vikendu. Hvala vsem mentorjem, ki so si vzeli čas in poskrbeli za naše otroke. Se vidimo drugo 

leto. 

Anamarija Plešivčnik 

 

Pločnik Libeliče – Gorče! 
O pločniku smo 

pisali že v prejšnji 

izdaji našega 

glasila. Začetek 

gradnje je bil v 

četrtem tednu 

meseca junija 

2019. Okvirna 

vrednost projekta 

je približno 154 

tisoč €, zajema pa 

dolžino 425 metrov, vključuje dve avtobusni postajališči 

(hišice v vrednosti 8000€ bodo postavljene v letu 2020) in 

javno razsvetljavo. Dokončanje je predvideno za konec 

novembra. V upanju, da bo država preplastila celotno 

površino ceste z novim asfaltom, čakamo na otvoritev. 
 

Večnamenska dvorana! 

Občinski organi so v pripravi proračuna za naslednji dve 

leti, v katerem pričakujemo postavko za odkup zemljišča in  

izdelavo projektne dokumentacije. Proračun se bo sestavljal 

po participativnem sistemu. Participativni proračun je 

sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da 
pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in 
prebivalci občine, ki sami določijo, katere investicije so v 
skupnosti najnujnejše in kako želijo prispevati k 
izboljšanju kakovosti življenja v svojem okolju.  
Upajmo, da je to začetek uresničevanja libeliških potreb po 

večnamenskem objektu. 

 
Članke brez podpisa prispeval urednik!  

Cerkveno obzidje! 

 Kar nekaj vode je preteklo od 

takrat, ko je bila sanacija 

obzidja okoli farne cerkve sv. 

Martina v Libeličah dana v 

program krajevne skupnosti. 

Začetek dela sanacije je danes 

v teku. Pregled in sondiranje 

najbolj dotrajanega dela (SV) je 

pokazalo, da je treba določeno 

dolžino (23m) zidu skoraj 

popolnoma na novo zgraditi. 

To se trenutno dogaja. V projekt so vključeni tudi vsi trije 

vhodi na pokopališče. Na zadnjih dveh bodo popolnoma na 

novo postavili stebre ob vhodu ter montirali nova vrata. Na 

glavnem vhodu pa bodo obnovljena vrata. Izvedba sanacije 

je zahtevna in pod strogim nadzorom Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine in arheologov. Ocenjena vrednost faze 

C, kot je imenovan ta del zidu, znaša okoli 39000€.  

Igrišče v občinski last! 

Občinski svet občine Dravograd je sprejel sklep o soglasju 

k sodni poravnavi med Koroško kmetijsko zadrugo in 

občino o prenosu lastništva na občino Dravograd. Po plačilu 

18000€  bo občina postala lastnica igrišča na Gorčah. Več o 

tem najdete na spletni strani občine Dravograd.  
 

Gorčanom se je »posvetilo«! 
Celotno naselje je pridobilo obnovljeno in razširjeno javno 

razsvetljavo. Drogovi so opremljeni z vtičnicami in nosilci 

za zastave. Postavljenih je bilo 8 novih luči, ki so stale 

12000€. 


