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Spoštovane krajanke in krajani Libelič! 

 

 

»Vzemi si čas za sanje – tako vprežeš zvezdo v svoj voz.  

Vzemi si čas za to, da ljubiš in da si ljubljen  

– to je privilegij bogov.« 

(angleški rek) 

 

 

 

Mesec december je prazničen mesec, ko nas obiščejo trije dobri možje. Bliža 

se čas obdarovanj, čas pričakovanj, čas obiskov, čas veselja. 

Zastavlja se mi vprašanje o človečnosti, sočutju in prepoznavanju dobrega v današnjem tako spremenjenem 

času, ki se zdi tako negativen. Pa vendar ravno ta čas prinaša tudi nekaj dobrega, za maskami skriti obrazi 

imajo prijazne oči, ki govorijo o želji, da končno skupaj premagamo virus. Vsesplošne človeške krize ne 

bomo rešili s slabo voljo, napadalnostjo in neskončnim pesimizmom. Lahko pa jo rešimo tako, da smo vsak 

zase sočutni, pozorni in solidarni do soljudi v našem kraju, na delovnem mestu, v šoli in drugje. Ni nujno, 

da so drugače misleči ljudje nesposobni. Mogoče je prav, da drug drugemu prisluhnemo, se poslušamo in 

slišimo. Vedeti več, pomeni tudi razumeti več. Vedeti več, pomeni imeti moč. Moč razumevanja, moč 

dojemanja, moč sprejemanja. 

Praznični čas prinaša nove izzive, željo po miru, ljubezni in veselju. Potrebna bo velika sposobnost 

prepoznavanja dobrega v poplavi lažnih informacij. Prisluhnite tistemu najboljšemu v sebi in izberite svojo 

pot. Bodite unikatni, bodite pogumni, bodite posebni, mislite s svojo glavo. Ne dovolite, da epidemija kroji 

vaše življenje in vaše odnose. Bodite glavni oblikovalci vašega življenja vi sami in sprejemajte prave 

odločitve.  

Prižgimo lučke upanja za normalno, lepše življenje. Vzemimo si čas zase, za svojo družino, partnerja, 

prijatelje. Gremo v naravo ali pa si enostavno skuhajmo dobro kavo, ki nam bo polepšala dan.  
 

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

želim lepe in mirne praznike ter veliko zdravja in zadovoljstva v letu 2022. 
 

Predsednik Sveta KS Libeliče, Jože Pšeničnik 
 

V letu 2022 želim vsem bralcem lokalnega glasila veliko zdravja in osebne sreče! 

Urednik 

Leto XXX  Številka: 3 

Naklada: 180 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  december 2021 

http://www.libelice.si/


 

Spoštovane krajanke in krajani! 

Ljudje se rodimo kot edinstvena bitja. Kljub temu, da se med seboj v 

marsičem razlikujemo, nas družijo ljubezen, medsebojno spoštovanje, 

razumevanje in solidarnost. 

V teh dneh, ko naša srca polnijo prijetni, razigrani in posebni občutki ob 

prihajajočih božično-novoletnih praznikih, si vzemimo čas za razmišljanje o 

dobrem, o družini in sreči ter o sočloveku.  

Z imeni svojih sorodnikov, prijateljev in znancev si v svojih mislih in v srcu 

okrasimo božično smrečico. Ob tem ne pozabimo na tiste, ki so nas kdaj 

užalili in še posebej se spomnimo tistih, ki smo jih prizadeli mi. Vsi skupaj 

bomo tej smrečici omogočili v sebi kopičiti upanje, medsebojno 

razumevanje, strpnost, srečo in veselje, kar nam bo čez leto bogatilo 

življenje.   

Ob odhajajočem letu 2021, bomo kot vedno do sedaj, naredili neke vrste obračun. Prepričana sem, da bo ta 

pester, sestavljen iz dobrega, uspešnega, navdihujočega, pa tudi težavnega, bolečega in neprijetnega. A kaj 

hočemo, takšno je življenje, pomembno je le to, da smo ta čas prebrodili in se iz doživetega kaj koristnega 

naučili. 

Toplo se vam zahvaljujem za korektno sodelovanje, strpnost in spodbude.     

26. decembra bomo praznovali še Dan samostojnosti, enega najpomembnejših praznikov naše Slovenije. 

Plebiscitna odločitev državljank in državljanov pred leti za samostojno državo je postavila temelj njene 

samostojnosti. Zaželimo ji vse najboljše in bodimo ponosni nanjo.  

 

Želim vam mirne BOŽIČNE praznike in SREČNO, USPEŠNO ter predvsem ZDRAVO Novo leto 

2022! 

 

Vaša županja, Marijana Cigala 

 

Po čem diši december?  

Po čem diši december? Po snegu, po potici, po cimetovih in orehovih 

piškotih, po novoletnem drevescu … December je poseben mesec, ki 

ponuja veliko priložnosti za veselje, praznovanje, obdarovanje in 

spominjanje na vse lepo iz preteklega leta.  

Sneg nas je razveselil tik pred miklavževim in po vasi so s prvim 

snegom že zrastli sneženi možje, čeprav se bo po koledarju zima začela 

21. decembra. Noč tega dne bo najdaljša v letu, potem bo sonce vzšlo 

vsak dan malo prej. In narava se bo znova začela prebujati, čeprav se 

zdi, da pod snežno odejo globoko spi. Prvotno slovensko se mesec 

december imenuje gruden, ker je bilo v tem mesecu tako mrzlo, da se 

je zemlja sprijela v grude. Včasih so čas pred novim letom praznovali na drugačne načine, veliko so se 

družili, si pripovedovali zgodbe, prepevali, svoje domove skromno okrasili in tako pričakali prebujajoče se 

leto. Kulturno življenje v vasi je bilo v zimskem času zelo pestro: v gledališki skupini  so pripravljali igre, 

pevci so prepevali pesmi, s katerimi so v božični noči razveselili vaščane pri polnočnici, veliko so brali, saj 

je v šoli delovala ljudska knjižnica.  

Časi se spreminjajo, še posebej drugačni so v zadnjih dveh letih, ko nam virus onemogoča večja druženja. 

Prepričana sem, da nekaj vendarle ostaja enako. December še vedno diši po snegu, potici,  piškotih in 

toplem ognjišču. December je še vedno čas pričakovanja, ko delamo načrte za prihodnost. V letu 2022 

bomo v Libeličah praznovali pomembno obletnico – 100 let priključitve Libelič k matični domovini, zato 

je december odlična priložnost za spominjanje na velike dogodke in hrabra dejanja naših prednikov. Tudi 

spomini so naša kulturna dediščina, v njih je skrita tradicija običajev, ki se prenašajo na mlajše rodove. 

Prav vsak lahko poišče svoje razloge za praznovanje v decembru, v srcu pa najbrž vsi prosimo za svetlobo, 

toploto in ljubezen, ki jo želimo v prazničnih dneh podeliti vsem sorodnikom, prijateljem in znancem. Naj 

bodo praznovanja v tem mesecu tudi za vas polna lepih misli in dobrih želja, v novem letu pa vse dobro. 

 

Predsednica KPD Libeliče, Simona Jerčič Pšeničnik 



 

PGD Libeliče z novim vozilom! 

 V petek, 15. oktobra 2021 se je sredi vasi 

Libeliče zbralo kar nekaj ljudi. Večinoma člani 

PGD Libeliče, ki so pričakali novo pridobitev v 

društvu. 

Dotrajano 15 let staro vozilo za prevoz osebja je 

dobilo zamenjavo. Libeliški gasilci so ob 

svoji visoki obletnici (130 let) obstoja dobili 

novo vozilo. Član libeliškega društva je postal 

novi kombi GVM-1. 

Investicijo so skupaj z občino izvedli domači 

gasilci. Občinski delež je bil 36.000€, celotni 

znesek cene vozila je bila 58.475€. Občinski delež je zadostoval za tipizirano vozilo brez opreme, ki znaša 

1.568€. Ostali znesek, 22.475€, pa je bil porabljen za nadgradnjo vozila po zahtevah društva in je lastna 

soudeležba pri nabavi. Nekaj podatkov o vozilu je podal poveljnik PGD Libeliče Rok Plešivčnik. 
 

VOLKSWAGEN 

CARAVELLE 

COMFORTLINE 

DMR 2.0 TDI 4M 

DSG   

– prostornina motorja 

1968 ccm 

– moč motorja 

110kW, gorivo diesel 

– avtomatski 

menjalnik 

– pogon 4×4 – fiksna 

vlečna kljuka 

– sedežev 8+1   

Nadgradnja:   

– LED svetlobni blok z lučmi za 

osvetljevanje okolice 

– rumena luč v zadnjem delu za 

usmerjanje prometa 

– 3x dodatna bralna LED luč v 

tovornem prostoru in kabini – 

radijska postaja Motorola DM 

2600 

– predalnik z dvema predaloma v 

tovornem prostoru za opremo – 2 x 

odsevni brezrokavnik  

– 2 x gasilnik 6kg na prah 

– gasilna sposobnost bo 

minimalno: 42A, 232B  – 1 x 

kovček prve pomoči 

– srednji  – 2 x svetilka FENIX RC 

20 LED s polnilci  

– 2 x triopan odsevni – gasilci, 

reflektiven, višina bo 700 mm.  

– 2 x svetilka varnostna – rumena, 

za trio pan  

– 1 x lomilka 70 cm – DIN 14835  

– 1 x trak opozorilni 500 metrov   

Cena z DDV:  58.475,39€ 

 -podvozje – 48.500,006€ 

-nadgradnja – 8.406.41€ oprema po tipizaciji GZS – 

1.568,92€   

-prispevek občine 36.000€ 

-prispevek PGD 22.475,39€   

 

Pristno veselje in zadovoljstvo ob pridobitvi je 

bilo videti na obrazih prisotnih. Veliko pa jih je 

izkoristilo priliko za kratko vožnjo, ki so jo 

zbranim ponudili gasilci. Med prisotnimi je 

bila tudi županja Občine Dravograd Marijana 

Cigala, ki je dejala, da je lepo pogledati ljudi, 

ki so z novimi pridobitvami resnično 

zadovoljni in to tudi pokažejo. Gasilcem je 

čestital predsednik Sveta KS Libeliče Jože 

Pšeničnik in predsednik Gasilske zveze 

Dravograd Zdravko Flis. 

Gasilci so hvaležni vsem krajanom za njihov 

prispevek v obliki donacij ali prostovoljnega 

prispevka, kot tudi pomoči pri zbiranju 

odpadnega papirja in železa. 

 

Zaželimo jim srečno vožnjo in naj vozilo služi svojemu namenu! 

 



 

Častitljiva 130. obletnica delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče (1891 – 2021)! 

 

Iz daljne in novejše zgodovine je splošno znano, da ima gasilstvo v Libeličah izredno  pomembno vlogo v 

kraju. K temu so privedle različne zgodbe, dogodki, uspehi ter aktivnosti naših članov, ki so prepoznavne 

in odmevne tako znotraj domovine, kot tudi izven nje. Neizogibno pa je dejstvo, da je 10. marca 2021 

minilo natanko 130 let, ko je bila v Libeličah ustanovljena gasilska bramba, kot prva uradna predhodna 

organizacijska oblika sedanjega Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče.  

Tako kot družba na splošno in ostale povezovalne organizacije, se je v Libeličah spreminjala tudi 

organiziranost gasilstva vse do teh dni, ko poznamo današnje uspešno Prostovoljno gasilsko društvo 

Libeliče. V društvo je včlanjen velik del krajanov, poleg njih pa članstvo sestavljajo tudi še ostali člani, ki 

prihajajo iz širše Koroške regije. Društvo trenutno beleži nekaj manj kot 300 članov, dobršen del le-teh pa 

tudi aktivno sodeluje pri raznovrstnih aktivnostih. S ponosom lahko rečemo, da smo gasilci v Libeličah 

najštevilčnejše društvo v kraju, številno članstvo pa prekaša tudi marsikatero društvo v večjih mestih. 

Organi društva ter vsi člani se trudimo, da je naše delo naravnano k nudenju pomoči krajanom Krajevne 

skupnosti Libeliče z okolico ter Občine Dravograd in zagotavljanju najvišje stopnje požarne varnosti ter 

varnosti pred drugimi naravnimi nesrečami. Kljub 

vsem občasnim oviram in preprekam smo člani vedno 

pripravljeni na intervencije, da lahko v vsakem 

trenutku pomagamo našim krajanom ter občanom, 

kadar nas potrebujejo.  

Ravno zaradi navedenega se naši člani redno 

udeležujejo usposabljanj na občinskem, regijskem in 

državnem nivoju. Redno se nabavlja in posodablja tudi 

oprema, za kar vsako leto namenimo  dobršen del naših 

sredstev. Že več let v zadnjem obdobju pa nas z 

odličnimi in nadpovprečnimi rezultati na tekmovanjih 

v gasilsko športnih disciplinah razveseljujejo 

tekmovalne enote pionirk, pionirjev, mladink, mladincev, članic, članov, starejših gasilk in starejših 

gasilcev. Na to smo izredno ponosni, še posebej ponosni pa smo na naše najmlajše, ko jih opazujemo kako 

aktivno se vključujejo v gasilske vrste. 



 

Ob praznovanju visokega, častitljivega in zavidljivega jubileja gre največja zahvala pionirkam, pionirjem, 

mladinkam, mladincem, članicam, članom, veterankam, veteranom, krajankam in krajanom Libelič ter 

ostalim prijateljem Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče za vso delo, ki so ga opravili za boljše 

bivanje v naši majhni, a na daleč prepoznavni skupnosti, za vse materialne in nematerialne prispevke, ki so 

jih vložili v delovanje društva, čas, voljo, pripadnost, 

vztrajnost in nepopustljivost. 

Odlično in vzorno smo vsa pretekla leta sodelovali z 

ostalimi subjekti v kraju. Na tem mestu se za 

sodelovanje najlepše zahvaljujemo predvsem 

Krajevni skupnosti Libeliče, Športnemu društvu 

Libeliče, Kulturno prosvetnemu društvu Libeliče, 

Osnovni šoli in vrtcu Libeliče, Centru šolskih in 

obšolskih dejavnosti Ajda na Libeliški gori ter Župniji 

Libeliče. Izven kraja se je potrebno za vzorno in 

odlično sodelovanje zahvaliti Občini Dravograd, 

Gasilski zvezi Dravograd, Občinskemu štabu civilne 

zaščite Občine Dravograd, Policijski postaji 

Dravograd, Upravni enoti Dravograd in drugim sosednjim Prostovoljnim gasilskim društvom Črneče, 

Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje, tudi gasilskim društvom v sosednji Republiki Avstriji, in 

sicer Bach – Potoče, Lavamünd, Neuhaus – Suha in Schwabegg – Žvabek, nenazadnje pa tudi prijateljskim 

Prostovoljnim gasilskim društvom Dolič Šentflorjan, Vuzenica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Dekani, 

Črna na Koroškem in Domžale Mesto. 

 

Kljub temu, da svoje obletnice zaradi pandemije novega korona virusa nismo uspeli praznovati v 

zastavljenem obsegu in po želenem programu, 

smo vseeno zabeležili nekatere slovesne dogodke. 

Tako je društvo ob občinskem prazniku Občine 

Dravograd s strani županje ge. Marijane Cigala 

prejelo priznanje Občine Dravograd za svoje 

dosežke in praznovanje 130. obletnice delovanja 

društva. Še posebej ponosni pa smo na to, da smo 

ob opisanem jubileju uspeli v društvo pripeljali 

novo sodobno in moderno opremljeno gasilsko 

vozilo za prevoz moštva GVM-1, ki bo 

nadomestilo zdajšnje gasilsko vozilo za prevoz 

moštva in bo namenjeno prevozu gasilcev na 

intervencije, izobraževanja ter usposabljanja, 

prevozu tekmovalnih enot na tekmovanja ter 

varnemu prevozu naših najmlajših in najstarejših članov. Večino finančnih sredstev za nakup vozila je 

prispevala Občina Dravograd, preostanek sredstev pa je zagotovilo Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče 

s pomočjo prostovoljnih prispevkov krajank in krajanov Krajevne skupnosti Libeliče, gasilk in gasilcev ter 

prijateljev Prostovoljnega gasilskega društva Libeliče in donacijami različnih podjetij in samostojnih 

podjetnikov (Gramoznica Pačnik d.o.o., Insert d.o.o., Ekstera d.o.o., Magnet d.o.o., Slemenšek d.o.o., 

Monter d.o.o., Dani AFC d.o.o., Tro d.o.o., Grammer d.o.o., Cablex d.o.o., Webo d.o.o., Saša in Tomo 

Pšeničnik s.p., Sašo Prosenjak s.p., Primožič s.p., Primož Koprivnik s.p., Mizarstvo Rener d.o.o.). Vsem se 

za njihove prispevke najlepše zahvaljujemo. 

 

V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo nekatere aktivnosti, povezane s praznovanjem jubileja društva, 

izvedli v letu 2022. Kljub negotovim časom, ki nas trenutno obdajajo, pa si želimo, da ostanemo povezani 

še v naslednjem desetletju delovanja, tako v okviru delovanja društva, kot tudi v okviru sodelovanja z vsemi 

naštetimi prijateljskimi organizacijami, v letu 2022 pa vam želimo predvsem zdravja, varnosti, 

medsebojnega prijateljstva in dobrega počutja. 

 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč! 

 

Slike: Foto Anka in Adrijan                                                           Tekst: Predsednik PGD Libeliče Marko Prevolčič 



 

Tudi turizem se razvija! 

V zadnjem obdobju smo v krajevni skupnosti uspeli narediti korak naprej v turistični ponudbi. Zasluge za 

to imajo v glavnem posamezniki, ki so v tej dejavnosti našli dodaten vir zaslužka in izkoristili svoje 

prostorske možnosti. Obisk turistov v Libeličah je v času korona ukrepov bolj individualne narave in 

manj v večjih skupinah. V povečanju prenočitvenih in drugih zmogljivosti tem obiskovalcem nudi tudi 

večdnevno bivanje v kraju.  V nadaljevanju objavljamo prispevke, ki opisujejo to ponudbo. 

 

Apartma Juteršek! 

20. junija 2020 smo na portalih uradno objavili, da na Gorčah 28, 

sicer v družinski hiši, ponujamo dva turistična apartmaja. Glede 

na to, da na tem področju v Libeličah še ni bilo podobnih referenc, 

nismo vedeli, kaj bo to pomenilo v tem okolju. Na presenečenje, je 

že čez nekaj dni prispela prva rezervacija, ki pa ni bila osamljena, 

kar vrstile so se. 

V hiši ponujamo dva samostojna apartmaja, kateri imajo lastne 

vhode in zasebne terase pred apartmaji. Večji apartma, 120 m2, 

ima osem ležišč  v štirih sobah, lastno kuhinjo, kopalnico, dnevni 

prostor, ter fitnes. Manjši apartma pa ponuja štiri ležišča v dveh 

sobah, kuhinjo in kopalnico. 

Gostom poleg bivanja ponujamo tudi prostor za žar-peko, izposojo koles, v zimskem času ob ugodnih 

snežnih razmerah pa tudi progo za tek na smučeh. 

Po besedah gostov, ki so že prenočevali pri nas, je Libeliče zelo 

lepa vas, Koroška zelo lepa dežela, za katero večina prizna, da je 

niso niti poznali. Možnosti za aktivnosti je zelo veliko; hoja po 

okoliških hribih, kolesarjenje (kljub temu, da je kolesarska steza 

nekoliko oddaljena), kulturne znamenitosti so zanimive, še 

posebej pohvalijo »Libeliški muzej«. 

Kot dobra točka se je naša lokacija prijela tudi med motoristi. 

Veliko motorističnih skupin si je za izhodiščno točko izbralo naše 

apartmaje, potem pa z motorji vsakodnevno raziskovali bližnjo in 

daljno okolico.   

Zanimivo je dejstvo, da naš kraj ne privablja le slovenske goste, temveč tudi goste iz vse Evrope, Rusije, pa 

tudi Kitajke so že bile pri nas.  

Lepo je spoznanje, da kljub temu, da z našimi apartmaji poslujemo šele dve sezoni, pa se je že kar nekaj 

gostov odločilo za ponovni obisk naših krajev. Veseli nas, da so gostje zadovoljni tako s krajem, kot tudi z 

namestitvijo, saj njihove ocene in mnenja veliko pripomorejo, da nas obiščejo novi gostje. 

Franc Juteršek 

 

Wellness Mesečina! 

V prostorih prenovljene hiše na 

naslovu Libeliška Gora 18, smo 

oktobra širši javnosti ponudili 

možnost najema »wellnessa« s 

finsko savno in »jakuzijem« ter 

apartmaja za 2 ali 4 osebe. 

S svojimi bližnjimi si lahko izberete 

nekajurno razvajanje ali pa 

privoščite vikend oddih v 

popolnoma opremljenem 

apartmaju. S tem smo želeli 

izboljšati turistično ponudbo kraja. 

Veselimo se vašega obiska in vam voščimo obilo sreče, zdravja in veselja v 

prihajajočih prazničnih dneh. 

 

Wellness Mesečina, Peter Štrigl, s.p. 

 



 

Piknik prostor »Rener«!

O »Piknik placu« pri Renerju smo  že pisali. Družinsko podjetje Rener d.o.o. se poleg 

mizarstva ukvarja tudi s turistično 

dejavnostjo. Na lepi lokaciji ob reki Dravi gostom ponujajo 

piknik prostor, na katerem imajo zgrajene objekte, ki omogočajo 

druženje večjim in manjšim skupinam obiskovalcev. S svojo 

infrastrukturo ponujajo dva  pokrita prostora z mizami in vso 

potrebno opremo za pripravo hrane na žaru, v olju ali na ražnju.  

Piknik plac »Rener« nudi gostovanje za 100 oseb, manjši objekt 

»Detel'ca« pa v zavetju dreves dopušča druženje 25 osebam. 

Med obema je na razpolago igrišče za odbojko, badminton, 

kegljanje, namizni tenis in nogomet. Postavljena so tudi igrala 

za otroke. 

»Da bo piknik, za vas kot organizatorja, prav tako karseda 

sproščujoč, smo pripravljeni prevzeti vse skrbi od nabave hrane 

in pijače, vse do postrežbe. Za vas se potrudimo po naših 

najboljših močeh ter vam pripravimo dobrote na žaru!« imajo 

objavljeno na svoji internetni strani.  

V neposredni bližini so na razpolago sanitarni prostori s 

straniščem, umivalnikom ter kopalnice s tušem. 

Na lokaciji je možno prespati v lastnih šotorih. 

Potrebne podatke za prijavo in ogled zasedenosti vidite na njihovi 

spletni strani: http://turizem.rener.si/. 

 

Parkirišče za avtodome! 

Pri reki Dravi ob čolnarni CSOD je že kar nekaj časa urejen prostor, namenjen 

kratkim postankom avtodomom. Na sedaj tlakovanem parkirišču je priklopna 

postaja za oskrbo avtodomov (elektrika, voda, kanalizacija). Na občini pravijo, da 

bodo drugo leto (morda) obnovili tudi dotrajan pomol. Ko bo vse urejeno, bo 

upravljanje prevzel Javni zavod Dravit in bo plačljivo. V zadnjem obdobju je 

koriščenje te destinacije kar živahno. Ustavljajo se tako domači kot tuji turisti. 

Nekoč in danes! 
 

                            

 

      

 

Center Libelič 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pugelnikova hiša 

 

 

 

 

 

 
 

 V prihodnji številki bomo objavili še nekaj primerjav. Če kdo poseduje sliko svoje stare hiše, svoje domačije nekoč, se zanjo priporočam!                   

http://turizem.rener.si/


 

CŠOD Ajda-“Priprava na kolesarski izpit” ! 
Na domu Ajda, v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti na Libeliški Gori, 

vsako  šolsko leto gostimo veliko učencev ter dijakov iz različnih šol po 

Sloveniji. Šolam ponujamo številne programe vezane na naravoslovje, šport ter 

družboslovje. 

Eden izmed novejših programov je tudi tematski teden z naslovom Priprava na 

kolesarski izpit. Namenjen je predvsem učencem 4. in 5. razredov. Učenci 

spoznajo pravilno tehniko vožnje s kolesom, seznanijo se z osnovnimi načeli 

varnosti pri samostojnem kolesarjenju ter spoznajo osnovno vzdrževanje 

kolesa. Program vsebuje vožnjo po prometnem poligonu, 

vožnjo po spretnostnem poligonu ter terensko vožnjo po 

prometnih površinah skozi vas Libeliče.  

Zaposleni na domu Ajda smo zelo veseli, da lahko del tega programa izvedemo v vasi 

Libeliče.  Na športnem igrišču izpeljemo spretnostni poligon, ki vključuje različne ovire, ki 

simulirajo prometne razmere in spodbujajo razvijanje posameznih spretnosti.  Skozi  vas 

Libeliče pa se na terenski vožnji aktivno vključujemo v promet, kjer učenci pridobijo veliko 

izkušenj pri vključevanju kolesa v promet.  

 

Učenci so po končanem programu v večini zelo zadovoljni, kar nam je v veliko veselje. V 

veselje pa nam je tudi, da nas Libeličani v vasi tako  lepo sprejmejo. 

Tekst in foto: Jasmina Hudrap 
 

Regulacija hudournika! 
Hudourniki so nepredvidljivi vodotoki, ki le redkokdaj opravičijo svoje ime. So 

pa takrat toliko bolj hude posledice njegovega delovanja. V naši krajevni 

skupnosti vsi potoki nosijo naziv hudournik. Za preprečevanje posledic, kadar 

se razhudijo, jih je potrebno regulirati, oziroma jim dati možnost odtoka po 

urejeni strugi. Del svoje struge imata reguliran Fračnikov graben, ki je bila 

zgrajena ob obnovi ceste proti Nedogu (2018) in Škudlejev potok, ki pa je 

regulacijo dobil že leta 1972.  

Za nadaljevanje regulacije 

Škudlejevega potoka gor vodno, kot se 

strokovno reče, je poskrbel koncesionar za izvajanje nalog državne 

gospodarske javne službe skladno z Zakonom o vodah (ZV-1), DRAVA 

vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. in občina Dravograd. Regulacija se 

izvaja od mostu pri Juriju gor vodno do naslednjega prehoda preko njega pri 

hišni št. 15. Trenutni projekt zajema obnovo mostu pri Juriju, ki ga financira 

občina ter regulacija do prej omenjenega mesta, ki pa je financirano s strani 

koncesionarja. 

Predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik pravi, da je obnova drugega 

prehoda planirana v naslednjem letu, prav tako je planirana regulacija do gozdne ceste nad Preizom. Upajmo, da bo 

to čim prej. 
 

Štǝk smo včôsih mornvali! 

Na vetnek po gorici! 

Včosih je bvo dȏma bol fajn. O pustu smo hodíli ukovo štírnajst dni. Pa na jəsen, 

ko se je začava dovga noč! Alo, do bo mev god? Zaj bomo šli h tistemu što dêvat, 

zaj bomo šli unemu što devat, … U soboto smo pa žə našli anega, da smo šli, pa 

rojali cele noči. Pa ni hitro muzikant prišu, smo kər an stori vetnek črez gəmno dov 

vzali, pa je švo, pa smo kər po gorici rojali na vetnek, dokler, da je muzikant prišu z mêhami. Pa po snègu 

od hiše do hiše … Pa smo še nəs. Zaj pa vejko bol mvodi umirajo, ko se səmo vozijo. Zaj pa avto – pa 

grajo. Nima smisla, da bi še koj reku. Pa mojo vsesorte grdih bolezni. Mi smo še kr zdrovi, magari smo u 

cokleh hodili u šovo u tak svet dovse. Nas je bvo cev kup otrok, trínejst, ko smo hodili dov u Libeliče u 

šovo s coklami pozimi. Pol je pa šolski odbor vidov, da je samo bajta štuo, da smo bol bogi, pa so mi dali 

za božič črivle, pončke so rekli. Pa obleko glih tək. Jas sn u cokleh hodiva do božiča! A vete, kək je bvo s 

coklemi hòdit! Ko se je gər nabosavo, si pa trcov dov pər kokem boróvco, da si druč napre mov. 

Pa ne tək, ko pa zaj; čə je movo kiri bol visoko dȏma, ga mərjo kr z avtom dovta pəlet, da bi jo nə šov h 

nogom. 
 

Marta Repanšek/ Bajže s Koroške- pripovedovala Pšeničnik Amalija (1930) Libeliška Gora

 



Delovanje župnijske Karitas Libeliče! 

 

Geslo letošnjega tedna Karitas (22.11.-

28.11.2021) je bilo “SRCE, KI SPREJEMA”. 

Srce ni zmožno sprejemati, če otrdi zaradi stisk, 

nasilja, revščine, izključenosti, zlorabe, 

zanemarjanja, krivic in zla. Srce postane ledeno 

ali kamnito. Pot do srca je srečanje. Srečanje pa 

odpira srca. Karitas je odgovor na to. Človek se 

odzove na pobudo srca, ki mu zaupa.  

Prostovoljci in sodelavci Karitas se trudimo, da 

pristopimo do vsakega (zapuščenega, osamljenega, bolnega, invalida, starejšega, 

otroka …). Naša mesečna srečanja nas povezujejo med seboj in skupaj kujemo 

načrte in spremljamo razmere v kraju. Aktivnih nas je 12 prostovoljk in okoli 10 

občasnih sodelavcev. Lani smo v bazo CaritasYoung vpisali 5 naših mladih, ki so 

prav tako vedno pripravljeni pomagati. V letošnjem letu smo z velikim veseljem: 

- Obiskali in s skromnim darilom presenetili dve gospe 

častitljive starosti - 90 let. 

- Z majhnim spominskim darilom izrekli čestitke štirim 

letošnjim prvoobhajancem. 

- V začetku oktobra smo sprejeli in pogostili romarje iz 

Lavamünda, ki vsako leto romajo peš skozi Libeliče do sv. 

Križa na Dobravi.  

- Posebej veseli in ponosni smo na naše najmlajše v vrtcu, 

njihove starše in vzgojiteljice, ki so se v mesecu juniju 

odzvali na akcijo “Pokloni zvezek” in zbrali lepo število 

zvezkov. 

- Sredi oktobra smo organizirali zbiralno akcijo ozimnice 

in ostalih prehrambnih ter higienskih izdelkov, občasno tudi oblačil, igrač … v 

okviru te akcije smo zbrali 350 kilogramov krompirja, 700 jajc, 100 kozarcev 

vložene hrane, korenje, zelje, ocvirke, in veliko mero ostalih prehrambnih 

izdelkov. Del ozimnice smo dostavili v dom sv. Eme Šentjanž, ostalo pa so 

odpeljali na Nadškofijsko Karitas Maribor. 

- V tednu Karitas smo letos že drugič postavili brezstično stojnico pred trgovino. 

Na njej smo tri dni nudili izdelke prostovoljcev ter sodelavcev Karitas in ostalih 

dobrotnikov. Hvala vsem, ki ste stojnico obiskali in prispevali svoj dar.  

Z darovanimi sredstvi, ki jih zbiramo od nakupa svečke v cerkvi, s podarjeno 

ozimnico, oblačili ali kakorkoli drugače, pomagate delovanju domače Karitas, 

delovanju nadškofijske Karitas MB, humanitarnemu skladišču, Ljudski kuhinji 

Betlehem, podpornim programom za najbolj ogrožene, nakupu šolskih potrebščin 

za otroke iz socialno ogroženih družin. 

V začetku decembra je otroke v vrtcu in pri verouku obiskal sv. Miklavž. Skupaj 

s KS in z RK smo obiskali in z majhno pozornostjo obdarili tudi naše starejše 

krajane.  

Naše posebno vodilo je, da ne pozabimo na nikogar. Naj nihče nima občutka, da 

nikomur ni “mar zanj”! 

Prostovoljke in ostali sodelavci Karitas smo v letošnjem letu opravili preko 300 

ur prostovoljnega dela, ki pa nas vedno napolni z radostjo in zadovoljstvom.  

Spoštovani krajani Libelič: Solidarnost in pomoč sta v našem kraju visoko na 

lestvici vrednot. Hvala za vse podarjeno, za vsako iskrico sreče, ki ste jo prižgali 

s svojim darom. 

Veselja in notranjega miru v teh prazničnih dneh in vse dobro v letu 2022! 
 

Prostovoljke Karitas in CaritasYoung Libeliče 

Skavti v Libeličah! 

“Če ne bi bila skavtinja, 

sploh ne bi vedela, kje 

so Libeliče!”, je izjava 

navdušene mlade 

skavtinje, ki je v naš 

domači kraj prvič prišla 

ravno zaradi skavtskih 

srečanj. Kar nekajkrat 

smo lahko v preteklih 

sobotnih jutrih, ko 

večina mladih še spi, 

videli in slišali glasne 

skavte, ki veselo 

korakajo po vasi in 

uživajo v skavtskih 

dogodivščinah.  

V našem stegu (lokalni 

enoti) Koroška 2 je 

trenutno 55 aktivnih 

članov iz Mežiške in 

Dravske doline, iz 

Libelič pa prihajamo 4 

voditelji, ki pogrešamo 

libeliški podmladek.  

V Libeliče se vedno 

znova radi vračamo. Že 

19. decembra bomo 

ponovno prisotni pri sv. 

maši, kamor prinesemo 

Luč miru iz 

Betlehema, ki nas letos 

nagovarja z geslom 

“Človek, ne jezi se!”. 

Vabljeni, da plamen 

miru ponesete tudi v 

svoje domove in 

sprejmete sporočilo 

miru!  

 
Nika Perovnik 

 


