
GOVOR – predsednik Sveta KS Libeliče – ob dnevu odprtih vrat, 30. 09. 2018 

 

Slovenski narod in slovenska država obstajata tudi in predvsem zaradi slovenskega jezika, 

zavezanosti Slovencev temu jeziku in naše - skozi zgodovino izpričane pripravljenosti, da 

branimo in obranimo obstoj slovenskega jezika ter mu zagotovimo enakovreden razvoj v 

evropsko kulturno zelo raznolikem jezikovnem in zgodovinsko-političnem prostoru. 

Najtežjo preizkušnjo ohranjanja svojega jezika in ozemlja smo Slovenci doživljali med drugo 

svetovno vojno. Marsikdo je bil pripravljen prodati svoje slovenstvo ter se ponemčiti zaradi 

špekulativnih dobrin in osebnih koristi. Tudi v Libeličah je bilo tako. Podobna zgodba se je 

pri nas odvijala že v letih 1920 do 1922. 

10. oktobra 1920, na dan koroškega plebiscita se je namreč za Libeličane ustavil čas. 

Razmejitvena komisija je zaradi velikonemškega pritiska in organizirane plebiscitne 

propagande vas Libeliče nasilno priključila k Avstriji, čeprav je rezultat pokazal drugače. 

Toda peščica zavednih, slovenstvu naklonjenih libeliških domoljubov se s tem ni strinjala. 

Vsak dan so ruvali mejnike, rezali bodečo državno žico, se upirali orožnikom in avstrijski 

upravi, prirejali protestne shode in zborovanja ter se povezali  s slovenskim zaledjem. Upor je 

dosegel, da je razmejitvena komisija ponovno pregledala rezultate... 

30. septembra 1922 so objavili, da pripadajo Libeliče spet k matični domovini. To je bil 

praznik Libelič, praznik cele Slovenije. Slavje je menda trajalo cel mesec. 

Ja. Zvestoba jeziku in narodu je bila in bo temelj boja proti okupatorjem vseh vrst v vseh 

obdobjih. »Naj mi vzamejo vse, jezika mi ne morejo vzeti, pa če me ubijejo,« mi je pred 

kratkim rekel znanec – koroški Slovenec. 

Spoštovane Libeličanke, Libeličani, spoštovani gostje … (poslanca državnega zbora g. 

Jože Lenart in g. Jani Prednik, ga. županja Marijana Cigala, g. podžupan Anton Preksavec, 

občinski svetniki, predsedniki KS, predstavniki krajevnih društev, predstavniki CŠOD Ajda, 

ravnateljici šole in vrtca, gospod župnik, predstavniki Koroškega pokrajinskega muzeja…) 

Počaščen sem, da vas danes lahko pozdravim v imenu sveta KS Libeliče, vseh sodelujočih, pa 

tudi v svojem imenu. 

 

Pri aktivnostih v vasi sodelujemo vsi. Nepogrešljiva sta vrtec in šola z vzgojiteljicami in 

učiteljicami, vedno so tu gasilci, libeliški pevci, člani kulturno prosvetnega  in športnega 

društva, naše zlate libeliške ženske, skratka vsi krajani oz. krajanke, ki so pripravljeni 

sodelovati. Ob tej priložnosti se vsem iskreno zahvaljujem za nesebično pomoč. Hvala!  

 

 

 

 

 

 

 



Letos se zaključuje tudi naš 4 letni mandat, zato bi vas rad spomnil, kaj se je v tem času v naši 

krajevni skupnosti naredilo. Omejil se bom samo na netradicionalne aktivnosti in investicije 

od leta 2014 do danes: 

- Naredile so se protiprašne zaščite pri Pesičerju in Hrastniku 

- Adaptacija in ureditev pisarn v kletnih prostorih gasilskega doma 

- Sanacija plazu pod Volbatom 

- Zaključek del Jaklnova rida (cesta in pločnik) 

- Pomoč pri obnovi hiše po požaru pri Križanu 

- Postavitev informacijskih tabel za turistične objekte na vasi in table z zemljevidom sredi 

vasi 

- Obnova Pavlnovega križa 

- Namestitev novega droga za zastavo na trikotnem krožišču 

- Namestitev zaščitnih ograj ob cesti nad hišami proti Libeliški gori 

- Ureditev meteornih vod z asfaltno muldno ceste proti Libeliški gori in ovinka v Kordeževi 

ridi 

- Začetek in konec del na projektu ob potoku proti Nedogu (regulacija potoka in preplastitev 

ceste z asfaltom v dolžini 857m) v letih 2015-16 

- Preureditev poslovanja Pošte Slovenije (podjemna pogodba v trgovini) 

- Postavitev novih tabel gozdne učne poti Uharica 

- Sofinanciranje nabave protipožarnih bazenov 

- Sodelovanje pri prenovi vodovodnega omrežja 

- Namestitev nove ogrevane omarice za defibrilator na gasilskem domu 

- Izvajalec VGP Drava je očistil zgornje dele Šubrnikovega in Ridlnovega grabna (zadnji dve 

pregradi - peskobrana nad vasjo) 

- Asfaltna prevleka na cesti pri mejnem prehodu 

- Nameščeni so bili koši za pasje iztrebke 

- Izdelava protiprašnih zaščit pri Volbatu in Komežu 

- Izdelava javne razsvetljave »Šola – Cerkev« 

- Urejanje okolice pod Cerkvijo (podiranje Gornikove bajte marca 2018) 

- Nadaljevanje urejanja struge Fračnikovega potoka proti Nedogu do glavne ceste – VGP 

Drava (manjka le še del asfaltiranja in ograja) 

- Ureditev gozdne učne poti z dodatnimi tablami in novo vzorčno lovsko prežo s pomočjo LD 

Libeliče 

 

V naslednjem tednu bo končno objavljen razpis za izdelavo PROJEKTA Pločnik Libeliče - 

Gorče z avtobusnima postajama in javno razsvetljavo. 

Še letos pa pod nadzorom Zavoda za kulturno dediščino nadaljujemo tudi z obnovo obzidja na 

pokopališču ter obnovo vseh vrat na pokopališču.  

Prav tako potekajo zaključni pogovori o odkupu zemljišča med Koroško kmetijsko zadrugo in 

Občino za izgradnjo Večnamenske dvorane v Libeličah.  

 

Vsako leto se z veseljem zberemo na tradicionalni prireditvi ob obletnici priključitve k 

matični domovini, ki je tudi priložnost za druženje. Vsem želim prijetno popoldne ob 

pripravljenem programu in dobrotah libeliških gospodinj.  

 


