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GOVOR - 97 LET PRIKLJUČITVE LIBELIČ K MATIČNI DOMOVINI 

 

Leta 1920 je bilo že vsem jasno, da bo o usodi Koroške odločal plebiscit. Tedanji libeliški župnik je 

v župnijsko kroniko zapisal: 

»Libeličani so dobri verniki, toda Bog jim odpusti, da se vedno nekaj puntajo. Hudo leto nas čaka. Iz 

Celovca prihajajo čudni glasovi o nekem glasovanju. Nemci so začeli propagando, da je v Avstriji 

bolje, toda v Libeličah jih nihče ne posluša. Če bo res prišlo do tistega plebiscita, kot mu pravijo, 

potem bo samo hudir vesel, ljudi pa čaka žalost …« 
 

Kljub temu, da je rezultat plebiscitnega glasovanja jasno pokazal, da so se Libeličani odločili za 

Jugoslavijo, je bil izdan ukaz: 

»Libeliče pripadajo Avstriji. Pod vasjo naj se v sedmih dneh postavijo mejniki, napelje bodeča žica 

in nastavi avstrijska straža. Prebivalci tega območja so nacionalno nezanesljivi, zato jim je treba v 

najkrajšem času vcepiti nemški duh in utrditi te labilne mejne kraje!« 
 

Toda uporni Libeličani so se hitro odzvali. Učitelj Mencin, upravitelj šole Gačnik, župnik Vogrinec, 

mežnar Ridl in številni drugi so izdelali natančen načrt. Nekateri so imeli nalogo zbirati ljudi, eni so 

nosili letake in časopise preko meje in nazaj, drugi so ruvali mejnike in rezali bodečo žico. Na 

zborovanjih so peli slovenske pesmi, potekali so govori in razprave, kulturni program, delili so 

naloge… 
 

Vse skupaj jim je v teh dveh letih uspelo prenesti na slovensko vlado. S tem je dobila ta zavedna 

koroška vas izredno politično podporo, ki je avstrijska vlada ni smela prezreti. Sledile so obtožbe, 

dokazi, … ponovno so pregledali rezultate plebiscita in seveda ugotovili to, kar so Libeličani trdili 

dolgi dve leti. 30. septembra leta 1922 so razglasili, da Libeliče priključijo nazaj k Jugoslaviji! 
 

Ridl Ivan, libeliški mežnar, je za ta dan povedal: 

»Kot strela z jasnega je bilo. Zvečer smo imeli še velik shod pri nekem kmetu in že takrat smo dobili 

sporočilo, da je stvar rešena nam v korist. Toda nihče tega ni jemal  kot dokončno resnico, že večkrat 

smo nasedli takšnim lažnim alarmom, ki so nas najprej zradostili, takoj nato pa potisnili v še večje 

težave. Toda tokrat je bilo res. Zgodaj zjutraj sem zaslišal petje na vasi, takoj zatem še gasilsko godbo, 

… ko je zatulila še sirena, mi je skoraj počilo srce od veselja. Malo sem jokal, malo pel, pa pil in… 

veste, težko je to opisati, …mislim, da so besede preplehke za to… še danes, če sem kdaj nesrečen 

ali pa jezen, se spomnim na tisti dan, pa sem kar hitro spet dobre volje. Vsak človek bi moral imeti 

kaj takega v spominu pa bi mirno in lepo živeli…« 
 

Dajte si v spomin naš lep in zanimiv kulturni program. Prav tako je možen ogled libeliških kulturnih 

znamenitosti. Na razpolago vam bodo vsi lokalni turistični vodniki. 
 

Z »repno župo« in PRESNIMI KRAPI vas bodo postregli libeliški kuharski mojstri, libeliške 

gospodinje pa ponujajo sladke dobrote. Gasilci bodo spekli prvi letošnji kostanj. Manjkalo pa ne bo 

tudi domačega mošta ... 

 

Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi prireditve. 

 

LEPO SE IMEJTE IN VELIKO SE SMEJTE. 

 

 

 

Libeliče, 06.10.2019                Jože Pšeničnik,  predsednik sveta KS Libeliče  


