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Uvod

Spomin mi seže v daljno leto 1976, ko sem kot nadebuden gimnazijec – tretješo-
lec obiskoval zgodovinski krožek na naši „mali univerzi pod Uršljo in Peco“, Gim-
naziji Ravne. Ta je med najbolj pozitivnimi dosežki v začetnem povojnem obdobju 
jugoslovanskega (slovenskega) dela Koroške. Ponosen sem na to, da sem član velike 
družine s 70. dosedanjimi generacijami maturantov; da sem „iz njenih nedrij kruh 
okusil“, kot bi dejal njen ustanovitelj in dolgoletni ravnatelj dr. Franc Sušnik. Tak-
rat že dolgo ni bil več ravnatelj, a smo imeli priložnost, da smo ga vsakodnevno 
srečevali na njegovih sprehodih do Študijske knjižnice (kot se je takrat imenovala 
Koroška osrednja knjižnica, sad njegovega dela, prav tako kot gimnazija in takratni 
Delavski muzej) ali v knjižnici sami, ki jo je takrat še vodil. Ob maturitetnem spri-
čevalu sem iz njegovih rok prejel knjižno nagrado, takrat močno aktualno knjigo 
Francija Strleta Veliki finale na Koroškem. To je zelo natančna študija o sklepnih 
bojih v drugi svetovni vojni, ki so se odvijali ravno na Koroškem. „V prave roke 
je prišla,“ sem si takrat mislil, že odločen za študij zgodovine, in še danes mislim 
tako. Že ob ustanovitvi krožka smo se dogovorili, da bomo obravnavali odpor proti 
nemškemu okupatorju v Mežiški dolini. Tako sem se na krožku prvič seznanil z 
metodami in viri raziskovanja novejše zgodovine, s takrat dostopno literaturo, nav-
dušil sem se nad raziskovalnim delom na področju novejše lokalne zgodovine, ure 
in ure presedel v Študijski knjižnici, kot jo še danes imenujem „po starem“, prebi-
ral Koroškega fužinarja, pravo zakladnico koroške preteklosti in sedanjosti, in se že 
po malem usmerjal v obdobje, ki se ga držim še danes. Pridobljeno znanje in prve 
izkušnje so mi koristile vsa nadaljnja leta ob študiju zgodovine na Filozofski fakul-
teti v Ljubljani in pri mojem delu v Koroškem pokrajinskem muzeju, takrat še mu-
zeju NOB. Tu sem se po končanem študiju in odsluženi vojaščini leta 1983 zaposlil 
kot kustos – zgodovinar prav za obdobje nacizma (nemške okupacije) in protina-
cističnega (proti okupatorskega) odpora na Koroškem na obeh straneh senžermen-
ske meje. Mentorju, sedaj že več kot desetletje pokojnemu častnemu občanu občine 
Ravne, prof. Alojzu Krivogradu (pozneje sva bila oba direktorja sosednjih muzejev, 
ki sta danes združena v obsežnejši Koroški pokrajinski muzej), sem, še rosno mlad 
in brez ustreznih izkušenj, prostodušno izjavil, da bom nekoč napisal knjigo o temi, 
ki smo jo obravnavali pri krožku. Takrat se seveda še nisem povsem zavedal, v kako 
težavno delo se bom moral spustiti. Kot se pogosto izkaže, mladostne fantazije po-
stanejo resničnost. Obljubo, ki sem jo dal takrat, danes, po 43. letih, končno izpol-
njujem – bralcem dajem v presojo obsežno delo, ki sem ga pripravljal več let. 
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Zakaj šele po tolikih letih? Pri delu v muzeju in izven njega, že kot študent, ko 
sem se, takrat drugič, vključil v raziskovalno delo in nekaj let sodeloval z zgodo-
vinsko komisijo pri Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani, sem se loteval različ-
nih raziskovalnih projektov, postopoma, od manj kompleksnih do obsežnejših, vse-
kakor v mejah dovoljenega, ki jih je dopuščal takratni sistem, in si tako nabiral nova 
znanja in nove izkušnje. Za temo diplomske naloge sem si izbral vlogo mladine v 
protinacističnem odporu na Koroškem. Skoraj istočasno sem na pobudo omenjene 
zgodovinske komisije začel z oblikovanjem besedila o koroškem partizanskem zdra-
vstvu, na osnovi gradiva, ki ga je v večini zbral Anton Ikovic. Obe obdelani temi sta 
pozneje izšli v knjižni obliki in ju vsekakor štejem za svoji zgodnji deli. Tudi v tri-
najstletnem obdobju (1986–1999), ko sem v muzeju opravljal direktorske naloge, ki 
nikakor niso bile lahke, saj smo ravno v tem času začeli širiti program in smo posto-
poma postajali splošni muzej, nisem pozabil na strokovno delo. Tako sem leta 1999, 
malo pred zaključkom svojega mandata, na temo Koroške partizanske enote ter nji-
hovi boji in akcije na isti fakulteti tudi magistriral. Geografsko sem takrat zajel ce-
lotno Koroško, soočil sem se z ogromnimi količinami arhivskega gradiva pa tudi z 
drugimi viri, zlasti spominskimi, ki jih je bilo v enem kosu težko obvladati, četudi 
sem se takrat odločil le za obdelavo vojaškega vidika odpora. Iz tega in še nekaterih 
drugih razlogov sem se pozneje odločil, da se pri izbiri teme za doktorat omejim na 
južno Koroško v okviru Avstrije, pozneje pa obdelam še tisti del nekdanje dežele 
Koroške, ki je po 1. svetovni vojni in bojih za mejo med novonastalima državama 
Republiko Avstrijo in Kraljevino SHS brez plebiscita pripadel slednji. Odločitev je 
bila pravilna, kajti že v primeru doktorske teme je nastalo obsežno delo, ki je, do-
polnjeno in popravljeno, pod naslovom Koroški partizani. Protinacistični odpor na 
dvojezičnem Koroškem v okviru slovenske Osvobodilne fronte, izšlo leta 2010 pri Mo-
horjevi založbi v Celovcu, leta 2013 pa v skrajšani, a tudi dopolnjeni obliki pri isti 
založbi v nemškem prevodu. A še v tako obsežnem delu nisem mogel izčrpno obde-
lati vseh tem, zato smo se takrat z uredništvom odločili za posebno knjigo, v kateri 
bi lahko do konca obdelal posamezne teme, ki se nanašajo na dogodke, predvsem 
pa na osebnosti, ki so igrale pomembno vlogo tako na partizanski kot na protipar-
tizanski strani. Tako je v letu 2017 izšla knjiga Koroške vojne zgodbe. Nekaj utrinkov 
iz let 1938–1945, sicer že od začetka zelo odmevna. 

Samo nekoliko manj kot Koroški partizani je obsežno tudi pričujoče delo, čeprav 
gre za geografsko manj obsežen predel. Ne gre pa samo za obsežno snov in s tem 
povezano veliko količino virov, ampak je taka delitev smiselna tudi zaradi tematike 
same, kajti jugoslovanski predel Koroške (razen Jezerskega, ki ga v delu ne obravna-
vam) je bil le v drugi državi in je doživljal svoj poseben razvoj, ki je bil drugačen od 
tistega na dvojezičnem Koroškem v okviru Avstrije. 

Moje delo je prva objavljena monografija, ki celovito obravnava problematiko 
odpora proti okupatorju na območju Mežiške doline in Dravograda. O tej tematiki 
je sicer pisal tudi Bogdan Žolnir, ki je v 60. letih prejšnjega stoletja v skladu s takra-
tnimi generalnimi navodili, ki so jih dobili muzeji NOB, napisal nekaj krajevnih 
kronik, ki pa so zgolj kronologije dogodkov brez globlje analize in niso bile nikoli 
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objavljene. Tudi kritičnih dogodkov se v glavnem ne lotevajo. Isti avtor se je z Mi-
letom Pavlinom, pod okriljem prej omenjene zgodovinske komisije, lotil obsežnega 
projekta, ki je v letu 1994, po mnogih letih in vmesnih zastojih, tudi po mojem ure-
dniškem posegu, izšel v knjižni obliki z naslovom Protifašistični odpor. Koroška od 
začetka vstaje do konca leta 1943. Že v naslovu je izražen koncept dela, torej, da se 
v enem kosu obdela celotno Koroško, v kateri je potekal protinacistični odpor ozi-
roma boj proti nemškemu okupatorju, a le do konca leta 1943. V prvem delu, čigar 
avtor je Bogdan Žolnir, je močneje zastopano tudi območje, ki ga obravnavam sam. 
Veliko poudarka je na okupaciji sami in na ukrepih nemškega okupatorja. V nada-
ljevanju je govor o odporu samem, veliko podatkov temelji na spominskih virih, 
zlasti na pripovedovanju takrat še živih glavnih akterjev odpora, zato mu mestoma 
manjka ustrezne kritičnosti. Podobno tendenco, obdelati vso Koroško, seveda tudi 
tukaj obravnavano območje, pač v letih 1944 – času največjega razmaha in 1945, 
je zaznati tudi v doktorski disertaciji Rista Stojanoviča Razmah narodnoosvobodil-
nega gibanja na Koroškem v letih 1944–1945 (Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1990). 
Poleg spominskih virov delo temelji tudi na številnih dokumentih, bolj partizan-
skega in manj okupatorjevega izvora. Več poudarka je na vojaškem kot na politič-
nem dogajanju in na drugih vidikih dogajanja na Koroškem v omenjenem časov-
nem izseku. Isti avtor se je pozneje ukvarjal tudi s sklepnimi boji na tem območju 
in o tem izdal nekaj krajših del. Končno je treba omeniti delo Vinka Skitka Jugo-
vzhodna Koroška v tretjem rajhu, Maribor 2019. Omenjeni avtor je izčrpno obdelal 
okupacijo samo, zato se teh vprašanj dotikam samo v tolikšni meri, kolikor menim, 
da so v omenjenem doktoratu manj obdelana (mobilizacije v nemško vojsko, zlo-
čini okupatorja in sodelovanje domačinov pri njih), sicer se držim osnovne teme, 
to je oborožen odpor proti okupatorju, vsekakor s sestavinami revolucije, izraže-
nimi že med vojno. Pavle Cesar in Alojz Krivograd sta v brošuri Spominu žrtev iz 
Mežiške doline 1941‒1945, ki je izšla 1984, navedla žrtve nacističnega nasilja, tako 
padle partizane ter umrle v zaporih in taboriščih, preživele zapornike in taborišč-
nike ter izgnance leta 1941 na območju Mežiške doline. Smrtne žrtve z območja 
Mežiške doline so navedene tudi v knjigi Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški do-
lini (1990), prav tako s spremno študijo Alojza Krivograda. Brošura kot tudi knjiga 
sta izšli oziroma sta bili zasnovani še v prejšnjem sistemu in sta sestavljeni v skladu 
z njim: navedene so torej le tiste žrtve, ki jih je takratni sistem priznaval, manjka pa 
veliko število žrtev, ki so morale biti takrat zamolčane. To so žrtve partizanskih li-
kvidacij, žrtve povojne represije, padli mobiliziranci v okupatorjeve oborožene for-
macije, naključne civilne žrtve in drugi. Profesor Krivograd, uvodničar obeh, je si-
cer to pomanjkljivost zaznal in jo tudi omenil. Podobno brošuro z naslovom Po po-
teh spomina. Spomeniki in znamenja 20. stoletja na območju Občine Dravograd je za 
območje Dravograda leta 2008 izdal Ludvik Pušnik, z navedbo žrtev in okupator-
jevih zločinov na koncu knjige. K vsem navedbam, kjer jih pač povzemam, sem do-
dal veliko dopolnitev in popravkov na osnovi originalnih dokumentov, ki sem jih 
med izvajanjem projekta imel možnost predelati. Na koncu namreč objavljam ob-
sežne poimenske sezname smrtnih žrtev, znanih in doslej neznanih, z osnovnimi 
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podatki, tako domačine kot nedomačine (s slednjimi, v vseh kategorijah, se doslej 
ni nihče dosledno ukvarjal). Z okupatorjevimi zločini, zlasti z delovanjem gesta-
povske mučilnice Dravograd, se je že takoj po vojni začel ukvarjati takrat še študent 
Janko Messner. O izkoriščanju suženjske delovne sile, tudi na gradbišču elektrarne 
Dravograd v letih 1941–1945, je leta 1999 na celovški univerzi doktorsko disertacijo 
obranil Josef Zausnig.

Delo sem zasnoval podobno kot pred leti knjigo Koroški partizani, kajti zaradi 
obilice snovi se mi zdi tak koncept edini smiseln. Vsak drugačen koncept bi po mo-
jem mnenju naredil knjigo za bralca zelo nepregledno. Uvodnemu delu sledi poli-
tični del, v katerem sem obdelal politično organiziranost po okrožjih in okrajih, ter 
dejavnost aktivistov, tako KP kot tudi OF in drugih množičnih organizacij v njenem 
okviru, v posebnem poglavju pa tudi razmere v posameznih krajih, zlasti v dolin-
skih središčih, kjer me je posebej zanimalo, do kake mere je tja prodrlo osvobodilno 
gibanje in kolikšen del prebivalstva je dejansko zajelo. Sledi vojaški del, nastanek in 
razvoj vojaških enot ter njihovi boji in akcije, na koncu sem krajše poglavje posvetil 
vojaškemu izobraževanju poveljniškega kadra. V tretjem delu knjige opisujem par-
tizansko vzporedno dejavnost („suport“, kot jih imenujemo v modernem jeziku): 
ključni pojmi so saniteta, tisk, zveze, gospodarstvo in oskrba, partizanska represija 
(sodstvo in kaznovalna politika). Na tem mestu sem se posebej posvetil partizan-
skim likvidacijam, ker gre za posebej občutljivo področje. Pri obravnavanju konca 
vojne me niso toliko zanimali sklepni boji, o katerih je bilo doslej napisano veliko 
literature, vse to sem le na kratko povzel, pač pa bolj razmere v posameznih krajih, 
zasedba krajev in dogodki, ki so se ob tem odvijali, in prevzem oblasti s strani poli-
tičnih struktur, ki so bile osnovane že v času vojne. Nisem se mogel izogniti niti po-
vojnemu obračunu, zlasti na Lešah, in v drugih krajih v dolini. Tukaj gre za številne 
nejasnosti, ki jih nisem uspel razrešiti, nepopoln je morda tudi seznam žrtev , bojim 
pa se, da bo tako tudi ostalo, kajti sočasnih pisnih virov o aretacijah in likvidacijah 
skoraj ni, prav tako ne živih prič. Za sam prevzem oblasti, ki sem ga na koncu dela 
bolj ko ne nakazal, sem ugotovil, da je njegova problematika veliko bolj obsežna in 
kompleksna ter si zasluži posebno obravnavo, prav tako tudi sodelovanje z okupa-
torjem in usoda tako imenovanih okupatorjevih sodelavcev. Deloma sem o tem že 
pisal, za to temo pa sem si že zastavil tudi poseben projekt, ki ga bom skušal realizi-
rati v naslednjih letih. Z njim želim ugotoviti in poudariti razliko med kolaboracijo 
v tako imenovani Ljubljanski pokrajini in pri nas. V sklepu sem med drugim podal 
številčne prikaze, ki so rezultat mojega lastnega dela, kajti že na začetku projekta 
sem si (kot vedno doslej) nastavil tabelo, v katero sem vnašal podatke o partiza-
nih – domačinih, po pregledu številnih virov sem končno sestavil tudi tabelo mo-
bilizirancev v okupatorjeve oborožene formacije. Čisto na koncu sem objavil, kar je 
še posebej zanimivo, tudi obsežen seznam partizanskih domačij in njihova ilegalna 
(partizanska) imena. Nasploh se pri imenih nisem mogel izogniti določenim usta-
ljenim poimenovanjem, četudi niso povsem v skladu s slovničnimi in pravopisnimi 
pravili (na primer izraz „Hotuljci“ namesto „Kotuljci“). Prav tako, z ozirom na opi-
sovanje nekega obdobja, v skladu z načeli zgodovinske stroke ohranjam imena kra-
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jev taka, kot so bila v tem obdobju, na primer Guštanj za Ravne (Ravne so bile v 
tistem času del kraja, in tudi železarna je vseskozi nosila ime Železarna Ravne), Št. 
Danijel za Šentanel idr. 

Podatke sem poleg literature, navedene na koncu dela, črpal iz obsežnih ar-
hivskih zbirk, ki jih hranijo ustanove, arhivi in muzeji, v prvi vrsti enota Slovenj 
Gradec v Koroškem pokrajinskem muzeju že zaradi svoje tradicije. Večino gradiva 
je v svojem času zbral ustanovitelj in dolgoletni vodja nekdanjega muzeja NOB – 
Bogdan Žolnir. Posebno vrednost imajo naslednji viri: obsežna zbirka spominskega 
gradiva, topografija objektov in pomembnih točk, zbirka o zločinih okupatorja in 
njegovih domačih pomagačev pa tudi del gradiva političnih organizacij in voja-
ških enot ter veliko različnih prijavnic nekdanjih partizanov. Ko govorimo o spo-
minskem gradivu, je treba poudariti, da ima obravnavano območje veliko srečo, saj 
ga je desetletja ohranjalo pokrajinsko časopisje, mesečnik Koroški fužinar pa tudi 
Informativni fužinar. Oba je od pred kratkim mogoče dobiti tudi v digitalni obliki 
na spletu, zlasti Koroški fužinar pa je vsa leta, skoraj v vsaki številki, še posebej ob 
jubilejih, objavljal tudi po več obsežnih spominskih zapisov o dogodkih med oku-
pacijo 1941–1945. Zbrane podatke o člankih in spominskih zapisih v vseh časopi-
sih in publikacijah je mogoče dobiti v Bibliografiji o narodnoosvobodilnem boju in 
nacističnem nasilju na Koroškem, ki je izšla 1985, njena avtorica pa je Marija Suho-
dolčan, dolgoletna sodelavka Koroške osrednje knjižnice na Ravnah. Bibiliografija 
sicer zajema vse tri doline, ki danes tvorijo koroško statistično regijo, in dvojezično 
Koroško v Republiki Avstriji. Veliko spominskih prispevkov za obravnavano ob-
močje je objavljenih tudi v Vestniku koroških partizanov, ta je prav tako izhajal več 
desetletij, navadno štirikrat na leto. Po tematiki se prav tako nanaša na celotno Ko-
roško (slovenski in avstrijski del). Veliko spominskega gradiva je objavljenega tudi v 
spominskih zbornikih, npr. Slovenke v narodnoosvobodilnem boju (Ljubljana, 1970, 
tri debele knjige), v zbirki Spomini na partizanska leta in drugje. Od slovenskih ar-
hivskih inštitucij ima največ ohranjenega gradiva Arhiv Republike Slovenije, z ne-
koč tremi dislociranimi enotami, ki so danes združene v en sam arhiv. Za vojaški 
del se lahko najbolj poslužujemo zbirke Glavnega štaba in 4. operativne cone, za po-
litični del gradiva CK KPS in Oblastnega komiteja KPS ter Pokrajinskega odbora OF 
za Koroško, za partizansko represijo pa gradiva RSNZ. Pomembno je tudi gradivo 
Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev (KUZOP) idr. 
Ohranjenega je tudi precej okupatorjevega gradiva, zlasti nekaj o vojaških enotah, 
več pa orožniškega. Del tega ima Koroški pokrajinski muzej že dolgo v obliki pres-
likav, torej (tedenska in štirinajstdnevna) poročila orožniških postaj in drugih oro-
žniških struktur. Večinoma se nanašajo na Mežiško dolino (manj na Dravograd), 
časovno sežejo do začetka aprila 1945, a so že od 1. januarja tega leta naprej vse bolj 
redka, pa tudi vmes nekatera manjkajo. V celoti gledano, gre za zelo pomembno 
zbirko, ki mi je z obsežno zbirko podobnih poročil z oznako Lageberichte (te hrani 
Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu in se nanašajo na celotno okrožje Velikovec, 
ki je obsegalo tudi vso Mežiško dolino, do 1. oktobra 1944), ter zbirnimi poročili 
zaščitnega območja Koroške, ki jih hrani Koroški deželni arhiv, pokrivajo pa tudi 
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čas od 1. okto bra 1944 do konca vojne (v tej zbirki so tudi tri obsežna poročila gesta-
povske centrale Celovec, ki pokrivajo 2. polovico aprila in začetek maja 1945) omo-
gočilo osvetlitev dogajanja tudi s strani nemškega okupatorja in ne le s partizanske. 
Prepričan sem, da to celotnemu besedilu daje večjo objektivnost in s tem zagotovo 
tudi večjo verodostojnost. Od edicij virov sem se za vojaški del največ posluževal 
obsežne zbirke Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilnem boju ju-
goslovanskih narodov, 6. del. Nanaša se na Slovenijo in vsebuje 19 knjig, objavljeni 
so dokumenti koroških partizanskih enot, v manjši meri tudi okupatorjevi doku-
menti. Za politični del je koristna zbirka Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji (11 
knjig, zadnji dve imata naslov Dokumenti organov in organizacij osvobodilnega giba-
nja), ki pa pokriva le prvo polovico vojne. Na tem mestu sem naštel le nekaj najpo-
membnejših virov, vse drugo je navedeno v posebni prilogi na koncu knjige.

Kot vsako drugo, je tudi moje delo nepopolno, česar se v polni meri zavedam. 
Kljub izjemnemu trudu, ki sem ga leta in leta vlagal v ta projekt, zaradi pomanj-
kanja virov (kljub obsežni navedbi na koncu), še zlasti verodostojnih pričevalcev 
(toliko let po vojni je živa le še peščica), nisem mogel razrešiti vseh problemov. Ne-
mogoče je bilo razčistiti vse številne dogodke, pri spopadih ugotoviti vse udeležene 
enote (nekje je znana le okupatorjeva, drugje le partizanska enota), dešifrirati vsa 
ilegalna imena (to zlasti velja za politični del), ugotoviti vse padle ter zajete in za 
slednje še njihovo nadaljnjo usodo. Vesel bom vsakršne dobronamerne pripombe in 
dopolnitve.

Na koncu sem dolžan zahvalo: Koroškemu pokrajinskemu muzeju, v katerem 
sem zaposlen že 35 let, vsem inštitucijam, na katere sem se obračal v zvezi z gradi-
vom, še posebej njihovemu osebju za naklonjenost in pomoč; Mohorjevi založbi v 
Celovcu, ki je moje delo že četrtič sprejela z naklonjenostjo v svoj založniški pro-
gram, ter vsem pričevalcem, poleg navedenih tudi vsem številnim nekdanjim par-
tizanom in sodelavcem odpora, s katerimi sem se srečal v skoraj 40. letih mojega 
kontinuiranega dela na področju preučevanja koroške novejše zgodovine. Želim, da 
bi bila knjiga v javnosti in med bralci vsaj tako dobro sprejeta, kot so bila moja do-
sedanja dela.

Slovenj Gradec, maj 2019  Marjan Linasi
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Geografska opredelitev območja 

Pričujoče delo obravnava oborožen odpor proti nemškemu okupatorju na po-
litičnem in vojaškem področju, z vsemi strukturami, ki jih je ta odpor razvil, tudi 
s sestavinami revolucije (o sestavinah državljanske vojne tu ne moremo govoriti) 
in deloma povojnim prevzemom oblasti s strani zmagovite KP, ter vojne žrtve na 
območju slovenskega dela nekdanje dežele Koroške (razen Jezerskega). Za lažje ra-
zumevanje seže nekoliko v čas pred okupacijo, obravnava pa tudi čas neposredno 
po vojni. Same nacistične okupacije, razen tistega, kar je nujno in neobhodno za 
razumevanje opisanega dogajanja, ne obravnava, kajti ta problematika, vključno z 
medvojnim gospodarstvom in načinom življenja pod nemško okupacijo 1941–1945, 
je predmet drugega samostojnega dela.1 S slovenskim delom Koroške ni mišljeno 
ozemlje današnje Koroške v Republiki Sloveniji, ki se je kot statistična regija na ob-
močju Mislinjske, Mežiške in Zgornje Dravske doline oblikovala v povojnem času, 
ampak tisti del nekdanje dežele Koroške (razen Jezerskega), ki je po prvi svetovni 
vojni in po razpadu avstro-ogrske monarhije po odločbi velesil na mirovni konfe-
renci v Parizu brez plebiscita pripadel novonastali Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo-
vencev (SHS, od 1929 naprej Kraljevina Jugoslavija). Gre za ozemlje Mežiške doline 
in območje Dravograda, ki ga na jugu in vzhodu omejuje stara deželna meja med 
Koroško in Štajersko. Ta meja se je, kar zadeva ozemlje Mislinjske doline, ki je do 
začetka 15. stoletja tudi spadalo pod deželo Koroško, zadnjikrat spremenila in se 
dokončno ustalila, ko je ozemlje Mislinjske doline prišlo pod deželo Štajersko. Od 
slovensko-avstrijske državne meje gre po vrhovih Olševe od Govce (k. 1930), preko 
Odeničnega hribra na Lepi vrh ter na Robnikov vrh (k. 1392), na Prosenčev vrh (k. 
1487) ter naprej po razvodnih vrhovih med Mežiško in Zgornjo Savinjsko dolino 
čez planino Vodole, južno od Bele peči, ter po vrhu smrekovškega pogorja čez Ve-
liki Travnik, Komen (k. 1684) na Krnes in Smrekovec ter preko sedla Kramarica 
na Staknetov vrh. Severno pod vrhom Slemena teče do prelaza Sleme, tu pa zavije 
nekoliko severno in severovzhodno na Uršljo goro (Plešivec, k. 1699), kjer prečka 

1  Vinko Skitek, Delovanje nacističnega režima med drugo svetovno vojno na slovenskem Koroškem, 
diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, mentor prof. dr. 
Darko Friš, Maribor, 2009; isti, Delovanje nemškega okupatorja v Mežiški dolini med letoma 1941 in 
1945, doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Ma-
ribor, 2016 (izšla kot knjiga z naslovom Jugovzhodna Koroška v tretjem rajhu, Maribor 2019; odslej: 
Skitek, Jugovzhodna Koroška)..
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njen vrh in se nato usmeri navzdol po strmem vzhodnem pobočju na Kozarnico in 
na Črni potok. Od tu se usmeri proti domačiji Spodnji Dular ter nato po vrhu hri-
bovja Selovec, ki ga razdeli na štajerski in koroški del, nato se usmeri proti Meži in 
teče po Meži in po Dravi mimo cerkve sv. Boštjana do cerkvice sv. Magdalene pri 
Murnhofu (kjer ob cesti še danes stoji mejni kamen). Tam nato zavije proti severu 
po vzhodni strani omenjene cerkvice, ki tako ostaja še na koroški strani, ter nato 
teče v rahlem loku po nizkem grebenu Kozjaka proti državni meji preko Kozjega 
vrha (k. 1383), kjer se severozahodno od njega sreča z državno mejo. Od tod naprej 
tečeta državna in deželna meja skupaj do cerkvice sv. Urbana, kjer zavije koroška 
deželna meja proti severu, v smeri kraja St. Vinzenz, ki leži na severni strani aku-
mulacijskega jezera na Bistrici (meja gre preko jezera in ga tako deli na dva dela – na 
štajerski in koroški del).2 Na severu in severozahodu je to ozemlje pred 6. aprilom 
1941 omejevala meddržavna meja med Avstrijo in Jugoslavijo, ki je bila kot demar-
kacijska črta določena že s senžermensko mirovno pogodbo 10. 9. 1919, dokončno 
pa potrjena s koroškim plebiscitom 10. 10. 1920, ki se je, kot je splošno znano, za Ju-
goslavijo končal neugodno („senžermenska meja“). To pa ne velja za ozemlje občine 
Libeliče, ki je spadalo v plebiscitno cono A in je po koroškem plebiscitu prav tako 
pripadlo Republiki Avstriji, vendar je bilo 1922 po splošnem prizadevanju krajanov 
vključeno v Jugoslavijo, ki je morala zato Avstriji odstopiti določena ozemlja na se-
verni meji (pretežno nemški kraj St. Lorenzen), s čimer se je v tem letu dokončno us-
talila meja med državama. Ta jugoslovansko (slovensko)-avstrijska meja, ki je med 
vojno in okupacijo formalno seveda ni bilo, a so jo kljub temu nadzorovali, gre po 
vrhovih vzhodnih Karavank od Olševe na zahodu (k. 1911 zahodno od Govce kot 
njenega najvišjega vrha, k. 1930) na Marolčev vrh (k. 1489), Snežnik, Kukežev vrh 
(k. 1565), na Mozganov vrh (k. 1575), nato v ostrem zavoju na prelaz Luže, Končni-
kov vrh (k. 2109), na Kordeževo glavo na Peci (k. 2025), na Rišperg ter nato preko 
istoimenskega prelaza po nizkem grebenu Lokovice na prelaz Holmec ter po zavo-
jih po hribovju na Gornjo (k. 1188), Belšak, Jamnico in Strojno na Požegov vrh ter 
po Libeliški Gori severno od Libelič ravno čez polje do Drave. Tu zavije po Dravi 
navzdol na Tribej ter čez viško polje na Košenjak (k. 1521) in po vrhovih naprej proti 
vzhodu in jugovzhodu nad cerkvico sv. Urbana. Od tod do kote severozahodno od 
Kozjega vrha gresta deželna in državna meja skupaj.3 Ozemlje je bilo pred vojno 
del velikega obmejnega okrožja (sreza) Dravograd, katerega središče je bilo sprva na 
Prevaljah, nato pa 1937 premeščeno v Dravograd. 

Takšna geografska opredelitev je smiselna, kajti v času nacizma, posebej naci-
stične okupacije v letih 1941–1945, se je pomen nekdanjih deželnih meja spet po-
večal. Nacistični tretji rajh je bil razdeljen na dežele (Reichsgau), te pa na okrožja 
(Kreis) in občine (Gemeinde). Z nacistično okupacijo je tu obravnavano ozemlje 

2  Geopedija, stari zemljevidi, Kozlerjev zemljevid, 1854; Geopedija, katastrske občine; Geopedija, In-
teraktivni spletni zemljevid in atlas Slovenije; Kärnten. Maßstab 1 : 850 000, Meyers Konv. Lexikon, 
5. Aufl., Bibliographisches Institut in Leipzig, zum Artikel Kärnten (letnica izdaje ni navedena). 
Štefan Keber, Slovenska Koroška – zgodovinsko-geografski oris, Kronika 2, 2008, str. 123–130. 

3  Geopedija, Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije.
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vsaj na začetku postalo del ozemlja, ki so ga nacisti poimenovali Zasedena obmo-
čja Koroške in Kranjske (Besetzte Gebiete Kärntens und Krains). Poleg obravnava-
nega območja so obsegala še Gorenjsko in Jezersko (ozemlje slovenske Štajerske pa 
je bilo okupacijsko območje Spodnje Štajerske – Untersteiermark). Pozneje je bilo 
to ozemlje izvzeto iz Zasedenih območij Koroške in Kranjske.4 Medtem ko je nem-
ški okupator na območju Gorenjske ustanovil tri okrožja, katerih središča so bila 
na ozemlju Gorenjske same (Kamnik, Kranj in Radovljica), je ozemlje predvojnega 
sreza (okrožja) Dravograd razdelil tako, da je bivši sodni okraj Marenberg/Radlje, 
ki je sicer po deželnih mejah spadal pod Štajersko, dodelil deželnemu okrožju Ma-
ribor (Landkreis Marburg), v tem delu obravnavano območje pa ohranil kot samo-
stojno okrožje s sedežem v Dravogradu do 20. januarja 1942. S tem dnem je ozemlje 
Mežiške doline, torej občine Črna, Mežica, Prevalje in Guštanj (tj. Ravne na Ko-
roškem), pripojil k sosednjemu avstrijskemu okrožju Velikovec (Landkreis Völker-
markt), območje občine Dravograd, okrnjeno za območje Otiškega Vrha, ki ga je že 
kmalu po okupaciji odvzel občini, pa k sosednjemu avstrijskemu okrožju Wolfsberg 
(Landkreis Wolfsberg). Pet naštetih občin, ki so obsegale tu obravnavano ozemlje, 
je bilo oblikovanih v času komasacije manjših občin v večje v tridesetih letih 20. sto-
letja (1933). Tako je v povečano občino Dravograd do 18. junija 1941 spadalo tudi 
ozemlje Otiškega Vrha, ki glede na deželno mejo sicer spada k Štajerski. Na pod-
lagi ureditve šefa civilne uprave za Spodnjo Štajersko, z dne 18. junija 1941, o delitvi 
ozemlja na deželna in mestna okrožja, je pri novooblikovanem deželnem okrožju 
Maribor zapisano, da spada vanj tudi dotedanja politična občina Pameče z južnim 
delom katastrske občine Otiški Vrh.5 Z novo ureditvijo istega šefa civilne uprave z 
dne 15. 8. 1941 pa je bil „preostali del katastrske občine Otiški Vrh“ s tem dnem do-
končno vključen v občino Pameče (Gemeinde Richterberg).6 

Manjša sprememba, ki za problematiko pričujoče knjige ni bistvena, se je zgodila 
še 1. julija 1942. Takrat sta bili (bivša) občina Libeliče in sosednja občina Žvabek, ki 
je pred anšlusom spadala pod Avstrijo, izvzeti iz deželnega okrožja Velikovec in do-
deljeni deželnemu okrožju (Landkreis) Wolfsberg.7 

Natančna ugotovitev in opredelitev v tej knjigi obravnavanega ozemlja je zelo 
pomembna, kajti, kot bomo videli, je od tega odvisno marsikaj (kako izračunati 
število prebivalcev; katere žrtve druge svetovne vojne šteti pod to ozemlje in katere 
ne, od česar je odvisen tudi izračunan odstotek žrtev glede na število prebivalstva; 
katere partizanske akcije šteti in katere ne ipd.). Takšna geografska opredelitev je 
namreč pomembna tudi z vidika odpora, kajti, kot bomo videli, so se strukture 
odpora, tako politične kot tudi vojaške, prav tako ravnale po ustaljenih geograf-
skih mejnikih, tudi po deželnih mejah. Obravnavano območje je bilo namreč od 

4  Skitek, Doktorska, str. 146; Jugovzhodna Koroška, str. 116–117..
5  Verordnungs- und Amtsblatt (VAB) des Chefs der Zivilverwaltung für die Untersteiermark, 

18. 6. 1941, str. 196.
6  VAB des Chefs der Zivilverwaltung für die Untersteiermark, 18. 8. 1941, str. 287–288; Skitek, Doktor-

ska, str. 319.
7  Amtliche Verlautbarungen (AV), Klagenfurt, 31. 7. 1942.
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konca leta 1942, ko se je tod začel organiziran odpor, del koroškega okrožja KPS 
in OF, od sredine avgusta 1943 ter formalno do 12. septembra, sicer dejansko do 
konca septembra 1944, dokler ni bilo vključeno v veliko okrožje Dravograd, pa je 
bilo (vključujoč tudi Solčavsko in območje Pliberka) samostojno mežiško okrožje 
KPS in OF. 

Površina obravnavanega ozemlja je okrog 327 kvadratnih kilometrov oziroma 
nekaj manj kot 32.700 hektarjev. Po Krajevnem leksikonu Dravske banovine iz leta 
1937, ki se opira na podatke štetja prebivalstva leta 1931, je na tem ozemlju deset 
let pred vojno živelo 18.673 prebivalcev. V desetletju od 1921 do 1931 je prebival-
stvo celotnega sreza Dravograd naraslo kar za 22 odstotkov, kar je bila posledica 
višje rodnosti po prvi svetovni vojni, še bolj pa priseljevanja od drugod. Tu zlasti 
izstopa občina Mežica, ki se je povečala kar za 40 odstotkov.8 Pozneje se je rast pre-
bivalstva umirila. Na začetku okupacije 1941, ko je vse prebivalstvo še bilo doma, 
sta rasna ocenjevalca prebivalstvo Mežiške doline in Dravograda pregledovala že 
17. aprila 1941, na dan, ko je bila v Beogradu podpisana kapitulacija jugoslovanske 
vojske. Pregledala sta celotno prebivalstvo (na Spodnjem Štajerskem zgolj tiste, ki 
so se prijavili za Štajersko domovinsko zvezo). Na tem območju je bilo pregleda-
nih 19.458 prebivalcev.9 Pri tem se je treba vprašati, ali so bili v to število všteti tudi 
prebivalci Otiškega Vrha in Trbonj, saj sta omenjena kraja takrat še spadala pod ob-
čino Dravograd (pozneje ne več, kajti tudi Trbonje, ki spadajo pod Štajersko, so bile 
pozneje odtrgane in priključene sosednji občini Vuzenica).10 Od navedenega števila 
bi morali odšteti število obeh omenjenih krajev v tem času. Ker pa tega nimamo (v 
rezultatih štetja na Spodnjem Štajerskem 29. novembra 1942 so navedena samo za-
ključena naselja, pa še tam je število prebivalcev v določenem razponu), si moramo 
pomagati s tem, da od tega števila odštejemo število prebivalcev obeh krajev s širšo 
okolico, po rezultatih štetja 1931, in dobljeno število zaokrožimo navzgor, kolikor bi 
utegnilo prebivalstvo obeh krajev narasti v desetletju pred vojno (1931–1941). Tako 
so imele leta 1931 Trbonje z okolico 350 prebivalcev, Otiški Vrh pa 567, skupaj to-
rej 917. Če to število odštejemo od števila rasno in politično pregledanih, dobimo 
število 18.541, ki ga nato zaokrožimo navzgor. Vsekakor lahko računamo na okrog 
19.000 stalnih prebivalcev tega območja na začetku okupacije, in to število bomo 
jemali kot osnovo za izračune. Morebitna manjša odstopanja navzdol ali navzgor ne 
bodo pokvarila celotne slike.11 

Obravnavano območje se torej deli na dva dela, in sicer na Mežiško dolino, ki 

 8  Krajevni leksikon Dravske banovine, Krajevni repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, 
zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in tujskoprometnimi podatki vseh krajev Dravske ba-
novine, izdala Zveza za tujski promet za Slovenijo v Ljubljani, založila Uprava krajevnega leksikona 
Dravske banovine v Ljubljani, Ljubljana, 1937 (odslej: Leksikon). 

 9  Tone Ferenc, Viri o rasnih pregledih Slovencev pod nemško okupacijo, Prispevki za novejšo zgodo-
vino, št. 2, 1994, str. 231–244 (odslej: Ferenc, Viri, Prispevki), s prilogo o rasnem in političnem pre-
gledu prebivalstva Mežiške doline in območja Dravograda. 

10  Ergebnisse der Bevölkerungsbestandsaufnahme in der Untersteiermark vom 29. November 1942, str. 
21 (odslej: Ergebnisse).

11  Do natančno takega števila prebivalstva, kot osnove za izračune, so neodvisno od mene predhodno 
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leži ob reki Meži, približno od njenega izvira (ki je na Marolčevem posestvu – že 
na drugi strani državne meje, vendar tik ob njej), malo pred izlivom v Dravo pri 
zaselku Meža, ter območje Dravograda, ki obsega zgornji del Dravske doline v Re-
publiki Sloveniji, oziroma v tedanji Dravski banovini, od njenega vstopa preko meje 
blizu Libelič do Murnhofa, kjer jo preseka štajersko- koroška deželna meja. 

Mežiška dolina je kljub svoji naravni sklenjenosti izrazito prehoden svet na 
vzhodnem obrobju Celovške kotline. Že v rimski dobi je tod tekla cesta, ki je pove-
zovala Celovško kotlino prek Mislinjske doline z drugimi rimskimi postojankami 
na današnjem slovenskem ozemlju. Ves srednji vek je ohranjala prometno posredo-
valno vlogo med Celovško kotlino in Pohorskim ter Panonskim Podravjem. V no-
vejši dobi se je ta prehodnost odrazila v zgraditvi ceste in železnice. Dolga stoletja 
je Mežiška dolina težila na zahod, po razpadu avstro-ogrske monarhije pa je v novi 
državi postala obmejna, od večjih gospodarskih in kulturnih središč dokaj odmak-
njena pokrajina. Nov obrobni položaj je močno zaviral razvoj industrije, toda zau-
staviti ga ni mogel. Bogata nahajališča svinčeve in cinkove rude, stoletna tradicija 
železarstva ter bližina dravskih elektrarn so bili dejavniki, ki so tudi v spremenje-
nih razmerah tudi po vojni omogočili nagel industrijski razvoj.12 Pestra kamenin-
ska sestava je povzročila, da so na majhne razdalje nastale velike razlike v zunanji 
podobi pokrajine, zato jo delimo na strojansko-hotuljski predel, osrednji karavan-
ški predel in koprivsko-javorsko podolje. Prvi obsega Strojno in njena pobočja ter 
spodnji podložni del doline, v ozkem pasu ob Meži seže tudi do Mežice. Kopasto 
sredogorje Strojna po svoji masivnosti in glavnih površinskih oblikah globač in sle-
men spominja na Pohorje ali Kozjak. Številni potoki in studenci, ki izvirajo tik pod 
vrhom slemena, ki je na višini od 1000 do 1060 metrov, so v pobočja vrezali globoke 
grape in precej na drobno razčlenili pogorje, kar močno otežkoča prečne prehode. 
Razvodnica je precej bližje Dravi kot Meži, zato so južna pobočja manj strma kot 
severna. V hribih, ki se od glavnega slemena vlečejo na sever in jug, se dobro vi-
dijo široke police. Večji dolinici sta izdolbla samo Zelenbreški in Belški potok, ki 
sta v svojem spodnjem delu odložila precej akumulacijskega gradiva. Številne po-
lice, položna pobočja, obilica studencev, sorazmerno ugodne pedološke razmere ter 
primerna sončna lega so omogočile, da je ta predel v vsej dolini najgosteje naseljen. 
Na neogenskih sedimentih Hotuljskega ali Mežiškega podolja pa se je razvil nizek, 
gričevnat, lahko prehoden svet, ki je že od nekdaj nudil ugodne pogoje za prehod 
iz Mislinjske v Celovško kotlino. Številni potoki so v podolje vrezali prečne doline 
ter ga razčlenili precej na gosto. Ta pas relativno nižjega sveta, blagih in mirnih re-
liefnih oblik, sorazmerno ugodnih talnih in klimatskih pogojev je poleg prej nave-
denega območja predel, ki nudi največ možnosti za kmetijstvo. Osrednji karavan-
ški predel se vleče od Tople in najvišjih vrhov Pece preko Mežice do Uršlje gore in 

prišli tudi sodelavci Inštituta za novejšo zgodovino, ki delajo na projektu Žrtve druge svetovne 
vojne.

12  Jakob Medved, Mežiška dolina. Socialno-geografski razvoj zadnjih sto let, Ljubljana, 1967, str. 9–15 
(v prihodnje: Medved, Mežiška dolina).
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Jazbine ter Črne na jugu. Apnenec in dolomit, iz katerega so sestavljeni najvišji vr-
hovi Pece in okolica Žerjava, je velikega gospodarskega pomena za vso dolino. Ra-
zen rudnega bogastva so apneniške plasti na mežiškem območju pomembne tudi 
za relief. Južno od Mežice se hitro spreminja zunanji videz pokrajine. Iz blagih in 
mirnih reliefnih oblik prihajamo v strm visokogorski svet z vsemi njegovimi zna-
čilnostmi. Namesto prejšnjih zaobljenih vrhov in kop ter položnih pobočij, obraslih 
z gozdovi, tu vidimo gole strme stene ali le deloma porasla strma pobočja. Najob-
sežnejša enota tega predela je Peca. Bolj strma je na severni strani, na južni proti 
Mali Peci je bolj položna, proti Topli pa so precejšnje strmine. Vzhodno od Me-
žice in Žerjava Karavanke zgubijo svoj pravi značaj. Šumahov vrh, Jankovec, Pogo-
relec, Macigojev vrh in Obretanov vrh le malo presegajo svojo okolico. Zaključna 
točka tega predela je osamljena Uršlja gora, ki je zaradi relativno nizke okolice vi-
deti precej visoka. Bolj strma je proti severu kot proti jugu. Ob helenski prelomnici 
je globoko strugo vrezal Helenski potok, ob katerem teče cesta v rudarsko naselje 
Podpeca. Osrednji karavanški predel ima sicer zelo malo vode. Poleg Helenskega si 
je večjo dolinico izdolbel še edino Jazbinski potok. Precej pa je suhih dolinic in so-
tesk, med katerimi je najbolj značilna Votlica ob Mučevem prelomu. Koprivsko-ja-
vorsko podolje je del karavanške brazde ter obsega zgornji podolžni del doline med 
Peco in Uršljo goro na severu ter Raduho in Smrekovcem na jugu. Sestavljeno je iz 
dveh vzporednih dolinic, Meže na severu in Bistre na jugu. Od kopastih vrhov Čo-
fatije, Orožije in Tolstega vrha se pobočja dokaj enakomerno spuščajo proti Meži in 
njenim pritokom. Strmine začnejo tik nad Mežo in njenimi pritoki naglo naraščati, 
tako da na dnu doline in po bližnjih pobočjih ni primerne zemlje za kmetijstvo. 
Vzporedna dolina Bistre je nekoliko širša le v osrednjem delu, spodnji prečni del in 
zgornji del pa imata debrski značaj. Kljub relativno manjšim strminam pa zaradi 
sorazmerno precejšnje nadmorske višine, predvsem pa zaradi senčne lege, to ob-
močje ni primerno za kmetijstvo, o čemer pričajo številne propadle kmetije. Proti 
Črni priteka z jugovzhoda Javorski potok, katerega desni breg je zaradi položnejših 
pobočij in ugodne prisojne lege zelo na gosto poseljen in je v zgornjem podolžnem 
predelu doline najbolj izrazito kmetijsko območje. Levi breg je bolj strm in zaradi 
senčne lege manj primeren za kmetijstvo. Pri Mali Črni se v Javorski potok izliva 
pritok Kramarice, ki si je izdolbla tesno prečno dolinico skozi tonalitne in granitne 
sklade in preko sedla Kramarice (k. 1095) nudi ugoden prehod proti Belim Vodam 
in Šoštanju. Med prečno dolino Bistre in Kramarice je planotast svet, na katerem 
je bilo precej kmetij, ki pa so zaradi družbenoekonomskih razmer po vojni in za-
radi senčne lege večinoma propadle. Od številnih pritokov Meže je na levi strani 
največji pritok Topla, na desni pa Bistra, ki izvira pod Belo pečjo in nekaj časa teče 
v podolžni smeri med Travnikom in Orožijo, potem pa ostro zavije proti severu in 
se v tesni soteski prebija skozi tonalitne sklade. Pahljačasta rečna mreža se pri Črni 
naglo zoži. Vodovje ostro zavije proti severu ter v tesni soteski teče skozi apneni-
ško-dolomitske stene Karavank. Ko tečejo Meža in njeni pritoki v smeri vzhod-za-
hod, imajo sorazmerno široke doline. Tako dolina reke Bistre v srednjem toku, do-
linica Javorskega potoka in spodnji tok Meže; ko pa prečkajo alpsko smer, ko je Bi-
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stra v spodnjem delu svojega toka ter Meža med Črno in Mežico, so njihove doline 
ozke soteske ali tesni. Od Poljane naprej se dolina odpre sorazmerno široko. Tu je 
pravo jedro Mežiške doline.13

Območje Dravograda obsega širše območje tektonske prelomnice okrog soto-
čja Drave in Meže, Dravograd ter zahodni del Kozjaka. Na desnem bregu Drave, 
med Dravo in deželno mejo, torej hriboviti Libeliško in Črneško Goro, ki sta naj-
bolj vzhodna dela strojanskega hribovja, Libeliško in Črneško polje, na levem bregu 
Drave od državne do deželne meje pa viško polje ter hribovito in strmo območje 
Košenjaka s strmimi in zato kratkimi potoki, ki se izlivajo v Dravo (območje Gori-
škega vrha, Ojstrice, Sv. Duha, Velke in Kozjega vrha). Skoraj edina dejavnost prebi-
valstva na tem območju je bilo kmetijstvo. 

13  Medved, Mežiška dolina, str. 9–15.





25

Obdobje predvojne Jugoslavije

Gospodarsko, politično in družbeno življenje

Za hribovita območja ob Mežiški in Dravski dolini je mogoče trditi, da se je prebi-
valstvo ukvarjalo skoraj izključno s kmetijstvom. Prevladovalo je ekstenzivno kme-
tijstvo. Boljši pogoji za kmetijstvo so bili na ravnih poljih ob Dravi in v nekaterih pre-
delih na dnu doline. Okolica je bila močno gozdnata, gozdovi so bili v pretežni lasti 
grofovske družine Thurn, deloma tudi drugih velikašev in bogatejših lesnih trgovcev. 
Poleg gozdov so bile v njihovi lasti tudi številne kmetije, ki so jih nekoč, propadajoče, 
poceni odkupili in jih nato dajali v najem. Gozd je dajal dobro gospodarsko osnovo 
in kruh številnim gozdnim delavcem in žagarjem, saj je bilo ob potokih veliko žag 
na vodni pogon, ob Dravi pa so bili večji kraji središča lesne industrije in trgovine z 
lesom, ki so ga še splavljali po Dravi navzdol ali pa ga odvažali po železnici. V zgor-
njem delu Mežiške doline, s središčem v Mežici, so kopali svinčevo in cinkovo rudo, 
v Žerjavu je deloval velik obrat za pridobivanje surovega svinca. Rudnik rjavega pre-
moga na Lešah je pred vojno povsem prenehal s proizvodnjo, deloval pa je rudnik 
na Holmcu. Pomembna prometna žila je bila železniška proga Celovec-Dravograd- 
Maribor, od katere sta se v Dravogradu odcepili progi proti Labotski in Mislinjski 
dolini. Ozkotirna železniška proga je do 1937, ko so jo opustili, vodila tudi od Prevalj 
do Žerjava, v času delovanja rudnika Leše je ozkotirna železniška proga za potrebe 
rudnika vodila tudi od tam do železniške postaje Prevalje. V Guštanju je delovala že-
lezarna, največja v Jugoslaviji. Do leta 1927 je bila last grofovske družine Thurn, od 
tedaj je zaradi težav, v katere je zašla, postala delniška družba.14 

Omenjena rasna ocenjevalca sta na koncu dokumenta, ki sta ga izdala, ocenila 
tudi splošne gospodarske in politične razmere na tu obravnavanem območju. Ugo-
tavljata, da je Mežiška dolina izključno industrijsko območje. To strukturo dolo-
čajo: železarna Ravne s 400 zaposlenimi, ki je že v času avstro-ogrske monarhije 
proizvajala tudi orožje; mežiški rudnik svinca in cinka s topilnico, z 10-odstotki to-
vrstne proizvodnje na območju nacističnega tretjega rajha, in manjši rudnik rjavega 
premoga na Holmcu. Razmeroma pomembna lesna proizvodnja je razporejena po 
vsej dolini in jo tvorijo večji obrati in manjše žage. Poljedelstvo in živinorejo ocenju-

14  Leksikon, str. 144–145; Ivan Mohorič, Industrializacija Mežiške doline, Maribor, 1954, str. 26–42; 
glede železniške proge glej Karel Rustja, Koroška železniška proga, elektronska knjiga, izdal Koro-
ški pokrajinski muzej, Slovenj Gradec, 2015.
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