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Leto je naokoli in spet je nastopil pustni čas, ki mu pravimo tudi dan norcev in veseljakov. Je pa 

tudi čas, ko pust napravi  bilanco in obelodani vse pomembnejše dogodke preteklega leta, jih 

pokomentira, ni pa potrebe po kritiziranju. 

 

Volitve: 

Lansko leto so bile poštene, demokratične volitve v Libeličah in dobili smo novo vlado. Ta je ţe 

takoj na začetku vzela stvar čisto zares, kajti dosegla je prvo, zgodovinsko zmago. In to je, da so se 

pobotali doslej na smrt skregani prebivalci Ţokarjevega grabna. Zedinili so se in se sloţno odločili, 

da jim lahko uredijo poplavni graben in asfaltirajo cesto. Je pa nastal problem nekje drugje. 

Nekateri se s tem ne strinjajo, kljub temu da ne ţivijo tam. Če bi kaj veljalo pustno razsodišče, bi jih 

obsodilo na sramotilni steber. 

 

Gasilci: 

Gasilci so v preteklem letu imeli kar veliko dela. V glavnem je šlo za praznjenje kleti, s črpalko 

seveda, ki jih je zalila voda v času deţevja in odstranjevanje dreves na cesti in v grabnih kamenje. 

Glavni problem pa so imeli z organizacijo svojega letnega občnega zbora, ki so ga planirali ravno 

takrat, ko je zmanjkalo elektrike. Pa zaradi luči ne bi bilo problema. Ta je nastal, ko so pogruntali, 

da imajo preslab elektro agregat in se ne bo dalo rebrce do konca speči. Ţleda smo imeli bolj za 

vzorec in gasilcem ni bilo potrebno iti v intervencijo. Tudi gorelo ni nikjer, saj zares ne. 

Tako so se lahko tudi to leto v miru pripravljali na tekmovanja, kjer so dosegli zavidanja vredne 

rezultate. Na pomoč! V aprilu in maju, ko so se vrstila občinska in regijska tekmovanja, je vsa vas 

dihala z gasilsko sapo. Zmage so se kar vrstile in  mirno vaško idilo je neprestano prekinjalo 

tuljenje gasilskih avtomobilov, ki so naznanjali uspeh. In Libeličani smo vzhičeno vzklikali: »Na 

pomoč!« Vsem enotam, ki lani niso dosegli najboljših rezultatov, stoji pust trdno ob strani, jih 

podpira in kliče: »Na pomoč!« 

 

Šport: 

Športno društvo deluje in tekmovanja so v zimskem času osredotočena na dvoranske športe. Tista, 

najbolj kreativna kot so šnops turnir, pikado, ping pong, pa se za odrasle zavlečejo včasih kar do 

jutranjih ur. In zvesti temu .. so tudi nogometni turnir prestavili v nočne ure. Zakaj tako, pust še 

preučuje. So pa tudi izjeme. Svojo štiridesetletnico je društvo praznovalo podnevi in aktiviralo 

veliko sodelujočih: mladih, malo manj mladih in…le penzionisti so dogajanje lahko v miru 

opazovali. Pust ugotavlja, da nekdo pa mora biti navijač. 

Kolesarji imajo še vedno svojo pentljo zavezano po Libeliški in Črneški Gori. Še vedno se mučijo 

po hribovskih cestah, čeprav imamo v dolini čisto dobre. Perovnikovi dekleti pa postajata vedno 

bolj bojeviti. Čestitke. 

 

Šola: 

Lanski pust je podal ustno kritiko na nepravilno sorazmerje učenec – učitelj. Na naši šoli je bilo lani 

okrog 20 učencev in točno 4 učiteljice, kar je pribliţno 5 proti 4 (v korist učencev). Libeličani so 

kritiko vzeli zares in stanje nemudoma popravili. Sedaj je na šoli 34 otrok in točno 4 učiteljice ali 

razmerje pribliţno 8,5 proti 4. Bravo Libeličani! 

Če bo šlo tako naprej bomo imeli največji prirastek čistokrvnih Korošcev v Sloveniji in bomo 

dosegli stanje v času poučevanja učiteljev Kos, ko je na enega učitelja prišlo pribliţno 70 učencev; 

ker novih učiteljev drţava itak ne zaposluje. 

 

 

 

 

 

 



Libeliške gospodinje: 

Libeliške ţenske so zopet enkrat pokazale kako odločne, bojevite in brezkompromisne so lahko, 

kadar gre za njihovo dobro in da si svoj praznik resnično zasluţijo. Odločno so se uprle obloţenim 

kruhkom in glasbi s CD-ja. Zahtevale so praznovanje, kot so ga bile vajene v času socializma, to je 

topla večerja in ţiva muzika. 

V ta namen se je v ilegali na Gorčah sestal štab zgoraj omenjenih ţena in svoje zahteve predočil 

libeliškemu ţupanu. Ta se je s teţkim srcem vdal in odprl mošnjo, gospa ţupanja pa je bila zelena 

od jeze. Ţupana so posnemala tudi nekatera društva. Zgledi vlečejo. Naslednji pust pa bo poročal, 

kako bo zabava potekala letos. 

 

Dela na vasi: 

Da nova metla dobro pometa se je spet izkazalo, ker je novo izvoljena libeliška vlada  sklicala zbor 

krajanov. Udeleţba sicer ni bila pretirano velika, ker se morajo Libeličani spet navaditi na tovrstne 

sestanke. Tu so reševali mnoge pereče probleme, glavna tema pa je bila gradnja gasilskega- 

kulturnega- športnega centra v Libeličah. Sprejeli so sklep, da objekt bo, kje in kdaj, o tem pa bo 

morda poročal kateri od naslednjih pustov. 

 

Stranišče: 

V ţupnišču so uredili moderne sanitarije za turiste. Res je bil ţe čas. Ima pa majhno pomanjkljivost, 

to je, da s stropa padajo smeti in prah. Strokovne zasluge za to ima spomeniško varstvo, ki meni da 

ima vedno prav.  V svojem delovanju imajo samo dve pravili: 1. Spomeniško varstvo ima vedno 

prav! in 2. Če spomeniško varstvo nima prav, velja prvo! Pa nič za to, saj pri uporabi stranišča itak 

ne gledaš v strop. 

 

Cestna infrastruktura: 

Občina nam je  bolj v tolaţbo na treh mestih asfaltirala nekaj metrov cest. Če bi vse skupaj 

potegnili, bi bilo nekaj metrov več asfaltiranih cest. Morda pa bo sedaj bolje, ko imamo v 

občinskem parlamentu spet svojega predstavnika, ki pa je za razliko od prejšnjega, ţe na prvem 

sestanku nekaj povedal. Veseli pust skupaj s krajani upa, da bo to počel še naprej in še bolj zavzeto 

in, da bo to prineslo napredek v kraju. 

 

Mladinska soba: 

Tretja novost je, da se je prepolovilo nekdanjo mladinsko sobo in nastali sta dve lepi opremljeni 

sobi, ena za kulturnike, druga za gasilce. Razlikujeta se le v tem, da stoji v gasilski velik hladilnik z 

bogato zalogo. Ta prostor je od obeh strani skrbno zaklenjen in vanj imajo vstop samo posvečeni. 

 

Kultura: 

Kulturno prosvetno turistično društvo tudi deluje. Pevci pojejo, igralci igrajo, vse to se je dalo videti 

na raznih prireditvah. Za tiste pa, ki ne hodijo radi od doma, je bilo vse predvajano na kabelski TV. 

Tistim, ki pa niso nič videli, ni pomoči. Pust jim ta greh odpušča. 

 

Turizem: 

Turizem v zadnjem času v občini peša, zato so za to poklicani moţje staknili glave in pogruntali, da 

bi skupaj izvedli projekt, ki bi pokazal zgodovinsko ozadje naše občine. Tako bo turiste v Bukovju 

vodil baron, pri Klančniku lovec, v Libeličah pa kmet. Zato se ne čudite, če boste v nepustnem času 

srečali kakšnega našega vodiča, opremljenega s srednjeveško opravo. 

 

Zaključek: 

Ne pozabite, da ko se nam kdaj pocedijo sline in poseţemo po naših dobrotah, da je to delo pridnih 

rok libeliških gospodinj. Naj tako tudi ostane. Pust jih v vsem podpira.. 

Opomba: današnjih krapov niso spekle one, temveč naš ţupan. 

 

 

Libeliče, na pustno soboto 2015                                                            Dogodke zapisala Irma Knez 


