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Kljub omejitvam ob pandemiji koronavirusa se je v KS Libeliče marsikaj dogajalo. V 

današnjem glasilu pišemo o tem. Zajemamo obdobje od začetka leta pa do danes.  

Kot že tolikokrat so tudi letos pridne roke uredile naše »trikotno« krožišče. Vsakokrat je 

motiv posvečen aktualnim dogodkom. Letos je  zajčke pripravil Ivan, izgled pa je delo 

družine Rapuc. Aranžma, kot vedno, izvedejo stalne urejevalke dobrodošlice v Libeliče. 

Hvala vsem! 
(Besedila brez podpisa je prispeval urednik!) 

 

Živeti ob meji –pripovedni večer v Žvabeku! 
V petek, 31. 1. 2020, je od 19. do 21. ure v Hiši kulture v 

Žvabeku ob 100. obletnici plebiscita na Koroškem potekal 

zanimiv večer pripovedovalcev, ki so ga 

organizirali  predstavniki KPD Drava iz Žvabeka. Povezovalec 

programa je bil prof. Jokej Logar. K sodelovanju sta bila 

povabljena tudi predstavnika Libelič – Franc Perovnik in 

Adrijan Zalesnik. Prisluhnili smo pripovedovalcem z obeh 

strani meje, ki so obujali spomine na življenje ob meji nekoč in 

danes. 

Prireditev je del evropskega projekta Carinthija 2020 in je bila 

zelo dobro obiskana. Poslušali smo o ljubezenskih srečanjih, 

švercanju, strogih graničarjih in pogumnih libeliških pobih, ki 

so po plebiscitu 1920 s pomočjo vaške inteligence (župnik 

Anton Vogrinec, učitelja  Rudi Mencin in Janko Gačnik) in s pritiski na slovensko vlado v Ljubljani in Beogradu dosegli 

ponovno štetje glasov in premik meje. Tako je večji del Libelič leta 1922 pripadel Kraljevini SHS, manjši del (Leifling) ter 

Potoče pa so ostale v Republiki Avstriji. Libeličani so bili tako nekaj časa gospodarsko odrezani od sveta. O tem 100-letnem 

dogajanju v tem prostoru sta nam v začetku programa pripovedovala prof. Štefan Pinter in Adrijan Zalesnik, kako pa so vse 

to doživljali ljudje ob meji, so nam povedali pripovedovalci obeh strani meje s svojimi osebnimi izpovedmi. 

Najstarejši med njimi je bil Franc Perovnik, ki je povedal o prvih spominih na mejo in življenju ob njej. Ob koncu je dodal, 

da je v zadnjih letih, ko lahko prosto prečkamo mejo, vendarle najlepši čas. Ljudje lahko ponovno svobodno obiščejo 

sorodnike, prosto prečkajo mejo in se neomejeno gibljejo na obeh straneh oz. na ozemlju obeh držav. Mogoče mejo 

nekaterim starejšim predstavlja jezik, saj so zaradi strogega političnega sistema le redki avstrijski koroški Slovenci v 

družinah ohranili slovenski jezik in so dvojezični, v Jugoslaviji pa se nemščine v šolah (še posebej trdo ob meji) nekaj časa 

po drugi svetovni vojni sploh niso učili, saj so v šoli poučevali le ruščino in srbohrvaščino. 

Starejšim pripovedovalcem je meja nekoč predstavljala strah, težko jo je bilo prečkati zaradi strogega varovanja. V mladosti 

so jih starši svarili pred graničarji in strogimi ukrepi, zato so se je izogibali. Kljub temu je bilo tudi veliko ubežnikov, ki so 

šli po svetu za boljšim zaslužkom in tam ostali, v domovino pa so se vračali le na družinske obiske. 

Pripovedovalci, rojeni po letu 1945, so mejo doživljali drugače, enostavno je bila tam, del njihovega življenja, bilo jo je 

tudi enostavneje prečkati. Po letu 1960 se je meja sprostila, slovenski Korošci so veliko zahajali čez mejo v trgovine, ker 

se v Jugoslaviji določenih stvari ni dalo kupiti. Nekaterim trgovcem v Avstriji je takrat posel cvetel, torej je meja 

predstavljala tudi priložnost za dober zaslužek. S tem pa je povezano tudi »švercanje« – o tej iznajdljivosti smo prisluhnili 

zanimivim dogodivščinam o skrivanju aparatov, kave … 

Ljudje ob meji so živeli v sožitju, eni so ostali v Avstriji, drugi v Jugoslaviji in kasneje v Sloveniji. Nekako so uspeli 

ohranjati sorodstvene in prijateljske vezi, nekatere domačije so postale kasneje točke srečanj sorodnikov z vseh vetrov, zato 

je mag. Štefan Kramer, ki ima korenine v Libeličah, na koncu poudaril pomen večjezičnosti in medkulturnosti. Zanimiva 

je tudi zgodba potoških gasilcev, ko so marca leta 1975, ko je bila v Libeličah sprožena gasilska sirena, takoj prihiteli na 

pomoč. Zagorelo je pri Lužniku, bila je že noč, meja je bila ponoči zaprta z »rampo«, a potoški gasilci so enostavno zlomili 

rampo in prihiteli na pomoč. 

Po dveh urah zanimivega pripovedovanja lahko strnem, da je bila to odlična priložnost za druženje in obujanje spominov, 

kjer smo pozabili na politiko in prisluhnili osebnim, včasih že intimnim zgodbam naših pripovedovalcev. 

Po uradnem delu smo si vzeli čas za druženje in obujanje spominov. To je dokaz, da človek najde pot do človeka kljub 

preprekam, ki jih predstavlja politična oblast. Srce vedno najde pot do srca. 

Tekst: Simona Jerčič Pšeničnik; slika: Karl Pölz 

Leto XXIX  Številka: 1 

Naklada: 185 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  maj 2020 
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Korajža je v Libeličah doma X! 
Jubilejna 10. prireditev Korajža je v Libeličah doma, je zopet navdušila polno 

dvorano obiskovalcev. Pred desetimi leti je Jožica Srebotnik Zalesnik prvič 

organizirala to prireditev, ki so jo posvetili praznovanju Slovenskega kulturnega 

praznika. Skozi vsa leta so tudi na tak način poudarjali pomen kulture svojega 

naroda in to kulturo iskali med preprostimi in domačimi ljudmi. Z leti je 

izgledalo, da interes sodelujočih pada, ter da bo morda ravno jubilejna prireditev 

zadnja. Glede na letošnjo prireditev, temu ne moremo pritrditi. Režijo je imela 

predsednica KPD Libeliče Simona Jerčič Pšeničnik. Domači talenti so s svojimi 

točkami naredili zabavno in  raznoliko kulturno prireditev. Polna dvorana 

obiskovalcev je dokaz, da je takšna pot oživljanja kulture in življenja z njo, le 

prava. Preprosto, vendar srčno oblikovan program naredi libeliške prireditve 

gledljive, zabavne in ljudske. 

S slovensko himno je program pričel Mešani pevski zbor Libeliče, ki je 

v svojem programu imel tudi komični vložek, kako poteka nastop, če ni 

prave pevovodkinje. Mlada voditelja prireditve Lana Stolnik in Nej 

Konečnik sta na oder povabila Elin Pšeničnik, ki je na klavir zaigrala 

dve skladbi, nakar je Adrijan Zalesnik v različnih narečjih deklamiral 

pesem Toneta Pavčka. Program sta nadaljevala Marko 

Prevolčič in Tadej Kobovc s harmoniko, sledil mu je njegov 

brat Borut s trobento. Čarovniške veščine je pokazala Alja Kos. Najbolj 

pa je gledalce navdušil Nej Konečnik s prijateljem Gašperjem 

Plešivčnikom, ko sta izvedla imitacijo znanega slovenskega reperja. Z 

video filmom so se predstavili mladi judoisti iz Libelič, ki jih 

trenira Nuša Perovnik, ter povedali, da judo le ni samo borilni šport, 

ampak tudi način postati dober in pošten človek. Tia Grubelnik je pokazala svoje pevske sposobnosti,  Mira in Jože 

Pšeničnik pa sta uprizorila skeč »Gostilna« v katerem so zaigrali tudi njuni vnuki. Z njimi pa je zapela tudi publika v 

dvorani. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ob “Korajži še razstava “Šport v Libeličah nekoč in danes!” 
Kar nekaj let vzporedno s »Korajžo« potekajo v prostorih kmetije Buč razstave, 

ki imajo namen ohraniti tudi tisti del kulturne dediščine, kateri včasih neopažen 

gre mimo nas. Dragica Perovnik, ki je organizatorka teh razstav, s svojim 

delom  spodbuja in ohranja zavest ljudi na preteklost. Tokrat je bila tema 

razstave »Šport v Libeličah«.  Na razstavi je sodelovalo kar precej starejših 

razstavljavcev in veliko mladih, ki zadnjih nekaj let zaznamujejo to panogo in 

preko nje tudi prenašajo ime domačega kraja v širši prostor. Dragica je 

povedala, da so letos sodelovale 4 družine z družinskimi priznanji, 8 aktivnih 

mladih športnikov, športno društvo HIT Gorče, ter ostalih 12 rekreativnih 

športnih navdušencev. Razstavljenih je bilo okoli 1000 kolajn, pokalov in 

priznanj. Veseli so bili tudi arhivskih dokumentov, ki jih hranijo posamezniki 

o športnem dogajanju v Libeličah. 
 

Višinske priprave MePZ KPD Libeliče! 
V ranem sobotnem jutru se vzpenja kolona avtomobilov v strmine 

nad Dravsko dolino. Ustavi se pri planinskemu domu, potniki 

poskačejo iz avtomobilov, zajamejo gorski zrak v pljuča ter se v 

krogu brž začnejo razgibavati. Nihče ne bi uganil, ampak to so 

člani libeliškega pevskega zbora, ki so prišli na dvodnevne 

intenzivne vaje v planinskem domu na Košenjaku! 

In v resnici je bilo precej intenzivno. Točno ob deveti uri so se že 

razlegli prvi akordi in niso potihnili do pozne noči. No, nekaj pavz 

za prehranjevanje je le bilo potrebnih. Ampak v resnici je bilo tudi 

slednje ob izvrstni kuhi v domu kar intenzivno. Ostale ure pa se 

je prepevalo, nekaj časa ločeno po glasovih, nato vsi skupaj, melodije pa so zvenele vse bolj ubrano. Le tam nekje pred 

večerjo je zbranost na trenutke popuščala, kar smo veselo izkoristili za trening smejalnih mišic! Po odlični večerji smo se 

naužili gorskega zraka in pretegnili tačke. 

Sledilo je veselo druženje ob praznovanju Mitjevega rojstnega dne, kjer je za presenečenje poskrbela Bernardina slastna 

torta. Tudi tu brez petja ni šlo, suvereno smo obdelali vse, od Fredijevih evergrinov do lastnih uspešnic, kot je Pridi nazaj. 

In še pred polnočjo smo utrujeni legli k počitku. Tudi nedelja ni bila od muh. Slastnemu zajtrku je že sledilo upevanje. Nato 

pa spet najprej ločeno piljenje not, za konec pa še skupno ubrano petje vseh novih pesmi tega vikenda. Tudi dirigentka je 

bila sila zadovoljna z nami. Še kosilo, med katerim so ugotavljali, da so takšne višinske priprave silno koristne za naš zbor 

in takšno druženje zelo prijetno. Ob slovesu smo si bili enotni, da tako izvrstnemu dogodku pritiče, da postane tradicionalen. 

Tekst in foto: Vanja Gleščič 
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Libeliška pustnija 2020! 
Ob dveh popoldan, na pustno soboto, smo bili povabljeni na veliko 

parkirišče sredi Libelič. V maskah ali pa kot gledalci. Obakrat bi 

dokazali, da nam je do ohranjanja tradicije in ljudskih običajev. Kar Pust 

sigurno je. In res smo se pričeli zbirati blizu parkirišča, sredi vasi in na 

glavni cesti. Le na parkirišče se je bilo težko premakniti (?).  No, pa smo 

tudi to počasi premagali. S prihodom skupinskih in posamičnih mask na 

prostor se je tudi glavnina (ni jih bilo preveč) gledalcev približala 

dogajanju. Izvirne skupinske maske so prikazovale aktualno stanje v naši 

državi, ki je že nekaj 

časa res pust(n)o. 

Libeliška varda, je 

opozorila na resnost trenutka. Poveljnik je opozoril, da so si Libeličani 

svojo usodo krojili že pred stotimi leti in oni, varda, so tokrat tu zato, da 

zaščitijo krajane pred ponovnimi vplivi od zunaj ali od znotraj. Res so 

vzbujali »strah«, ki je pripomogel k temu, da ob povorki po vasi še nikoli 

ni bilo toliko gledalcev. Vedno jih je bilo več! Na pogosta vprašanja 

poveljujočega: »Za koga?« je bil glasen odgovor vseh vardistov: »Za 

Libeliče!!« 

Najštevilčnejša skupina je bila družina ovčke Jon. Sicer risanka 

prikazuje, da vse ovčke le niso tako »ovčaste«, ampak boljše. Po mojem 

političnem gledanju je skupinska maska hotela prikazati splošno stanje v državi, ki nas ima vse za nekakšne ovčke. Za idejo 

in sodelovanje je treba čestitati malčkom iz vrtca ter njihovim staršem in vzgojiteljicam. 

Potapljači in reševalci so demonstrirali reševanje utopljenca. Zanimivo 

je bilo to, da so svoje »kisikove bombe« imeli neprestano v uporabi. 

Preveč »frišnega in čistega lufta« iz jeklenke je lahko včasih tudi 

nezdravo. Napredek pri svetovnem in državnem zdravstvu je dosegla 

raziskovalna skupina, ki si šteje v čast, da so ravno v Libeličah na pustno 

soboto prvi odkrili cepivo proti COVID-19 ali kronskemu virusu. 

Dodobra so dezinficirali vse prisotne. Voditelj pustne prireditve je 

formiral civilno komisijo izmed gledalcev, ki so morali oceniti maske. 

Ni pozabil povedati, da bodo imeli težko delo, saj idej za maske v 

Libeličah ne zmanjka. Posamezniki so namreč poskrbeli, da je bila 

libeliška pustnija tudi tokrat zelo pisana. 

Sporočilo tega časa je, da se odžene zima (kadar je) in na široko odpre 

vrata prihajajoči pomladi. Moderator je zbrane opomnil, da živimo v najlepšem okolju, ki mu je prizaneseno najhujše. 

Razne hude ure vetra, žleda, povodnji in še kaj bi lahko rekli, nas bolj redko obiščejo. Tudi županje že dolgo ni bilo v 

Libeličah, je zaključil. Komisija je opravila delo ter sklenila, da so vse maske najboljše in naj se darila razdelijo med vse. 

To so storili in neuradni del nadaljevali še pozno v popoldan.. 
 

Dvajsetletne želje se uresničujejo! 
Cesta Libeliče – Gorče (in 

obratno) je dobila novo podobo.  

Kdaj so se v KS odločili za 

izgradnjo pločnika Libeliče – 

Gorče? Prvič so postavko v 

program dela KS vnesli leta 

1999. Kar dvajset let je bilo 

potrebnih, da se je želja 

krajanov  uresničila.  

Sedaj obe naselji povezuje 

obnovljena cesta s pločnikom in 

javno razsvetljavo, avtobusni 

postajališči sta dobili hišici z dodanim košem za smeti. Posebej lep pa je pogled ob praznikih, ko se na svetilke izobesijo 

zastave.

Občina Dravograd je prisluhnila 

zahtevi po popravilu dela lokalne 

ceste do hišne št.40. Po skoraj pet 

letnem pozivanju in prošnjam so 

obnovili okoli 30m dotrajane 

lokalne ceste. Uporabniki se za 

storjeno iskreno zahvaljujemo. 

 

Obvestilo o kresovanju! 
Letošnje kresovanje pred prvomajskimi prazniki je odpadlo. Prostor na katerem 

smo kar precej let pridno zbirali material za grmado je v lasti kmetije »Pri 

Jaklnu«. Sporočajo pa, da v bodoče ne bodo več dovolili kresovanja na 

njihovi parceli in s tem nakazali, da bomo morali odpadno vejevje in ostale 

naravne gorljive odpadke odstranjevati drugače. Ena od možnosti je, da 

najdemo drugega lastnika, ki bo to dovolil, druga pa komunalno podjetje. 
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Dejavnosti v kraju!! 
 

Športniki, kakor 

večina prebivalcev 

komaj čakajo, da se 

življenje normalizira, 

obžalujejo, da se v 

lepem vremenu ne 

morejo ukvarjati s 

športom. So pa takoj 

ob umiku odloka o prepovedi športnih aktivnosti na 

igrišču postavili mreže za tenis in badminton. Travnato 

igrišče (ki je tudi v zemljiški knjigi vpisano kot last 

občine) so redno kosili, fantje pa so z zemljo izravnali 

nastale vdolbine. Je pa ŠD v zimskem času organiziralo 

vse svoje aktivnosti, ki jih izvajajo v zaprtih prostorih.  

PGD Libeliče je edino društvo, 

ki je še pred uvedbo 

omejevalnih ukrepov proti 

širitvi coronavirusa, izvedlo 

svoj redni občni zbor. Ukrepi 

jih niso omejili pri 

tradicionalnem opravilu ob 

prazniku dela, 1. maju.  Simbol 

tega praznika so z 

upoštevanjem vseh zaščitnih 

predpisov postavili ob igrišču 

na Gorčah.  
Poročila in program dela za 

leto 2020, ki je bil sprejet na občnem zboru, bomo objavili 

na libeliški internetni strani.
 

 

Aktivnosti KS Libeliče! 

Ukrepi zaradi pandemije coronavirusa so ohromili tudi dejavnosti v organih KS. Najbolj nejevoljni so, ker ne morejo 

in ne smejo nadaljevati s projektom skupnega objekta na igrišču. Takoj, ko bo mogoče, bodo skupaj s ŠD, PGD in 

KPD nadaljevali aktivnosti. Podrli bodo stari objekt, odpeljali kontejner, zabetonirali osnovno ploščo za sanitarije in 

pripravili točkovne temelje za montažni leseni del. 

Strokovna služba na občini Dravograd je obljubila, da bodo hkrati z meritvami na terenu za odmero pločnika, uredili 

tudi izmero parcele (igrišče). S tem bodo omogočili tudi točno lokacijo objekta. 

O pločniku pišemo v enem od člankov. Kdaj bo otvoritev pa zaradi stanja v državi ni določeno. 

Predsednik Sveta KS Libeliče, Jože Pšeničnik je povedal, da zahteve in prošnje krajanov o reševanju njihovih 

problemov naslavljajo direktno na občino ali pa KS (mail: krajevnaskupnost@libelice.si ). Manjše probleme sprotno 

rešujejo, večje pa predajo v reševanje občine.  

Dogovarjajo se, da bi sama KS organizirala čistilno akcijo, ki bi trajala en teden (vrečke bi dobili pred gasilskim 

domom, se vpisali v seznam in napisali kje boste čistili). Vrečke s smetmi bi odlagali na za to določena mesta. O 

podrobnostih vas bodo pravočasno seznanili. 

Naslednja seja Sveta KS Libeliče je predvidena za konec meseca maja ali takoj, ko bo to dovoljeno. 
  

 

V kakšnem okolju živimo! 
Res je, da smo različni. Različnih nazorov in tudi različni pri dojemanju nekaterih predpisov ali navad. Na to razmišljanje 

me je spodbudil nekulturen, nepristojen, nenormalen odnos do lastne okolice in širšega naravnega okolja. 

Odlaganje smeti in ravnanje z njim, si (nam) je javno komunalno podjetje kar dobro 

zastavilo. Organizirali so odvoz odpadkov iz gospodinjstev, ki zajema kar nekaj 

postavk. Kaj konkretno, si preberite na njihovi spletni strani! Osredotočil se bom le 

na nekaj od teh in sicer na odpadke »za v kante« in odpadke za možnost lastnega 

kompostiranja. 

Že pred časom smo morali dati podatek, ali imamo možnost kompostiranja ali ne v 

lastnem kompostniku. Celo podpisati smo morali ta dokument. In prav je tako. 

Zavezali smo se, da bomo te odpadke primerno odlagali na lastnem zemljišču. Ali 

počnemo to vsi?? Ne! Nekateri namesto kompostnika uporabljajo kar potoke, gozdne 

jase in druge z grmovjem porasle predele naše okolice. »Saj bo segnilo. Saj bo 

odnesla voda. Saj bo prerasla trava«, so najpogostejši odgovori ali razmišljanja. Nesramnost, je 

prva beseda, ki mi pride na misel. Ali pa z obžalovanjem pomislim na te ljudi, ki niso zmožni 

dojeti, da  življenje v skupnosti pomeni tudi spoštovanje nekaterih norm, ki jih ne bi bilo treba 

zapisati, če bi se vsi dovolj zavedali, da je narava trenutno naša, pozneje pa bo od naših potomcev. 

Ali njim res privoščimo, da bodo živeli v ostankih, odpadkih in nesnago, ki jo mi odmetavamo 

kjer se nam pač zdi. Ja, res se nekaterim to tako tudi zdi. 

Lepo okolje ne pomeni le zgledno urejeno lastno dvorišče, zelenica ali vrt. Pomembno je tudi v 

kakšno okolje je vse to postavljeno. Le pogled na širšo okolico daje pravo sliko kje in kako živimo. 

Ali nam je res vseeno, kako je videti potok ob katerem se sprehajamo, kako je videti gozd skozi 

katerega tečemo …Dodati moram še vse pogostejšo jezo lastnikov gozdov in poljskih parcel. Ne 

dovoljujejo, da se v ali na njihovo lastnino posega brez njihovega dovoljenja.  To se nanaša na 

odlaganje odpadnega materiala v gozdovih in vedno pogostejše sprehajanje sprehajalcev in vožnja mopedistov izven poti, 

puščanje pasjih iztrebkov, ki na koncu pristanejo v krmi za živali. Pravijo, da želijo, da se s tem preneha, kajti osebna 

lastnina ni  javno odlagališče ali sprehajališče. Kljub trudu nekaterih, da so v naravi uredili tudi prijetne kotičke z razgledom 

in možnostjo počitka sprehajalcev, ima grenak priokus. Lepo urejen prostor ne opravičuje posega v lastnino brez vprašanja. 

Je pa dobrodošla ideja, ki se lahko izvede še kje drugje, seveda s soglasjem lastnikov zemljišč. 

Moje razmišljanje je dobronamerno, namenjeno tistim, ki se v napisanem prepoznajo. Upam, da bo vsaj malo pomagalo! 
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