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Spoštovane krajanke in krajani Libelič! 
 

Na svetu si, da gledaš sonce. 

Na svetu si, da greš za soncem. 

Na svetu si, da sam si sonce 

in da s sveta odganjaš – sence. 
(Tone Pavček) 

 

V imenu LISTE LIBELIČE, v imenu Sveta Krajevne skupnosti  LIBELIČE in v svojem imenu vam 

želim lepe in mirne praznike ter veliko sonca in sreče v letu 2020. 

Jože Pšeničnik 

 

Vsem krajanom želimo 

varno in  

srečno   

Novo leto 2020! 

  

Zahvaljujemo se vam 

za vaše sodelovanje. 

Kulturno prosvetno 

društvo Libeliče želi, 

da bi se tudi v bodoče 

srečni in zdravi 

srečevali na 

prireditvah.                        Kdor poje zlo ne misli! 

 

Vesele praznike in srečno Novo leto 2020! 

 

Leto XXVIII  Številka: 3 

Naklada: 185 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  december 2019 

http://www.libelice.si/


Izšla dopolnjena izdaja »Libeliška kuharica«! 

V nedeljo, 15. decembra 2019 ob 15. uri, smo se zbrali v libeliškem gasilskem domu 

s posebnim namenom. Kulturno prosvetno društvo Libeliče je v sodelovanju s 

Koroškim pokrajinskim muzejem 

izdalo težko pričakovano 

prenovljeno in dopolnjeno Libeliško 

kuharico. Prvotna knjiga je izšla leta 

2001 in doživela še 3 ponatise, 

zadnjih nekaj let pa ni bila več na 

voljo, čeprav so domačini in turisti 

povpraševali, ali še bo kakšen 

ponatis. Lansko leto smo začeli bolj 

intenzivno sodelovati s Koroškim 

pokrajinskim muzejem Slovenj 

Gradec, ki ima v našem kraju več rednih zbirk. Plod teh prizadevanj je bila tudi 

obnova črne kuhinje in predmetov v njej. Pri tem projektu je osrednjo vlogo 

prevzela ga. Brigita Rajšter, muzejska svetovalka in avtorica prenovljene in 

dopolnjene izdaje Libeliške kuharice. Avtorica je na prireditvi povedala, da se s 

prehrambno kulturo Libelič ukvarja že od leta 1988, ko je pri profesorju dr. Janezu 

Bogataju pisala prvo seminarsko nalogo na to temo. 

Prireditev je potekala v sproščenem domačem vzdušju, za kar je že v samem uvodu 

poskrbel povezovalec programa, domačin Adrijan Zalesnik. Na začetku so nastopili naši nepogrešljivi pevci pod vodstvom 

zborovodkinje Jane M. Močilnik. Sledili so pozdravi predsednice KPD Libeliče Simone Jerčič Pšeničnik, direktorja KPM 

Slovenj Gradec mag. Tadeja Pungartnika in podžupana Občine Dravograd 

Antona Preksavca. Program sta v nadaljevanju popestrili Erika Plešivčnik in 

Jožica Pšeničnik v skeču Kuharske delavnice, kjer sta hudomušno predstavili 

nekaj jedi, ki so jih 

udeleženke in udeleženec 

pripravili na delavnicah. 

Sledil je pogovor o novi 

knjigi. Povezovalec Adrijan 

Zalesnik se je sproščeno in 

v domačem libeliškem 

narečju pogovarjal z 

avtorico Brigito Rajšter, fotografom Tomom Jeseničnikom in 

predstavnico Zavoda za kulturno dediščino Lilijano Medved. Izvedeli 

smo marsikaj zanimivega o samem nastanku knjige, ki jo je oblikoval 

domačin Jan Marin. Priprave na knjigo so se začele lani decembra s sestankom, na katerega so bili povabljeni krajani in 

krajanke Libelič, ki jih zanima prehrambna kultura v kraju. Odziv je bil kar 

velik, zato sta bili v januarju in februarju 2019 dve kuharski delavnici, v 

katerih smo želeli prenesti del kuharskega znanja s starejših kuharic na 

mlajše generacije. Knjiga je potrditev, da nam je zadana naloga tudi uspela. 

Zelo ponosni smo, da knjigo krasijo izjemne fotografije fotografskega 

mojstra Toma Jeseninčnika. 

Predstavitev 

knjige so 

zaključili naši 

pevci, nato pa 

je sledila 

pogostitev z libeliškimi dobrotami, ki so jih pripravile 

udeleženke kuharskih delavnic. S tem projektom smo znova 

dokazali, da je v sodelovanju moč, da se znanje splača 

prenašati na mlajše rodove in ima hrana v človekovem 

življenju zelo pomembno, če ne osrednjo, vlogo. Obiskovalci 

so lahko knjigo ob koncu prireditve tudi kupili. V prihajajočih 

praznikih je knjiga Libeliška kuharica lahko darilo, ki pričuje 

o zgodovini prehrambne kulture v kraju in je del naše 

nacionalne identitete.  

V predgovoru knjigi prof. dr. Janez Bogataj zapiše: "Tudi star pregovor pravi: Jemo, da živimo, a ne živimo zato, da bi le 

jedli! Knjiga o libeliški kuhinji je zato lahko hrana posebne vrste ..." 
 

Knjigo lahko kupite tudi pri Eriki Plešivčnik, telefon: +386 41 239 838 

Tekst: Simona J. Pšeničnik / fotografije: David in Neža Pšeničnik 



Mesec požarne varnosti: »Zagorelo v šoli«! 

Oktober ni samo mesec, ko se narava odeva v jesenske barve, 

ampak tudi mesec požarne varnosti.  

Uprava RS za zaščito in reševanje, skupaj s Slovenskim 

združenjem za požarno varnost, določi nosilno tematiko. Letošnja 

je namenjena požarni varnosti v večstanovanjskih objektih. S tem 

želijo seznaniti prebivalce, kako ravnati v primeru požara ali 

nesreče v stavbah, kjer domuje ali se nahaja več ljudi. Ena izmed 

pomembnih stvari ob tem je vedeti, kako evakuirati prebivalce in 

kako varno zapustiti prostore, kjer obstaja nevarnost za življenje. 

Libeliški gasilci že vrsto let v mesecu oktobru izvedejo vajo na 

libeliški šoli. Do sedaj je bilo običajno tako, da je »zagorelo« v 

kletnih prostorih kjer je kuhinja z jedilnico in je kuharica prva opazila požar ter obvestila vse ostale v razredih in 

vrtcu. Tokrat pa so gasilci nenapovedano izvedli akcijo, v kateri so 

hoteli ugotoviti, kako bo ob požaru samoiniciativno reagiralo 

šolsko osebje in gojenci. Če ne bi bila vaja, bi v javnosti pisalo: 

Po končani vaji so se vsi zbrali v telovadnem prostoru in skupaj 

analizirali vajo. Ugotovili so, da je tokratna vaja potekala malo 

drugače, kot so vajeni. Mnenje osebja in gasilcev je bilo, da je tako 

tudi lažje ugotoviti pomanjkljivosti. 

Po analizi so se zbrali pred šolo, kjer so teoretično in praktično 

»obdelali« požar v kuhinji. Na štedilniku se je vnelo olje. Otroci 

so z zanimanjem poslušali gasilce, še v večje veselje pa jim je bila 

praktična uporaba gasilnikov. 

Vodja podružnice, Helena Knez se je gasilcem zahvalila za poučno vajo, ki vsem pokaže nevarnosti požara in 

kako je potrebno ukrepati ob nesrečah. Vaja pomaga odpraviti napake, ki se ob akciji pojavljajo. Poveljnik PGD 

Libeliče, Rok Plešivčnik je v imenu društva in še petih prisotnih članov, kljub nekaterim pomanjkljivostim, ocenil 

vajo za uspešno.  

V želji, da nesreč ne bi bilo, pozdravimo po gasilsko:  Na Pomoč!  

 

Sodelovanje pri sestavi proračuna občine! 

Na povabilo KS Libeliče in Občine Dravograd, da 

občani neposredno sodelujejo pri pripravi proračuna 

občine (participativni proračun) so v nedeljo, 10. 

novembra 2019 v Libeličah izbrali. 

Svet KS Libeliče je na razširjenem sestanku z vsemi 

organizacijami in društvi v kraju sprejel tri predloge, 

ki naj bi bili vneseni neposredno v proračun občine 

Dravograd za leto 2020. Krajani so imeli možnost 

izbire med projekti: ureditev javne razsvetljave v 

vasi Libeliče in v novem naselju proti Libeliški Gori 

ter ureditev večnamenskega objekta na igrišču na 

Gorčah. Glasovanja se je udeležilo 80 prebivalcev 

Krajevne skupnosti Libeliče. Večinska odločitev (69 

glasov) pa je bil projekt ureditve objekta na igrišču 

na Gorčah. V predlogu proračuna Občine Dravograd   

je tudi še nekaj drugih projektov, ki se tičejo KS 

Libeliče.   

Teden Karitas! 

Letošnji Teden Karitas je potekal 

od 25. novembra do 1. decembra 

2019. S Tednom Karitas so 

obeležili 29  letnico organizirane 

oblike delovanja Karitas v 

Sloveniji. V tednu Karitas nas je 

letos nagovarjalo geslo »Dobro iz 

vsakega srca« in nas vabilo najprej k sočutju, 

dobroti in konkretni solidarnosti z ljudmi v stiski 

V Sloveniji v 457 župnijskih Karitas deluje preko 

10.000 prostovoljcev. Med temi je tudi Župnijska 

Karitas Libeliče. Libeliške prostovoljke in 

prostovoljci skozi 

celo leto izvajajo 

svoje poslanstvo in 

se trudijo pomagati 

tistim, ki pomoč 

potrebujejo. Z 

raznimi zbiralnimi 

akcijami zbirajo darove, organizirajo ali 

soorganizirajo dobrodelne prireditve. 

Odbor se zahvaljuje krajanom za sodelovanje in 

darovana sredstva ter vse vabi k sodelovanju tudi v 

letu 2020. 

Seveda pa moramo tudi mi, bralci tega članka in vsi 

krajani, izreči zahvalo aktivistkam(om) te 

organizacije za njihov nesebični trud pri njihovem 

humanitarnem delu. Hvala! 

https://www.libelice.si/wp-content/uploads/2019/11/UtaIgrisce-5.jpg
https://www.libelice.si/wp-content/uploads/2019/11/Karitas-1.jpg


Urejanje dostopne ceste! 

Ob reki Dravi pri Renerju je kar nekaj objektov, ki 

služijo turizmu. Najprej je bila tam postavljena 

čolnarna, ki jo je postavil CŠOD. Tu je bil v Dravo 

splavljen tudi največji kanu v državi. Obiskovalci 

Ajde na tem mestu izvajajo svoj program. Sem med 

drugim sodi tudi vožnja s kanuji po reki in še 

nekatere druge dejavnosti. K razvoju turizma je 

pristopila družina Rener in uredila velik piknik 

prostor. V projektu »Drava kot priložnost« so v 

javno zasebnem partnerstvu (EU - Občina Dravograd 

– Rener) v nadaljevanju uredili sanitarije in pomol na 

reki Dravi. Urejeno je bilo tudi parkirišče za 

avtodome z vsemi potrebnimi priključki (elektrika, 

voda, kanalizacija). Življene na tem lepem, mirnem 

in skoraj idiličnem prostoru je kar pestro. Ajda redno 

izvaja svoj program, piknik prostor je preko poletja 

polno zaseden, vse pogosteje pa se tukaj ustavijo 

gostje z avtodomi (nekateri za več dni). Dostop do 

vseh teh objektov je po cesti, s katero so pravno 

formalni odnosi med vsemi uporabniki, urejeni. 

Neurja, poplava Drave in pogosta uporaba pa na njej 

pušča posledice, ki jih je treba sanirati. 

V skupni akciji Občine Dravograd, KS Libeliče, 

CŠOD – Ajda in družine Rener so se lotili njene 

sanacije. Vozišče so utrdili z zdrobljenim asfaltom. 

Upajo pa, da bodo nekoč (?) lahko položili pravi 

asfalt. 

Pri vsem tem je pomembno to, da se je zopet 

izkazalo, da se z združenimi močmi in ne prevelikimi 

stroški, le da kaj postoriti. 

Drava in njena obala ponujata kar nekaj možnosti 

nadaljnjega razvoja, ki pa ga, žal, prevečkrat zavira 

počasna državna birokracija in toga zakonodaja.  

Obnovljen del cerkvenega obzidja! 

Že v prejšnji številki smo poročali, da je del 

cerkvenega obzidja v obnovi.  Dela so zaključili. 

Najbolj dotrajan del obzidja (23m) je popolnoma 

obnovljen. Na novo so zgrajeni stebri obeh vhodov 

na severni strani pokopališča, glavni vhod pa je delno 

saniran. Popravljena so tudi vsa vrata. Upajmo, da se 

bodo v prihodnosti našla sredstva za obnovo še 

preostalega dela obzidja, ki to nujno potrebuje. 

 
 

Martinova nedelja! 

 
Praznik farnega patrona sv Martina so letos Libeličani 

praznovali skupaj s sosedi iz Potoč / Bach in Suhe / 

Neuhaus v Avstriji. 

Sosedje so vrnili obisk 

Libeličanov na njihovo 

»Lepo nedeljo« v 

Potočah. Skupaj so 

zapeli ob sv. maši, ter 

nadaljevali prijetno 

druženje na skupnem 

kosilu.

 

 

Judo tudi v Libeličah! 

Judo zveza Koroške je v svoje vrste povabila mlade judoiste obeh spolov. 

Akcijo izvajajo po celotni Koroški. V Libeličah so prvi trening imeli                    

9. oktobra. V tečaj se je vpisalo preko deset libeliških otrok. Trening imajo 

vsako sredo popoldan v telovadnem prostoru libeliške šole. Trenutno ga 

obiskuje 15 otrok. Trenerki sta Laura Božič in Nuša Perovnik, ki sta v svoji 

športni karieri že dosegli lepe rezultate na lokalnem, državnem in evropskem 

nivoju. 
 

Nuša pravi, da je z napredkom udeležencev zelo zadovoljna. Obiskal jih je tudi Božiček.

Naj vam Novo leto 2020 prinese veliko zdravja in sreče!   Uredništvo Libeliškega GLASNIKA 


