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Vesele
velikonočne
praznike
vam želi
Svet krajevne skupnosti LIBELIČE
KORONA KORAJŽA 2021!
Korajža je v Libeličah doma je prireditev, ki jo
pripravljamo od leta 2011 ob slovenskem kulturnem
prazniku. Več let smo
na
sestankih
kulturnega
društva
govorili, da bi 1krat
letno
pripravili
prireditev, na kateri bi
se predstavili naši
krajani z lastnimi
točkami – petje, igranje, ples … Pobudnica je bila naša
takratna predsednica Jožica Srebotnik Zalesnik.
Predlagala je, da bi s kulturno prireditvijo hkrati
obeležili tudi kulturni praznik 8. februarja in spomin na
našega velikega pesnika, zato se dogodek odvija v
začetku februarja, največkrat 2. nedeljo v mesecu.
Odločili smo se, da prvi del prireditve posvetimo
Francetu Prešernu, v 2. delu pa se predstavijo domači
talenti. Koncept prireditve se je ohranil in tako vsako
leto odkrijemo še kak nov talent.
Leta
2017
smo
prireditev na pobudo
Dragice Perovnik
zastavili širše, saj so
se želeli predstaviti
tudi tisti Libeličani in
Libeličanke, ki imajo
druge talente.
Od takrat je v dvorani pri Buču vsako leto tudi razstava,
kjer pokažemo razne rokodelske izdelke (npr. pletene
košare, prtičke, suhe šopke …), včasih tudi slike oz.
predmete, ki obujajo spomine na to, kako se je v

Libeličah živelo nekoč.
Pomembno se nam zdi, da ohranjamo take stvari in
skrben odnos do tradicije prenašamo na naše mlade.
Zanimivo je, da je bila Korajža že od vsega začetka
zelo dobro obiskana. Vsako leto znova smo ugotavljali,
da je dvorana gasilskega doma premajhna za prireditev,
ki se je med ljudmi res dobro prijela. Včasih so gledalci
stali kar na stopnišču. Želimo si, da bodo tudi v
prihodnje naši krajani korajžno pokazali svoje talente.
Letos temu ne bo tako, ker bomo vsi v zavetju svojega
doma obujali spomine na skupna druženja.

Upamo, da bodo dobili kako dobro idejo in bo mogoče
že prihodnje leto tudi Korajža potekala v živo, v letu
2022, ko se bomo v Libeličah pripravljali na veliko
100. obletnico priključitve vasi k matični domovini.
Simona Jerčič Pšeničnik
Kulturni praznik in “Korajža je v Libeličah doma” sta letos
potekala preko spleta. Filmček si lahko ogledate na
www.libelice.si

Prva izdaja krajevnega glasila je bila meseca oktobra 1992! Letos je 30. leto od kar vas obveščamo na »krajevno običajen način«!

PRIPRAVE NA PRAZNOVANJE VISOKE OBLETNICE!
Leto 2020 je naokoli in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče
bi vam, pred vstopom v novo leto, ponovno hoteli seči v roko, vam zaželeti
zdravja v letu 2021 ter vam podariti koledar. A nam žal trenutne razmere
tega ne dopuščajo, saj v izogib širjenju virusa obisk pri vas na običajen
način ni mogoč. Odločili smo se, da vam koledarje kljub temu podarimo,
in smo vam jih, ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov, predali v poštne
nabiralnike. V letu 2021 praznujemo visok jubilej delovanja
Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče, in sicer častitljivih 130 let, zato
resnično upamo in si želimo, da si bomo lahko vsaj takrat voščili in skupaj
praznovali.
Ker nam prav vsak evro pri naši dejavnosti »pride prav«, donacije od
podeljenih koledarjev pa predstavljajo tudi največji del finančnih sredstev,
ki jih pridobimo, lahko po svojih zmožnostih donirate na naslednje načine:
• s plačilom UPN naloga, ki je priložen (po želji vpišete znesek, ki ga želite donirati; QR koda – možnost
plačila slikaj in plačaj),
• s poslanim SMS sporočilom (pošljite SMS sporočilo s ključno besedo PGDLIBELICE5 na številko
1919 in prispevali boste 5 eur za nakup gasilske opreme za operativne gasilce PGD Libeliče. Prispevajo
lahko uporabniki mobilnih storitev mobilnih operaterjev Telekom Slovenije, A1 in Telemach. Pravila in
pogoji za sodelovanje pri SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.libelice.si pod zavihkom
» gasilci «. Z enim poslanim SMS sporočilom donirate 5 evrov; če želite donirati več pošljete večje število
SMS sporočil; storitev je aktivna do 31. 1. 2021, cena poslanih SMS sporočil se obračuna po veljavnem
ceniku posameznega mobilnega operaterja),
• z nakazilom na transakcijski račun št. SI56 6100 0001 2709 966, odprt pri Delavski hranilnici d.d.,
(SWIFT BIC KODA: HDELSI22) Sklic: SI00 2021
• denar pa lahko, ob upoštevanju potrebnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom, po predhodnem
dogovoru posredujete blagajničarki Bernardi Gostenčnik (051 353 695), predsedniku Marku Prevolčiču
(070 857 847) ali poveljniku Roku Plešivčniku (051 410 416),
• v prilogi Vam dodajamo tudi obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine«, kjer lahko del svoje
dohodnine (0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ali 0.5 %) namenite za delovanje društva (pred pripravljeni obrazec izpolnite
in ga lahko podpisanega vrnete na naslov društva ali zgoraj imenovanim predstavnikom društva).
V letu 2020 je bilo delovanje Prostovoljnega gasilskega društva
Libeliče izredno nemirno ter okrnjeno. Na operativnem področju
smo zabeležili kar nekaj zahtevnih intervencij, povezanih z
naravnimi pojavi, zaradi ukrepov pred širjenjem virusa pa tudi ni
bilo izvedenih številnih drugih aktivnosti, kot so tekmovanja v
gasilsko športnih disciplinah ter ostalih aktivnosti, povezanih z
druženjem članov. Kljub temu smo uspešno izvedli vse navedene
intervencije, se v manjšem in dovoljenem obsegu usposabljali,
izvajali potrebne naloge v krajevni in lokalni skupnosti,
predvsem pa bili na voljo Vam v primeru potrebne pomoči.
Za prispevana sredstva se Vam iz srca zahvaljujemo!
»Na pomoč!«
Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče
Tudi odpadki so koristni!
Ob velikem praznovanju se gasilci nameravajo opremiti z vozilom za
prevoz osebja (GVM-1). Za to so potrebna finančna sredstva. Okoli 36.000
€ bo zagotovila občina ostalo (cca 20.000€) pa mora prispevati društvo.
Z namenom zbiranja sredstev so organizirali akcijo, s katero zbirajo odpadne
kovine, odpadne akumulatorje in star papir.
Prosijo krajane, da jim tudi pri tej akciji pomagate. Vsak evro šteje!
Za zbiranje odpadnih kovin in odsluženih akumulatorjev je postavljen
kontejner na Gorčah pri Hriberniku. Za odlaganje starega papirja pa na
parkirišču v Libeličah. Oba kontejnerja bosta postavljena kar nekaj časa,
tako, da lahko mirno poiščete okoli in v hišah, odvečno železje in papir, ter
ga odnesete na zbirališče. Za večje količine organizirajo tudi prevoz!
Hvaležni vam bodo za vsako pomoč!

ZBOR ČLANOV KPD LIBELIČE!
Zaradi epidemiološke situacije in ukrepov v državi, se ne
smejo izvajati Zbori vseh članov društva v "živo", zato so se
poslužili metode "na daljavo". Gradivo smo objavili na
libeliški strani na medmrežju.
Povzetek zapisnika vam predstavljamo v nadaljevanju.
Pri pregledu poročil vseh organov društva so ugotovili, da
so bili zastavljeni cilji v glavnem realizirani. Razen tistih, ki
so omejeni zaradi korona ukrepov.
Poročilo turistične sekcije je podala Nataša Knez in
povedala, da se je ta dejavnost izvajala le od junija do
oktobra 2020. Ogledi so se vršili v omejenem številu in z
upoštevanjem vseh korona predpisov.
Dejavnosti pevskega zbora je podal Janez Štrekelj ter
povedal, da je zbor sodeloval na prireditvi občinskega
kulturnega praznika v dvorcu Bukovje, nastopili so na
prireditvi Od Pliberka do Traberka, na Košenjaku pa so se
pripravljali za predviden koncert, ki pa je žal zaradi stanja v
državi odpadel.
Nadzorni odbor je poročal, da pri pregledu tako finančnega
kot rednega poslovanja društva ni ugotovil nepravilnosti.
Predsednica društva Simona Jerčič Pšeničnik je navzoče
seznanila, da dejavnosti za ureditev stavbe mejnega prehoda
potekajo. Občina je dobila objekt v upravljanje in s pomočjo
evropskih sredstev bi objekt dobil novo podobo. V njem bi
se uredila virtualna informativna točka, nekaj postelj za
nočitve, večji prostor za KPD Libeliče. Delo na objektu naj
bi bilo končano do 100. obletnice plebiscita - vrnitev Libelič
v matično domovino (1922).

Predsednica društva je dejala, da je program za leto 2021
pač prilagojen glede na pandemijo. Povedala je tudi, da bo
letos verjetno tudi manj občinske donacije. Tudi finančni
plan bo prilagojen razmeram pandemije. Člane je seznanila,
da bo leto 2021 volilno leto in ko bo mogoče, bodo volitve.
Prisotni so izrazili željo, da sedanje vodstvo ostane v tej
zasedbi do 100. obletnice plebiscita, nato pa bi izvedli
volitve.
Miha Pšeničnik je predlagal, da bi preko Libeliškega
glasnika pozvali krajane, da naj za praznike v čim večjem
številu izobešajo zastave. Omogočiti bi morali tudi nakup
le-teh.
Predsednica je predstavila pobudo krajanke, da bi se na
igrišču postavil bralni hladilnik. Člani so idejo podprli.
Janez Štrekelj je dejal, da bo na vezi z novo zborovodkinjo
Tino Frank in bodo pričeli z vajami pevskega zbora, ko bodo
zdravstvene razmere v državi to dopuščale.
Zbor je obiskal predsednik sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik
in prisotne seznanil z delom in stroški večnamenskega
objekta na igrišču. Delo poteka po planu in se bližajo
zaključni fazi (predvidoma april). Pri stroških so udeleženi:
KS (Občina – participativni del), ŠD, PGD in KPD iz
Libelič. Ob zaključku so sprejeli še sklep, da upravni odbor
ostane v tej zasedbi do 100. obletnice plebiscita.
Poročila in zapisnik je na razpolago na www.libelice.si!

KARITAS v akciji!
Spoštovani krajani!
Sodelavci in prostovoljci Karitas, kljub trenutnim razmeram delamo in skrbimo, da
pomagamo prebroditi ta čas vsem, ki potrebujejo pomoč.
V tem tednu bomo obiskali naše starejše krajane (nad 80 let) in jim predali majhno
pozornost ob bližajočem se prazniku Velike noči. Pripravili
bomo tudi 31 paketov za KDS Črneče, kjer združene vse
Karitas PZ Dravograd obdarujemo vse varovance doma.
Seveda budno spremljamo tudi razmere med sovaščani. Če dobimo kakršnokoli informacijo o
pomoči potrebnih, se združimo in jim poskušamo čimprej olajšati težave. Pri tem pa nikoli nismo
sami. Med ljudmi v kraju je veliko dobrodelnosti. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so
pomagali pri izdelavi snopov in drugih izdelkov za stojnico. Iskrena hvala tudi družini Nuraj iz
Libeliške gore, ki je z veseljem darovala 100 komadov jajčk, katere smo sodelavke spremenile v
lepe pisanke.
Od srede, 24. 3. do petka 26. 3. 2021 smo vas ponovno povabile na brezstično stojnico pred trgovino
Libeliče. S svojimi darovi ste pomagali delovanju Karitas Libeliče, za kar se vam najlepše
zahvaljujemo. Dobro se z dobrim vrača.

Želimo vam doživeto obhajanje Velikonočne skrivnosti!
Sodelavke Karitas Libeliče
PRASL 2021 MALO DRUGAČE!
Epidemiološki ukrepi vplivajo tudi na tradicionalne
prireditve. Ena takih se v Libeličah odvija na cvetno
nedeljo, ko fantje naredijo prasl »velikan« in ga na
blagoslov postavijo ob cerkveni zvonik. Letos je
blagoslov potekal malo drugače. Praslne so postavili ob
steno cerkve, kjer jih je župnik Franček blagoslovil. Da
pa tradicija le ni popolnoma zamrla, je bil ob zid
prislonjen tudi eden višji.
Upajmo, da bomo na naslednjo cvetno nedeljo priča libeliškemu velikanu!

AKTIVNOSTI V KS LIBELIČE!
Predsednik Sveta KS Libeliče in svetnik v Občinskem svetu občine Dravograd Jože Pšeničnik, nam je
posredoval nekaj informacij o aktivnostih, ki se tičejo naše skupnosti. Od občine je prejel odgovor na
zastavljena vprašanja o problematiki reševanja meteornih voda na cesti na Libeliški Gori pri Oskrdu. Odgovor z
občine:
Na javni poti JP 578861 Ridlov mlin – Oskrd – Vraživnik so pridobljena soglasja za izvedbo petih (5) prepustov,
ki bodo izvedena s strani podjetja JKP Dravograd d.o.o.. V kolikor je potrebna izvedba še dodatnega prepusta,
se bo v času izvajanja del opravil dodaten terenski ogled.
V postopku reševanja je tudi urejanje potoka mimo hiše Libeliška Gora 52 in naprej. Odgovor je obširnejši, zato
si ga preberite na www.libelice.si.
Odgovor o ureditvi poti na dostopu na pokopališče z obeh strani je naslednji:
Glede na odgovor JKP, omenjene ureditve ni v načrtu. Predlagamo, da se opravi terenski ogled in da se glede
na ugotovitve planirajo sredstva za ureditev v NRP proračuna občine. O terminu terenskega ogleda vas bomo
obvestili.
Na željo krajanov je bila podana tudi pobuda za namestitev zbirnih posod za odpadno olje iz gospodinjstev.
Pobuda je naletela na plodna tla, posode bodo namestili v vseh krajevnih skupnostih.
Pobudo o namestitvi prometne signalizacije na odcepu z glavne ceste na Libeliško Goro, kjer večkrat pomotoma
zavijejo tuji težki kamioni, nato nasedejo na ozki gozdni cesti in s tem ogrožajo varnost udeležencev v lokalnem
prometu in tistih, ki nastalo situacijo rešujejo, so poslali na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Dravograd, od koder je mnenje sprejel Odbor za cestno komunalne zadeve in sprejel naslednji negativen
odgovor (objavljamo važnejši del): Na podlagi pridobljenih podatkov s strani Policijske postaje Dravograd
tovornih vozil, ki jih navigacija usmerja v napačno smer (proti Ravnam na Koroškem) naj ne bi bilo veliko,
oziroma so zelo redki.
Razmišljanje urednika na odločitev!

Izberimo ime!

Spoštovani odločevalci, kolikšno
pa mora biti število dogodkov, da
bi se ti preventivno preprečevali?
Koliko
ljudi
se
mora
poškodovati ali celo kaj hujšega
utrpeti?
Ali
vaš
naslov
organizacije Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu … ne pomeni to, kar se
prebere? Ali je vrednost (cca 60€) previsoka? Za
preventivo gre!

Večnamenski objekt na igrišču
na Gorčah je v zaključni fazi.
Otvoritev
predvidevajo
v
mesecu juniju. Kot pa je pri
vsakem »krstu« potrebno ime,
vas prosijo, da ga pomagate
izbrati. Zbrane predloge bodo preučili in izbrali
najprimernejšega.
Predloge pošljite ali objavite v komentarju na
socialnem omrežju FB – skupina Libeliče.

NI NAPREDKA!
Vsakokratna spomladanska izdaja našega glasila vsebuje najmanj en članek o odnosu, nas – ljudi, do narave.
Krivično bi bilo obtoževati večino krajanov, ki gojijo odnos do naše okolice in ji s svojimi dejanji ne škodijo. Je
pa med nami kar nekaj tistih, ki se tega ne zavedajo in kar naprej počnejo »zločin« nad naravo. Še vedno najdemo
odpadke v gozdu, med katerimi so tudi nevarni, zasipanje potokov ali hudournikov z odpadki z vrta in okolice
hiše, živalskimi odpadki in še bi se našlo. Hja, našlo ni prava beseda, ampak srečalo, kajti vse to je vidno že ob
kratkem sprehodu. Pogosto se pojavi vprašanje, le kdo to počne? Javno objavljanje »grehov« nima raziskovalnega
namena, kdo je ta dotični, ampak le opozarja na dejanja posameznikov, ki pa imajo posledice za vso prebivalstvo.
Še posebej za naše zanamce, ki se bodo čudili našim nerazumnim dejanjem in posiljevanjem narave v kateri
morajo sedaj oni živeti. Ni zakona, ki bi stoodstotno preprečeval dejanja posameznikov, je pa nekje vest, vedenje,
da sosedi vidijo kaj počneš in če bi večkrat pogledali soseda v oči, bi morda opazili njegov prezir.

Ni napačna trditev, da se smeti lahko skrije, karakterja pa se, žal, ne da!

