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Tudi po petdesetih letih še znajo zapet! 
 

V Libeličah bodo letos praznovali petdeseto obletnico 

organiziranega petja. To pomeni, da so takrat ustanovili moški 

pevski zbor. V počastitev tega kulturnega dejanja so na občnem 

zboru Kulturno prosvetnega društva Libeliče sprejeli sklep, da 

bodo letos slavnostno počastili ta dogodek. 

Pevci, ki so takrat začeli orati ledino zborovskega petja v kraju, 

so se na prijateljskem srečanju dobili v soboto, 25. marca 2017. 

Druženje je potekalo (kako drugače) v pevskem slogu. Medtem 

pa so stari prijatelji obujali spomine na dogodke iz bližnje in 

daljne preteklosti. Marsikatera »štorija«, obujena iz tistih časov, 

je v nekaterih prebudila nostalgične trenutke. Pripovedovanje 

zgodbic iz lastne preteklosti je nadvse zabavno, saj manjko v 

spominu posameznika hitro dopolni drugi udeleženec iz teh 

časov. Pevci, veterani jim lahko rečemo, so srečanje organizirali 

na lastno pobudo in povabili vse, ki so skozi ta leta pri zboru 

sodelovali. Žal nekaterih ni več med njimi, so pa njim v spomin zapeli pesmi, ki so jih manjkajoči imeli najrajši. Po številu 

zapetih pesmi, ki pa kljub temu, da ni bilo nobene vaje, še vedno dobro zvenijo in se ob petju lahko uštimajo, povedo, da 

jih znajo najmanj za koncert. 

V kratkem povzetku poglejmo v uradno zgodovino libeliškega petja, kot je zapisano v knjigi Vsaka vas ima svoj glas – 

Libeliče. 

Moški pevski zbor, piše Zdravko Ridl, so ustanovili na Štefanovo, 26.12.1966. Ustanovitelj zbora je bil Pavel Ridl. Petja so 

se učili v mežnariji s pomočjo starega očetovega harmonija. Ustanovljeni zbor je štel šest pevcev, po mesecu dni pa že 

dvanajst. Pozneje se je število članov ustalilo na deset.  

Prvi uradni nastop je zbor imel na pustno soboto naslednje leto, ob otvoritvi »fajfn bala« pri Buču, drugi pa za Dan žena 

v šoli. Nastopi so se vrstili tudi izven domačega kraja, v Dravogradu. Zaradi velikega entuziazma so imeli vaje kar štirikrat 

na teden. V prvo krizo zbor zaide po dveh letih delovanja, saj so morali nekateri člani na služenje vojaškega roka. Ko so se 

fantje vrnili, se je petje nadaljevalo, vendar ne več tako zagnano. Po rešitvi problema, kdo bo imel pokroviteljstvo nad 

zborom, ali gasilsko ali prosvetno društvo, so februarja 1975 že začeli delovati kot člani Kulturno prosvetnega društva 

Libeliče. Nastopi so se vrstili po celi občini in širše po Koroški. Ob deseti obletnici so organizirali samostojni koncert. Leta 

1981 je zbor prišel v drugo krizo. Fantje so peli le bolj sebi v zabavo.  Veselje do petja so izrazili kot cerkveni pevci. Tako 

pesem v Libeličah še vedno živi, zaključuje svoje besede Zdravko Ridl v libeliški knjigi. 

O današnjem petju v kraju pa bomo zapisali ob drugi priložnosti. 

Iz doživetega se brez strahu lahko zaključi, da v Libeličah domača ljudska pesem živi, prav tako veselje do skupnega petja. 

Saj veste kako pravijo za Korošce, da »če dva kup stop'ta, že triglasno zapojeta«. 

Leto XXVI  Številka: 1 

Naklada: 180 kom. 

Urednik: Adrijan Zalesnik 

Lektor: Irma Knez 

V Libeličah,  april  2017 

http://www.libelice.si/


Resnične sanje! 
 

Četrtek v cvetnem tednu, kot pravimo tednu pred Veliko nočjo, 

je bil jasen in razmeroma topel dan. Noč ni prinesla drugih 

sprememb, kot to, da se je stemnilo in na nebu se je pojavila 

skoraj cela luna, ki je s svojo svetlobo dala videti noč skoraj kot 

dan. 

Velikokrat se za hišo usedem na star stol, bolje rečeno na stol 

za klepanje kose in gledam po polju in sosednje naselje. Včasih 

vidiš marsikaj, včasih pa nič. Takrat se prepustim razmišljanju 

ali kot moderno rečejo, meditiranju. Tudi tokrat mi ni bilo za 

spanje, pa tudi televizija ni imela bogve kakšnega programa (ali 

ga sploh kdaj ima?). Tako sem sedel na stolu pozno v noč. Kaj 

hoče človek na deželi še več; jasno, svetlo, razmeroma toplo in 

tiho noč.  
 

Ura se je bližala že polnoči, ko se zavem, da je okoli mene vse tiho in spokojno spi moja vas.  

»Iva!« se naenkrat čuje z mlake, kot pravimo področju pod hišo. Nisem bil siguren ali se mi je samo zdelo, da nekdo govori 

ali pa je res, da sem slišal glas. »Iva, ali spiš?« se ponovno oglasi neznan precej nežen klic. »Kaj je tako nujnega, da me 

kličeš Vrba? Ne, ne spim.« se zasliši malce drugačen glasek. Zberem se in malo v strahu pogledam okoli vogala, če me kdo 

zalezuje ali me namerava prestrašiti. Nikogar nikjer. »Kaj misliš Vrba, ali bo jutri vesel ali žalosten dan?« se zopet oglasi 

prvi glas. »Kaj pa je jutri?« vpraša drugi. Pozornost usmerim proti mlaki od koder se sliši dialog. Ne morem verjeti, da je 

izvor glasu tam, kjer nikogar ne vidim, kljub precej svetli noči. »Počakaj malo« si glasno rečem. Prisluhnem in zopet nič. 

»Ali ni čez par dni cvetna nedelja?« pravi prvi glasek. »Se mi zdi, da bo res, sem opazila po moji frizuri, ki je res potrebna 

obdelave« pravi Iva. Tako sem si zapomnil ime od prejšnjega pogovora. Ves  presenečen ugotovim, da pogovor poteka med 

Ivo, najstarejšo in najlepšo vrbo, ki ji pravimo iva, ter med rumeno vrbo. Ta je sicer prišlek v naših krajih. Naša Vrba je 

doma pri Sveti trojici v Slovenskih Goricah od koder sem jo pred leti prinesel.  

Kar dobro se je znašla med avtohtonimi mačicami, ki sva jih z očetom skozi leta zasajala na močvirnati zemlji. »Veš Vrba, 

že par let me niso strigli za namen, ki ga prinašam zgodaj spomladi, ampak so moje veje zavrgli na kup, kjer so se pozabljene 

posušile. Tako bo najbrž tudi letos.« je dejala Iva. Vrba ji odvrne: » Jaz pa mislim, da bodo fantje jutri le prišli s škarjami 

in nas postrigli. Veš, zadnje čase sem tudi jaz sodelovala pri izdelavi krajevnega velikana, kot imenujejo snop ali prasl, ki 

ga požegnajo ob cerkvi na cvetno nedeljo. No, moja vloga pri tem ni velika, je pa še kar pomembna, saj tudi ti brez pasov 

ne moreš obstajati. Ali ne Iva?« »Lepo, da imaš upanje. Jaz pa se bojim, da so mladi odrasli in tega ne počno več tako, kot 

so v preteklosti. Današnja mladina pa temu ne poklanja večje pozornosti, saj nismo napravljene iz čipov in druge 

elektronike. Kar pa zraste svobodno v naravi, danes nima prave teže. In tako me je strah, da bomo počasi tudi me posekane 

kar pri tleh, saj nas potem ni potrebno več striči.« je s tresočim glasom dejala Iva. »Ne paničari, boš videla, da bodo prišli. 

Morda pa jim ni kdo povedal, da bi lahko to tradicijo nadaljevali.« veli Vrba. »Saj res, morda imaš prav. Ampak takšno 

upanje sem imela tudi lani, pa sem menila, da jih ni zato, ker sem pač imela malo krajšo 

frizuro. Letos pa sem si pustila rasti lasišče tako močno, da so nekatere veje tudi krepko 

preko več metrov. Morda jih pa le bo to pritegnilo in ne bodo hodili v druge kraje po 

potreben material.« odgovarja Iva. »Res si se potrudila letos, pa ne samo ti Iva, ampak 

tudi tvoje sestre so vse z bujno frizuro. Veš, včasih pa pride kaj, da se nekaj ne zgodi. 

Morda bo letos tisti kaj izpadel, pa bomo vseeno ponosno stale ob cerkvenem zvoniku, 

povezane skupaj in lepo okrašene.« »Veš, Vrba, ti bom zaupala, da se me vse zelo 

veselimo tega dogodka. Ni kaj lepšega, ko tako združene predstavljamo ponos kraja in 

mladih fantov, ki imajo z nami veselje, pred tem, ko nas povezujejo in potem, ko 

morajo vložiti kar nekaj truda, da nas postavijo ob zvonik. Posebej smo vesele, ker nas 

pride pogledat taka množica ljudi.« 

»Ja, Iva, tudi jaz to čutim, saj vas kar napihuje od ponosa in komaj zdržim vaš pritisk. 

Ampak to ni nič proti veselju, ki ga pri tem čutim. Najbrž se enako dogaja z vami in 

vsemi, ki imajo delo z nami. Že na daleč vidiš žar ponosa na licih fantov, ki nas 

postavljajo.« 

»Oh, Vrba, veš, se bojim, da bomo letos končale zopet neizkoriščene na kupu, kjer se 

posušimo in pozabljene spremenimo v humus. Malo pa še imam upanja, saj še ni 

zamujeno.« »Upanje umira zadnje, pravijo!« veli Vrba.  

 

Dialog bi potekal še naprej, če se ne bi prebudil in ugotovil, da so to bile le sanje. Sanje, ki odražajo resnico iz vsakdanjega 

vaškega življena in običajev. Vse je res, posebej to o upanju. Verjamem, da narava govori in nam sporoča svoj obstoj, ki 

ga ravno tako, kot lastne običaje, ne smemo pozabiti. Iva in Vrba seveda ne govorita s človeškim glasom, nam pa na drugi 

način dopovedujeta, da sta del naše kulturne dediščine. Tudi brez besed se da veliko povedati! 

Obvestilo! 

Vodstva organizacij in društev v kraju obveščam: če želite, da zapisnike in programe dela vaše organizacije vidi širša 

javnost jih morate poslati na uredništvo glasila in medmrežne strani. Marsikdo pozabi kakšen je zastavljen program! 



Korajža združena z razstavo! 
»Korajža je v Libeličah doma« se imenuje prireditev, ki jo že 7. leto zapored 

pripravljamo v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Kako se je začelo? Leta 

2011 je predsednica Kulturno prosvetnega društva ga. Jožica Srebotnik Zalesnik 

predlagala, da ob slovenskem kulturnem prazniku pripravimo proslavo. Odločili 

smo se, da se v 1. delu prireditve spomnimo našega velikega pesnika Franceta 

Prešerna, v 2. delu prireditve pa se predstavijo domači talenti. Koncept prireditve se 

je ohranil in vsako leto se ojunači še kak neodkrit talent. Prireditev je vsako leto zelo 

dobro obiskana, gasilski dom poka po šivih, zadnja leta vsi obiskovalci sploh ne 

morejo v dvorano. Upamo, da se bodo tudi nam Libeličanom pokazali »svetli 

dnevi«, če si sposodim Prešernove besede, in bomo dobili večji večnamenski prostor 

oziroma gasilski dom. Letošnja prireditev je že 7. zapovrstjo, korajžo je zbralo kar 

precej naših krajanov. S petjem, igro in plesom so se predstavili v 17. točkah. 

Novost letošnje prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku je bila tudi razstava 

ročnih del. Predstavili so se naši krajani, ki se ukvarjajo z izdelovanjem unikatnih 

izdelkov. Kar dvajset jih je zbralo korajžo. V ta namen so nam pri Buču odstopili 

dvorano, za kar se jim hvaležno zahvaljujemo. Skrb za razstavo je prevzela Dragica 

Perovnik. Zahvaljujemo se tudi mladini, ki je pred gasilskim domom poskrbela za topel 

čaj. 

Simona Jerčič Pšeničnik 
 

Spremenili statut in podelili priznanja! 
Kot vsa društva v vasi je tudi Kulturno prosvetno društvo Libeliče opravilo svoj letni občni zbor, ki ga po novem zakonu 

o društvih sedaj imenujejo zbor članov. Na zboru so poslušali poročila o dejavnostih v minulem letu in sprejeli plan dela 

za tekoče leto 2017. Poleg sprejetja dopolnil k statutu so podelili  tri imenovanji za častne člane društva. Med častne člane 

so stopili: Jožica Srebotnik Zalesnik, Franc Perovnik ter Zdravko Ridl. 

Jožica Srebotnik Zalesnik si je to čast zaslužila s svojim neutrudnim delom v društvu, saj je bila predsednica društva od 

leta 1984 do danes. V triintridesetletni dobi vodenja je društvo zaznamovala s svojo 

delavnostjo, uvajanjem novosti (Dan odprtih vrat, Korajža je v Libeličah doma). Ti 

dve prireditvi živita še danes in sta tudi najbolj obiskani. Še bi lahko naštevali 

zasluge Jožice Srebotnik Zalesnik za naš kraj. S svojo neuničljivo energijo, 

delovnim elanom, požrtvovalnostjo in vedrino, nam je bila vsem za zgled. Predvsem 

pa je bila nepopustljiva, ko je šlo za dobrobit vaške skupnosti in kljub obremenitvam 

v službi in na kmetiji je vsa ta dolga leta vzorno opravljala svojo funkcijo, v zavesti, 

da dela dobro za svoj domači kraj. Joža, hvala ti za vse, mi pa te prosimo, da še 

naprej po svojih močeh sodeluješ z nami, so zapisali v obrazložitvi. 

 

 

Franc Perovnik je vodič že od vsega začetka ustanovitve turistične sekcije v društvu od 

njegovih prvih zametkov leta 1992  , ko je bila na ogled še samo kostnica. Pozneje, ko se 

je turistična ponudba razvijala naprej, kar gre zasluga predvsem Koroškemu 

pokrajinskemu muzeju Slovenj Gradec Marjanu Kosu in Brigiti Rajšter, je tudi Franc 

svoje vodenje še nadgradil. V svoji domači govorici, kar je imelo za turiste še dodatni 

čar, zna na humoren in resen način predstaviti obiskovalcem znamenitosti našega kraja. 

S svojim obsežnim znanjem in poznavanjem zgodovine domačega kraja, doda svojemu 

podajanju še osebno noto. Zna pa se prilagoditi vsaki skupini, kar je najbolj pomembno, 

saj so skupine po svoji strukturi zelo različne.  

Kot predsednik Turistične sekcije KPD Libeliče pa je zelo dragocen tudi po tehnični plati, 

saj je skrbel, da je tudi v tem smislu vse brezhibno delovalo. 
 

Zdravko Ridl  je leta 1975 prevzel moški pevski zbor. Prvi nastop pod novim vodstvom je bil za Dan žena. V naslednji 

sezoni je Zdravko pripravil zbor na svoj prvi koncert in na nastope po krajih občine 

Dravograd in izven nje. Pokroviteljstvo nad zborom je prevzelo Kulturno prosvetno društvo 

Libeliče. Zdravko je ves čas pripravljal pevce za nastope in sodelovanje na vseh prireditvah 

v kraju. Zboru so se pridružile tudi ženske. Po letu 2002 se je zbor razširil na mešani sestav. 

Zdravko Ridl ali Mežnarjev Zdravko, kot mu pravimo v Libeličah, je postal poosebljenje 

libeliškega zborovskega petja. Že štirideset let goji kulturo petja v kraju in s tem ohranja 

kulturno dediščino našega kraja in Koroške.. je med drugim zapisano v obrazložitvi. 

 

Priznanje za sodelovanje sta prejela Zlatko Zalesnik(ozvočenje in scena) in Adrijan Zalesnik (obveščanje). 

Čestitamo! 

 



Dogajanje na splošno! 
Življenje v kraju poteka po ustaljenih tirnicah. Društva delujejo, eni bolj drugi manj in sodelujejo med seboj. Ravno to daje 

poseben čar življenju v majhni skupnosti. Odraz tega je tudi doseganje zastavljenih ciljev. To pa vsi želimo.  

Gasilci so prvi, ki organizirajo svoj občni zbor. Zbor je vedno dobro obiskan, tako s strani članstva kot gostov. Ti pa so iz 

sosednjih društev v občini in izven ter predstavnikov občinskih organizacij, ki imajo z gasilci skupne dejavnosti. Tudi 

županja počasti ta zbor s svojo prisotnostjo. Procedura na zboru je standardna; sprejetje poročil, programa, delovnega in 

finančnega ter podelitev priznanj in odlikovanj  

Športno društvo se poleg organizacije športnih dejavnosti v kraju ukvarja tudi s problemom »kontejnerja ali ute« na 

igrišču, vendar so tu nemočni, dokler se ne razreši status lastništva igrišča. Letos bodo ponovno organizirali športne igre, o 

katerih vas bomo pravočasno obvestili. Že sedaj vas vabijo k sodelovanju. 

Humanitarni organizaciji Rdeči križ in Karitas sta  organizirali zbor za pregled minulega dela in planiranje v prihodnje. 

Razdeljevanje paketov pomoči potrebnim in skrb ter zbiranje dobrin za socialno šibke je glavna skrb društev. Karitas je 

tudi letos obiskal dom za ostarele in jim prinesel nekaj zelenja v obliki praslna ter pirhov ob Veliki noči. 

 

Postno dogajanje 2017! 
Pustna sobota je 

bila v Libeličah 

takšna, kot se za ta 

praznik spodobi. 

Ob določenem 

času se je sredi vasi 

zbralo precej mask 

in »nemask« 

(organizatorji 

pravijo, da več kot lansko leto). Prav je tako, da ljudske 

običaje in navade doživljamo, kot so jih že naši predniki 

pred  oh, oh leti. Z udeležbo potrjujemo njihovo izročilo in 

pomen. Pust, znan kot preganjalec zime, je letos kar solidno 

opravil svoje delo.  

Poleg številnih mask, ki so 

predstavljale najrazličnejše like 

iz risank, športa, pravljic in tudi 

iz vsakdanjega življenja, je 

podmladek zopet dobila 

maskota libeliške pustnije, 

kamela. Stari maskoti smo 

nekoč dali ime Frida, kako bo pa 

ime mladičku pa prepustimo 

krstu, ki bo drugo leto na ta čas. 

 Pustna procesija se je odpravila 

na Gorče na kmetijo Hribernik 

kjer so jim postregli s pustno 

specialiteto krapi (kropi po 

libeliško) ter seveda nekaj za zalivanje te jedi (čaj in nečaj). 

Pustni čas se v Evropi prične že 11. novembra ob 11.uri in 

11 minut. Libeličani se bolj držimo koledarja, kjer piše kdaj 

goduje Pust. Letos je to tudi na torek, zadnjega februarja. 

Ker pa smo že vsi siti zime, smo v vas povabili preganjalce 

te mrzle tete, in 

sicer Korante iz 

Rogoznice. 

Obiskali so nas v 

soboto, 18.2.2017 

ob pol dvanajstih. 

Tako je bilo 

planirano. A glej 

ga zlomka, tudi na 

tako veseli čas, kot 

je pustovanje, nesreča ne počiva. Našim gostom je zagodla 

že na poti od Dravograda proti Libeličam. Pokvarilo se jim 

je prevozno sredstvo. Takoj so stopili v akcijo Libeličani in 

goste z malo zamude spravili v Libeliče. Zbralo se je kar 

nekaj domačinov, ki so nasmejani pozdravili prišleke, saj v 

naših krajih niso običajni. Po svojem ritualnem plesu sredi 

vasi so si člani Kulturnega društva Rogoznica sneli maske 

in se pomešali med krajane. Srečanje je bilo prisrčno in 

veselo. Ob slovesu so si obljubili, da to srečanje ni bilo 

zadnje. 

Upajmo, da so zimo res pregnali, če pa njihovo izročilo ni 

bilo dovolj, smo na pustno soboto še z lastno povorko za eno 

leto napodili starko Zimo iz vasi. 

 

 

Očistimo svojo okolico! 
To je moto vsakoletne čistilne akcije. Že res, da se tisti zaradi katerih je to 

potrebno nikoli ne udeležijo čiščenja, se pa ljubitelji narave toliko bolj 

odzovejo. Predsednik Sveta KS Libeliče Jože Pšeničnik je povedal, da se je 

letos akcije udeležilo 76 krajanov KS Libeliče. Pohvalno je to, da je med 

udeleženci bilo več mladih. Zbrali so nekaj manj smeti, kot lansko leto. 

Ugotovili pa so, da starih odlagališč ni več, so pa našli nova (pločevinke, 

plastika, gradbeni material..) Ugotoviti se da, da je več smeti na odsekih kjer je 

fluktuacija nedomačinov večja : ob cesti od igrišča do Križana, od odcepa za 

gramoznico proti Renerju, Libeliška Gora na relacijah kjer je več kolesarjev in 

še kje. Organizator se zahvaljuje vsem za sodelovanje.  

Urednik pa dodaja: koliko časa potrebuje človek, da ugotovi, da je narava nam edina in skupna? Smeti v kante! 

 

Koliko nas je? 
Iz uradnih virov smo prejeli število prebivalcev naše občine, ki točno prikazuje prebivalstvo po starosti in spolu. 

V občini nas je na dan 1.1.2016 skupaj 8885, v KS Libeliče je od 580 krajanov 302 moških (6 nad 85 let) in 278 žensk (6 

nad 85 let). Šestnajst je bilo krajanov starih 42 let, s 13 leti sledijo 30,45,52 in 59 letniki. Danes je slika malo drugačna. 

Vsi smo starejši! Tudi ta mladi . 


