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Predgovor
Zbornik Koroške vojne zgodbe. Nekaj utrinkov iz let 1938–1945 je
moja tretja knjiga, ki je v zadnjih sedmih letih izšla pri Mohorjevi založbi
v Celovcu na temo nacizma in protinacističnega odpora na Koroškem,
zlasti na severni strani senžermenske meje. Že iz študentskih let, torej 37
let se ukvarjam z zgodovino dvojezične Koroške in koroških Slovencev
v obdobju 1938–1945. Iz omenjene problematike sem diplomiral (1982),
magistriral (1999) in doktoriral (2008) – vse troje na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Napisal in objavil sem
precej strokovnih člankov in razprav, zgodovino koroških Slovencev pa
sem v izdatni meri upošteval tudi v dveh svojih zgodnjih delih; to sta:
Anton Ikovic, Marjan Linasi, Koroško partizansko zdravstvo. Na Koroškem in Solčavskem, Ljubljana 1985, in Antifašistično in narodnoosvobodilno gibanje slovenske mladine na Koroškem 1938–1945, Ljubljana 1990,
ki je bilo moja razširjena in dopolnjena diplomska naloga. Pri Mohorjevi
je leta 2010 kot knjiga z naslovom Koroški partizani. Protinacistični odpor
na dvojezičnem Koroškem v okviru slovenske Osvobodilne fronte izšla
moja razširjena in dopolnjena doktorska disertacija. Ista knjiga je v skrajšani in obenem dopolnjeni obliki izšla leta 2013 v nemškem jeziku, in sicer
z naslovom Die Kärntner Partisanen. Der antifaschistische Widerstand im
zweisprachigen Kärnten unter Berücksichtigung des slowenischen und jugoslavischen Widerstandes.
Pri zborniku Koroške vojne zgodbe gre poleg uvodnega orisa protinacističnega odpora na dvojezičnem Koroškem, ki se mi ga je zdelo smiselno
objaviti, da bodo bralci, ki niso brali moje knjige Koroški partizani, dobili
hiter vpogled v dogajanje, za moje kritične razprave in članke – nekateri
izmed njih so precej obsežni – o nekaterih temah, ki sem se jih v svoji
omenjeni knjigi o koroških partizanih morda zgolj dotaknil ali pa jim tam
nisem mogel posvetiti dovolj prostora. Geografsko se velik del vsebine
zbornika, pogojno rečeno, nanaša na dvojezično Koroško v okviru Avstrije, se pa nekatere od desetih objavljenih zgodb (ena ima tudi prilogo –
pismo s komentarji in opombami) deloma nanašajo tudi na Mežiško in
celo na Mislinjsko dolino in tudi na druga območja. Ena izmed njih se na
Mežiško dolino nanaša v celoti, ena pa v celoti na drugo območje zunaj
Koroške (Dravska dolina in vzhodno Pohorje), povezana pa je vsekakor
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s Koroško (ne samo z dvojezično Koroško). Ker pa gre za zelo razgibano
dogajanje, pa v zgodbah mimogrede posegam tudi drugam – v Maribor,
Ljubljano in druge predele Slovenije in včasih tudi širše. Tri objavljene
zgodbe se nanašajo na dogodke, sedem pa na osebe (tudi od omenjenih
treh ena v drugem delu izzveni v opis vloge določene osebe v dogodku).
Prvih pet zgodb je bilo – večinoma v skrajšani obliki – že objavljenih
zlasti v Koledarju Mohorjeve družbe pa tudi drugje (Zgodovinski časopis,
Zwischenwelt idr.), in jih želim, dopolnjene in posodobljene, opremljene z
ustreznim znanstveno-kritičnim aparatom, opombami in seznamom literature in virov na koncu vsake, objaviti na enem mestu ter jih s tem narediti
bolj dostopne ne samo koroškim bralcem, ampak tudi bralcem v Sloveniji.
Pri odločitvi, ali zgodbo objaviti ali ne, sem se ravnal po samoomejitvi,
da praviloma ne ponavljam tistih svojih zapisov, ki so v dovolj obsežni
obliki – zaradi česar jim ne bi imel dodati kaj bistveno novega – objavljeni
že v moji knjigi Koroški partizani ali drugje. Tako se iz tega razloga nisem
odločil na primer za objavo zgodbe o napadu na rudnik sljude Št. Lenart-
Golovica 17. oktobra 1944 (tudi zato ne, ker nisem še do danes dobil
ustreznega odgovora na vprašanje, katera ruska enota je akcijo izvedla in
kako se je naenkrat znašla na tem območju, čeprav sem o tem že pred
izdajo knjige Koroški partizani objavil zgodbo v reviji Svobodna misel).
Razmišljal sem tudi, ali bi objavil zgodbo o zadnjem Freislerjevem procesu na Koroškem, a sem se raje odločil, da je ne objavim, ker spričo dveh
knjig Wilhelma Bauma, kjer je zapisana, ne bi mogel ta čas najti nič novega, da bi jo dopolnil.
Če sem se tako za objavo že publicirane zgodbe vseeno odločil (zgodba
o avstrijskih enotah; o ustrelitvi britanskega majorja Pricharda), sem pri
vsaki posebej utemeljil, zakaj jo ponovno objavljam. Sicer pa tudi omenjenih dveh zgodb nisem objavil povsem nedotaknjenih.
Objavil sem torej večinoma take že objavljene zapise, ki sem jih lahko
bistveno razširil in dopolnil. Drugih pet zgodb je doslej še neobjavljenih.
Nekatere sem napisal že pred leti ter sem jih zdaj dopolnil in posodobil, druge, za katere pa sem imel že dolgo zamisel in tudi zbranega dovolj materiala, sem napisal na novo. Pogojno sem se držal navedenega časovnega okvira (1938–1945). Kot začetno letnico opredeljenega časovnega
okvira – čeprav se je druga svetovna vojna uradno začela z napadom nacistične Nemčije na Poljsko 1. septembra 1939 – sem vzel leto 1938, ko je
nacistična Nemčija z vojaško silo, resda brez strela, pregazila prvo avstrijsko republiko ter si jo priključila z anšlusom, ki so ga priznale vse države
razen Mehike. Takrat se je tudi začelo vključevanje Avstrijcev – tudi koroških Slovencev – v oborožene strukture nacističnega tretjega rajha.
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Ker pa gre za zelo razgibano dogajanje, sem moral marsikje poseči
tudi v čas predtem in zatem. Marsikatera zgodba ima korenine pred letom
1938, zlasti posegu v čas po letu 1945, včasih tudi daleč po tem letu, pa se
nisem mogel izogniti pri večini zgodb, saj se marsikje vlečejo v povojni
čas. Skoraj vsako zgodbo sem ob naslovu uvedel s podnaslovom, stavkom
ali dvema, večkrat z retoričnim vprašanjem, kjer sem na najbolj možen
skrčen način povzel osnovni problem zgodbe in poskušal bralca navesti
na razmišljanje, temu pa sledi daljši ali krajši uvod, kjer poskušam podati
okvir, v katerem zgodba poteka. Temu sledi zgodba, razdeljena na podpoglavja, na koncu pa pri večini tudi sklep ali epilog zgodbe. Vsaka zgodba
je v okviru knjige – zbornika zamišljena kot samostojna enota, zato se ni
čuditi in tudi bralca ne sme preveč motiti, če se kakšne navedbe iz zgodbe
v zgodbo ponavljajo. Tudi literatura in viri, tako pod črto kot na koncu
zgodb, so navedeni vezano na dotično zgodbo ne glede na druge, zato
se tudi navedbe le-teh včasih ponavljajo. Marsikatera zgodba se bere kot
kriminalka. Tudi kar zadeva reprodukcije, sem se, če sem se le mogel, izogibal ponavljanju. Tako bodo bralci našli v knjigi razen izjem večinoma
reprodukcije, ki še niso bile objavljene, vsaj v mojih predhodnih delih ne.
Zavedam se, da gre pri večini zgodb za občutljive teme – za osebe in
njihovo vlogo v izjemno konfuznih časih druge svetovne vojne in tudi
povojnega obdobja, zato se opravičujem vsem, ki bi jih z njimi eventualno
prizadel, zlasti potomcem tistih, ki nastopajo v zgodbah. Njihove zgodbe
sem napisal izključno z namenom, da bi se današnji ljudje, ki vojne niso
doživeli, iz njih naučili kaj koristnega.
Zahvaljujem pa se tudi izdajatelju, Mohorjevi založbi in posebej njenemu glavnemu uredniku mag. Hanziju Filipiču za petnajstletno zares
zgledno sodelovanje.
dr. Marjan Linasi, muzejski svetnik, Koroški pokrajinski muzej
Slovenj Gradec, maj 2017
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Oris protinacističnega odpora
na dvojezičnem Koroškem1

Nacistična Nemčija je 12. marca 1938 pregazila takratno prvo Republiko Avstrijo in si jo priključila. Anšlus je tako postal mednarodnopravni
pojem – priznale so ga vse države razen Mehike.
S tem dejanjem, s katerim je Avstrija kot samostojna država prenehala obstajati in postala del nacistične Nemčije, se je tudi na Koroškem
uveljavil nacistični sistem, ki so mu že leta pred tem pripravljali pot domači nacisti, kajti znano je, da je bil nacizem v Avstriji prav tako avtohton pojav kot v Nemčiji. Koroška je imela med vsemi deželami v nacističnem tretjem rajhu odstotkovno največ članov nacistične stranke. Tako ni
čudno, da so ideje o prevladi nemštva in izrinjenju slovenskega elementa
iz Koroške, ki so jih v času med plebiscitom in anšlusom gojili domači
koroški nemškonacionalni krogi, organizirani zlasti v organizaciji KHD
(Kärntner Heimatdienst, pozneje Kärntner Heimatbund – KHB), v času
nacizma dobile popoln zamah. Omenjena organizacija se je vključila v nacistične strukture in njen poslovodeči tajnik Alois Maier Kaibitsch je postal vodja Deželnega urada za narodna vprašanja (Gauamt für die Volkstumsfragen).
Že nekaj dni po zasedbi so nacisti aretirali nekaj manjšinskih voditeljev,
Kaibitschev urad pa je po ukazu iz Berlina začel pripravljati radikalno rešitev slovenskega vprašanja na Koroškem z načrtom o izgonu vseh oseb
s slovenskimi koreninami, ki so jih ravno zaradi takega interesa na prvem
nacističnem štetju leta 1939 našteli več kot na prejšnjih dveh avstrijskih
ljudskih štetjih. Naštetih je bilo 44.708 takih oseb na dvojezičnem ozemlju južne Koroške, seveda ne le „čistih“ Slovencev, ampak v različnih
kombinacijah s kategorijo „windisch“. Ta kategorija je bila rezultat kvazi
znanstvenih raziskav uradnega nemškonacionalnega koroškega zgodovinarja dr. Martina Wutteja. Izhajala je s stališča, da obstajata na Koroškem
dve različni slovenski narodnosti: „nacionalni Slovenci“, ki se bojujejo za
1

 eč o tem glej Marjan Linasi, Koroški partizani. Protinacistični odpor na dvojezičnem
V
Koroškem v okviru slovenske Osvobodilne fronte, Celovec 2010.
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Snemanje slovenskega napisa v Železni Kapli
slovenske narodnostne pravice (postavljali so jih celo v položaj nelojalnih
državljanov), in „vindišarji“, ki sprejemajo nemški jezik in kulturo in se
ne bojujejo za slovenske narodnostne pravice. To novo kategorijo so tokrat prvič praktično uporabili pri ljudskem štetju in so jo uporabljala tudi
naslednja štetja vse do danes, čeprav je znanost „vindišarsko teorijo“ že
davno ovrgla.
Vidi se torej, da so, podobno kot pri nürnberških rasnih zakonih, ki
so zadevali usodo Judov, v primeru Slovencev nameravali izgnati vse, ki
so bili slovenskih korenin, ne glede na to, da so bili številni že na poti v
asimilacijo z nemštvom – tako imenovane „vindišarje“, kot so jih sami
imenovali, so si prisvojili in jih izrabljali za to, da so izigravali slovensko
manjšino v njenem prizadevanju za narodnostne pravice. Samo zunanjepolitični razlog – težnja po pridobitvi Jugoslavije za pristop k trojnemu
paktu – je bil vzrok, da se nacisti na Koroškem niso takoj lotili radikalnih
ukrepov proti slovenski manjšini, pa vendar so že v času do napada na Jugoslavijo 6. aprila 1941 odpravili vseh 67 dvojezičnih šol, dvojezične otroške vrtce, izbrisali večino dvojezičnih napisov in podobno.
Po napadu na Jugoslavijo, njeni zasedbi in razkosanju je odpadel tudi
ta zunanjepolitični razlog. Svoj radikalni načrt so začeli uresničevati 14.
in 15. aprila 1942, ko so po predhodnem zbiranju podatkov in sestavljanju seznamov najbolj zavednih Slovencev – pri njihovem sestavljanju pa
so igrali vlogo tudi drugi vzroki – aretirali ter zbrali v zbirnem taborišču
v Žrelcu pri Celovcu (Ebental) 1.075 oseb slovenskega rodu in jih nato
14

Izgnani koroški Slovenci v zbirnem taborišču v Žrelcu (Ebental)
pri Celovcu
po intervencijah in delnih odpustih 917 tudi dejansko izgnali v različna
taborišča po vsej Nemčiji, kjer so vso vojno preživeli v slabih razmerah
kot prisilni delavci. Na njihovih posestvih so po posebnem sporazumu
z Mussolinijevo Italijo naselili kanalske in južnotirolske Nemce, ki pa so
bili navajeni drugačnega kmetovanja, in so kmetije v glavnem propadale.
Izgon koroških Slovencev aprila 1942 je bil tako najbrž zadnji izgon
iz nacionalno-političnih razlogov na ozemlju, ki ga je v drugi svetovni
vojni zasedla nacistična Nemčija, potem ko je Hitler že spomladi in poleti
1941 tovrstne izgone zaradi vojnih razmer zaustavil oziroma jih preložil
na bolj ugoden čas po končani vojni in pričakovani zmagi nacističnih sil.
Grožnja z izgonom pa je ves čas visela v zraku, čeprav je niso več uresničevali, razen kot povračilni ukrep za podpiranje uporništva. Da pa so
imeli nacisti resne načrte z izgonom ne le koroških Slovencev, ampak Slovencev nasploh, dokazujejo po vojni odkrita dejstva o tako imenovanem
načrtu „Generalplan Ost“, ki ga je v prvi polovici 1942 po Himmlerjevem
naročilu izdelal planski oddelek njegovega štabnega urada za utrjevanje
nemštva in je predvidel izgon 31 milijonov Slovanov na območje zahodne Sibirije, na izpraznjenih območjih pa doselitev 4,5 milijona Nemcev,
tako da bi bilo skupno število Nemcev na tem območju okrog 10 milijonov. Preostali Slovani, naseljeni med Nemci, bi se počasi asimilirali. Ko je
Himmler pregledal ta načrt, je dal pripombo, da je treba vanj vključiti tudi
Koroško, Štajersko in Gorenjsko.
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Izgnani koroški Slovenci v taborišču v Hesselbergu
Izjemno krutemu in nasilnemu režimu, kakršen je bil nacizem – kjer je
bila družba prepredena z gestapovskimi ovaduhi in je lahko posameznik
za vsako malenkost, za vsako nepremišljeno izjavo, politično šalo, poslušanje tujih radijskih postaj, občevanje z vojnimi ujetniki in tujimi prisilnimi delavci preko zakonsko predpisane meje, manjših kršitev delovne discipline in podobnega prišel v zapor ali taborišče –, so se upirali tudi nemško govoreči Avstrijci.
Pri koroških Slovencih je bil poleg naštetega vzrok za upiranje tudi zatiranje slovenskega jezika in slovenske samobitnosti, omenjeni izgon večjega števila oseb aprila 1942 in grožnje z nadaljnjimi izgoni. Iz ohranjenih orožniških poročil vemo, da je nacistični režim v slovenski manjšini
videl potencialno nevarnost, saj jo pogosto omenjajo, četudi s pripombo,
da je zaenkrat mirna.2
Odpor je bil na začetku pasiven. Najbolj osnovna oblika pasivnega odpora je bila zaznano izražanje nezadovoljstva posebej v vrstah delavstva
zaradi izgube kupne moči, podaljšanja delovnega časa, pritiskov na delovnem mestu za povišanje storilnosti, neplačanih nadur in številnih denarnih nabirk nacistične stranke in njenih podorganizacij. Iz poročil3 se vidi,
da je prebivalstvo Koroške vedelo za nacistična preganjanja na območju
preostale bivše Avstrije in tudi za dogajanja v taborišču Dachau. Tudi čaS lovenski znanstveni inštitut (SZI) Celovec, Lageberichte (zbirka orožniških poročil velikovškega okrožja, odslej: SZI, Lageberichte).
3
Glej op. 2.
2
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sopis Koroški Slovenec, ki je do napada na Jugoslavijo smel izhajati, je pogosto prinašal kritične članke o ukrepih oblasti.
Ena značilnih oblik pasivnega odpora je bil v času pred pojavom partizanskega odpora beg prisilnih mobilizirancev čez mejo v takrat še nevtralno Jugoslavijo. Poimensko evidentiranih je doslej okrog 30 takih oseb,
vseh ubežnikov pa naj bi bilo okrog 200.4 Ubežniki so bili za jugoslovansko oblast problem, kajti po eni strani jih je bila dolžna sprejeti, po drugi
strani pa se je na tihem pripravljala na podpis pristopa k trojnemu paktu,
in ni smela z ničimer izzivati Nemčije.5 Ubežnike je zato pošiljala v južne
predele na delo v rudnike, številni pa so se morali znajti sami. Po zasedbi
in razkosanju Jugoslavije se je položaj ubežnikov bistveno poslabšal – nekateri so bili aretirani in sojeni zaradi dezerterstva, zlasti kmečki fantje iz
Sel in okoliških zaselkov pa so se na tihem vrnili domov in se skrivali v
bližini svojih domačij. Vzdrževali so jih člani njihovih družin ter tudi prijatelji, znanci in sorodniki.
Že pred napadom na Jugoslavijo pa je šlo tudi za bolj aktivne oblike
odpora. Več koroških Slovencev pa tudi nemško govorečih Korošcev se je
povezalo z organizacijo primorskih Slovencev TIGR, ki je spomladi 1940
izvedla tri miniranja železniške proge na območju Avstrije in eno na območju Italije z namenom, da prepreči dovoz premoga iz Nemčije v Italijo
ter tako zmanjša vojaško moč fašistične Italije. Njihov tvarni učinek je bil
majhen, so pa te akcije zahtevale nesorazmerno velik krvni davek v številu
oseb, ki so bile obsojene na smrt in obglavljene, ter tudi politično odmevale v državnih vrhovih v Berlinu in Rimu.6
Z ustanovitvijo Osvobodilne fronte slovenskega naroda se je odprla
možnost za skupen boj vseh Slovencev za osvoboditev izpod nacizma in
fašizma ter za združitev v eni državi, kot je predvidela druga točka pro undesarchiv Berlin, zbirka Volksgerichtshof, dopis gestapovske centrale Celovec drB
žavnemu nadtožilcu pri Volksgerichtshofu, z naslovom Hochverräterische Umtriebe,
Kärntner Slowenen, Anzeige wegen Hochverrats usw., 5. januar 1943; privatna zbirka
Alfreda Elsteja, spomini gestapovskega uradnika Johanna Sellaka (kopija, nedatirano).
5
Dr. Tone Jelen, Hoja za mavrico. Spomini iz temnih dni pričakovanja, Celovec 2002,
str. 47. „Ja, fant, kaj pa mislite, da bodo rekli Nemci, če vas sprejmemo na univerzo?“ mu
je odgovoril prorektor univerze dr. Rado Kušej, njegov rojak iz Spodnjih Libuč, ko ga
je kot ubežnik šel prosit, da bi ga sprejeli na ljubljansko univerzo. Na drugi strani pa so
nekateri izmed njih lahko celo oblikovali v Ljubljani sekstet Javornik, ki je nastopal na
ljubljanskem radiu. No, tudi Jelen je bil po zaslugi širokosrčnih ljudi le sprejet na univerzo, kjer je tudi diplomiral. Podobno velja tudi za njegovega brata ubežnika, ki je diplomiral na medicinski fakulteti v Beogradu.
6
Dr. Tone Ferenc, Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940, Ljubljana
1977; Peter Pirker, Gegen das „Dritte Reich“. Sabotage und transnationaler Widerstand
in Österreich und Slowenien 1938 - 1940, Klagenfurt – Wien 2010.
4
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grama, imenovanega Temeljne točke Osvobodilne fronte, ki so bile sprejete novembra 1941 in dopolnjene januarja 1942. Komunistična partija
Slovenije kot vodilna sila v OF se je pri tem opirala na Izjavo treh partij iz
leta 1934 – jugoslovanske, italijanske in avstrijske –, ki so priznale Slovencem pravico do samoodločbe, vključno z odcepitvijo od dotičnih držav in
oblikovanjem samostojne države.
V letu 1941 se glede aktivnega odpora na Koroškem še ni nič zgodilo.
To se je spremenilo od sredine 1942, ko so čez Karavanke – sprva le zaradi oskrbe – hodile nekatere manjše enote in patrulje Gorenjskega in Kokrškega odreda, sčasoma pa povsem načrtno, po nalogu pokrajinskega
vodstva protinacističnega odpora za Gorenjsko, tudi že prvi aktivisti OF.
Izgon koroških Slovencev aprila 1942 in prikrita grožnja z novimi izgoni
(širile so se govorice o ponovnem množičnem izgonu v oktobru istega
leta) sta bili najbolj konkretni oporni točki, na kateri so se oprli aktivisti pri svojem agitacijskem delu. Prvo večjo partizansko enoto so imeli
priložnost doživeti prebivalci obmejnega območja okolice Sel in Železne
Kaple avgusta 1942, ko je sicer po sili razmer zaradi okupatorjeve ofenzive na Gorenjskem, v kateri se je znašla Druga grupa odredov na svoji
poti preko Gorenjske na Štajersko, preko Koroške po zaviti poti šel do
cilja Kranjčev bataljon iz njene sestave. Pri Robežu blizu Apač je prišlo
25. avgusta 1942 do prvega večjega spopada z nacističnimi silami, ki so se
morale z izgubami umakniti.
V okolici Železne Kaple je v drugi polovici 1942 deloval aktivist domačin, vojaški ubežnik, ki se je kot prvi poimensko znani koroški Slovenec
pridružil partizanom že 15. avgusta 1941, Ivan Županc - Johan, najdlje
skupaj s predvojnim komunistom in prvoborcem Stanetom Mrharjem.
Na to območje ju je poslal PK KPS za Gorenjsko in Koroško. Uspeh, ki
sta ga med domačini dosegla z nekajmesečnim delom, je presenetil celo
pokrajinsko vodstvo osvobodilnega gibanja na Gorenjskem. Oblikovali
so že odbore OF in organizirali stalno materialno pomoč partizanom v
obliki Narodnega davka in Posojila svobode, v skladu z odloki IO OF s
16. septembra 1941, načrtovali pa so tudi ustanovitev koroške partizanske
enote. Županc se je kot dober znanec povezal tudi z vojaškimi ubežniki
(tako imenovani „zeleni kader“) v okolici Sel. Poskušal jih je pridobiti za
aktivni boj, vendar pri njih ni imel posebnega uspeha, kajti njihov cilj je
bil samo preživeti vojno. Le trije so se začasno pridružili partizanom.
Ves ta razvoj pa je bil pretrgan novembra 1942 z gestapovskim vdorom
v nastajajočo mrežo odpora na območju Železne Kaple. Dne 1. decembra 1942, ko je gestapo zajel kurirja, ki je vzdrževal zvezo z njimi, in ga
prisilil, da je pokazal enega od bunkerjev, kjer so zajeli dva ubežnika, pa
18

Aktivist OF Ivan Županc Johan z bratom Lenartom in
sestro Marijo, poročeno Olip,
edino žensko v trinajsterici obsojenih na smrt aprila 1943
tudi razkril mrežo tistih, ki so podpirali ubežnike na območju Sel. V razmeroma kratkem času je bilo aretiranih okrog 200 oseb, po gestapovskem
postopku proti njim – pri čemer je gestapo uporabljal krute metode za izsiljevanje priznanj, vključno s pretepanjem preiskovancev, prav pa mu je
prišla tudi najdba dnevnika, ki ga je pisal eden od zajetih ubežnikov – pa
so kmalu uprizorili sodni proces pred 1. senatom posebnega „Ljudskega
sodišča“ (Volksgerichtshof) iz Berlina pod predsedovanjem zloglasnega
„krvavega sodnika“ dr. Ronalda Freislerja proti prvim 35 obtožencem
od 7. do 9. aprila 1943, ki se je končal s smrtno obsodbo trinajstih med
njimi. Po zavrnjenih pritožbah so jih 29. aprila na Dunaju obglavili. Proces so si zamislili kot zastraševalen, da bi že v kali zatrli vsakršno misel na
odpor, vendar posebnega uspeha pri tem vsaj dolgoročno niso dosegli. Že
v času, ko so v okolici Sel in Železne Kaple potekale aretacije, je na območju Roža, prav tako pod okriljem PK KPS za Gorenjsko in Koroško,
začel zelo uspešno delovati aktivist Matija Verdnik - Tomaž, ki je svojo
dejavnost postopoma širil tudi preko Drave na Gure in v Celovec, zveze
pa razpredel celo do Leobna in Donawitza. Dne 17. maja 1943 je organiziral prvo večjo partizansko akcijo, diverzijo na tovarno akumulatorjev v
Bistrici v Rožu vključno s požigom zalog lesa na žagi, ki je delala za nem19

ško vojsko. Akcijo je izvedel del Gorenjskega odreda, ki se je po akciji
umaknil nazaj na Gorenjsko.
V letu 1943 je partizanski odpor na območje dvojezične Koroške širilo
tako gorenjsko kot tudi štajersko pokrajinsko vodstvo odpora. S štajerske
strani je to dejavnost opravljal novoustanovljeni okrožni komite KPS za
koroško okrožje, ki je spadal pod PK KPS za severno Slovenijo, s pomočjo Koroške čete, pozneje Koroškega bataljona. Odpor se je ponovno in
zelo uspešno širil tudi na območjih, ki so bila prizadeta od aretacij prejšnje
leto. Avgusta 1943 so iz koroškega okrožja ustanovili dve novi okrožji,
mežiško in podjunsko, ki sta še vedno spadali pod pristojnost Pokrajinskega komiteja KPS in POOF za Severno Slovenijo. Na zahodnem Koroškem pa sta do oktobra 1943 prav tako nastali dve novi okrožji, Rož in
Zilja, ki sta spadali pod enaki pokrajinski vodstvi za Gorenjsko.
Oktobra 1943 je CK KPS ustanovil prvo samostojno pokrajinsko politično vodstvo koroškega odpora, Pokrajinski komite KPS za Koroško,
katerega sekretar je postal Dušan Pirjevec - Ahac. Do konca tega leta je
bila vzpostavljena zveza med vzhodnokoroškima in zahodnokoroškima
okrožjema in od takrat je glede protinacističnega odpora Koroška v političnem smislu začela predstavljati celoto. Spomladi 1944 je bil PK pre
imenovan v Oblastni komite, za novega sekretarja je bil postavljen Pavle
Žaucer - Matjaž, ki je to funkcijo opravljal do konca vojne. Ustanovljen je
bil tudi Pokrajinski odbor OF, za njegovega sekretarja pa po Žaucerjevem
predlogu postavljen domačin in predvojni član KP Avstrije Karel Prušnik - Gašper, ki je prav tako vodil ta organ do konca vojne. Do ponovne
reorganizacije je prišlo še septembra 1944, ko je mežiško okrožje odpadlo
izpod pristojnosti obeh omenjenih osrednjih koroških političnih organov
odpora in je bilo dodeljeno novoustanovljenemu okrožju Dravograd pod
pristojnostjo štajerskih osrednjih političnih organov. Decembra 1944 pa
je bila južna Koroška razdeljena na pet okrajev: Pliberk, Velikovec, Celovec, Beljak in Podklošter.
Težnja PK KPS in PO OF je bila Koroško narediti za enotno območje
tudi v smislu organiziranja partizanske vojske. Osrednje vodstvo slovenskega odpora temu ni sledilo povsem, tako da bi oblikovalo Koroško kot
samostojno operativno cono, ampak jo je aprila 1944 kot celoto vključilo v 4. operativno cono. Takrat je bila ustanovljena tudi Koroška grupa
odredov. Sestavljala sta jo Zapadnokoroški odred, ki je bil ustanovljen v
Cerknem oktobra 1943 istočasno s Pokrajinskim komitejem KPS in skupaj z njim poslan na Koroško (v bistvu je bilo to takrat šele jedro prihodnjega odreda, Pirjevec je bil v isti osebi tudi politični komisar odreda), in
Vzhodnokoroški odred, ustanovljen formalno 5. februarja 1944 iz bata20

Karel Prušnik Gašper
ljona, ki je tam ostal po preureditvi dotedanjega drugega Koroškega bataljona (prvi je nastal že spomladi 1943, a je moral avgusta 1943 na Dolenjsko v sestav Šlandrove brigade, na Koroškem je takrat ostala le terenska
četa, ki je kmalu prerasla v nov bataljon).
Delovanje Koroške grupe odredov spada v obdobje, ko je partizanstvo
na območju 4. operativne cone (Štajerska z delom Dolenjske in delom
Gorenjske ter južna Koroška) doseglo svoj največji vzpon. Bilo je nekaj
zelo uspešnih bojev, več posebnih partizanskih enot je bilo poslanih tudi
na območje severno od Drave (že marca 1944, še pred ustanovitvijo grupe,
je na Gure odšla 3. četa Zapadnokoroškega odreda in se tam uspešno obdržala). Poleg številčno močnih enot orožništva, policije pa tudi vojske in
deželne straže, sestavljene iz domačinov, je nacistična pokrajinska oblast
dosegla aprila 1944 prihod 13. SS policijskega polka, ki je imel bogate izkušnje v bojih s partizani na zasedenih območjih Sovjetske zveze, a partizanstvu na Koroškem ni mogel do živega.
Pri štabu Koroške grupe odredov je delovala tudi zavezniška misija
Clowder iz sestava britanske organizacije za posebne operacije SOE, katere naloga je bila prodreti v Avstrijo in organizirati odpor avstrijskega
prebivalstva. Občasno se je pri njenem štabu zadrževala tudi angloameri21

ška misija pri štabu 4. operativne cone pod vodstvom majorja Franklina
Lindsayja. Pri štabu Vzhodnokoroškega odreda je bil kot predstavnik zaveznikov kapetan Smith. Zavezniške misije so pritegnile od svojih nadrejenih izdatno pomoč koroškim partizanom v orožju, strelivu in opremi,
deloma tudi zato, da bi jim omogočili prodor v Avstrijo, ki so jo hoteli
odtrgati od nacistične Nemčije in s tem povzročiti čim prejšnji poraz
slednje. Za svoje potrebe si je štab grupe v osvobojeni Zgornji Savinjski
dolini organiziral svojo bazo, Komando mesta Solčava v sestavi Komande
zgornjesavinjskega vojnega področja.
Po ukazu štaba cone pa je bila 29. septembra 1944 Koroška grupa odredov razpuščena, del partizanov je bil dodeljen brigadam 14. divizije, iz
preostalih pa je bil oblikovan Koroški odred, ki je s štirimi bataljoni pokrival ves južni del Koroške, tudi območje severno od Drave. Peti bataljon so nameravali oblikovati iz Ziljske čete, ki je prišla avgusta 1944 na
Koroško iz Briško-beneškega odreda, ki je spadal pod 9. korpus, vendar
jim to ni uspelo, ker je bila četa še pred koncem leta skoraj povsem uničena.
Zima 1944/45 je bila za štajerske in koroške partizane še posebej huda
zaradi svoje ostrine (nizkih temperatur, visoke snežne odeje) pa tudi zaradi aktivnosti okupacijskih sil, ki so to območje hotele očistiti za nemoten umik svojih sil z Balkana. Iz Koroške je nacistična oblast nameravala
oblikovati nekakšno „alpsko trdnjavo“ („Alpenfestung“), kjer bi zbrali
čimveč vojske, ki bi se umaknila iz evropskih dežel in se upirala, dokler
ne bi znanstveniki odkrili novih orožij, ki so bila zanjo zadnje upanje na
rešitev „tisočletnega rajha“. Tako so bila v decembrski ofenzivi izničena
vsa tri osvobojena ozemlja na Štajerskem, hude udarce pa je utrpelo tudi
koroško partizanstvo, saj je bilo uničenih kar pet manjših partizanskih
čet, hude izgube je imel tudi 5. relejni sektor kurirskih postaj pa tudi politični organi in njihova zaščita. Spomladi 1945 se je stanje začelo poprav
ljati, tako da je koroško partizanstvo vsestransko pripravljeno dočakalo
konec vojne: politično z najmanj štirimi okrajnimi komiteji KPS in OF
(okraj Podklošter so zaradi hudih izgub razpustili), z najmanj 45 odbori
OF, 34 odbori ZSM, 19 odbori Slovenske protifašistične ženske zveze, štirimi odbori Delavske enotnosti ter dvema protinacističnima odboroma;
skupaj torej s 104 terenskimi odbori.
Ob koncu vojne oziroma že po njenem uradnem koncu so slovenske
enote 14. divizije, Kokrškega odreda, Jeseniško-bohinjskega odreda, 4.
bataljon 3. brigade Narodne obrambe, skupaj z enotami 3. in 4. jugoslovanske armade, bolgarskimi in drugimi enotami med vojaškimi operacijami za osvoboditev Jugoslavije, za obračun z domačimi nasprotniki pa
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tudi v težnji po pridobitvi tistih nacionalnih ozemelj, ki so po prvi svetovni vojni pripadla sosednjim državam, ob hudih bojih zlasti pri boroveljskem mostu 10., 11. in 12. maja 1945 zasedle dvojezični del Koroške
vse do takrat še zaznavne narodne meje vključno z Gosposvetskim poljem, kjer so zastražile vojvodski prestol, zasedle pa so tudi Trg in Št. Vid
ob Glini. Hkrati je na osnovi dogovora med zavezniki v Jalti zasedla Koroško tudi vojska 5. korpusa 8. britanske armade pod poveljstvom generala Charlesa Keightelyja. Še pred prihodom obojih pa je nacistična pokrajinska oblast pod vodstvom gauleiterja dr. Friedricha Rainerja 7. maja
1945 odstopila in predala posle novi koroški deželni vladi, sestavljeni iz
predstavnikov koroških strank (razen Koroške slovenske stranke), ki so
bile zastopane v deželnem zboru v času pred uvedbo stanovske države.
Koroške partizanske enote, združene pod poveljstvom štaba Koroškega odreda, so že pred prihodom enot iz Slovenije oziroma Jugoslavije
same osvobodile nekatere predele dvojezične Koroške. Ob istočasni zasedbi Primorske vključno s Trstom in Gorico je bila tako za teden do dva
uresničena ideja Zedinjene Slovenije, ki je bila spočeta v „pomladi narodov“ leta 1848 ravno na Koroškem.
Ustanovljena je bila Komanda koroškega vojnega področja, ki je v
vseh večjih krajih oblikovala svoja krajevna poveljstva. Njihovim oboroženim enotam so se pridružili tudi številni domačini. Komanda je bila
razdeljena na več odsekov, ki so takoj začeli uradovati in poskušali delovati kot oblast s ciljem, da se normalizira življenje.
Tudi odbori OF so stopili v legalo in začeli delovati kot civilna oblast
po nalogih, ki so jih dobivali od osrednjih, že med vojno delujočih organov: to sta bila Oblastni komite KPS in Pokrajinski odbor OF. Dne 16.
maja 1945 je bilo v celovški gimnaziji množično zborovanje, na katerem
so že prej s strani odborov OF in odborov avstrijske OF izvoljeni delegati
(vsakih je bilo po 120, dejanskih udeležencev zborovanja pa veliko več;
veliko ljudi, tudi nemško govorečih, je manifestiralo po ulicah) izvolili
Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor (PNOO) za Koroško kot osrednjo pokrajinsko politično oblast. Njegov predsednik je postal dr. Franc
Petek, predvojni koroški politik in poslanec v deželnem zboru.
Tako so na dvojezičnem Koroškem skoraj dva tedna delovale tri oblasti: britanska zasedbena oblast, partizanska vojaška in civilna ter nova
„provizorična“ koroška deželna vlada (provizorična zato, ker ni dobila
mandata na novih volitvah, ki jih zaradi izjemne situacije ni moglo biti,
ampak so upoštevali zastopanost v deželnem zboru na osnovi zadnjih
strankarskih volitev). Trivladje pa ni moglo trajati dolgo. Medtem ko so
zavezniki med vojno – vsaj od teheranske konference dalje – priznavali
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partizansko vojsko in ji pošiljali materialno pomoč – tudi koroškim partizanom –, so jim zdaj partizani postali nadležni. Prihajalo je do manjših
incidentov med partizani in Britanci, torej še včerajšnjimi zavezniki. Obenem so tudi potrebovali drug drugega in so po sili razmer tudi sodelovali.
Obenem so potekala pogajanja med poveljnikom britanske vojske za jugovzhod feldmaršalom Alexandrom in Titom o umiku jugoslovanske vojske iz Koroške. Za čas, dokler trajajo pogajanja in nima povelja za bolj
odločno ukrepanje – tako je zapisal v svojem povelju z navodili general
Keightly –, naj se enote karseda izogibajo oboroženim incidentom s Titovo vojsko. Lahko jo ovirajo, ne smejo pa je napadati in z orožjem lahko
odgovorijo le, če so same napadene.7
Z diplomatskimi pritiski pa tudi z grožnjami (načrt, imenovan „Čebelji panj“, za uporabo vojaške sile) so prisilili Tita, da je dal ukaz za umik
partizanskih enot za Karavanke na staro mejno črto. Partizanske sile so
se tako 21. in 22. maja 1945 umaknile iz dvojezične Koroške. Obenem so
Britanci začeli vračati v Jugoslavijo domobrance in druge pripadnike jugoslovanskih domačih nasprotnikov; vrnjenci so večinoma končali v protitankovskih jarkih, breznih in rudniških rovih zlasti na slovenskem ozemlju. Slovenska vladna komisija je doslej evidentirala okrog 600 množičnih grobišč, v katerih je po oceni pokopanih okrog 100.000 oseb.8 Potem
ko so Britanci ugotovili, kaj se v Jugoslaviji dogaja z vrnjenimi, so akcijo
vračanja zaustavili, tako da so obvarovali vsaj civilne begunce in preostalo
peščico domobrancev, ki še niso bili vrnjeni.
Partizanske enote so na dvojezičnem Koroškem med 1. avgustom 1942
in 15. majem 1945 izvedle okrog 800 bojev, akcij in spopadov, v katerih
so nasprotniku povzročile ocenjeno vsaj 300 padlih in vsaj 200 ranjenih,
res pa je, da so imele same vsaj enkrat večje človeške izgube. Na Koroškem se je daljši ali krajši čas bojevalo po oceni okrog 3.000 partizanov
in partizank, upoštevajoč pripadnike stalnih koroških enot in ne tistih, ki
so ob koncu vojne zasedle dvojezično Koroško. Okrog 600 do 700 jih je
izgubilo življenje v bojih ali za posledicami ranitev, bolezni in taborišč.9
Domačinov, ki so se aktivno udeležili partizanskega boja, se giblje okrog
1000. Padlo jih je okrog 150.10 Tudi število aretiranih in zaprtih ter odpe homas M. Barker, Socialni revolucionarji in tajni agenti. Koroški slovenski partizani in
T
britanska tajna služba, Ljubljana 1991, str. 221–224, osebna direktiva poveljnika 5. korpusa z dne 6. maja 1945.
8
Mitja Ferenc, Prikrito in očem zakrito: prikrita grobišča 60 let po koncu druge svetovne
vojne, Celje 2005; Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj
prikritih grobišč 2005–2008, Ljubljana 2008.
9
Linasi, Koroški partizani, str. 678–692.
10
Marjan Linasi, tabela s poimenskim seznamom in številnimi drugimi podatki o partiza7
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ljanih v taborišča znaša približno toliko, smrtnih žrtev nacističnega nasilja
je bilo več kot 500,11 818 pa je bilo med južnokoroškim prebivalstvom ne
glede na narodnost tudi žrtev zavezniških bombardiranj.12
Po končani vojni so organi OZNE aretirali 263 domačinov, osumljenih sodelovanja z nacističnim režimom, od teh se jih 98 ni več vrnilo in do
danes veljajo za pogrešane.13 Precej je bilo tudi žrtev med pripadniki jugoslovanskih domačih nasprotnikov, ki se jim je uspelo umakniti na Koroško in ki so jih v spopadih in incidentih v dneh jugoslovanske zasedbe
na Koroškem pobile zasedbene enote jugoslovanske armade. Sem spadajo
tudi številni pripadniki nemških oboroženih sil, ki so se kot posamezniki
ali v manjših skupinah umikali proč od glavnih poti, in ki so prav tako postali žrtve „divjih čiščenj“.14
Kljub diplomatskim prizadevanjem Jugoslavije ji južne Koroške niso
vrnili in je bila 15. maja 1955 podpisana Avstrijska državna pogodba, po
kateri se je Jugoslavija odrekla ozemeljskim zahtevam do Avstrije. Avstrija se je v 7. členu zavezala za manjšinsko zaščito, ki pa je doslej ni izvajala dosledno.

nih domačinih iz dvojezične Koroške, ki jo je avtor sestavil na osnovi številnih virov; pri
avtorju. Avtor je v tem zapisu številke glede na navedbo v svoji knjigi Koroški partizani
zaokrožil navzgor, ker je že v knjigi predpostavljal, da so večje, kot jih navaja, poznejša
raziskovanja pa so mu to domnevo potrdila.
11
Brigitte Entner, Wer war Klara aus Št. Lipš/St. Philippen? Kärntner Slowenen und Sloweninnen als Opfer der NS-Verfolgung. Ein Gedenkbuch, Klagenfurt – Celovec, Wien –
Dunaj 2014. V navedeni knjigi so življenjepisi 578 koroških Slovencev – žrtev nacističnega nasilja, upoštevala je tudi partizane, ki so izgubili življenje zunaj bojev, navaja pa tudi
nekatere osebe, ki niso bili koroški Slovenci.
12
Siegfried Beer – Stefan Karner, Der Krieg aus der Luft. Kärnten und Steiermark 1941–
1945, 1. Auflage, Graz 1992.
13
Alfred Elste, Michael Koschat, Paul Strohmaier, Opfer, Täter, Denunzianten. „Partisanenjustiz“ am Beispiel der Verschleppungen in Kärnten und der Steiermark im Mai/Juni
1945: Recht oder Rache? Klagenfurt/Celovec – Ljubljana/Laibach – Wien/Dunaj 2007.
14
Florian Thomas Rulitz, Vetrinjska in „bleiburška“ tragedija. Nasilje partizanskih enot
nad begunci v maju 1945 na avstrijskem Koroškem, Celovec – Ljubljana – Dunaj 2013.

25

