
 
 
 

Univerza v Ljubljani 
Filozofska fakulteta 

Oddelek za zgodovino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red. prof. dr. Božo Repe 
 

 

SLOVENCI IN SOSEDI 
 

IZBRANA POGLAVJA IZ SLOVENSKE ZGODOVINE 
 

Interno učno gradivo za drugo stopnjo študija zgodovine 
(druga, dopolnjena izdaja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2017 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal in založil: 

Oddelek za zgodovino 

Filozofska fakulteta 

Aškerčeva 2 

1000 Ljubljana 

 

Avtor: 

Red. prof. dr. Božo Repe 

 

Pregled in ureditev besedila: 

Jasna Vanček 

dr. Kornelija Ajlec 

Gradivo za interno uporabo 

 

Ljubljana, 2017 



3 

 

 
Kazalo 
 
Slovensko- avstrijski/ nemški  odnosi ....................................................................................... 5 

Slovensko-nemški odnosi ob koncu Avstro-Ogrske monarhije .............................................. 5 

Mejno vprašanje z Avstrijo po prvi svetovni vojni ........................................................... 25 

Slovensko - nemški odnosi med obema vojnama in nemška manjšina v Sloveniji ter 

slovenska v Avstriji/nacistični Nemčiji med obema vojnama .............................................. 30 

Slovenci v prvi avstrijski republiki .................................................................................... 31 

Slovenci v času nacizma ................................................................................................... 33 

Nemška manjšina na Slovenskem med obema vojnama  ................................................ 37 

Navzočnost Nemcev na Slovenskem ob popisih prebivalstva l. 1910, 1921 in 1931 .......... 41 

Slovensko/nemški odnosi med drugo svetovno vojno ........................................................ 62 

Raznarodovalni ukrepi ...................................................................................................... 64 

Preselitev kočevskih Nemcev ........................................................................................... 69 

Slovensko/ jugoslovansko  avstrijski odnosi po drugi svetovni vojni  on položaj manjšin .. 72 

Nemci na Slovenskem po drugi svetovni vojni ................................................................. 72 

Odvzem državljanskih pravic ............................................................................................ 83 

Diplomatski in drugi odnosi med Slovenijo / Avstrijo in Jugoslavijo po drugi svetovni vojni 

 ............................................................................................................................................ 102 

Slovenska manjšina v Avstriji po drugi svetovni vojni ........................................................ 113 

Podatki o ljudskih štetjih ................................................................................................ 117 

Organizacije, društva, zveze ............................................................................................... 119 

Nove strukture ............................................................................................................... 119 

Narodni svet koroških Slovencev ................................................................................... 120 

Zveza slovenskih organizacij ........................................................................................... 120 

Skupnost koroških Slovenk in Slovencev ........................................................................ 121 

Podpora in pospeševanje ............................................................................................... 122 

Slovensko-avstrijski odnosi po mednarodnem priznanju .................................................. 123 

Nerešeni problemi .............................................................................................................. 125 

Sukcesija jugoslovansko-avstrijskih sporazumov Avstrijska državna pogodba (ADP) ... 125 

Maloštevilnost ........................................................................................................................ 129 

Vprašanje avtohtonosti in selitvene značilnosti ............................................................. 131 

Druge značilnosti nemškega prebivalstva ...................................................................... 132 

Društva nemško govorečih državljanov Republike Slovenije ......................................... 134 

Slovensko - nemški odnosi  po drugi svetovni vojni ............................................................... 138 

Nemška vloga pri slovenski osamosvojitvi  ........................................................................ 139 

Slovensko- italijanski odnosi ................................................................................................. 148 

Diplomatska rešitev ........................................................................................................ 158 

Primorski Slovenci .......................................................................................................... 163 

Italijanska okupacija Slovenije, italijanska okupacijska politika ..................................... 168 



4 

 

Odnosi med  Slovenijo in Italijo po drugi svetovni vojni .................................................... 171 

Slovenska zahodna meja in ekonomsko vprašanje ............................................................ 179 

Odnosi po Londonskem memorandumu , Osimski sporazumi ...................................... 188 

Ob osamosvojitvi in po njej ................................................................................................ 191 

Slovensko - hrvaški odnosi .................................................................................................... 199 

Odnos do jugoslovanstva, trializem,  skupen vstop v jugoslovansko državo .................... 199 

Druga svetovna vojna ......................................................................................................... 228 

Slovenski izgnanci in NDH .............................................................................................. 228 

V socialistični Jugoslaviji ..................................................................................................... 233 

Slovensko- hrvaški odnosi v času osamosvojitve ............................................................... 235 

Spori po osamosvojitvi in mejno vprašanje ................................................................... 238 

Mejno vprašanje ............................................................................................................. 239 

Slovensko – madžarski odnosi .............................................................................................. 246 

Ob koncu Avstro-Ogrske .................................................................................................... 251 

Madžarska med obema vojnama in odnosi z Jugoslavijo .................................................. 255 

Prekmurje med obema vojnama .................................................................................... 257 

Porabje med obema vojnama ........................................................................................ 261 

Prekmurje med drugo svetovno vojno ............................................................................... 262 

Jugoslovansko (slovensko) madžarski odnosi po drugi svetovni vojni .............................. 266 

Po osamosvojitvi................................................................................................................. 273 

Viri in literatura ...................................................................................................................... 275 

Arhivski viri ......................................................................................................................... 275 

Tiskani viri ........................................................................................................................... 275 

Disertacije, specialistična dela in diplomske naloge .......................................................... 275 

Časopisni viri ....................................................................................................................... 275 

Elektronski viri .................................................................................................................... 276 

Literatura ............................................................................................................................ 276 

 

 



5 

 

Slovensko- avstrijski/ nemški  odnosi  
 

Slovensko-nemški odnosi ob koncu Avstro-Ogrske monarhije 

 

Slovenci so  od srednjega veka dalje živeli v avstrijski in nato  po ustavnih spremembah v 

drugi polovici 19. stoletja Avstro-Ogrski državi pod dinastijo Habsburžanov. Zaradi različnih 

dejavnikov so    sprejemali jezik in  navade večjega  nemškega naroda. Germanizacija v 

različnih oblikah je potekala v treh  večjih  obdobjih: prvo do srede 19. stoletja, drugo od 

srede 19. stoletja  do konca prve svetovne vojne in tretje v času nacistične okupacije. 

Prvo  in  najdaljše obdobje germanizacije na  Slovenskem  je trajalo  od  9. do srede 19. 

stoletja. Po  uvedbi frankovskega fevdalnega reda  so Slovenci postali ljudstvo  podložnikov. 

Slovenske  pokrajine,  ki so bile v primerjavi z nemškimi pokrajinami  frankovske države 

razmeroma redko naseljene, so postale območje  notranje kolonizacije. Ta je bila  

najmočnejša od  10.  do  12.  stoletja,  narekovali so jo   gospodarski  in vojaško-obrambni 

razlogi. Narodnostna meja - če jo pojmujemo  kot ločnico skrajnih slovenskih naselij od 

strnjenega nemškega ozemlja  -  se v tistem času sicer še ni bistveno premaknila  na  jug, 

vendar je močna in obsežna germanizacije velikih delov slovenskega ozemlja potekala 

znotraj, recimo temu slovenskega ozemlja. Ta germanizacija je bila nezavedna jezikovna  

asimilacija, ko so se slovenski prebivalci prilagodili nemškemu okolju (seveda v posameznih  

okoljih tudi obratno). Tedaj o  narodni  zavesti ne moremo govoriti, niti ne o slovenskem 

jeziku (gre za narečja), tudi ni bilo prizadeva ali pritiska, da bi se prebivalci odrekli svojemu 

jeziku, običajem  in načinu življenja. Prav ta neprisiljena jezikovna prilagoditev je  ob novem 

naseljevanju nemških kolonistov v širokem gorskem pasu,  ki je  segal na jugu do naseljenega 

okoliša Celovške in Graške  kotline, in ob priseljevanju tujega meščanskega prebivalstva v  

novo nastala  mesta  v  naslednjih stoletjih  pripeljala  do  velikega premika narodnostne 

meje na jug. Kolonizacijsko delo in vpliv mest na podeželsko okolico  sta postopoma v 

jezikovnem pogledu izenačevala prebivalstvo na  posameznih  območjih slovenskih pokrajin 

in povzročila  izoblikovanje nove,  jasne  narodnostne meje med Slovenci in  Nemci.  

Slovenske naselbine  na vzhodnem Tirolskem, Gornjem Štajerskem  in  Gornjem Koroškem so 

postopoma izginjale ter v 14. in 15. stoletju  končno izginile.  Narodnostna meja se je končno 

v 15. stoletju  ustavila na približno tistem mestu, kjer je ostala še danes. Slovencem  je ostala  
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približno le tretjina prvotno naseljenega (sprva slovanskega) ozemlja  (okoli 24.000  km2  od 

okoli 60.000 km2). Južno od narodnostne  meje  je bilo  poljedelsko  prebivalstvo  skoraj  

samo  slovensko;  manjši nemški  otoki  so bili dotlej ali pa pozneje izginili,  razen  na 

Kočevskem in v Kanalski dolini. Slovenski živelj je bil v  večini tudi  v mestih v notranjosti, 

medtem ko so bila mesta  ob  morski obali večinoma romanska. Vendar pa so imela mesta 

večinoma nemški videz,  ker  je  bilo nemško  prebivalstvo  v  njih  gospodarsko, družbeno in 

zlasti do nastopa protestantskih piscev tudi kulturno močnejše od slovenskega.  Neslovensko 

prebivalstvo (predvsem Nemci in Italijani) je na Slovenskem do srede  18.  stoletja zrastlo  na 

okoli 11 odstotkov navzočega prebivalstva. Je pa  prevladovalo v višjih družbenih slojih. Z 

ekonomsko močjo in  kulturnim zahodnim  vplivom je tudi uspešno prevajalo na svojo stran 

večji ali  manjši del ljudi slovenskega rodu, ki bi se radi prebili  v njen družbeni krog.1 

Z vzponom nacionalne ideje od konca 18. stoletja dalje, še posebej pa od srede 19. stoletja 

naprej, je med Nemci na Slovenskem, ki so bili vladajoči narod in Slovenci, potekal trd boj, v 

katerem ni manjkalo tudi fizičnih obračunov.2 Mednacionalni odnosi so bili še bolj zapleteni 

tudi zato, ker je velik del avstrijske politike in vodilnih slojev, pa tudi navadnih ljudi, težil k eni 

nemški državi, k združitvi z Nemčijo, kar bi prihodnost Slovencev kot naroda dokončno 

onemogočilo.  Vsi Avstrijci so se imeli za Nemce, razlika je bila v tem, da so nekateri hoteli 

združeno Nemčijo, drugi pa bi ohranili Avstrijo s Habsburžani kot ločeno nemško državo (v 

dualizmu z Madžari). Avstrijci v narodnem smislu so postali šele po prvi svetovni vojni, pa še 

tedaj je bila ta narodna zavest zelo šibka, kar je leta 1938 pokazal anšlus (priključitev Avstrije 

k nacistični Nemčiji, ki so ga Avstrijci na plebiscitu množično podprli).  Pri Slovencih pa je bila  

močna struja, ki je menila, da Slovenci nimajo možnosti za preživetje, zato naj svojo usodo 

povežejo z Nemci. Temu so rekli nemškutarstvo, ki pa je imelo različne odtenke: od  

prepričanja o popolnem ponemčenju, do zagovarjanja stališča, da naj bi jezik in kulturo sicer 

ohranili, v drugem pa bili navezani na Nemce.  V Avstro-Ogrski ali Habsburški (tudi 

Podonavski) monarhiji, so bili glavni stebri družbenega življenja armada, birokracija, 

plemstvo in cerkev. Mednacionalni odnosi so bili zapleteni, Nemci in Madžari so v monarhiji 

skušali predvsem ohraniti dominanten položaj in  uresničiti svoje cilje, drugi, zlasti slovanski 

narodi, so v njej videli manjšo nevarnost za svoj obstoj kot v stanju, ko je ne bi bilo. Slovenci 

                                                      
1 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. 1. Razkosanje in aneksionizem. Historia 12, 
Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani, 2006. 
2 Avstroogrsko obdobje je povzeto po: Nečak, Dušan, Božo Repe. Kriza: svet in Slovenci od prve svetovne vojne 
do sredine tridesetih let. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008.   
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so se, podobno kot Čehi, bali nastanka Velike Nemčije, h kateri so težili nemški 

nacionalistični krogi v Avstriji, Poljaki so se bali carske Rusije (podobno tudi Romuni,  in 

Ukrajinci), v južnih predelih monarhije, zlasti na jadranski obali,  je  bil močan tudi strah pred 

Italijo še nekateri.  

Habsburška monarhija je bila na prelomu iz 19. v 20. stoletje  država s centralistično 

ureditvijo, vendar šibkim integracijskim potencialom, ki je temeljil bolj na zunanjem strahu 

kot notranjih skupnih interesih, bila je ekonomsko slabo razvita in z naraščajočimi 

nacionalizmi.  Številčno je bila sicer močna, v Evropi takoj za Nemci, imela je 48,5 milijona 

prebivalstva, od tega v madžarskem delu slabih 20 milijonov (vendar je bilo Madžarov manj 

kot polovica). Dunaj z 1, 6 milijona prebivalcev je bil eden od evropskih  kulturnih centrov 

medtem ko se je Budimpešta s 730 000 prebivalci nekako trudila, da bi  ga po sijaju dohitela.  

Slovenci so bili med najmanjšimi narodi v monarhiji,  v avstrijskem delu jih je bilo leta 1910 

med devetimi narodi (po občevalnem jeziku, kot so tedaj popisovali)  le 1.253.148, v ogrskem 

delu pa še kakšnih 60 000 do 70 000. Skupaj so predstavljali manj kot 4, 5 odstotka 

prebivalstva.  Najštevilčnejši so bili  v Cislajtaniji (avstrijski del monarhije, poimenovan po  

mejni reki Leithe) Nemci  s 36% (v celotni monarhiji jih je bilo 24%), Čehi (23%) in Poljaki 

(18%). Sledili so Ukrajinci (Rusini) s 13%. Med t.i »malimi narodi« so edino Slovenci imeli več 

kot milijon prebivalcev, za njimi so bili Hrvati, Italijani, Romuni, Srbi (ki so jih po jeziku šteli 

skupaj s Hrvati) in Madžari. 

Med 30 00 in 40 000  Slovencev bilo še v Italiji, to je v Beneški Sloveniji in Reziji (tu se 

nacionalno gibanje ni razvilo, slovenskega meščanstva ni bilo,  slovenski jezik v narečni obliki 

pa se je ohranjal predvsem s pomočjo duhovščine).  

Čeprav so se Slovenci  množili hitreje kot Nemci in Italijani , jim splošni demografski trendi 

niso bili v prid. Veliko demografsko izgubo je na prelomu stoletja pomenilo izseljevanje. 

Izselilo se je  več kot 250 000 Slovencev ( med 6,5 in 7, 5% prebivalstva, zato je  bil kljub 

visoki rodnosti demografski prirastek skromen (1,8% v zadnjem desetletju 19. stoletja in 3,55 

v prvem desetletju 20% stoletja). Glavni vzroki so bili v  velik  in permanentni agrarni krizi, 

razdrobljeni zemlji, ki ni mogla preživeti velikih družin in veliki brezposelnosti, a ne samo v 

njej. Pri Slovencih, ki so se odločili za izselitev se je vedno bolj kazala tudi želja po višjem 

standardu, ki ga doma ni bilo moč doseči.  
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Upravna ureditev, kot je nastala po letu 1861, se do razpada Avstro-Ogrske ni dosti 

spreminjala.  Slovenci so bili v monarhiji eden najbolj razdeljenih narodov. Zgodovinske 

pokrajine Kranjska, Štajerska, Koroška in Primorska (sestavljena iz Istre, Goriške in 

Gradiščanske) so bile državne upravne enote. Imele so deželne ustave in deželne zbore (Trst 

je imel statut državnega mesta, izvzetega iz uprave enote, z mestnim svetom, županom in 

magistratom kot izvršno oblastjo). Svoje statute in večje pravice so imela tudi večja mesta: 

Ljubljana, Gorica, Celovec, Maribor, Celje in Ptuj) Na nižji ravni so bile samoupravne enote 

okrajna glavarstva. Slovenci so imeli večino le na Kranjskem (okrog 94%) in na Goriškem 

(62%). V Trstu z okolico jih je bilo okrog 30%, na Štajerskem 29%, na Koroškem 21% in v Istri 

14%. 

Avstro-Ogrska ni bila naklonjena slovenskim nacionalnim zahtevam, ne nazadnje zato, ker so 

Slovenci Nemcem zapirali pot do Jadrana in pristanišča Trsta. Kljub temu je specifično 

večnarodno okolje donavske monarhije, ki se je le počasi prilagajalo modernizacijskim 

trendom zahodne Evrope, omogočilo, da so Slovenci poleg pokrajinske oblikovali tudi 

nacionalno zavest, največkrat v  ostrih bojih z nemštvom. Priučili so se politični kulturi in se 

navadili na parlamentarizem. V Avstriji je bila splošna volilna pravica  - a zgolj za moške  -  

uvedena leta 1907 in šele tedaj so Slovenci tudi dobili zastopstvo, ustrezno številu 

prebivalstva, to je 24 poslancev (4, 64%) od 516 (od tega so  jih slovanski poslanci imeli 259, 

torej enega nad polovico. Ker pa je bilo uresničevanje zakonodaje o enakopravnosti  deželnih 

jezikov v šolah, uradih na sodiščih in v javnem življenju odvisno od razmerja v deželnih 

šolskih svetih in občinskih zastopstvih, se je slovenščina kot učni jezik do prve svetovne vojne 

uveljavila predvsem na Kranjskem, manj pa v drugih pokrajinah, čeprav je slovensko šolstvo 

napredovalo tudi na spodnjem Štajerskem (kjer so bile slovenske šole v večini na podeželju, v 

mestih pa nemške) in na  Primorskem (v Gorici je npr. bila občinska slovenska šola, v Trstu pa 

ne). Na Koroškem je bil položaj bistveno slabši, učni jezik v t.i. utrakvističnih šolah 

(dvojezičnih šolah, ki so temeljile na raznarodovanju), je bil slovenski le v prvem, morda še v 

drugem razredu, potem pa le nemški.  Na Kranjskem so bile na začetku 20. stoletja slovenske 

vse ljudske šole z izjemo Kočevske, Bele peči in Ljubljane, kjer so obstajale tudi nemške šole. 

V slovenskih šolah je bil obvezen nemški jezik kot predmet (in obratno, vendar se je to v 

nemških šolah izvajalo bistveno slabše). Nemci so se na šolskem področju organizirali v 

Deutscher Schulverein, zasebno organizacijo s sedežem na Dunaju (ustanovljeno 1880), ki je 

z mrežo vrtcev in osnovnih šol ponemčevalo zlasti slovenske in češke otroke. Organizacija je s 
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kombinacijo raznih ugodnosti in pritiskov na starše   privabljala učence. Nasproti sta se ji 

postavili Družba Sv. Cirila in Metoda (tudi s posebno družbo v Istri) in Slovenska straža. 

 

 O učnem jeziku v gimnazijah so odločali v ministrstvu za šolstvo oziroma vladi na Dunaju. 

Čeprav so na splošno nemške gimnazije v avstrijskem delu cesarstva  v primerjavi z drugimi 

jeziki izgubljale, pa se to na Slovenskem ni poznalo. Povsem slovenska gimnazija je bila leta 

1905 ustanovljena škofijska gimnazija v Šentvidu pri Ljubljani; leta 1913, pa je bila državna 

gimnazija v Gorici razdeljena na tri samostojne dele (italijanskega, nemškega in slovenskega). 

Druge so bile  nemško-slovenske (štiri na Kranjskem,  in tri na Štajerskem)  ali zgolj nemške, 

na Tržaškem in v Istri pa nemške ali italijanske. Podobno je bilo z realkami, ki so bile z izjemo 

idrijske (ta je prva od srednjih šol imela pouk v slovenskem jeziku), vse nemške. Slovensko je 

bilo še žensko in moško učiteljišče v Gorici ter nekaj meščanskih šol in licejev.  

Jezik v šolah je bil pogosto predmet ostrih političnih polemik, leta 1895 je zaradi uvedbe 

slovenskih vzporednic padla celo zvezna vlada.  

 

V državnem zboru na Dunaju je od konca 19. stoletja  prišlo do prizadevanj, da bi se 

slovenski, hrvaški in istrski poslanci povezali v skupen klub. Nasploh je bila (zlasti pri 

slovenskih katoliških politikih) močna prohrvaška usmerjenost in upanje, da bo slovensko 

nacionalno vprašanje mogoče rešiti v združitvi s Hrvati in na osnovi hrvaškega državnega 

prava (sklicevanja na to, da so Hrvati nekoč že imeli lastno državo). Podobno so začeli 

razmišljati tudi liberalci in socialdemokrati, čeprav na hrvaški strani (ki se je nagibala k 

povezovanju s Srbi na Hrvaškem in v Dalmaciji) ni bilo podobnega navdušenja. Aneksija 

Bosne in Hercegovine (z 1.737 000 prebivalci) leta 1908 je zamisli o južnoslovanskem  

povezovanju okrepila, slovenski, hrvaški in srbski poslanci v državnem zboru pa so se začeli 

taktično povezovati, čeprav je pri slovenskih politikih obstajala bojazen, da bodo  izpadli iz 

hrvaško-srbskih kombinacij (na Čehe, ki so vztrajali pri svoji federalni enoti ali državi pa niso 

mogli računati). 

 

Po začetku vojne je bilo (v avstrijskem delu monarhije, ne pa tudi v ogrskem), konec 

parlamentarnega, v glavnem pa tudi političnega življenja. Na to so slovenski politiki  v prvih 

dveh letih vojne precej vdano in brez  večjega upiranja pristali, kar pa je bila tudi posledica 

zelo ostrega nastopa oblasti in velikonemških krogov.  Oblasti so s cesarskimi in z vladnimi 
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uredbami, izdanimi med 25. in 31. julijem 1914 uvedle vojaški absolutizem. Razveljavljena je 

bila osebna svoboda, svoboda združevanja in zborovanja, nedotakljivost stanovanja, svoboda 

izražanja mnenja in svoboda tiska. Civilne osebe so bile s cesarsko uredbo z dne 25. julija 

podrejene vojaškim sodiščem za dejanja proti vojski (kar se je interpretiralo v najširšem 

smislu), vrhovni armadni poveljnik je v neposrednem zaledju fronte  za varovanje vojaških 

pravic lahko ukrepal kot deželni predsednik, s čimer si je pridobil tudi civilno oblast. Po 

začetku vojne z Italijo je  to veljalo za celotno slovensko ozemlje. Brez posebne utemeljitve in 

razglasitve je bil na tem ozemlju uveden še strožji režim, to je režim armade na bojišču.   

 

Politične stranke sicer niso bile razpuščene, smele pa so se ukvarjati le z notranjim 

strankarskim življenjem. Razpuščena pa so bila nekatera društva ali pa je bilo njihovo 

delovanje ustavljeno, kar velja tudi za Slovensko matico. Prav tako so bili prepovedani 

nekateri socialdemokratski in liberalni časopisi in revije (Zarja, Rudar, Dan, Glas, Glas juga, 

Naš glas, Slovenski dom). Že pred vojno je vlada z uredbo o za državo važnih podjetjih 

praktično prepovedala sindikalno gibanje. Politiki in intelektualci, učitelji, tudi številni 

duhovniki na Štajerskem in Koroškem, za katere so oblasti mislile, da so jim nevarni, so 

poslali v konfinacijo. Med njimi sta bila npr. tudi Ivan Cankar in Ivan Hribar, pesnik Ivan 

Gradnik in še vrsta drugih.  Proti Ivanu Hribarju in profesorju dr. Franu Ilešiču (sicer vnetemu 

zagovorniku ilirizma) so skušali organizirati tudi proces, ki pa je bil zaradi pomanjkanja 

dokazov ustavljen. Zaprt pa  je bil edini koroški državnozborski poslanec Franc Grafenauer, ki 

so mu odvzeli tudi poslanski mandat (nekaterim drugim slovanskim poslancem se je godilo 

še slabše in so jih obsodili celo na smrt).  Raziskave in ocene o obsojenih in preganjanih   

(Janko Pleterski, Martin Moll) se sicer v podatkih  in nekaterih niansah razlikujejo (npr. ali so 

bili bolj na udaru izobraženci ali bolj navadni sloji, gostilniški nastopači ipd.) in končne 

številke najbrž ne bo mogoče nikoli ugotoviti. Kažejo pa, da  naj bi bilo le na Koroškem in 

Štajerskem od julija do decembra 1914 aretiranih 951 oseb, od tega 117 duhovnikov,  da je 

do tožbe prišlo v 246 primerih, do obsodbe pa v 165 primerih. Čeprav večina aretiranih torej 

sploh ni prišla do sodišča, pa so jih več tednov ali celo mesecev zadrževali v priporu 

(povprečni čas pripora je bil šest tednov). Po nekaterih  najvišjih ocenah naj bi bilo v vseh 

slovenskih deželah obsojenih 469 oseb, večinoma Slovencev, več deset tudi na smrt, saj je  

protiavstrijsko izražanje  prešlo v pristojnost naglih  vojaških sodišč, ta pa niso poznala 

milosti. Še pred začetkom vojne so zaprli dvaintrideset  preporodovcev zaradi stavke proti 
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prepovedi praznovanja obletnice zadnjega ustoličevanja  vojvod na Koroškem. Proces je bil 

decembra 1914, na drugostopenjskem sodišču je bil Janže Novak obsojen na pet let ječe, 

Ivan Endlicher pa je v ječi tik pred sojenjem umrl. Kovač Janez Komar iz Radohe je bil npr. 

leta 1915 obsojen na smrt zaradi javne izjave, da ima Srbija prav, obsodbe pa so bile lahko 

tudi zaradi kritičnih pripomb na račun vsakdanjega   pomanjkanja ali odločitev vladajoče 

politike. Med  tagikomičnimi primeri so tudi obsodbe zaradi udeležbe na proslavi sokolske 

proslave (ki naj bi se je udeležila tudi dva Srba iz Beograda, kar pa ni držalo), izobešanje 

srbskih (v resnici slovenskih) zastav,  domnevno čaščenje srbskega kralja Petra (v resnici je 

šlo za sliko egiptovskega kediva) ipd. Vojaška sodišča so sprva postopek morala končati v 

treh dneh. 20. novembra 1914 je bila ta določba odpravljena, tako da so se zadeve vlekle 

tudi po leto dni in še več (obtoženi je bil medtem zaprt), postopki so se v primeru, da je bil 

priznan za krivega, končali z obsodbo na smrt kot edino možno kaznijo in brez možnosti 

pomilostitve. V teh postopkih je  imelo pomembno vlogo ovaduštvo (tudi anonimne ovadbe). 

Tudi po prestani kazni ali zgolj izpustitvi iz pripora se je obsojencev držala oznaka »politisch  

verdächtig« (politično sumljiv). »Blažje« oblike preganjanja so bile policijski nadzor, izguba 

službe, prisilna upokojitev, odvzem ali nedodelitev podpore (tu so imele veliko pristojnosti 

lokalni oblastniki, ki so odrekali podporo družinam vojakov, če so se jim le-ti zdeli sumljivi), 

tudi prisilne hospitalizacije in vrsta drugih bolj ali manj subtilnih pritiskov, ki naj bi zagotovili 

mir in lojalnost do oblasti.  Leta 1916 so  omejili prakso z anonimnimi ovadbami, ki je bila 

zlasti izrazita tam, kjer so, običajno v konfliktu, živeli Nemci in Slovenci (statistike kažejo, da 

je bila verjetnost preganjanja npr. na Spodnjem Štajerskem štirikrat večja kot na zgornjem 

Štajerskem), čeprav pogosto tudi Slovenci do Slovencev niso bili nič kaj prijazni. Niso pa 

instituta ovadbe  ukinili, če so bili v njej navedeni konkretni podatki. Razmere po različnih 

slovenskih pokrajinah so se sicer razlikovale, za vse pa je bil značilen oster pritisk nemškega 

časopisja, kritiziranje in ovajanje slovenskih politikov kar povprek, celo najbolj 

avstrijakarskih, vključno s Šušteršičem. Brez izjeme so bile sankcionirane vse izjave proti 

državi in cesarju, torej verbalni delikti, tudi če so, kot piše Martin Moll, izvirale »iz čvekanja 

pod vplivom alkohola v gostilni in ne iz političnega prepričanja.«  Po obnovitvi  delovanja 

parlamenta so jugoslovanski poslanci  z interpelacijo zahtevali preiskavo o preganjanju. Dve 

komisiji, vojaška in politična, sta pričeli z delom konec leta 1917 in ga končali marca 1918, 

vendar zaradi  bližajočega se konca vojne brez posebnih posledic. Vojaška komisija je 

predlagala materialne odškodnine za vse, ki so trpeli po nedolžnem, cesar pa naj bi 
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nerazpoloženje ljudi omilil z obiskom prizadetih dežel in  s srečanjem predstavnikov 

preganjanih. Civilna komisija je prav tako predlagala rehabilitacijo žrtev, odgovorne naj bi 

bile zlasti štajerske in koroške  oblasti, medtem ko so bile do kranjskih in primorskih bolj 

prizanesljive. Kljub hudemu pritisku in zapiranju ter preganjanju, ki so mu bili izpostavljeni 

tudi duhovniki, pa to na pozitiven odnos večine Slovencev do cesarja in monarhije večji del 

vojne  ni kaj dosti vplivalo, saj niso poznali vseh razsežnosti. Politične posledice so se začele 

kazati šele po letu 1917, ko so jugoslovanski poslanci postavljali interpelacije  in zahtevali 

preiskave. 

Prelomni dogodki v avstrijski notranji politiki so se zgodili proti koncu leta 1916   z nasilno  

smrtjo ministrskega predsednika Stürgkha in nato Franca Jožefa, zunanjepolitični pa aprila 

1917 z vstopom ZDA v vojno. Nakazovala se je možnost, da centralne sile vojne ne bodo 

dobile, govorilo se je o možnih reformah cesarstva, novi cesar Karel je ponujal separatni mir. 

Maja 1917 je znova začel delovati dunajski parlament. Odpirale so se nove opcije. 

Prva svetovna vojna je Slovence prizadela kot posameznike in kot narod. Množično so 

umirali na frontah, pa tudi zaledju, v izgnanstvu in internaciji. Čez del slovenskega ozemlja je 

potekala fronta, ki je za sabo pustila  skoraj popolno opustošenje. Pomanjkanje, lakota, 

nalezljive bolezni, mobilizacijski pozivi in obvestila o smrti, so bili vojni del vsakdanjika. 

Največ slovenskih žrtev je bilo na soški fronti. Nemci so statistične podatke izrabljali za 

dokazovanje lojalnosti Slovencev do Avstro - Ogrske. Deset tisoči prebivalcev z obeh strani 

soške fronte so bili razseljeni v razna taborišča po Italiji, Avstriji in Ogrski. Slovenski vojaki so 

padali za državo, ki jim je bila slaba mačeha, vendar so jo branili, ker so - vsaj na soški fronti - 

s tem branili tudi slovensko ozemlje in preprečili, da ni bila opustošena tudi notranjost 

Slovenije.  

V drugi polovici vojne je v ospredje vedno bolj začelo prihajati nacionalno vprašanje. Vodilni 

slovenski politiki so skoraj do konca vojne verjeli v možnost, da bodo nacionalno vprašanje 

lahko rešili znotraj Avstro-Ogrske. Vendar tudi pri trializmu,  to je  združenju  »vseh južnih 

Slovanov monarhije v državnopravno samostojen organizem pod žezlom habsburške 

monarhije«, kot je to opredeljevala izjava kranjskega deželnega zbora z dne 16. januarja 

1909,  sprva niso bili povsem brez bojazni. Ne le zaradi vladajočih avstroogrskih krogov, pač 

pa tudi zaradi hrvaških stališč. Prizadevanja SLS in katoliških krogov po utrditvi zveze s 

katoliškimi Hrvati v letih pred prvo svetovno vojno namreč  niso rodila posebnih rezultatov, 

podobno pa je bilo tudi na liberalni strani.   
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Končno podobo je  trialistična ideja v avstrijskem delu monarhije  dobila maja 1917 v t.i. 

Majniški deklaraciji medtem ko je  v hrvaški banovini še naprej ni podpirala ne hrvaško-

srbska koalicija in ne  druge politične stranke. 29. maja  1917, dan preden se je obnovilo 

parlamentarno življenje v avstrijskem delu monarhije, je nastal Jugoslovanski klub, v katerem 

so se združili slovenski, hrvaški in srbski poslanci iz avstrijskega dela monarhije (prej so 

obstajali trije klubi: Hrvaško-slovenski, Narodni klub in Dalmatinski klub). Klub je imel ob 

ustanovitvi 33 članov, večino so imeli poslanci SLS (pred vojno je bilo jugoslovanskih 

poslancev sicer 37, od tega 23 Slovencev, 12 Hrvatov in dva Srba, večina je bila članov 

hrvaško-slovenskega kluba, med vojno sta dva poslanca umrla, eden je bil v emigraciji, eden -  

Franc Grafenauer pa v ječi). V imenu kluba je dr. Anton Korošec 30. maja 1917 v nemškem 

jeziku prebral t.i. Majniško deklaracijo, kot se je imenovala listina, ki jo je v začetku maja  

sestavil dr. Janez Evangelist Krek, pri končni redakciji pa so sodelovali dr. Anton Korošec, 

Vjekoslav Spinčić, dr. Josip Smodlaka in dr. Melko  Čingrija (sicer tudi dubrovniški župan in 

eden od tvorcev hrvaško-srbske koalicije), podpisali pa so jo vsi  člani Jugoslovanskega kluba. 

Deklaracija  se je  glasila:   

»Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da zahtevajo na temelju 

narodnega načela in hrvaškega državnega prava, naj se vsa ozemlja monarhije, v katerih 

prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom habsburško - lotarinške dinastije v 

samostojno državno telo, ki bodi prosto vsakega narodnega gospodstva tujcev in zgrajeno na 

demokratičnem temelju. Za uresničenje te zahteve svojega enotnega naroda se bodo zavzeli 

z vso silo. S tem pridržkom se bodo podpisani udeleževali parlamentarnega dela.« 

Majniško deklaracijo je treba postaviti v kontekst avstrijske politike po smrti cesarja Franca 

Jožefa, ko je prestol prevzel cesar Karel.  Ta se je preko Sixta Burbonskega  z antantnimi 

silami skrivaj začel dogovarjati za separatni mir, ki naj bi omogočil preureditev monarhije. 

Cesar  ni hotel priseči na avstrijsko ustavo, ker je računal  z možnostjo vsiljene (oktroirane) 

ureditve  monarhije od zgoraj. Le to so že spomladi 1916 zahtevale nemške stranke v t.i. 

»Dutsche Belange« (nemške zahteve), z vizijo, da nemštvo z nemškim uradnim jezikom v 

monarhiji dobi popolno prevlado. Po teh načrtih naj bi dualizem kar najbolj oslabel, v 

zameno pa bi Ogrska dobila Dalmacijo. Poljakom bi dali državo (vključno z Galicijo), medtem 

ko bi bili Čehi in Slovenci v avstrijskem delu cesarstva podvrženi ostremu germanizacijskemu 

pritisku. Zahteve po nemški dominaciji znotraj monarhije, je spremljala tudi močna 

nevarnost nemško-avstrijske združitve, ki je trajala  vse do konca vojne. Pri avstrijskih 
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Nemcih je bila ta ideja zelo močna, ne zgolj v najbolj ultranacionalistični obliki, ampak tudi v 

(domnevno) kompromisnih rešitvah, ki so (naj bi) do določene mere upoštevale tudi zahteve 

drugih narodov. V ospredju »mehkejših« razprav je bil - zlasti  pod vtisom nemškega prodora 

v prvem letu vojne - koncept t.i. Srednje Evrope (Mitteleurope). Pojmovanje je leta 1915  

uvedel nemški geograf Friedrich Naumann, pri čemer je izhajal iz nemške dominacije  nad 

Vzhodno in Srednjo Evropo ter Balkanom (Naumann  je v načrt vključil tudi zasedena ozemlja   

Belgije, Nizozemske in Luksmeburg ter dela Francije). Načrt je bil  tudi osnova nemškega 

prodora še dalje na Vzhod (Drang nach Osten). Naumann se je zavzemal za oblikovanje velike 

konfederacije, njena osnova naj bi bila povezovanje, sodržavje (Staatenbund)  Nemčije in 

Avstro-Ogrske, do povezave  pa naj bi prišlo tudi z zaveznicama Bolgarijo in Turčijo. V 

primerjavi s kasnejšimi velikonemškimi načrti je  Naumann  nenemškim narodom priznaval 

pravico do življenja (jezika) in menil, naj  nemška politika ne bi  težila k njihovemu prisilnemu 

poenotenju, čeprav bi bila Mitteleuropa v osnovi nemška, z nemščino kot sporazumevalnim 

jezikom. Nenemški narodi v Avstro-Ogrski so Naumannov koncept v glavnem zavrnili. 

Naklonjeni so mu bili predvsem Poljaki, Madžari so imeli do njega protislovne občutke,  od 

političnih strank  in skupin pa so se k njemu bolj nagibale liberalci (tudi socialdemokrati) kot 

pa  katoliški krogi. Navdušeno so idejo pozdravljali Nemci na Slovenskem, kar je bilo že samo 

po sebi  dovolj za sumničavost slovenskih politikov, ki so bili prepričani, da gre zgolj za  

»velenemški sen« to je  ohranjanje  in krepitev mostu do Jadrana, ki pomeni konec za 

slovenski narod. 

Velenemškim konceptom so svoje zahteve nasproti postavili avstroogrski Južni Slovani in 

Čehi, pri čemer so  zlasti slovenski politiki računali na cesarjevo moč in avtoriteto. To upanje 

na cesarjevo pomoč je pri Slovencih -  v nasprotju z številčnejšimi in bolje organiziranimi Čehi 

-  izhajalo iz šibkosti zaradi katere je bilo le malo možnosti, da bi svoje nacionalne cilje 

dosegli v parlamentu, čeprav so se zanje  tam trdo borili.  

Marca 1917, še pred začetkom zasedanja državnega zbora, so predstavniki Jugoslovanskega 

kluba  predsedniku avstrijske vlade Henriku Clam Martinicu predstavili trialistični program in 

ga zagovarjali z argumenti, da pomeni varovalko proti italijanskim zahtevam, da ohranja 

avstro-ogrsko ozemeljsko navzočnost na Balkanu, da bo amortiziral želje po združitvi 

avstroogrskih Južnih Slovanov s Srbijo, hkrati pa bi tako oblikovan tretji del monarhije ohranil 

pretežno katoliški značaj. Podobne argumente so prestavili na avdienci pri cesarju Karlu 21. 

maja 1917 v dvorcu Laxenburg (cesar je sicer ločeno  sprejel predstavnike vseh 
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parlamentarnih skupin) . Sprejem je naredil na  jugoslovanske poslance močan vtis, Korošec 

je bil zlasti  navdušen nad cesarjevo velikodušnostjo, ki je bila v pravem nasprotju z 

dotedanjimi ostrimi pritiski na Slovence (celo nekateri  poslanci so bili še vedno v zaporu) in 

tudi zadržanostjo prejšnjega vladarja, Franca Jožefa: «Povedal nam je: Kar imate na srcu, mi 

povejte ali pišite, lahko pridete k meni, kadarkoli hočete! Veste, da se je k cesarju težko 

prišlo. To se je sedaj spremenilo. Mi smo imeli odprta vrata v dvor. Lahko smo šli tja ali pa 

smo se pismeno obrnili do takratnega nositelja avstrijske krone.«  Cesar jim v zvezi s 

predlogom o trializmu ni ničesar odvrnil, jim je pa med hvalnicami (po enem od spominskih 

zapisov)  dovolj pomenljivo poočital, da »se mu nikoli še sanjalo ni, da se bodo med nami (to 

je avstroogrskimi Jugoslovani, op.p.)  našli ljudje, ki so izvršili atentat na Franca Ferdinanda - 

našega prijatelja.«   Ne predsednik vlade in ne cesar torej ideje o trializmu nista podprla. 

Predsednik vlade je še tik pred sejo močno pritiskal na poslance naj zaradi višjih interesov 

dinastije in monarhije izjave ne preberejo (podobno tudi na  Čehe, ki so zase  prav tako 

zahtevali nacionalno državo znotraj monarhije). Cesar pa je v nagovoru poslancem naslednji 

dan, 31. maja  zgolj izrazil splošno upanje, da bodo skupaj z njim ustvarili pogoje, ko bo v 

enotni državi in ob trdnem varovanju njenih funkcij več možnosti za prost narodni in kulturni 

razvoj enakopravnih narodov. 

Korošec je tudi pri naslednji avdienci pri cesarju 21. junija 1917 vztrajal pri majniški 

deklaraciji, predlagal njeno sprejetje, obnovitev ustavnosti (cesar naj bi tudi prisegel na 

ustavo), odpoved politični nadoblasti Nemcev in imenovanje novega predsednika vlade (ker  

aktualni ne podpira majniške deklaracije in ne želi popraviti krivic Slovencem). Nova vlada naj 

bi bila sestavljena tako, da bo predstavljala enakopravnost narodov, njeni prvi ukrep pa bi 

morala biti splošna amnestija. Cesarjev prvi interes je bil, da državni zbor potrdi vojaški 

proračun, zato se je tudi odločil za odpoklic predsednika vlade in obljubil razglasitev 

amnestije (kar se je zgodilo 2. julija), zaradi česar je Jugoslovanski klub proračun  26. junija 

podprl. Novi kabinet (vodil ga je nekdanji Karlov učitelj  dr. Ernest Seidler) naj bi bil začasen, 

vendar ga je cesar kasneje,  21. julija, spremenil v stalnega in je vladal do avgusta 1918. 

Vlada je s poskusom ustanovitve izvenparlamentarne ustavne komisije (delovala je namreč 

že tudi parlamentarna) skušala spremembe doseči po svoji podobi, Seidler pa ni pristajal na 

kaj več, kot na nacionalno avtonomijo v okviru dežel in se je zavzemal za ohranitev dualizma. 

Kot znak spravljivosti pa je  vlada za ministra imenovala - prvič v vsej zgodovini monarhije -  

tudi Slovenca Ivana Žolgerja, ki naj bi sodeloval pri ustavni reformi. Žolger je že po petih 
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tednih odstopil, ker vlada jugoslovanskih zahtev ni upoštevala, od njega pa pričakovala, da bi 

vplival na omilitev stališč jugoslovanskega kluba. Cesar je njegov odstop odklonil in podprl 

preiskavo o ravnanju civilnih in vojaških oblasti proti Slovencem, od vlade pa je tudi zahteval, 

naj se resno loti jugoslovanskega vprašanja.  Kljub temu je Jugoslovanski klub ostal v 

opoziciji. Njegov položaj je bil šibek in celo zavezništvo z zvezo čeških strank (t.i. Češkim 

svazom) je poleti 1917 zašlo v krizo, ker so Čehi izjavili, da želijo svojo avtonomno državno-

pravno enoto, vendar zaradi njih dualizem lahko tudi ostane (spori so se nato jeseni zgladili 

predvsem po zaslugi tajnika Jugoslovanskega kluba, liberalce dr. Gregorja Žerjava). 

Julij 1917 je po dokaj enotnem mnenju zgodovinarjev tudi mesec, ko so bile zapravljene  še 

zadnje  možnosti za rešitev habsburške monarhije. Za Slovence so bili  naslednji meseci 

precej protislovno obdobje, ko je majniška deklaracija dobila močno spodbudo in  množično 

ljudsko podporo, hkrati pa  kakšnih konkretnih ustavnih predlogov, ki bi omogočili njeno 

uresničitev niso izdelali.   Spomladanski ameriški vstop v vojno (aprila), uvedba selektivne 

vojaške obveznosti (maja), dovažanje čet v Evropo čez poletje in prve vojaške operacije 

(oktobra) so prvič pokazale, da se utegne vojna obrniti v korist antantnih sil, krfska 

deklaracija (julija) pa  je krepila idejo o jugoslovanski združitvi izven Avstro- Ogrske.    

        

Majniška deklaracija ni ostala zgolj orodje v parlamentarnih bojih državnega zbora na 

Dunaju, čeprav je bil sprva to njen osnovni namen. V slovenskih pokrajinah ji je sledilo  

močno deklaracijsko gibanje,ki je deklaraciji dalo potrebno vsenacionalno širino. Gibanje je 

potekalo v času, ko so razhajanja znotraj SLS  med Šušteršičem na eni in Krekom ter 

Korošcem na drugi strani dosegla vrhunec. T.i. ljubljansko izjavo škofa Jegliča in 

predstavnikov katoliške (SLS) in liberalne (Narodno napredne stranke)  15. septembra 1917 

je sicer podpisal tudi Šušteršič, vendar je izjavo, ki jo je imel za preveč radikalno (kot tudi 

sicer Krekovo in Koroščevo politiki) vzel za nezaupnico. V izjavi (sestavil jo je  teolog in filozof 

Aleš Ušeničnik) je pisalo, da je bodočnost monarhije mogoča le na načelu resnične svobode 

narodov, slovenskemu narodu pa lahko svobodo in edinstvo zagotovi le »samostojna in na 

načelu samoodločbe narodov zgrajena jugoslovanska država pod žezlom habsburške 

dinastije«.   Izvršilni odbor SLS je na Šušteršičevo zahtevo stranko razpustil in ustanovil novo 

kmečko stranko, proti čemur pa je nastopil knezoškof Jeglič. Zahteval je tudi, naj se proti novi 

stranki opredelita Slovence in Slovenski dom, ki pa nista želela opustiti nevtralnega stališča 

do znotrajstrankarskih bojev. Šušteršiča je poteza politično tako oslabila, da politično ni imel 
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več odločilne vloge. Kot deželni glavar je sicer še lahko vplival na strankino politiko na 

Kranjskem, na slovenske politike (poslance) na Dunaju pa ni mogel več vplivati. Trializem iz 

Krekove anekdote    je trialistično oziroma majniško  je jugoslovansko idejo ločeval od drugih 

dveh, bolj radikalnih vizij rešitve jugoslovanskega vprašanja (jugoslovanska federacija ali 

jugoslovanska unitarna država).  Potek vojaškega in političnega dogajanja proti koncu vojne 

sta imela za posledico, da je vedno bolj  pomembna postajala opcija združitve jugoslovanskih 

narodov izven Avstro-Ogrske.  Tudi slovenski politiki so majniško deklaracijo postopoma 

začeli previdno označevati za minimum  svojih zahtev, omenjali so možne rešitve mimo  

vlade in monarhije, patriotizem in zavezanost prestolu sta usihala. Vendar so na 

jugoslovansko opcijo izven Avstro-ogrske slovenski politiki doma imeli kaj malo vpliva. 

Najpomembnejšo, t. i. piemontsko vlogo (po pokrajini, ki ji je uspelo združiti Italijo), je  imela 

Srbija. Ta vloga je izhajala iz njenega položaja: Srbija je bila samostojna država, članica 

antantnih sil, imela je vojaško silo in to ji je pri združevanju omogočilo, da si je druge 

dejavnike združevanja podredila. Po Krekovi smrti  je vodilni politik  v katoliškem taboru 

postal dr. Anton Korošec. 

V zadnjem letu vojne so se zaradi nemškega pritiska in težkih razmer začele vrstiti zahteve po 

miru, boljši oskrbi, socialnih in političnih pravicah. Januarja 1918 je v industrijskih predelih 

Avstro- Ogrske prišlo do štrajka, ki bi se lahko prevesil v revolucijo, vendar se je zaradi 

pritiska Nemčije iztekel mirno. Upirali so se tudi prej lojalni slovenski vojaki v avstrijski vojski 

(v Judenburgu, Murauu, Radgoni, že prej tudi mornarji v Boki Kotorski ). V Judenburgu na 

avstrijskem Štajerskem, mestu z nekaj več kot 11 000 prebivalci so se  12. maja 1918 uprli 

vojaki nadomestnega bataljona  17. pešpolka s Kranjske, večinoma Slovenci. Zahtevali so 

konec vojne, vrnitev domov, po nekaterih intrepretacijah, ki pa jih je zgodovinsko težko 

potrditi, tudi nacionalno osvoboditev. Zasedli so mesto, nato pa se neorganizirano odpravili 

domov na Kranjsko. Večina vojakov je bila ujetih, okrog 20 jih je padlo, 180 je bilo ranjenih. 

Ujeti so bili  postavljeni pred naglo sodišče, voditelji so bili ustreljeni. "Uprli smo se, ker smo 

bili lačni, ker so delali z nami kot s psi, ker smo hoteli domov v svobodo", je zapisal eden od 

upornikov. 14. maja so se pod vplivom Boštjana Olipa, povratnika iz ruskega ujetništva, uprli 

tudi v Muaruu, a je bil upor že po petih urah zatrt. Na smrt obosjeni Olip je zapisal, da je upor 

organiziral iz ljubezni do slovenske domovine in z željo, da bi bilo drugim boljše.  

Krekova smrt oktobra 1917 prizadevanj za trializem ni  zavrla, vendar je bila majniška 

deklaracija tedaj že označevana kot »minimum zahtev Južnih Slovanov«, »naš poslednji  
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minimum in poziv« ipd. Preseganje trializma z zahtevo po federalistični ureditvi Avstro-

Ogrske je v začetku oktobra 1917 v intervjuju za madžarski časopis Budapesti Hirlap izrazil 

tudi Anton Korošec, ki je s tem hotel pridobiti Čehe in Poljake (Madžari so nato Korošcu 

očitali, da hujska Hrvate, naj se odtrgajo od Ogrske in pridružijo Avstriji kot federativna 

enota).  Jugoslovanski klub je bil tudi sicer  v opoziciji do vlade. Sicer pa je vztrajal pri 

združitvi južnih Slovanov v monarhiji pod avstrijskim delom cesarstva in ne pod ogrskim (kot 

so zahtevali Madžari za Dalmacijo, ki so jo hoteli združiti s Hrvaško). V zatrjevanju o 

»minimumu«, od katerega da ne bodo odstopili, pa je bilo  še precej nihanj in dvoumnosti, 

kaj naj bi bilo tisto »več«. Avstrijsko-nemška zmaga pri Kobaridu novembra 1917 ni kazala, da 

bi Avstro-Ogrska lahko propadla, hkrati pa je do Piave porinila italijanske čete in s tem 

neposredno ogroženost slovenskega ozemlja. Oktobrska revolucija je iz vojskovanja izločila 

Rusijo in vojaško  oslabila antantne sile. Hkrati pa se odnos  hrvaško-srbske koalicije v 

banovini  do Majniške deklaracije ni spremenil. Med Jugoslovanskim klubom na Dunaju in 

Jugoslovanskim odborom v emigraciji tudi ni bilo povezav ali usklajenega delovanja (v 

nasprotju s Čehi, ki so izvajali koordinirano politiko). Vendar je politika začenjala iti v isto 

smer ali kot je v spominih  zapisal liberalni politik dr. Vladimir Ravnihar: «Po Krfskem paktu 

smo imeli - bilo što bilo - gebundene Marschrute«. 

Rusko mirovno pobudo Nemčiji in Avstro-Ogrski so centralne sile uradno sprejele 

19.decembra, čeprav je postala znana že nekaj prej. Pobuda je  govorila o miru brez aneksij 

in je vsebovala tudi popolno pravico pravico narodov do samoodločbe, kar pa so avstrijske 

oblasti v javnosti zamolčale. Jugoslovanski, češki in ukrajinski poslanski klub so pod vtisom 

ruskih predlogov  3. decembra zahtevali odpravo dualizma, jugoslovanski poslanci pa 

ponovno neodvisno državo in samostojno narodno življenje. Delo državnega zbora je bilo 

nekaj tednov zatem (20. decembra) zaradi novoletnih parlamentarnih počitnic zaprto, na 

otvoritvi 22. januarja 1918 pa je Jugoslovanski klub zahteval, da se mirovne konference med 

centralnimi silami in Rusijo  udeleži tudi predstavnik Jugoslovanov. Ne nazadnje zato, ker so 

nemški vojaški krogi ob začetku vojne razglašali, da bo to  tudi vojna med nemštvom in 

slovanstvom, pa tudi zato, ker po prepričanju jugoslovanskih poslancev, tisti, ki gredo na 

pogajanja »ne razumejo duha časa«, kot je to že decembra izrazil Korošec) in dodal, da se ne 

bodo mogli pogajati v imenu avstrijskih narodov: «Narodi, ki so v vojni krvaveli, morajo sami 

skleniti mir in ga bodo sklenili tako, da bo dolgotrajen.«    
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14. točk  ameriškega predsednika Wilsona z  dne 8. januarja 1918), ki so prav tako obljubljale 

samoodločbo narodov, so bile po javnih interpretacijah tako ameriškega kot britanskega 

predsednika  kar zadeva rešitev južnoslovanskega  precej nedorečene: govorile so v smislu 

ohranitve avstroogrske, njenim narodom pa niso obljubljale kaj več kot avtonomijo. Na novo 

naj bi določili mejo proti Italiji in čeprav je Wilson zagovarjal narodnostne meje, je bilo jasno, 

da bo taka meja v škodo Slovencev, saj je že tedanja avstroogrska meja (z izjemo Beneške 

Slovenije in Rezije) potekala praktično po robu slovenskega narodnostnega ozemlja. Tudi v 

najbolj optimističnem razmerju sil bi bilo kaj takega najbrž nemogoče doseči, saj je bil tu  še 

londonski pakt, ki je bil obvezujoč vsaj za Veliko Britanijo in Francijo (res pa bi po drugi strani 

ohranitev monarhije vsaj deloma - odvisno pač od pogajanj -  preprečila njegovo uresničitev). 

Wilsonove točke, čeprav načeloma zelo spodbudne, so bile v resnici zelo blizu tistemu, kar 

sta želela avstrijska vlada in dvor (ki sta si med februarjem 1917 in marcem 1918 vztrajno in 

po raznih kanalih prizadevala za sklenitev separatnega miru), zato so ju tudi na široko 

interpretirali in poudarjali, da je samoodločba narodov notranje avstrijsko vprašanje.  

Jugoslovanski klub je  22. januarja pod vtisom navedenih razmer izdal memorandum, v 

katerem je zahteval: 

1. Takojšen splošen demokratični mir, popolno razoroženje, mednarodno varstvo in 

garancija svobodnega razvoja vseh narodov, velikih in malih. 

2. Narodom naj se da in popolnoma zavaruje svoboda in popolna samoodločba, zlasti 

glede vprašanja, ali hočejo tvoriti svobodno državo in v kateri obliki. 

3. Mi ne zahtevamo za svojo državo ničesar, kar pripada drugemu narodu..Mi 

zahtevamo za svojo državo le ozemlje, na katerem prebiva narod Srbov, Hrvatov in 

Slovencev nepretrgano v kompaktnih masah. 

4. Morje, zlasti jadransko, naj bo svobodno. 

 

30. januarja 1918  je  Jugoslovanski klub v zvezi z njegovimi zahtevami sprejel predsednik 

vlade dr. Seidler. O memorandumu na konferenci v Brest-Litovsku niso nikoli razpravljali, 

dvomiti je, ali ga je vlada na pogajanja sploh poslala, prepovedala pa je tudi njegovo  objavo 

v časopisih.  Proti trializmu so bili kljub previdni naklonjenosti cesarja še vedno zelo odločno  

avstrijski in ogrski vladajoči krogi. Nemške stranke so začele kampanjo, da bo z vključitvijo 

slovenskih dežel v jugoslovansko državo  nemški alpski otoki odrezani od kompaktno 

naseljenega  nemškega prebivalstva, ki bo tudi  odrezano od morja. Odklonile so vsakršno 
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podporo vladi pri glasovanju o proračunu in kreditih, če bo do tako politiko podpirala. 

Seidler, ki je tudi  slabo poznal razmere v južnoslovanskih deželah je tako imel zelo malo 

manevrskega prostora, zato je bilo bistvo pogovora le njegovo vprašanje, ali bi bili zadovoljni 

z etapnim uresničevanjem majniške deklaracije. Odgovor delegacije je bil: »Vse ali nič!« 

Seidler je kljub temu skozi parlament spravil polletni vojaški proračun (provizorij), ki ga je 

parlament potrdil maja. Poudarjal je sicer pomen jugoslovanskega vprašanja, dopuščal 

možnost ustanovitve jugoslovanske države, vendar vztrajal pri stališču, da mora slovensko 

ozemlje zaradi tesnih vezi z nemško Avstrijo ostati izven te države. Za tako stališče je pridobil 

podporo cesarja, kasneje pa ga je še zaostril s stališčem, da je za Avstrijo mogoča edino 

nemška smer, in da Nemci predstavljajo hrbtenico države. Jugoslovanski klub je  zaradi takih 

stališč glasoval proti, čeprav ga je skušal prepričati tudi cesar, ki je obljubljal, da bo vlada 

pripravila predlog s spremembo ustave. Cesarju se je sicer majniška deklaracija  na sestanku 

s Korošcem, kot je  le-ta poročal kolegom, zdela sprejemljiva, ni pa vedel, kako bi jo zaradi 

Madžarov uresničil. Provizorij  bi po njegovem mnenju morali Jugoslovani podpreti že zato, 

da Italijani ne bi primarširali v Ljubljano. Korošec je menil, da mora cesar Madžare v to  pač 

prisiliti, vladni politiki pa je očital podrejanje nemškim ciljem.  Dr.Vladimir Ravnihar, ki si je 

zapisal Koroščevo poročilo o srečanju, je o cesarjevem položaju in o stanju v monarhiji  dobil 

takšno sliko: »Značilen je ves ta pogovor. Saj nam nudi nazorno sliko, v kakšnem položaju je 

bil cesar. Sam dobričina, uvideven in poln dobre volje, pa ujetnik Berlina in svoje neposredne 

okolice, brez moči in sredstev proti dosedanji tradicionelni politiki hiše habsburške in - 

Madjarov. Bil je zares v precepu. Ob njegovi strani je stala samo njegova soproga ob podpori 

svojih bratov, zlasti Siksta Parmskega, ki so se borili na strani entente. Dobrodušni Dunajčani 

so prirejali pred dvorcem burne  demonstracije – za cesarico. Toda druga stran je bila 

močnejša.« 

Opozicija južnih Slovanov pa tudi Čehov do Seidlerjeve pronemške  vlade je sicer 

obotavljivega cesarja Karla  julija prisilila, da je imenoval novega predsednika,  Maksa 

Hussareka.  Pri padcu Seidlerjeve vlade so skupaj sodelovali jugoslovanski, češki in poljski 

poslanski klub, vendar sodelovanje vseh Slovanov tako zaradi različnih vizij kot pragmatičnih 

potez v lastno korist vsakega posebej (Poljaki so npr. takoj obnovili sodelovanje s 

Hussarekovo vlado) ni preraslo čez priložnostno zavezništvo in občasne skupne  

manifestacije. Hussarek, sicer nekoč že minister za bogočastje v avstrijski vladi, je  imel 

namen jugoslovansko vprašanje rešiti v t.i. subdualističnem smislu, torej ločeno v avstrijskem 
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in ogrskem delu monarhije, kar je bila sicer tudi zahteva ogrske vlade (ki je oblast hotela 

razširiti na Dalmacijo in Bosno in Hercegovino). Majniška deklaracija bi ob takem konceptu 

ostajla neuresničljiva. Je pa kljub temu skušal narediti vtis, da skuša monarhijo preurediti v 

zvezo federalnih držav, o čemer so se  načrti v raznih časopisih pojavili  prav tako avgusta 

1918. Zaradi pritiska nemških strank je od te zamisli odstopil, septembra 1918 pa je poslal 

finančnega ministra na Hrvaško in v Bosno, s čimer je želel pokazati, da pripravlja nekakšno 

rešitev jugoslovanskega vprašanja. Po raznih kanalih je pritiskal tudi na duhovščino, v 

Slovenji pa posebej na knezoškoga Jegliča, naj ostane(jo) zvest(i) habsburški dinastiji in 

stoletni monarhiji, svaril pa jih je tudi, da se bo katolicizem utopil  ob morebitnem 

povezovanju s pravoslavnimi Srbi.  Več zgodovinarjev (Janko Pleterski, H. Rumpler, Walter 

Lukan) domneva, da so za tem verjetno obstajale želje, da bi Hrvate z raznimi obljubami ločili 

od Srbov, na ta način pa osamili tudi Slovence in z manjšimi koncesijami rešili monarhijo.  

1.oktobra 1918 se je poslednjič sestal  avstrijski državni zbor. Hussarek je v svojem nagovoru 

ostal v okvirih dualizma, glede zahtev južnoslovanskih narodov  pa je ostal nedorečen. 

Korošec je kot predsednik Jugoslovanskega kluba njegove splošne obljube o avtonomiji 

označil za nezadostne. V vseh jugoslovanskih deželah odmeva, kot je dejal en sam vzklik, 

silovit in nespremenljiv:«Svoboda ali smrt«! 11.oktobra je cesar ločeno sprejel predsednike 

nacionalnih klubov.  Korošcu je ponudil, da bi južni Slovani dobili samostojno državno enoto 

v okviru monarhije,vendar bi Trst, reka in prometne linije do obeh pristanišč postali pod 

nadzorom skupne države. Korošec je vztrajal, da mora Trst priti pod Južnoslovansko državo. 

Karel je, podobno kot prej Hussarek skušal neuspešno  igrati tudi  na katoliško prepričanje. 

Korošec mu je (naj bi mu)  med pogovorom izrekel tiste znane besede: »Es ist zu spät, Ihre 

Maestät« (»Prepozno je, vaše veličanstvo!«) In še: »To, kar se je zgodilo, je dovolj za naše 

nezaupanje.« Slovenci pač  ne bodo nikomur na ljubo naredili samomora.  Korošcev vtis o 

pogovoru je bil: »Cesar je bil videti deprimiran tako, da je že mejilo na resignacijo.«  

Po nekaterih (nedokazljivih) spominskih  virih, naj bi oktobra, v iztekajočih se dnevih 

monarhije tik pred  »prevratom«, cesar celo obljubljal Zedinjeno Slovenijo z okrnjeno mejo 

na Dravi. Domnevati smemo, da je cesar v zadnjih trenutkih  razmišljal o raznih koncesijah, ki 

bi ohranile monarhijo (ne nazadnje je v tej smeri  na njegovo pobudo šla tudi zadnja  seja 

skupne vlade), vendar je šlo za precej obupne poskuse brez realne politične podlage za 

uresničitev.     
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Koroščeva odločnost na pogovoru pri cesarju  ni bila (več) manever. Jugoslovanska ideja  je 

od poletja 1917  v  zavesti slovenskih ljudi postajala stvarnost. Le dva dni za  cesarju 

izrečenimi besedami, 13. oktobra, je kranjski deželni presednik, grof Attems,v enem svojih 

zadnjih poročil kot povzema Pleterski zapisal, da habsburška klavzula v trialistični zahtevi 

stopa v ozadje, da je cilj slovenske politike Jugoslavija in da pri tem ne dopušča nobenih etap 

več: »Majniška deklaracija s svojo dinastično zaščitno znamko je bila samo sredstvo za 

dosego namena, saj to dokazujejo izjave slovenskih občin - in to celo zelo učinkovito sredstvo. 

Agitacijo za jugoslovansko državo so zanesli do zadnjega gorskega gnezda in zajela je 

slovensko ljudstvo v njegovi celoti. Dolgo gojeno sovraštvo proti nemštvu je postalo sovraštvo 

proti Avstriji..«  Attemsovo razočaranje je razumljivo in njegova ocena stanja oktobra 1918, 

nekaj tednov pred razpadom monarhije verjetno blizu resnici. Res je tudi, da so (po Walterju 

Lukanu) misel na preureditev monarhije po trialističnem vzorcu pod vtisom nemške 

nepopustljivosti  slovenski politiki začeli opuščati od poletja 1917 dalje (  ali vsaj splošne ideje 

niso nadgradili s konkretnim ustavnim načrtom preureditve monarhije). Vendar odločitev za 

državno-pravno povezavo izven Avstro-Ogrske   za slovensko politično elito ni bila lahka. 

Lojalnost monarhiji je bila za vse sloje, tako za preproste ljudi, kot politike in še posebej za 

vplivno duhovščino že stoletja nekaj samoumevnega. Od slovanskih narodov so jim bili po 

kulturi in mentaliteti najbolj sorodni Čehi in Slovaki, a ti so se odločili za svojo državo, poleg 

tega so bili vmes Avstrijci. O južnih Slovanih, zlasti Srbih, so imeli politiki idealizirano 

predstavo, dejansko so jih poznali slabo. Še največ pomislekov je zbujala različnost religij. 

»Kako hudo bo za nas, ako pridemo pod pravoslavnega kralja, potem ko smo zapustili 

katoliškega cesarja!. Deus misereatur nostri!«, je zapisal knezoškof Anton Bonaventura Jeglič 

22. novembra 1918, vendar kasneje tudi priznal, da ni videl druge rešitve, sicer bi bili 

Slovenci ponemčeni. Podobne dileme so navdajale tudi druge udeležence dogajanja, npr. 

Josipa Jeriča: »Kakor popotnik, ki se mu cesta iznenada razcepi na dve smeri, tako smo se 

Slovenci, četudi je bila naša pot glede na končni smoter naših nacionalnih stremljenj že davno 

prej dvotirna, znašli med vojno naenkrat na usodnem razpotju. Ali tradicionalna in uglajena 

avstrijska, ali revolucionarna in raskava jugoslovanska?«  

Nepopustljivost in zagrizenost nemškega sloja v odnosu do Slovencev ni puščala veliko 

možnosti. V časopisnem listu Resnica,  »političnem glasilu Avstriji do zadnjega privrženih 

Slovencev«, so (po Perovšku)  2. novembra 1918 zapisali: »Nemci debelo gledajo, kako se vrši 

prevrat. Niso nam hoteli dati pred leti avtonomije, zavirali so vsako rešitev jugoslovanskega 
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vprašanja. S tem so Nemci postali grobarji Avstrije. Nemška nedostopnost je rodila našo 

svobodo!«  Enako je veljalo za Madžare. Avstro-Ogrska je razpadala brez volje in vpliva 

Slovencev. Italijanska vojska je pritiskala. Avstrijski Nemci so zahtevali združitev z Nemčijo, 

kar se je konec vojne zdela realna opcija. Tudi Madžarom ni prišlo niti na misel, da bi se 

odrekli slovenskemu ozemlju. Pretilo je razkosanje. Slovenci so bili del premagane države, 

Srbija je bila v zmagovalnem taboru. 

 

Nihajoč med raznimi koncepti sta  na koncu  monarhijo poslednjič skušala rešiti avstrijski 

dvor in cesar Karel s t.i. manifestom cesarja Karla 16. oktobra 1918 (v tem času je fronta na 

jugu praktično že razpadla, pred tem je  26. septembra kapitulirala Bolgarija,  12. oktobra so 

Poljaki v Varšavi sestavili narodno vlado, 13. oktobra je Turčija prosila za separatni mir). 

Cesar je ostajal pri dualistični ureditvi, Slovencem ni bil pripravljen nuditi samostojne  

avtonomije, ker so »zapirali« pot Nemcem do Jadrana. Država bi bila federativna, sestavljala 

pa naj bi jo nemško-avstrijska, ogrska, češka, ilirska in maloruska država pod žezlom 

habsburške monarhije. Splošna obljuba o federaciji in samoodločbi ni več zadostovala, res pa 

je bilo to največ, kar je avstro-ogrski vrh do tedaj zmogel nuditi, saj je vsaj nakazan prehod 

od državnopravnega historizma k nacionalnemu principu ».. Avstrija naj  postane po volji 

svojih narodov  zvezna država, v kateri   tvori vsak narod na  lastnem ozemlju lastno državno 

skupnost.«  Cesar je še zapisal, da to nikakor ne posega v združitev avstrijskih poljskih 

ozemelj s poljsko državo, da naj bi Trst z okolico v skladu z željami prebivalstva postal 

poseben status in da  ta nova uredba nikakor ne posega v celovitost dežel ogrske svete 

krone, zajamčila pa naj bi  vsaki posamezni narodni državi njeno samostojnost, vendar tudi 

ščitila skupne koristi. Narodi, ki ustanavljajo svoje države naj pri tem sodelujejo tako z 

narodnimi sveti kot s cesarsko vlado. Dan kasneje, 17. oktobra, je cesar podobno stališče 

izrazil v vojni zapovedi, s čimer je tudi nakazal, da vojska ne bo s silo zadrževala nacionalnih 

teženj po združevanju.  

Hussarek je zaradi zavrnitve manifesta odstopil, zamenjal ga je dr.  Henrik Lammasch, ki je v 

vlado povabil tudi Korošca, ki pa je ponudbo odklonil. Tudi zadnja  seja skupne vlade 22. 

oktobra, ki je sicer pozvala obe vladi, naj premagujeta državnopravne pomisleke glede 

rešitve jugoslovanskega vprašanja, je bila zgolj retorične narave. Poziv je prišel mnogo 

prepozno. Dva dni kasneje, 24. oktobra je italijanska vojska na Piavi začela ofenzivo proti 

avstrijski armadi, ki je razpadala. Branili so se le še posamične enote, zajetih je bilo 300 000 
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vojakov. 29. oktobra je cesar  prosil italijansko vrhovno poveljstvo za premirje in dobil 

naslednje pogoje: demobilizacija avstro-ogrske vojske, takojšnja vrnitev vojnih ujetnikov, 

predaja polovice vojaške opreme, izpraznitev ozemlja, ki je bilo po londonskem paktu 

dodeljeno Italiji, pravica, da antantne sile uporabijo avstro-ogrsko ozemlje za morebitne 

vojaške operacije proti Nemčiji. Cesar je premirje podpisal v noči  z 2. na 3. november, v 

veljavo je stopilo 4. novembra. Italijanske enote so na demarkacijsko linijo po londonski 

pogodbi  postopoma prišle (in jo ponekod tudi skušale prekoračiti) do 19. novembra. 

 

 Avstroogrski južni Slovani so se začeli združevati v Državo SHS, ki je nastala 31. oktobra 1918 

in se 1. decembra 1918 združila z drugimi Južnimi Slovani v Kraljevino SHS.  Državo SHS je v 

času njenega obstoja vodilo Narodno vijeće s sedežem v Zagrebu. Na zasedanju med 17. in  

19. oktobrom  je Narodno vijeće oklicalo, da prevzema  »vodenje narodne politike«. Zadnji 

dan zasedanja je zahtevalo  »zedinjenje celotnega  našega naroda Slovencev, Hrvatov in 

Srbov na njegovem celotnem etnografskem ozemlju, ne oziraje se  na kakršne koli deželne ali 

državne meje, ki v njih danes živijo v enotno popolnoma suvereno državo, na načelih  

politične in gospodarske demokracije, kar vsebuje tudi odstranitev vseh socialnih in 

gospodarskih nepravic in neenakosti.«  Narodno vijeće je zavrnilo manifest cesarja Karla in 

zahtevalo, da naj bo jugoslovanski narod  s svojimi poslanci zastopan na mirovni konferenci. 

Podlaga teh zahtev je bilo pismo vlade ZDA avstroogrski vladi z dne 18. oktobra 1918, v 

katerem  je pisalo, da predsednik ZDA ne more več priznati zgolj avtonomijo za te narode. S 

tem se je Wilson odrekel  svojim točkam v tistem delu, ki govori o avtonomiji avstro-ogrskih 

narodov kot notranjemu vprašanju Avstrije. Predsednik ZDA je, kot piše v pismu, prisiljen 

zahtevati, da bodo ti narodi sami   presodili, kakšna akcija s strani Avstro-Ogrske bo 

zadovoljila njihova pričakovanja in zahteve »o njihovih pravicah in njihovem položaju v 

družini narodov, katere član so.« Dan kasneje, 28. oktobra je Avstro-Ogrska vlada v ponudbi 

ZDA za mir zapisala, »da lahko narodi Avstrije in Ogrske v prihodnje povsem nemoteno 

odločajo in uresničujejo svoj bodoči razvoj po lastnih željah«. 

Do prelomne zamenjave oblasti pa je prišlo  29. oktobra 1918, ko je v Zagrebu hrvaški sabor 

pretrgal državnopravne vezi z Avstro-Ogrsko, za nično proglasil hrvaško-ogrsko nagodbo iz 

leta 1868 in razglasil nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov: «Dalmacija, Hrvaška in 

Slavonija z Reko se razglašajo za neodvisno državo. V odnosu do Ogrske in Avstrije, na 

sodobnem načelu narodnosti in na temelju narodne enotnosti Slovencev, Hrvatov in Srbov se 
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pristopa v skupno narodno suvereno Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov na celotnem 

etnografskem področju tega naroda, brez ozira na katerekoli teritorialne in državne meje 

znotraj katerih danes živi narod Slovencev, Hrvatov in Srbov.« V novo državo so se še isti dan, 

na množični manifestaciji v Ljubljani, ki se je udeležilo okrog 30 000 ljudi, vključili tudi 

Slovenci. Tudi Narodni svet v Ljubljani (vodil ga je Ivan Hribar, kajti Korošec je v imenu 

Narodnega vijeća v Zagrebu že odpotoval v Švico, na pogajanja s predsednikom srbske vlade 

Pašićem), na pogovore o bodoči usodi jugoslovanske države) kakšne posebne državnopravne 

deklaracije ni sprejel, se je pa na javni manifestaciji 29. oktobra pridružil sklepom sklepom 

hrvaškega sabora in Narodnega vijeća v Zagrebu. 

V prehodnem obdobju je na ozemlju avstroogrskih južnih Slovanov prišlo do  dvovladja, ki pa 

se je razreševalo postopoma in na miren način. Na Kranjskem sta tako, npr. deželni glavar 

Šušteršič in deželni zbor 22. oktobra izdala sporočilo, v katerem sta  izjavo Narodnega vijeća 

pozdravila in  izjavila, da se nimata več za pristojna opravljati katere koli politične zadeve 

razen tekočih poslov.  

Država Slovencev, Hrvatov in Srbov mednarodno ni bila priznana in je trajala le en mesec. 

Bila je kratkotrajna in prehodna rešitev v času, ko je Avstro-Ogrska razpadala. V tedanjih 

notranje in zunanjepolitičnih razmerah ni imela velike možnosti za preživetje. Spodbudila pa 

je razmah dotlej omejevanih in tudi zatiranih nacionalnih čustev, Slovencem je dala prvo 

nacionalno vlado (6. oktobra jo je imenoval Narodni svet) jim omogočila občutek, da so 

zmožni državotvornih dejanj, saj je slovenska narodna vlada na miren način prevzemala 

posle nekdanjih avstrijskih oblastnih organov in reševala vprašanje sukcesije. Že pri 

vprašanju meja, pa se je začelo zatikati. 

Mejno vprašanje z Avstrijo po prvi svetovni vojni  

 

Stvarnost po prvi svetovni vojni  je postala t.i. Versajska Evropa, katere temelji so bili 

postavljeni na pariški mirovni konferenci. Mnogi narodi so versajski mir sprejeli z 

razočaranjem, ker se niso izpolnile obljube o samoodločbi narodov ali pa so se izpolnile le 

deloma. Bolj trezni ocenjevalci dogajanja so, nasprotno, menili, da je versajski mir kljub 

vsemu najbolj pravičen od vseh dotedanjih. Poleg sklenitve miru z Nemčijo je bila glavna 

naloga mirovne konference  ureditev odnosov in določitev meja med novonastalimi 

državami v vzhodni in južni Evropi. Določanje meja je bilo težavno, treba je bilo iskati 
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kompromis med velikimi apetiti posameznih velikih držav, že sklenjenimi medvojnimi 

dogovori, deklariranim narodnostnim principom in težnjami, da bodo sosede  boljševiške 

Ruisje in nato Sovjetske zveze čim močnejše in se bodo lahko uprle širjenju boljševizma (t. i. 

cordon sanitaire). Tudi  države, ki so nastale na ozemlju treh izginulih velikih imperijev: 

otomanskega, ruskega in avstro - ogrskega, so si, čeprav so se same sklicevale na 

narodnostna načela, skušale prigrabiti čim več ozemlja, tudi na škodo sosedov. Več kot leto 

dni je bilo potrebno, da je bila večina meja določena in sklenjene pogodbe, nekateri 

problemi pa so se reševali še leta pozneje in so bili vir nenehnih sporov med državami. 

Povojne razmejitve so v novonastalih državah pustile desetine milijonov ljudi. Čeprav so bile 

manjšine večinoma formalno zaščitene z mednarodnimi dogovori, je ves čas po vojni 

prihajalo do velikih migracij. Ljudje so bežali pred socializmom, fašizmom, nacizmom ali pa 

enostavno pred drugo nacionalno oblastjo.  

 

Pri prizadevanjih in tudi vojaškem bojevanju za slovenske meje so bili Slovenci v odločilnih 

trenutkih prepuščeni sami sebi, predvsem pa odvisni od interesov in volje zmagovitih držav. 

Na Štajerskem in Koroškem po razsulu avstroogrske vojske ni bilo natančne razmejitvene 

črte. Zato je Narodno vijeće na prošnjo narodne vlade iz Ljubljane antantnim silam 

predlagalo naj - vendar brez Italije - zasedejo črto Šmohor, Beljak, Celovec, Št. Vid, Velikovec, 

Št. Andraž, Dravograd, Radlje ob Dravi, Špilje, Radgona, Monošter. Ob koncu vojne nastali 

koroški oblastni organi v Celovcu (Koroški deželni zbor) so zahtevali priključitev Koroške k 

avstrijsko-nemški državi, Slovenski narodni svet na Koroškem pa vključitev v Državo SHS. Po 

slovenskih krajih so začeli ustanavljati narodne straže in slovenske narodne svete kot lokalne 

organe oblasti.  

 

V Mariboru je nemški občinski odbor razglasil mesto z okolico za sestavni del nemško-

avstrijske države, kar so podpirali tudi slovenski socialdemokrati. Narodni svet za Štajersko, 

ustanovljen septembra, je 1. novembra imenoval majorja Rudolfa Maistra za generala in ga 

razglasil za poveljnika mesta in vse slovenske Štajerske. Maister je izvedel mobilizacijo, zbral 

3000 mož, razorožil nemško varnostno stražo (Schutzwehr) in zasedel črto Tinje, Srednje 

Trušnje, Vovbre, Grebinj, del Labotske doline, Špilje in Radgono.  
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Na Koroško je iz celjskega okraja s prostovoljci začel prodirati nadporočnik Franjo Malgaj, 

zasedel je mežiško dolino, Pliberk in Velikovec, ki mu ga je konec novembra tudi uspelo 

ubraniti pred napadom Avstrijcev iz Celovca.  

Zahodno Koroško z Borovljami je po pooblastilu narodne vlade zasedel stotnik Alfred Lavrič 

in se s poveljnikom dogovoril o demarkacijski črti. Ta je potekala po Zilji (od sotočja z Ziljico) 

in nato po Dravi do Breze pod Velikovcem.  

Teh uspehov slovenska narodna vlada ni znala ustrezno podpreti, bila je tudi proti zasedbi 

Celovca, češ da nima živil za oskrbo in da tudi ne želi prelivati krvi. Na pogajanjih s celovško 

in dunajsko vlado decembra je slovenska narodna vlada zahtevala vse slovensko ozemlje, 

Avstrijci so ponujali nekaj okrajev, nazadnje pa je prišlo do dogovora, naj o ozemlju odloči 

mirovna konferenca. Avstrijci so imeli na Koroškem okrog 3400 vojakov, Slovenci oz. 

Jugoslovani pa 1600. Po teh pogovorih je še prihajalo do bojev, Avstrijci so zajeli srbsko 

enoto (sestavljeno iz bivših ujetnikov) pri napadu na Grabštajn, to je sprožilo diplomatsko 

afero, Maister pa se je moral umakniti iz vzhodnega dela Koroške. Prišlo je tudi do upora 

nemškega prebivalstva v Labotski dolini, avstrijska vojska pa je prodrla do Drave. V Sloveniji 

so zaradi tega postajale vse pogostejše javne kritike Narodne vlade, jugoslovanske vlade in 

generalštaba, zato je narodna vlada izdala razglas o legiji prostovoljcev.  

 

Proti koncu leta 1918 in januarja 1919 je prišlo do hudih bojev pri Podkloštru, Borovljah in 

Podrožci, slovenski vojaki so se morali umakniti. Štajerski Nemci so v začetku februarja 

napadli Radgono, vendar jo je nadporočniku Benediktu Zeilhofergu uspelo ubraniti.  

Obe strani se po sklenjenem premirju nista mogli dogovoriti o demarkacijski liniji, zato so z 

graško - ljubljanskim protokolom (22. 1. 1919) sklenili, da naj se Koroška razdeli s črto, ki jo 

bo določila ameriška komisija, ki je na Dunaju pripravljala gradivo za mirovno konferenco. 

Delegacija pod vodstvom Shermana Milesa je na terenu ugotovila, da je večina prebivalstva 

naklonjenega Avstriji, kar je bila predvsem posledica močne nemške propagande in pa 

dejstva, da je delegacija zaradi visokega snega obiskala v glavnem večje kraje ob cestah, kjer 

je bilo prebivalstvo nemško. Ko so prišli v Maribor, je tam nemška socialdemokratska stranka 

organizirala demonstracije, ki so se končale s streljanjem in žrtvami med demonstranti. Po 

pregledu terena je komisija ocenila, da je Koroška kotlina zemljepisna in gospodarska celota 

in da naj meja poteka po Karavankah. To stališče je na mirovni konferenci nato zastopal tudi 

ameriški predsednik Wilson.  
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Premirje je trajalo do konca aprila 1919, vendar je bilo večkrat kršeno. Konec aprila so 

slovenske enote pričele z ofenzivo, ki pa je bila slabo izvedena, z veliko žrtvami in hitrim 

umikom na izhodiščne položaje. Avstrijci so prešli Dravo, prišli na Karavanke in prodrli v 

Mežiško dolino (do Slovenj Gradca). Poveljstvo jugoslovanske dravske divizije je nato 

mobiliziralo nekaj letnikov slovenskih obveznikov, pripeljalo okrepitve iz Srbije in izvedlo 

ofenzivo. Jugoslovanska vojska (s pretežno slovenskimi enotami) je zasedla vso slovensko 

Koroško s Celovcem in Gospo Sveto vred. Že sklenjeno premirje so Avstrijci odpovedali, med 

obema vojskama (jugoslovanska se je morala deloma umakniti), so italijanske sile v imenu 

Antante ustvarile štiri kilometre širok razmejitveni pas. Boji so bili s tem končani, o usodi 

meje je določala konferenca, sama ofenziva pa je prišla nekaj mesecev prepozno in je v 

diplomatskih odločitvah bolj škodila kot koristila.  

Sredi februarja 1919 je jugoslovanska delegacija postavila mejne zahteve, ki naj bi jih 

obravnavala pariška mirovna konferenca. Na Koroškem naj bi meja potekala po črti Rosskofl 

pri Pontebbi, Šmohor-pogorje med Dravsko in Ziljsko dolino-Gumern-Osojsko jezero, Osojske 

Ture-Ulrihova gora-Magdalenska gora-Svinška planina- Dreieckkogel. Angleško ministrstvo za 

zunanje zadeve je za konferenco izdelalo memorandum v katerem je pisalo, da bosta južna 

Koroška in južna Štajerska pripadli Jugoslaviji, ZDA so vztrajale pri meji na Karavankah, 

Italijani pa so celo zagovarjali stališče, naj bo sprejeta bivša kranjsko-koroška meja. Bile so še 

razne druge vmesne variante, nazadnje je 27. avgusta prevladal predlog o plebiscitu v 

Koroški kotlini. To so razdelili na dve coni, A in B. Najprej bi izvedli plebiscit v jugoslovanski 

coni (cona A), če bi tu uspel, pa nato še v coni B, sicer pa bi ta brez plebiscita pripadla Avstriji. 

Vojski sta se morali umakniti vsaka v svojo cono. Po sklepu mirovne konference je oblast v 

coni A prevzela slovensko-jugoslovanska oblast, ki pa je naletela na vrsto težav in si ustvarila 

precej nasprotovanja. Prebivalci so demarkacijsko črto jemali kot omejevanje svobode, 

uradovanje v slovenščini je povzročalo težave tudi večini Slovencev s skromnim znanjem 

slovenščine iz dvojezičnih (utrakvističnih) šol, odstranitev nemške uprave je pri nemškem 

prebivalstvu izzivala ostre reakcije, prav tako nadzorovanje večjih posesti in obratov, ki je 

zaradi socialne strukture prizadelo večinoma Nemce. Tako stanje je trajalo leto dni, nato je 

tri mesece pred plebiscitom začela upravo nadzirati plebiscitna komisija, demarkacijsko cono 

so morali odpreti. To je povzročilo množičen prodor nemške propagande, ki je izrabljala 

nedemokratične razmere v Kraljevini SHS, pa tudi izsiljevanje, podkupovanje in raznovrstne 

pritiske.  
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Plebiscit je bil izveden 10. 10. 1920. Glasovalo je 95,75% volilnih upravičencev. Volilci so 

morali biti stari dvajset let, morali so biti rojeni v plebiscitni coni ali imeti tam pred 1. 

januarjem 1912 stalno prebivališče. Ker sta se obe coni šteli za enotno plebiscitno ozemlje, 

so lahko glasovali tako tisti, ki so bili rojeni v coni B, pa so v času plebiscita stanovali v coni A, 

kot tisti, ki so imeli v coni A prijavljeno prebivališče (kar je veljalo za sorazmerno številno 

nemško uradništvo), živeli pa so drugje. Glasovanje je bilo tajno. Glasovnice so šteli tri dni. 

13. oktobra je predsednik plebiscitne komisije razglasil izid. Za Avstrijo je glasovalo 22 025 ali 

59,04% glasovalcev, za priključitev h Kraljevini SHS pa 15 279 ali 40,96%. Ker je na ozemlju 

cone A pred vojno živelo več kot 50 000 Slovencev (več kot 69%) in manj kot 31% Nemcev, je 

vsaj 10 000 Slovencev oddalo glas za Avstrijo. Zgodovinarji, ki so se s plebiscitom ukvarjali, 

menijo, da je nekaj več kot 59% Slovencev glasovalo za Jugoslavijo, nekaj manj kot 41% pa za 

Avstrijo. Kljub nekaterim nepravilnostim je plebiscit realno pokazal voljo ljudi; zelo 

pomembno vlogo pri odločitvi za zeleno (avstrijsko) glasovnico pa je poleg ravnanja 

jugoslovanskih oblasti imela propaganda, od strank pa socialna demokracija. Prevladali so 

pragmatični razlogi nad nacionalnimi čustvi. Slovenci, ki so glasovali za Avstrijo, so bili hitro 

razočarani: nemška raznarodovalna dejavnost se je kljub predplebiscitnim obljubam 

nadaljevala, marsikje pa je prihajalo tudi do revanšizma proti družinam, ki so glasovale za 

Kraljevino SHS.  

Jugoslovanska propaganda je bila usmerjena predvsem na narodno zavest, zanemarila pa je 

politične, socialne in gospodarske razloge. Ti so postali odločilni. Koroške deželne oblasti so 

se pomena propagande bolj zavedale in so vanjo vložile precej finančnih sredstev. Avstrijska 

propaganda je poudarjala tradicionalno navezanost na Avstrijo, nevarnost vojne, ki je grozila 

Kraljevini SHS od Italije, služenje vojske pravoslavnemu srbskemu kralju, nemirne meje nove 

balkanske države; na drugi strani pa demokratičnost v avstrijski republiki in ekonomske 

prednosti (ugodnejše cene kmetijskih pridelkov). Že pred vojno močna protisrbska 

propaganda in protivojno razpoloženje sta imela močan učinek. Psihološko so učinkovali tudi 

socialni nemiri v kraljevini in reakcija oblasti nanje, pa tudi usihanje slovenske avtonomije po 

zedinjenju.  

  

Za Štajersko je bil predlog jugoslovanske delegacije mejna črta Dreieckkogel-Radl-Remšnik-

Mura-Obrajna-Grujsla. Italijani so zahtevali Maribor za Avstrijo in mejo po črti Mura- 

Ljutomer- Pragersko-Pohorje ( poleg tega za Avstrijo tudi jeseniški kot). Francozi so podpirali 
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jugoslovanske zahteve. Po dolgotrajnih razpravah so za mejo določili Muro, Radgono so dali 

Avstriji, Maribor pa, največ zaradi upoštevanja Maistrove zasedbe, Kraljevini SHS.  

 

Slovensko - nemški odnosi med obema vojnama in nemška manjšina v 
Sloveniji ter slovenska v Avstriji/nacistični Nemčiji med obema vojnama 

 

V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno so mnogi nemški publicisti in lažni znanstveniki 

z vso ostrino zahtevali spremembo državne meje nasproti Avstriji oziroma od leta 1938 

nasproti Nemčiji in so svoje zahteve po priključitvi vse Slovenske Štajerske ali vsaj njenega 

severnega dela, Mežiške doline, jeseniško-bohinjskega kota in zahodnih predelov Prekmurja 

utemeljevali z najrazličnejšimi, največkrat lažnimi dokazi. Za nekatere predele, npr. za del 

Podravja in Prekmurja, so skušali z različnimi tendenčnimi statističnimi podatki dokazati, da 

živi ali da je živelo tam večje število Nemcev ali da gre za strnjeno nemško ozemlje, za druge 

so trdili, da gre za »nemški kulturni prostor« (npr. za vse slovenske pokrajine), kjer pa niso 

mogli trditi niti tega, so govorili o »nemškem življenjskem prostoru«. Seveda so vse 

slovenske predele razglaševali za nemški narodni ali pa vsaj za nemški kulturni prostor in v 

knjigah, revijah in časnikih objavljali tudi zemljevide, na katerih je bila skoraj vsa Slovenija 

označena kot območje z najmočnejšim kulturnim vplivam. Vtis številčne neznatnosti nemške 

manjšine v Sloveniji (po štetju leta 1931 je bilo 28.998 Nemcev ali 2,53% prebivalcev) v 

primerjavi s strnjenim slovenskim prebivalstvom, so nemški publicisti in lažni znanstveniki 

hoteli zabrisati s t. i. »vindišarsko teorijo«, tj. neosnovano trditvijo, da na Koroškem in 

Slovenskem Štajerskem tvorijo večino prebivalstva » Wendi« ali » Vindišarji«, ki sicer 

govorijo slovenskemu jeziku podobno narečje, so pa po načinu življenja in kulturi ter zlasti po 

svojem 'čustvovanju' bolj povezani z Nemci kakor pa z zavednimi Slovenci. Te teorije in 

zahteve, ki so jih napredni slovenski zgodovinarji in publicisti zavračali in razkrinkovali sproti, 

sedaj pa zanje nekateri nemški publicisti trdijo, da so se pobliskavale le v nekaterih glavah, bi 

verjetno ne bile pomembne, če ne bi našle svoje uresničitve pod nemško okupacijo. Njihov 

najvidnejši izraz pa so prav gotovo nagli aneksionistični in raznarodovalni ukrepi nemškega 

okupatorja v prvih mesecih okupacije. … Potem, ko sta si Nemčija in Italija tik pred drugo 

svetovno vojno razdelili vplivna območja v tem delu Evrope, je postala Jugoslavija vplivno 

območje slednje. Vendar si je nemški imperializem, ki je bil iz strateških in gospodarskih 
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razlogov za nadaljnji obstoj Jugoslavije in je svoj »življenjski prostor« videl zlasti v vzhodni 

Evropi, za primer zloma Jugoslavije že v naprej zagotovil t. i. mariborsko območje pri čemer 

je prav gotovo mislil na vso Slovensko Štajersko. 

V skrajnem severovzhodnem delu Slovenije so se križali nemški in madžarski imperialistični 

interesi. Del madžarske buržoazije je še vedno gojil upanje, da si kdaj priključi vsaj tiste 

slovenske predele, ki so bil stoletja v madžarski državi in jih je ta izgubila po prvi svetovni 

vojni tj. Prekmurje. Čeprav je bilo v severozahodnem delu Prekmurja le ne kaj vasic, kjer je 

bilo nemško govoreče prebivalstvo v večini, so nekateri nemški publicisti v tridesetih letih 

zahtevali priključitev k Avstriji oziroma k Nemčiji vse severozahodne polovice te pokrajine.3 

Slovenci v prvi avstrijski republiki  

 
Avstrija je bila domovina Adolfa Hitlerja. V njegovih zunanjepolitičnih načrtih je bila 

priključitev Avstrije k Nemčiji stalnica, pač v skladu z načelnim izhodiščem njegove ideologije 

- vsi Nemci v eni državi. Vendar je takoj po prihodu na oblast ni hotel uresničiti dokler ni 

utrdil notranjepolitičnega položaja in ni mogel uresničiti, dokler je bila avstrijska zaščitnica 

fašistična Italija. 

Avstrija je po prvi svetovni vojni postala republika, ki jo je vodil socialist Karl Renner. 

Odločitev parlamenta leta 1919, da postane del nemške države, so antantne sile zavrnile, 

ustava, sprejeta leta 1920, pa je posnemala švicarsko. Zavesti o pripadnosti državi je bilo v 

času med obema vojnama bolj malo, prevladovala sta deželni patriotizem in pangermanstvo, 

pa tudi nostalgija za monarhijo. Podeželje je bilo politično usmerjeno pretežno klerikalno, 

medtem ko je bil Dunaj socialističen. Prva avstrijska republika je vse od začetka dvajsetih let, 

ko se je dokončno oblikovala (plebiscita na Koroškem in Gradiščanskem) in je razpadla 

koalicija med socialdemokrati in krščanskimi socialci (Christlichsoziale - leta 1920), politično 

živela razpeta med dva velika politična tabora. Na eni strani so politično življenje obvladovali 

socialdemokrati, na drugi strani pa združene konservativne meščanske stranke, zlasti 

krščanski socialci, Landbund in Velikonemci (Grossdeutsche). Mirno sožitje obeh je bilo 

oteženo zaradi vedno novih sporov, zlasti v zvezi z ustavo iz leta 1920. Socialdemokrati - 

glavni tvorci prve avstrijske republike - so ustavo branili, meščanske stranke pa bi jo rade 

spremenile predvsem v smeri avtoritativnih načel stanovske države. . Velika gospodarska 

                                                      
3 Ferenc. Razkosanje in aneksionizem.  
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kriza, ki se je v ZDA začela na “črni petek”, 25. oktobra 1929, je v Avstriji začela učinkovati 

dobro leto in pol kasneje. Maja 1931 je propadel eden od največjih avstrijskih finančnih 

zavodov “Österreichische Creditanstalt”, pa tudi nekateri drugi. Posledica je bila 

brezposelnost in hudo poslabšanje standarda. Maja 1932 je bila Engelbertu Dollfussu (1892-

1934), ministru za kmetijstvo v Bureschevi vladi, zaupana sestava nove vlade. Zamišljeno je 

bilo, da bi Dollfuss sestavil nekakšno prehodno vlado, dokler se ne bi razjasnil 

notranjepolitični položaj v državi. Dollfuss je državo vodil z dogmatičnimi, protiustavnimi 

dekreti, ki so državljane delili na tiste, ki so bili sistemu privrženi, in tiste, ki so mu bili 

nasprotni. Obračunaval je tako s socialdemokrati kot  avstrijskimi nacionalsocialisti, ki so 

hoteli pridružitev  Nemčiji. Zaveznika je iskal v Mussoliniju. Leta 1933 je prišlo do 

»samorazpustitve« avstrijskega parlamenta.  Po zmagi Hitlerja v Nemčiji leta 1933 se je 

stopnjevala  propagandna vojna iz Nemčije, nadaljevale so se  teroristične akcije nacistov v 

Avstriji. Hitler je vodil politiko, kot da je  avstrijsko vprašanje notranje nemško vprašanje. Že 

v dvajsetih letih je večkrat prišlo do spopadov med fašističnimi (Heimwehr) in socialističnimi 

(Schutzbund) oboroženimi oddelki. Leta 1934 so nacisti neuspešno skušali prevzeti oblast, še 

pred tem je režim razbil prepovedano socialdemokratsko stranko. S priključitvijo Avstrije k 

Nemčiji 1938) so Slovenci na Koroškem prvi prišli pod nacistični režim, vsa zaščitna 

manjšinska določila senžermenske mirovne pogodbe so prenehala veljati. 4        

 

Po plebiscitu so  avstrijske oblasti začele koroškim Slovencem omejevati jezikovne pravice, ki 

so si jih Slovenci skupaj izborili v Avstro-Ogrski. Nemščina je postala edini upravni jezik, 

dvojezične napise iz časa Avstro-Ogrske so odstranili. V vojni poražena Avstrija se je s 

senžermensko mirovno pogodbo (v nasprotju z zmagovalno Italijo) sicer morala obvezati, da 

bo Slovencem zagotavljala jezikovne in druge pravice, vendar je te  obveznosti izpolnjevala le 

deloma. V letih po plebiscitu so nemški nacionalisti, združeni v večih organizacijah, pritiskali 

na Slovence, zlasti na tiste, ki so glasovali za Jugoslavijo. Večina učiteljstva, precej 

duhovnikov, pa tudi pripadniki drugih slojev so se bili prisiljeni izseliti. Središče 

protimanjšinske dejavnosti je predstavljala Koroška domovinska služba (Karntner 

Heimatdienst), ustanovljena že pred plebiscitom. Leta 1924 se je preimenovala v  Koroško 

domovinsko zvezo (Karntner Heimatbund), cilj njenega delovanja pa so poleg manjšin postali 

                                                      
4 Nečak, Dušan, Božo Repe. Oris sodobne slovenske in obče zgodovine. Ljubljana: Oddelek za zgodovino 
Filozofske fakultete, 2003. 
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tudi socialdemokrati. Poleg drugih akcij so si prizadevali na Koroškem naseliti čimveč 

nemških družin.  

 V drugi polovici dvajsetih let so potekala med oblastmi in manjšino pogajanja o kulturni 

avtonomiji. Oblasti so se zanjo zanimale predvsem iz taktičnih razlogov - koristi nemške 

manjšine v Jugoslaviji, vendar pogajanja niso prinesla uspeha, leta 1929 so jih zastopniki 

političnih strank v deželnem zboru prekinili.  

 

Politične interese Slovencev je zastopalo Politično in gospodarsko društvo za Slovence , ki je 

izšlo iz katoliškega društva. Izdajalo je časopis Koroški Slovenec. V društvu je prevladoval 

katoliški vpliv, člani so bili v glavnem kmetje, ki so predstavljali tudi večino slovenskega 

prebivalstva. Na volitvah so slovenski predstavniki v povprečju dobivali med 90000 in 100 

000 glasovi in so v deželnem zboru imeli običajno po dva poslanca. Zelo so bila razvejena 

kulturno-prosvetna društva, delovalo jih je prek štirideset. Slovenci so lahko obdržali 

utrakvistično šolo, vendar je število dvojezičnih šol stalno upadalo (s 84 leta 1912 na 67 leta 

1937). 5 

 

Koroška je bila med obema vojnama nerazvit in gospodarsko zaprt prostor. Prevladovalo je 

kmetijstvo, od industrije pa nekaj industrijskih obratov, dve železarski podjetji (Borovlje, 

Bistrica v Rožu), rudnik svinca in cinka ter topilnica. Ponekod je bila razvita obrt (puškarstvo v 

Borovljah), žage in lesno predelovalna podjetja.  

 

Slovenci so živeli predvsem od kmetijstva na majhnih in srednjih posestvih, ki pa so se v 

Avstriji sorazmerno dobro modernizirala. V kriznih časih se jih je precej izselilo. Podobno kot 

v Italiji so svojo gospodarsko moč skušali ohranjati s pomočjo zadrug, hranilnic in posojilnic, 

vendar so po aušlusu večino zadrug uničili ali pa so prešle v nemške roke.  

 

Slovenci v času nacizma  

 
Pritisk na koroške Slovence se je stopnjeval postopoma, tako da so nacisti, ki so bili na 

Koroškem zelo močno zakoreninjeni, najhujše represivne ukrepe izvajali po letu a941. 

                                                      
5 Nećak, Repe. Oris ... 
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Koroški Slovenci so namreč na poziv svojih organizacij leta 1938 glasovali za priključitev 

Avstrije k tretjimu rajhu zaradi česar so jih priznali kot lojalne državljane. To je koroške 

naciste omejevalo pri nameri, da "končno" rešijo slovensko vprašanje. Nacisti so sprva 

odpravili slovensko utrakvistično šolstvo in zaprli nekatere znane Slovence, nato pa 

prepovedali prosvetna društva in  omejevali  kulturne prireditve in tisk. Uzakonili so, sicer že 

prej propagirano delitev na ljudi, ki se deklarirajo kot Slovenci in na Vindišarje, to je take, ki 

govorijo poseben jezik (windisch) in so Nemcem naklonjeni. Nacisti so (ker so hoteli čimveč 

Slovencev izseliti) našteli leta 1939 na Koroškem več Korošcev s slovenskim jezikom kot 

prejšnji štetji v avstrijski republiki (zlasti tisto leta 1923 je potekalo pod velikim pritiskom) in 

tudi kasnejša, povojna:  

 

1910    66602 (po privatnem slovenskem štetju 115 807)  

1923    39292  

1934   26792  

1939    44708  

1951    42092  

1961    25472  

1971    21894  

1981   16421  

 

 

Slovensko prebivalstvo je bilo naseljeno tudi na avstrijskem Štajerskem (večinoma v mestu 

Radgona z okolico), po prvi vojni naj bi tam živelo okrog 10 000 ljudi. Nacistično štetje jih je 

naštelo 4520, po drugi svetovni vojni pa se je njihovo število nenehno zmanjševalo in Avstrija 

jim ni priznavala narodnostnih pravic.  

 

Koroški Slovenci so znotraj nove Republike Avstrije postali narodna manjšina. 

Na ozemlju avstrijsko-ogrskega imperija  so po koncu prve svetovne vojne nastale  nove 

državne tvorbe. Državnih meja pa ni bilo mogoče začrtati po poteku etničnih meja, ker se 

geografska in zgodovinska razmejitev z njimi povečini nista ujemali. Nanovo ustvarjene 

nacionalne države – to se je na tragičen način izkazalo kasneje – pa prav tako niso bile 
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sposobne razrešiti vprašanja in težave enakopravnega sobivanja različnih narodnosti. Koroški 

Slovenci so znotraj mlade Republike Avstrije postali narodna manjšina.  

 

Plebiscit so  na Koroškem slavili  kot zmago nemško govorečih Korošcev nad slovenskimi 

sodeželani. Domneve glede glasovanja dela koroških Slovencev ali že sama pripadnost k 

manjšini so bile v naslednjih letih in desetletjih pretveza za sovražnosti, kar je bilo v napoto  

sožitju v dostojnem in spoštljivem odnosu. 

Začasna koroška deželna skupščina je v posebni resoluciji z dne 28. septembra 1920 med 

drugim izjavila: 

Začasna deželna skupščina, daleč od tega, da bi uporabljala metode jugoslovanskega nasilja 

in samovolje, se zavzema za spravo in pravičnost kot načelo bodoče deželne politike. 

Zavedajoč se odgovornosti polnega trenutka zagotavlja v imenu ljudstva, ki ga zastopa, da 

bo sedaj in za vedno ohranila slovenskim rojakom njihovo jezikovno in narodno posebnost in 

da bo posvetila njihovemu duhovnemu in gospodarskemu razcvetu enako skrb kot nemškim 

prebivalcem dežele. 

 

Slovenci, ki so bili poslej narodna manjšina, so uživali zaščito senžermenske državne 

pogodbe. Vendar je bila ta skromna in politika ji ni bila naklonjena. Nekdanje obljube so bile 

kmalu pozabljene.  Kärntner Heimatbund je postal glavna gonilna sila protislovenske politike. 

S  podporo iz Nemškega rajha je izvajal agresivno naselitveno politiko nemških kolonistov na 

koroškem slovenskem ozemlju..6 Tudi večletna pogajanja v drugi polovici dvajsetih let o 

ureditvi kulturne avtonomije koroških Slovencev, ni prineslo rezultatov. Predvideno je bilo, 

da bi se   z vpisom v „slovensko narodno knjigo“  prebivalci izrekli, da pripadajo  „slovenski 

narodni skupnosti“ (kot „skupnosti javno-pravne ureditve“). „Kulturno avtonomijo“ kot 

                                                      
6 Društvo Peršman: Malle, Avguštin. »Die Kärntner Slowenen Innen 1920 – 1938«  
http://www.persman.at/print.asp?content=ersterepublik&desc=Avgu%9Atin+Malle%3A (Dostop: maj 2013). 
6 Društvo Peršman: Zgodovina. http:// Brigitte Entner: Von widerständigem Verhalten zum PartisanInnenkampf 
www.persman.at/zgodovina/ (Dostop: maj 2013). 
6  Društvo Peršman: Partizanski boj. http://www.persman.at/downloads/Entner_Partizanski-boj_si.pdf (Dostop: 
maj 2013). 
6 Od leta 1946 do leta 1949 je bil zločin pri Peršmanu predmet obsežne sodne preiskave na Ljudskem sodišču 
Gradec, zunanji senat Celovec. Več osumljencev iz vrst SS in policijskega regimenta 13 je bilo v preiskovalnem 
zaporu. Preživeli otroci so soglasno izpovedali, da so umore izvedli “policisti.” Osumljeni obdolženci – večinoma 
državljani nemškega rajha – so med zasliševanjem pred preiskovalnim sodnikom zločine delno priznali. Dva 
moška sta priznala, da jima je nadrejeni ukazal streljanje. Kljub temu je bil sodni postopek leta 1949 ustavljen. 
 
 

http://www.persman.at/zgodovina/
http://www.persman.at/zgodovina/
http://www.persman.at/downloads/Entner_Partizanski-boj_si.pdf
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ponudbo za rešitev so Slovenci na Koroškem zavrnili ker  je bila povezana z ugotavljanjem  

številčnosti manjšine. Že pred, zlasti pa še po plebiscitu so poskušali razdvajati južnokoroško 

prebivalstvo in ga deliti v vindišarje in nacionalne Slovence. Uveljavljalo se je stališče, po 

katerem so bili do Nemcev prijazni Slovenci kot vindišarji pripravljeni, da se asimilirajo.  

»Vindišarščina« naj bi bila priznana le še kot regionalni jezik brez jezikoslovne in kulturne 

osnove in brez kakršne koli povezave s slovenskim knjižnim jezikom. Označba „vindiš“ sama 

po sebi ni bila nova, kajti Nemci so od nekdaj imenovali Slovane in Slovence „Windische“. 

Političnega značaja tvorbe vsekakor ni bilo mogoče prezreti: „Vindišarščina“ naj ne bi 

obveljala kot narečna inačica slovenščine. Postala je sinonim za „nemščini naklonjen“, 

„domovini zvest“ in „pripravljen za asimilacijo“. „Nacionalni Slovenci“ pa so bili razvpiti kot 

izdajalci in iredentisti. To ni ostalo brez posledic. V gospodarsko težavnem obdobju tridesetih 

let dvajsetega stoletja so se sovražnosti stopnjevale. 

V nacionalnosocialističnem obdobju so bili Slovenci izpostavljeni krutemu  pritisku. Takoj po 

priključitvi Avstrije nemškemu „Reichu“ leta 1938 je bila urejena v Celovcu tako imenovana 

„Volkstumsstelle“ pod vodstvom Aloisa Maierja- Kaibitscha, ki je nemudoma pričela s 

številnimi zatiralnimi ukrepi. Strah, zasledovanje in teror so se stopnjevali do skrajnosti.  Ob 

nacističnem prevzemu oblasti so skušali predstavniki slovenske narodne skupnosti z izjavo o 

lojalnosti nemškemu rajhu  odvrniti najhujše. Pomagalo ni nič. Kmalu po priključitvi so bili iz 

Koroške  izgnani slovenski politiki, učitelji in duhovniki. V kasarnah, na delovnem mestu, v 

šolah in v javnosti je bilo prepovedano govoriti slovensko, v gostilnah tudi slovensko petje. V 

cerkvi je bil slovenski jezik prav tako prepovedan. „Korošec govori nemško!“ je bilo od leta 

1941 naprej vodilo, ki so ga razglašali povsod ter ostro kaznovali vsakogar, ki ga ni 

upošteval.7 Nacionalsocialistična politika do koroških Slovencev  se je sicer  pri odpravi 

slovenskega jezika pa tudi pri drugih ukrepih navezal na že obstoječe organizacije in politično 

prakso predhodnih desetletij.8 

 

 

 

                                                      
7  Povzeto po: Ogris, Tomaž. »Kärnten: Zwei sprachen, eine kultur. Koroška: Dva jezika, ena kultura« 
http://www.volksgruppenbuero.at/images/uploads/zbornik_ogris_finsc2.pdf (Dostop: januar 2014) 
8 Društvo Peršman: Zgodovina. 

http://www.volksgruppenbuero.at/images/uploads/zbornik_ogris_finsc2.pdf
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Nemška manjšina na Slovenskem med obema vojnama  

 

Položaj nemške manjšine in slovensko- nemški odnosi med obema vojnama v Sloveniji in 

Jugoslaviji so v znanstveni in strokovni literaturi (tako avstrijski oziroma nemški kot 

slovenski) zelo dobro obdelani in jim je v raziskovalnem smislu težko dodati kaj novega. O 

tem priča tudi  analiza dosedanjih obravnav, ki jo je v poglavju  Nemško (avstrijsko) in 

slovensko zgodovinopisje  o Nemcih na Slovenskem (1848-1941) v zborniku Nemci na 

Slovenskem objavil Janez Cvirn.9 V zborniku, ki gotovo predstavlja eno temeljnih in najbolj 

temeljitih del o zgodovini Nemcev na Slovenskem v 20. stoletju (čeprav je naslov omejen na 

obdobje 1941-1955),  je tudi objavljen pregled najpomembnejše literature o obravnavani 

problematiki.10 Za obdobje med obema vojnama lahko zgolj ugotovim, da  ga je do danes 

najbolj temeljito obdelal dr. Dušan Biber.11 Večina kasnejših zapisov se opira nanj, razlike v 

slovenskem zgodovinopisju  pa so predvsem v mehkejši ali trši interpretaciji nacifikacije 

nemške manjšine oziroma posameznih slojev znotraj nje in v vrednotenju  ravnanja 

slovenskih (jugoslovanskih) oblasti do manjšine. 12  Tudi  avstrijsko zgodovinopisje je 

problematiki posvečalo precej pozornosti, interpretacije pa so različne, pri nekaterih piscih  

je opazna težnja po zmanjševanju pomena nacifikacije manjšine med obema vojnama, po 

postavljanju njene povojne usode izven konteksta zgodovinskega dogajanja (kot posledice 

ravnanja med drugo svetovno vojno in brez upoštevanja tedanje politike velikih sil v odnosu 

do nemških manjšin) in po enačenju komunizma in nacizma.13   

                                                      
9 Nečak, Dušan (ur.). “Nemci” na Slovenskem 1941-1955: izsledki projekta. Ljubljana: Znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete, 1998, 23-37. 
10 Prav tam, 38-52. 
11 Biber, Dušan. Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933 – 1941. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1966. Glej tudi 
prispevke istega avtorja: »Kočevski Nemci med obema vojnama.« Zgodovinski časopis, 1963, 23-42; »Pregled 
izvora za pitanje jugoslovensko-nemačkih odnosa 1933-1941.« Jugoslovenski istorijski časopis, 1963/1, 59-72; 
»Britanska  diplomatska poročil o nemški manjšini v Jugoslaviji v letih 1933-1945«. Prispevki za novejšo 
zgodovino, 1-2/1995, 97-102. 
12 Glej še: Ferenc, Mitja, Božo Repe. »Nemška manjšina med obema vojnama.« V: Slovensko- avstrijski odnosi v 
20. stoletju, ur. Dušan Nečak. 147-160. Historia 8, Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2004.  
13   Glej npr. Karner, Stefan. »Nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji in AVNOJ.« V: Avstrija - Slovenija, 
preteklost in sedanjost, izdaj. Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel in Miroslav Polzer. Ljubljana/Celovec: 
Cankarjeva založba/Wieser, 2002, 97-108. Avtor vidi glavni problem za »napetosti« v »odcepitvi« 
južnoštajerskih ozemelj v letih 1918/19, v politiki »slovenizacije« jugoslovanskih oblasti med obema vojnama 
(Nemci naj bi »v nekaj mesecih iz nacije postali zatirana manjšina v državi? SHS pod srbsko dominacijo«), v 
»germanizacijski politiki« v času nacistične zasedbe severnih slovenskih ozemelj med letoma 1941 in 1945, v 
izgonu in »poskusu izbrisa nemško govoreče manjšine na podlagi sklepov AVNOJ po letu 1945« in v »ideološki 
napetosti zaradi jugoslovanske komunistične vladavine pod Titovim vodstvom«. Za  beg in izgon Nemcev po 
drugi svetovni vojni iz Slovenije uporablja izraz »genocid« (tega izraza slovensko zgodovinopisje ne uporablja 
celo za nacistično okupacijsko politiko v času druge svetovne vojne, pač pa govori o »etnocidu«).  Problema 
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Z razpadom AO monarhije so se Nemci v vseh državah naslednice, razen v Avstriji, znašli v 

položaju narodne manjšine. V državah V in JV Evrope naj bi tako prebivalo okoli 7,5 milijona 

Nemcev, od tega nekaj manj kot polovico, 3.400.000 na Sudetskem, ostala polovica pa v 

preostali Češkoslovaški. (okoli 445.000), na Poljskem (okoli 475.000; gre za Nemce v Galiciji, 

Šleziji in za volinijske Nemce.  V Baltiških državah jih je bilo okoli 150.000, na Madžarskem 

okoli 550.000. Zelo številčni, okoli 800.000 so bili Nemci v Romuniji, in to na Sedmograškem, 

v Banatu, Bukovini, Besarabiji in Dobrudži. 

V Sovjetski zvezi jih je bilo še nadaljnjih 1.185.000. Gre za povolške Nemce, okoli 450.000, 

črnomorske Nemce, okoli 350.000, volinijske oz. beloruske Nemce, okoli 120.000 in za 

Nemce v Kavkazu, okoli 70.000. 

Na ozemlju Kraljevine Srbov Hrvatov in Slovencev je po rezultatih ljudskega štetja l. 1921 

živelo okoli 12 milijonov prebivalcev, od teh pol milijona ali okoli 4 % oseb z nemškim 

maternim jezikom. Nemci, ki so se v novi državi našli skupaj so bili številčno ena 

najmočnejših narodnostnih manjšin, vendar so bili raztreseni na raznih območjih, brez 

skupne tradicije, organizacijskih zvez, in  z izjemo Nemcev v Sloveniji tudi brez oblikovane 

narodne in politične zavesti. Njihovo poreklo in socialna sestava, njihov gospodarski, kulturni 

in politični razvoj je bil na posameznih območjih nove države docela različen. 

 

V večjem številu so Nemci prebivali na štirih območjih:  Vojvodina, to je Banat, Bačka, 

Baranja; Hrvaška s Slavonijo in Sremom; Bosna in Hercegovina in Slovenija. Nemci so se na 

teh območjih naselili v različnih časovnih obdobjih. V Vojvodini t.j. v Banatu, Bački in Baranji 

so se naselili, ko je to ozemlje prišlo izpod turške oblasti v posest habsburške monarhije14 v 

treh valovih15 v 18. stoletju v okviru državne a tudi zasebne kolonizacije. Vojne proti 

Osmanskemu cesarstvu so močno opustošile območja južne Ogrske in je bilo potrebno zato 

nadomestiti izgube v prebivalstvu z večjimi, obsežnejšimi kolonizacijami. Zato je Habsburška 

monarhija vabila koloniste iz vseh delov cesarstva. Glavnina je prišla iz Alzacije, Badna, 

Hessna, Lotaringije, Pfalza in Würtemberga.  Od tu so se Nemci kasneje naseljevali na v 

                                                                                                                                                                      
nacifikacije manjšine, delovanj proti slovenskim sonarodnjakom, sodelovanja v nacističnem okupacijskem 
aparatu in preselitve kočevskih Nemcev na kmetije izgnanih Slovencev kot poglavitnih vzrokov za povojni 
»genocid«  avtor sploh ne omenja.   
14 Po Karlovškem miru l. 1699 in miru v Požarevcu l. 1718. 
15 Naselitve so potekale v letih 1722 - 1727, 1768 - 1771, 1784 - 1787. 
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druga jugoslovanska območja. Hrvaško, Slavonijo in Srem  so Nemci naselili večinoma šele v 

2. polovici 19. stoletja in v začetku 20. stoletja. Večina kolonistov je prišla iz prej koloniziranih 

območij Vojvodine.  Najmlajša skupina nemških kolonistov v Jugoslaviji je bila v Bosni in 

Hercegovini. Tja so se naselili med avstrijsko okupacijo po l. 1878. Prišli so iz Porenja, 

Hannovra in Oldenburga ter kasneje iz Galicije, Bukovine in Rusije ter Banata, Bačke in 

Srema. 

Številčno najpomembnejša skupina jugoslovanskih Nemcev je živela v Vojvodini t.j. v Banatu, 

Bački in Baranji, na ozemlju, ki je bilo prej v ogrskem delu habsburške monarhije. Tu je l. 

1921 prebivalo 316.579 prebivalcev z nemškim maternim jezikom. Najštevilčnejši so bili v 

Banatu, kjer je njihov delež dosegal petino16 Manj strnjene so bile nemške naselbine v 

Hrvaški, Slavoniji in Sremu, kjer je l. 1921 prebivalo 124.156 oseb z nemškim maternim 

jezikom.17 Največji delež so imeli v Sremu, z več kot 15 %. Najbolj raztreseni so bili Nemci v 

Bosni in Hercegovini.18 Od 22.968 Nemcev l. 1910, kar je pomenilo 1,2 % prebivalstva, jih je 

okoli 15.000 prebivalo v mestih.19  

 Nemci, ki so pred 2. svetovno vojno živeli na slovenskem ozemlju kot njeni stalni prebivalci, 

so na slovensko narodno ozemlje prišli na tri načine: 

Nemško politično gospostvo je privedlo na Slovensko vrsto nemških posvetnih in cerkvenih 

gospodov. Tem se kasneje pridružijo nemški meščani in v poslednjih stoletjih še predstavniki 

velepodjetništva in laičnih intelektualnih poklicev. Ti Nemci so živeli predvsem v mestih in 

trgih, v katerih so bili zlasti hišni posestniki, industrijalci, obrtniki in veleposestniki, na 

nekaterih območjih pa tudi kmetje  

Drugo skupino so sestavljali tisti Nemci, ki so se v srednjem veku naselili na Slovenskem v t.i. 

rovtarski kolonizaciji. Gre predvsem za agrarno prebivalstvo: kočevske Nemce, ki so se 

                                                      
16 V Banatu so se nahajali na jugu okrog Pančeva, Bele Crkve in Vršca, na severu okrog Velike Kikinde, na 
osrednjem delu pa med Zrenjaninom in romunsko - jugoslovansko mejo. Tu je bil delež Nemcev med 
prebivalstvom največji, saj je presegal petino celotnega prebivalstva. V Bački so Nemci naselili jugovzhodni del 
okrog Novega Sada, Kule, Palanke, Odžacev, Apatina in Sombora, v Baranji pa območje okrog Popovače in 
Belega Manastira.  
17 V vzhodnem delu Srema so živeli večinoma okrog Zemuna, Nove Pazove in Inđije, na zahodnem okrog Rume 
in Sremske Mitrovice, v Slavoniji okrog Osijeka, Vinkovcev in Vukovara, v manjšem številu pa okrog Đakova ter v 
okrajih Garešnica, Daruvar in Virovitica. Večja skupina Nemcev je bila še v Zagrebu. 
18 Prebivali so v okrajih Bosanska Gradiška, Banja Luka, Prnjavor in Bjelina, v manjšem številu pa še v 
industrijskih krajih Žepče, Zenica, Zavidoviči in Sarajevo. Vse do l. 1918 Nemci v BiH niso bili politično 
organizirani. Vzrok je v njihovem majhnem številu in raztresenosti. Verein der Deutschen in Bosnien und 
Herzegowina, s sedežem v Sarajevu je bil razpuščen ob izbruhu 1. svetovne vojne. 
19 Klemenčič, Vladimir. »Nemci v statistiki v jugoslovanski Sloveniji med obema vojnama.« Zgodovinski časopis, 
1986/4, 465-470. K navedeni številki je treba prišteti še Nemce v ogrskem delu države (Prekmurju), ki jih je bilo 
tedaj okrog 2000. 
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priselili po l. 1330 in kot nemški otok obdržali svojo nemško zavest, in t.i. soriške Nemce, ki 

so se priselili v dolino Selške Sore po 13. stoletju in so večinoma sredi slovenskega življa že 

izgubili svojo nemško zavest.20  

 

V tretjo skupino lahko uvrščamo tiste Nemce, ki jih je senžermenska pogodba 1919. leta 

odrezala od več ali manj strnjenega nemškega ozemlja. Gre za t.i. apaške Nemce, ki jih je 

meja po reki Muri odrezala od Zgornje Štajerske in za Nemce v štirih vaseh južno od potoka 

Kučnica v severozahodnem delu Prekmurja; kjer so državno mejo namreč potegnili po tem 

potoku. 

 

Zadnje ljudsko štetje v monarhiji (1910) je na slovenskem ozemlju, ki je po razpadu Avstro-

Ogrske pripadlo Kraljevini SHS, naštelo 106.377 ljudi z nemškim občevalnim jezikom. Kje so 

bili navzoči ? Večina, nekaj več kot dve tretjini na Spodnjem Štajerskem, predvsem v mestih 

in trgih, zlasti treh avtonomnih mestih Maribor, Celje, Ptuj, in na Apaškem polju, nekaj več 

kot četrtina na Kranjskem, predvsem na Kočevskem in v Ljubljani, na Koroškem v Mežiški 

dolini, okoli 3 % in v Prekmurju 2 %.21 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                      
20 Obe - kočevska in soriška nemška kolonizacija - sta tudi najmlajši kmečki kolonizaciji sredi slovenskega 
narodnostnega ozemlja. 
21 Največ jih je živelo na spodnjem Štajerskem (72.911), na Kranjskem jih je bilo 27.885, v koroški Mežiški dolini 
3076. V ogrski polovici države je živelo še okoli 2000 nemškogovorečih v Prekmurju. 
Na spodnjem Štajerskem so bili navzoči predvsem v treh avtonomnih mestih Celje (4625), Ptuj (3672) in 
Maribor (22.635) a tudi v drugih štajerskih mestih in trgih (Slovenj Gradec, Muta, Sv. Lovrenc, Radlje, Slovenska 
Bistrica, Šoštanj, Konjice, Vitanje, Rogatec, Laško, Brežice, Ljutomer, Lenart v Slovenskih Goricah, Gornja 
Radgona in Ormož). Pretežno nemške kmečke občine so prevladovale le v Apaški dolini, na južnem robu 
nemškega etničnega ozemlja. Na Kranjskem so največ Nemcev našteli v Ljubljani in na Kočevskem. 
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Navzočnost Nemcev na Slovenskem ob popisih prebivalstva l. 1910, 1921 in 
1931 

 

 

 1  9  1  0 % 1  9  2  1 % 1  9  3  1 % 

ŠTAJERSKA 72.911 14,5 21.786 4,4 12.653 2,3 

Celje 4625 66,8 859 11,1 449 5,9 

 Maribor 22.635 80,9 6.595 21,5 2.741 8,3 

Ptuj 3672 79,3 968 21,8 559 13,1 

Apaško polje 6000 65,0  4847 52,5 2921 30,2 

KRANJSKA 27.885 5,3 16.457 3,5 14.834 2,7 

Ljubljana 6.742 14,5 1.826 3,4 1.729 2,9 

Kočevska (j.otok) 17.016 88,8 12.610 70,5 11.775 65,4 

KOROŠKA  

(Mežiška dolina) 

3076  745 

(okraj Prevalje) 

4,9 1037  

(okraj Dravograd) 

3,2 

PREKMURJE 2079  2540 2,8 1489 1,6 

S K U P A J 106.377 9,4 41.514 3,93 28.998 2,53 

 

Pri prvem popisu prebivalstva v Kraljevini SHS (31. 1. 1921) se je število nemškogovorečih na 

Slovenskem - sedaj so spraševali po maternem in ne več po občevalnem jeziku - "skrčilo" na 

41.514 oseb, torej za okoli 60 %. Njihovo navzočnost kaže tabela.22 Največji absolutni in tudi 

relativni padec nemškogovorečega prebivalstva je bil opazen na Štajerskem, zlasti v mestih 

Celje, Ptuj in Maribor.23 

Po štetju l. 1910 je prebivalstvo z „nemškim občevalnim jezikom“ sestavljalo okoli 10% 

celotnega prebivalstva, po štetju l. 1921 pa vsega nekaj manj kot 4 %, l. 1931 pa 2,53 %.  

 

Glavni razlog  za razliko je  v  načinu ljudskih štetij Avstrije in Kraljevine SHS. Medtem ko so 

pri popisu prebivalstva leta 1921 spraševali po "maternem jeziku", so v Avstriji od leta 1880 

popisovali "občevalni jezik" prebivalstva. Ljudska štetja po "občevalnem jeziku" pa so 

                                                      
22 Največ jih je bilo navzočih na Spodnjem Štajerskem (21.786), na Kranjskem so jih našteli 16.457, v prej 
koroški Mežiški dolini (okraj Prevalje) samo še 717 in v Prekmurju (okraj Murska Sobota) 2540. 
23 V teh treh mestih se je število zmanjšalo za skupaj 22.000 oseb. 
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nagibala rezultat v prid gospodarsko in politično dominantnih skupin, kot so bili zlasti v 

mestih in trgih na Spodnjem Štajerskem ter v koroški Mežiški dolini vse do leta 1918 Nemci.  

Seveda pa velike razlike v številu oseb z nemškim "občevalnim" in nemškim "maternim" 

jezikom niso bile zgolj posledica različnega načina popisovanja prebivalstva. Gre tudi za 

izseljevanja nemškega prebivalstva (zlasti izobraženega meščanstva, ki je bilo z ukrepi oblasti 

ob eksistenco) in za zavestne težnje slovenskih oblasti, da bi se številni nemškomisleči 

posamezniki, oz. za nemštvo navdušeni posamezniki (t.i. "nemškutarji"), pritegnili nazaj k 

slovenstvu. Kljub novemu kriteriju maternega jezika so namreč pri popisu leta 1921 za 

Nemce šteli samo tiste, ki so bili Nemci po svojih starših, pripadnosti k nemškemu 

maternemu jeziku pa niso priznavali tistim, ki so bili po ugotovitvah popisovalcev 

slovenskega izvora, pa so se iz katerihkoli razlogov odločili za nemško nacionalno in kulturno 

zavest.  

Vendar to ne velja za vsa nemška območja enako. Na Kočevskem je znižanju števila Nemcev 

pomembno pripomoglo njihovo izseljevanje iz gospodarskih razlogov. V demografskem 

pogledu je bil nemški agrarni otok na Kočevskem tudi po 1. svetovni vojni še vedno (čeprav v 

manjši meri) območje tradicionalnega nemškega izseljevanja. 

Lahko ugotovimo, da gre pri statističnem upadanju za dve popolnoma različni vrsti 

prebivalstva, ki se je zapisalo k nemškemu občevalnemu jeziku l. 1910. Na eni strani gre za 

agrarno nemško prebivalstvo Apaške ravnine in Kočevske, pri katerem so se v bistvu 

nadaljevali trendi upadanja še iz časov pred prvo svetovno vojno, na drugi strani pa gre za 

drastično upadanje števila nemških prebivalcev v štajerskih mestih, trgih ter v Ljubljani.24  

Popis prebivalstva leta 1931 je v Dravski banovini naštel le še 28.998 prebivalcev z nemškim 

maternim jezikom (od tega 25.054 jugoslovanskih državljanov in 3944 tujcev, zlasti 

Avstrijcev).25  

Z zavezniškimi velesilami je morala Kraljevina SHS podpisati  posebno pogodbo o zaščiti 

narodnih manjšin. Tudi Svet pariške mirovne konference je  Nemcem v Kraljevini SHS (tako 

kot številnim drugim manjšinam v srednji Evropi) zagotovil minimalno manjšinsko varstvo. 

Nova država se je s senžermensko in trianonsko mirovno pogodbo zavezala ščititi manjšine, 

                                                      
24 Tako je število „Nemcev“ na tedanjem slovenskem ozemlju upadlo za okoli 60 %, na Kočevskem pa kljub 
upadu celotnega števila prebivalcev (za okoli 7 %), le za 26 % manjše.  
25 Toda statistična asimilacija vseeno ni bila tako obsežna, kot je navajala nemška politična publicistika. Kajti  
interne ugotovitve statističnega urada Kulturbunda v Sloveniji iz januarja 1941, da živi na Slovenskem 28.075 
Nemcev (folksdojčerjev), se namreč precej približujejo rezultatom popisa prebivalstva iz leta 1931. 
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ki se po rasi, jeziku ali veri razlikujejo od večine prebivalstva. Z zavezniškimi velesilami pa je 

morala podobno kot Češkoslovaška, Poljska, Romunija in Grčija podpisati posebno pogodbo 

o zaščiti narodnih manjšin. Z njo  bi morala zagotavljati vsem državljanom enake državljanske 

in politične pravice, enak dostop do javnih služb, poklicev ter svobodno uporabo jezika 

manjšin v javnem življenju. Država se je obvezala, da bo uredila tudi javno manjšinsko šolstvo 

v jeziku manjšin, seveda tam, kjer živi zadostno število pripadnikov manjšine. Manjšinam je z 

njo priznavala, da ob svojih stroških ustanavljajo, upravljajo in nadzirajo dobrodelne, verske, 

socialne zavode in šole, kjer lahko svobodno rabijo jezik manjšin.  V notranjem pravnem redu 

Jugoslavije pa so bile  pravice nacionalnih manjšin zagotovljene le na osebni ravni in ne na 

skupinski, kar pomeni, da nacionalne manjšine niso bile priznane kot pravna oseba 

notranjedržavnega prava, manjšinsko varstvo je bilo dolžnost države do vseh prebivalcev in 

državljanov.26 Kljub temu, da je bilo s pogodbo določeno, da bo Jugoslavija poglavitne člene 

mirovne pogodbe priznala kot temeljne zakon oziroma, da jih bodo upoštevali tudi drugi 

zakoni in uredbe manjšinska zaščita ni prišla niti v vidovdansko ustavo iz l. 1921 niti v 

oktroirano ustavo iz l. 1931.27 Slednja narodnostnih manjšin niti ni omenjala. Tudi  izvajanje 

določil pogodbe je bilo v praksi vse do druge svetovne vojne močno pomanjkljivo. 28 

 

Na odnos oblasti in večinskega prebivalstva do nemške manjšine v Jugoslaviji  so odločilno 

vplivali germanizacijski pritiski in privilegiran položaj predstavnikov nemške narodnosti v  

času avstroogrske monarhije. Vse do zloma AO so bili Nemci na vodilnih mestih v državni 

upravi in administraciji, na ključnih položajih v gospodarstvu itd.  

 Postopke oblasti, predvsem šolskih oblasti med obema vojnama, so nekateri nemški avtorji 

označevali kot slovenizacijo nemške manjšine. Vendar je te spremembe v novi jugoslovanski 

državi moč razlagati tudi kot prizadevanje po odstranitvi posledic raznarodovanja iz časa 

Avstroogrske monarhije. Reasimilacijska jugoslovanska politika se je kazala v ukinjanju 

nemških privatnih šol in redukciji nemškega pouka na manjšinske oddelke na državnih šolah, 

                                                      
26  Medtem ko so nekatere podpisnice načela mirovnih pogodb začele udejanjati v praksi (Avstrija in 
Češkoslovaška republika sta svoje obveznosti celo uredili – po načelu reciprocitete -  s posebnimi pogodbami), 
je bilo v Jugoslaviji drugače. 
27 V vidovdanski ustavi se je na manjšine nanašal le 16. člen, ki je “manjšinam drugega plemena in jezika” 
načelno zagotavljal pravico do šolstva v maternem jeziku ob pogojih, ki jih predvideva zakon). Zakon o javnih 
šolah pa je izšel šele l. 1929. 
28 Biber. Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933 – 1941, 30 - 32. 
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ukinitvi večine nemških društev, omejitvi rabe nemščine v javnem življenju in omejitvi 

posedovanja zemljiške posesti v obmejnem pasu. 

Slovenska deželna vlada je sredi decembra 1918 odstavila večino avstrijskih državnih 

uradnikov, učiteljev in profesorjev nemške narodnosti, ki so bili praktično čez noč ob 

eksistenco in so se bili prisiljeni s svojimi družinami odpraviti čez mejo v Avstrijo Hkrati je 

izvajala pritisk na nemške podjetnike, da odpustijo nemške uradnike in delavce. Po nekaterih 

ocenah naj bi šlo za okoli 30.000 oseb.  

Pritisk na nemško manjšino se ni zmanjševal niti v začetku 20. let, predvsem zaradi zapletene 

politične situacije, to je zaradi bojev za severno mejo, pogajanj na mirovni konferenci, 

kasneje priprav na koroški plebiscit, neugoden izid plebiscita in slab položaj koroških 

Slovencev v Avstriji. Vse to so bili razlogi, ki so vzpodbujali različne represivne ukrepe proti 

nemški manjšini. in prispevali, da vse do l. 1921 Nemci na Slovenskem niso uživali skoraj 

nobenih političnih pravic.29 Jugoslovanska politika30 se je do nemške manjšine kazala v: 

• ukinjanju nemških privatnih šol in omejitvi nemškega pouka na manjšinske oddelke 

na državnih šolah ter ukinjanju teh manjšinskih oddelkov. 

• ukinitvi večine nemških društev31,  

• omejitvi rabe nemščine v javnem življenju in  

• omejitvi posedovanja zemljiške posesti v obmejnem pasu.  

 

V primerjavi z drugimi nemškimi skupinami v državi so imeli Nemci v Sloveniji kljub svojemu 

majhnemu številu, razmeroma gospodarsko najtrdnejši in zelo pomemben položaj. Po 

izgubljenem koroškem plebiscitu l. 1920 je okoli 100.000 Slovencev ostalo zunaj meja 

Jugoslavije v Avstriji. Ob nerešenem slovenskem narodnem vprašanju, usodi koroških 

                                                      
29 V odnosu so nemštva na Slovenskem lahko opazimo tri značilnosti: na eni strani  ideja maščevalnosti za 
germanizatorske pritiske izpred prve svetovne vojne in strah pred tem, da bi nemštvo utegnilo ogroziti 
slovenske narodne interese in na drugi strani zakonitost in upoštevanje narodne enakopravnosti. A za prva 
povojna leta lahko rečemo, da je duh maščevalnosti prevladal nad čutom za pravičnost. 
30 Germanizacijski pritiski in privilegiran položaj predstavnikov nemške narodnosti v Avstroogrski monarhiji na 
mnogih področjih, je v novonastali jugoslovanski državi prav gotovo vplival na odnos oblasti in večinskega 
prebivalstva do nemške manjšine v njej. Postopke oblasti, predvsem šolskih oblasti med obema vojnama, so 
nekateri nemški avtorji označevali kot slovenizacijo nemške manjšine. Vendar je te spremembe v novi 
jugoslovanski državi moč razlagati tudi kot prizadevanje po odstranitvi posledic raznarodovanja iz časa 
Avstroogrske monarhije.  
31 Narodna vlada SHS je razpustila  podružnice Deutscher Schulverein in Südmark ter vsaj začasno ukinila večino 
nemških društev. Številna nemška društva so nato v prvih letih obstoja Jugoslavije doživljala menjajočo se 
usodo. Jugoslovanske oblasti so marca 1919 razpustile nemški narodni svet  za Kočevje in zaplenile njegovo 
premoženje. 
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Slovencev, nezadovoljstvu slovenskih Nemcev ob izgubi politične oblasti, njihovi neokrnjeni 

gospodarski moči in težnjah po reviziji meje,  so odnose tako na notranjem kot na zunanjem 

področju med Jugoslavijo in Avstrijo označevala nenehna trenja okrog manjšinskega 

vprašanja.  

 

Ko so v letih 1924/25  jugoslovanske oblasti izvedle več ukrepov proti nemški manjšini 

(razpust osrednje nemške kulturne organizacije Schwäbisch-deutscher Kulturbund z 

obrazložitvijo, da je to povračilni ukrep zaradi preganjanja Slovencev na Koroškem - od 132 

krajevnih skupin je bila le ena (v Kočevju) na Slovenskem -  ter zaplemba njenega 

društvenega premoženja, z utemeljitvijo, da je začela politično delovati, prevzem t.i. Celjske 

oz. Nemške hiše v Celju, razpust šolskega in čitalniškega društva v Kočevju), so začeli 

predstavniki nemške manjšine prizadevanja za čimprejšnjo ureditev manjšinskega vprašanja 

v Sloveniji in Avstriji po načelu recipročnosti, v skladu z načelom kulturne avtonomije. A na 

tej poti je bilo vse preveč ovir in do recipročne ureditve manjšinskih problemov v obeh 

državah nikoli ni prišlo. Ko je l. 1928 postalo jasno, da kulturna avtonomija za koroške 

Slovence nikoli ne bo uresničena in, da bo tudi pot do kulturne avtonomije za Nemce v 

Jugoslaviji in Sloveniji zelo težka, se je politično vodstvo Nemcev v Sloveniji samo začelo 

odmikati od načela reciprocitete in poskušalo izboljšanje položaja nemške manjšine doseči 

po drugi poti. Aprila 1929 objavljena Spomenica o položaju Nemcev v Sloveniji, ki je 

opozarjala na protinemške ukrepe jugoslovanskih oblasti po l. 1918, je imela namen vplivati 

na manjšinsko razpravo pred Društvom narodov. Leta 1930 so na Društvo narodov naslovili 

posebno peticijo zaradi Nemške hiše v Celju. Pritožbe slovenskih Nemcev je podprlo zvezno 

vodstvo Švabsko - nemškega Kulturbunda in opozorilo jugoslovansko vlado, da oblasti v 

Sloveniji kršijo manjšinsko pogodbo. Zaradi zunanjepolitičnega približevanja Nemčiji, so se l. 

1930 jugoslovanske oblasti odločile spremeniti svojo manjšinsko politiko in je ta vse do srede 

tridesetih let, ko se je njen položaj začel slabšati, bila deležna primerne zaščite. 32  

 

V začetku druge polovice 30. let so predstavniki nemške manjšine v Sloveniji poskušali oživiti 

idejo o recipročni ureditvi manjšinske problematike v Sloveniji in Avstriji. Akcijo so sedaj 

vodili kočevski Nemci (spomenica ministrskemu predsedniku dr. Milanu Stojadinoviću z 

                                                      
32 Več o tem: Zorn, Tone. »Kulturna avtonomija za koroške Slovence in nemška manjšina v Sloveniji med 

obema vojnama.« Zgodovinski časopis, 1974/3 – 4, 347-366. 
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zahtevami po večjih pravicah na šolskem področju avgusta 1935, objava temeljnih načel za 

ureditev  položaja obeh manjšin novembra 1935). Pri tem so predstavniki obeh manjšin 

nenehno tesno sodelovali in se avgusta 1937 sporazumeli o dokončnem besedilu spomenic, 

ki so ju potem ločeno naslovili na oblasti v Sloveniji in na Koroškem, a nato zaman čakali na 

odgovor političnih oblasti z Dunaja in Beograda. Zaradi naraščajoče nacistične usmeritve in 

iredentističnih teženj takšni poskusi bili obsojeni na neuspeh.33 

 

Šolske razmere so bile na posameznih območjih, na katerih so živeli Nemci v Jugoslaviji,  

različne. Za razliko Slovenije, ki je ob vključitvi v jugoslovansko državo imela na voljo visoko 

razvito nemško šolsko organizacijo z otroškimi vrtci, osnovnimi, srednjimi, obrtnimi, 

privatnimi šolami in učiteljskimi seminarji, lahko o izgrajenem šolskem sistemu na drugih 

nemških območjih komajda govorimo. V procesu stalne madžarizacije pred prvo svetovno 

vojno, so Nemci v Vojvodini (z madžarsko šolsko zakonodajo iz l. 1907) izgubili vse svoje 

vzgojne ustanove. Ohranilo se je le majhno število verskih (konfesionalnih) ljudskih šol, 

večinoma v evangeličanskih občinah. Podobno je bilo tudi na Hrvaškem, kjer  avtonomna 

hrvaška šolska zakonodaja ni bila brez teženj asimilirati druge narode, a vendar nemških šol 

ni zatrla. 

 

V Vojvodini so jugoslovanske oblasti poskušale Nemce pridobiti za novo državo tako, da so v 

madžariziranih šolah z nemškimi učenci, v otroških vrtcih in drugih vzgojnih ustanovah uvedli 

nemški jezik. Tudi na obeh gimnazijah je bil zopet uveden nemški učni jezik, dovoljena je bil 

ustanovitev nove realne gimnazije in celo zaposlitev učnega osebja iz Avstrije oz. Nemčije. 

Odprli so nove ljudske in meščanske šole, ustanovili so se številni nemški časopisi. 

Največja in za manjšino najbolj boleča razlika med zaščito po mirovni pogodbi ter prakso na 

drugi strani je bila na področju šolstva. Narodna vlada Slovenije je kmalu (16. 11. 1918) po 

prevzemu oblasti odločila, da je slovenščina učni jezik na vseh šolah in da se nemščina kot 

obvezni učni predmet odpravi ter se lahko obdrži le kot neobvezni učni predmet. Ob 

zadostnem številu šoloobveznih otrok so bile  manjšinam zagotovljene manjšinske šole z 

                                                      
33 Biber. Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933 – 1941, 103 - 105; Suppan, Arnold. »Zur Lage der Deutschen in 

Slowenien zwischen 1918 und 1938.« V: Geschichte der Deutschen im Bereicht des heutigen Slovenien 1848-
1941, ur. Helmut Rumpler in Arnold Suppan. Wien/München: Verlag für Geschichte und Politik/Oldenbourg, 
1988, 222 - 224; Cvirn, Janez. »Nemci na Slovenskem (1948-1941)«. V: Nemci na Slovenskem 1941-1955, ur. 
Dušan Nečak, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, 93 - 95. 
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državnim jezikom kot obveznim predmetom. Enak pogoj je veljal tudi za zasebne 

drugojezične šole s pravico javnosti.34  

Na osnovi posebne manjšinske šolske zakonodaje potem v Kraljevini SHS oz. Kraljevini 

Jugoslaviji so v Sloveniji začeli ukinjati in zmanjševati nemške šole na osnovnošolski in 

srednješolski ravni, ali pa vsaj zmanjševati oddelke.  Pouk na nemških manjšinskih osnovnih 

šolah oziroma oddelkih je bil na podlagi zakonskih določil v prvih štirih razredih v nemščini, v 

slovenskem učnem jeziku pa je potekal poleg obvezne slovenščine še pri zemljepisu, 

zgodovini, petju in telovadbi. Dejansko pa se je delež slovenščine in nemščine kot učnih 

jezikov v teh oddelkih v posameznih razredih in predmetih v istih krajih občasno spreminjal, 

v povprečju pa so bile razmere takšne, da so prvi štirje razredi imeli nemški učni jezik s 

slovenščino kot predmetom, višji štirje, kasneje le 7. in 8. razred, pa slovenski učni jezik z 

nemščino kot predmetom. Pouk slovenščine se je začel v tretjem razredu.35 Največ osnovnih 

šol oziroma oddelkov z nemškim učnim jezikom je bilo na Kočevske ki je bilo jezikovni otok z 

najbolj strnjenim nemškim prebivalstvom. Tako strnjenega nemštva ni bilo niti v mestih in 

trgih, niti na apaškem polju ali v severozahodnem delu Prekmurja.36  Leta 1925 so spodnjo 

mejo za odprtje manjšinskih oddelkov na osnovnih šolah znižali na 30 učencev,37 enako 

število je zahteval tudi Zakon o narodnih šolah iz leta 1929, ki pa je izjemoma dopuščal tudi 

25 otrok.38   

 

Glede določanja "pristnosti" nemških učencev je od l. 1921 veljalo  načelo, da se v nemške 

manjšinske razrede sprejmejo le tisti, ki so v resnici otroci nemških staršev.39 Šolske oblasti 

so zastopale stališče, da sodijo otroci iz mešanih zakonov v slovenske oddelke in da morajo 

pripadniki manjšine dokazati svojo narodno pripadnost. Merilo za določanje je bila tudi 

slovenska ali neslovenska oblika priimkov (t.i. imenska analiza). Po zaupni odredbi 

ministrstva za prosveto leta 1930, ki je nemški manjšini omogočala ugodnosti, kakršnih 

                                                      
34 Ur. l. Narodne vlade SHS v Ljubljani, št. 10-109 z dne 20. 11. 1918, 20. 
35 Vovko, Andrej. »Nemško manjšinsko šolstvo na Slovenskem v obdobju stare Jugoslavije.« Zgodovinski 

časopis, 1986/ 3, 317. 
36 Vovko, »Nemško manjšinsko šolstvo«, 316. 
37 Otvoritev vzporednice za učence drugih narodnosti. Odlok ministrstva za prosveto z dne 18. 6. 1925. V: Fink, 

Fr. Zbirka važnejših novih naredb in odredb za osnovne in meščanske šole in učiteljišča v Sloveniji. 5. zvezek, 
Ljubljana: Slovenska šolska matica, 1926, 124.  

38 Pavle Flere: Zakon o narodnih šolah s kratko razlago in stvarnim kazalom ter z dodatkom predpisov drugih 
zakonov, ki so v zvezi z zakonom o narodnih šolah, Ljubljana 1929, str. 45. 

39 Sprejemanje šolske mladine v nemške šole. Razpis višjega šolskega sveta z dne 27. 6. 1921. V: Fink. Zbirka 
važnejših naredb, 2. zvezek, 72.  
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druge manjšine niso imele (posledica peticije v zadevi z Nemško hišo, približevanje 

Jugoslavije k Nemčiji), so t.i. imensko analizo ukinili in  vpisovali otroke v nemške manjšinske 

šole na podlagi izjav staršev, družinski občevalni jezik pa je postal odločujoče merilo za 

ugotovitev narodne pripadnosti. Vpis so opravile posebne komisije, v katerih sta bila po dva 

zastopnika države in manjšine. Ob neenotnem mnenju je odločala želja staršev. Določeno je 

bilo tudi, da je v nemških oddelkih nemščina učni jezik tudi v prvem in drugem razredu višje 

osnovne šole.40 Nemški manjšini so bile na področju šolstva v letih 1930 - 1933 odobrene 

tudi druge koncesije. 

 

Od začetka 30. letih se je položaj nemškega šolstva izboljševal. Izdane so bile 4 temeljne 

uredbe, (izdane v letih 1930 – 1933), odobrene so bile tudi druge koncesije in položaj na 

šolskem področju se je vsaj v formalno - pravnem pogledu za nemško manjšino izboljšal. 

Prepovedana je bila analiza priimkov, za vpis v nemške manjšinske razrede sta bila odločilna 

izjava staršev in družinski jezik, nemški učni jezik v ljudskih šolah so vpeljali tudi za peti in 

šesti razred, (v petem in šestem pa je bilo potrebno zemljepis in zgodovino predavati v 

državnem jeziku), otroci iz mešanih zakonov, kjer je bil oče pripadnik enega od narodov 

Jugoslavije so morali obiskovati redne šole z državnim učnim jezikom.41 Te koncesije so dobili 

le Nemci, druge narodnostne manjšine pa ne.42 Posebno koncesijo je vlada Nemcem 

namenila z dovolitvijo privatnega nemškega učiteljišča,43 kjer so poučevali profesorji iz 

Nemčije, saj je zakon prepovedoval ustanavljanje privatnih vseučiteljišč. Razumljivo so Nemci 

                                                      
40 Ostanek, France. Manjšinske šole na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1970, 636. 
41 Imensko analizo so ukinili po zaupni odredbi ministrstva za prosveto leta 1930 (posledica peticije v zadevi z 
Nemško hišo, približevanje Jugoslavije k Nemčiji), in  vpisovali otroke v nemške manjšinske šole na podlagi izjav 
staršev, družinski občevalni jezik pa je postal odločujoče merilo za ugotovitev narodne pripadnosti. Vpis so 
opravile posebne komisije, v katerih sta bila po dva zastopnika države in manjšine. Ob neenotnem mnenju je 
odločala želja staršev. Določeno je bilo tudi, da je v nemških oddelkih nemščina učni jezik tudi v prvem in 
drugem razredu višje osnovne šole. 
Pouk na nemških manjšinskih osnovnih šolah oziroma oddelkih je na podlagi zakonskih določil bil v prvih štirih 
razredih v nemščini, v slovenskem učnem jeziku pa je potekal poleg obvezne slovenščine še pri zemljepisu, 
zgodovini, petju in telovadbi. Dejansko pa se je delež slovenščine in nemščine kot učnih jezikov v teh oddelkih v 
posameznih razredih in predmetih v istih krajih občasno spreminjal, v povprečju pa so bile razmere takšne, da 
so prvi štirje razredi imeli nemški učni jezik s slovenščino kot predmetom, višji štirje, kasneje le 7. in 8. razred, 
pa slovenski učni jezik z nemščino kot predmetom. Pouk slovenščine se je začel v tretjem razredu. 
42 Kljub temu, da je nemška manjšina imela na šolskem področju večje ugodnosti od drugih manjšin, in da so se 
te formalno-pravno večale, je osnovna značilnosti nemškega manjšinskega osnovnega šolstva na Slovenskem 
med obema vojnama  upadanje števila oddelkov in njihovo ukinjanje, hitreje na srednji stopnji, počasneje na 
osnovni. 
43 Osnovano oktobra 1931 v Zrenjaninu in jeseni 1933 premeščeno v Novi Vrbas. 
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te koncesije (olajšave) dobili šele, ko so se pridružili vladni stranki in sklenili z njo volilne 

sporazume.44 

Tudi številčno se je položaj nemškega šolstva izboljšal. Sredi 20. let je delovalo v Jugoslaviji 

171 nemških šol, v začetku 30. let (1932) pa je število preseglo 200 (203). Močno je poraslo 

tudi število nemških učencev vključenih v te šole (od 32.000 na 41.000). A še vedno je 

četrtina otrok ostala zunaj nemških šol.45 

Toda saj za Slovenijo lahko ugotovimo, da se je v tridesetih letih  nemško manjšinsko šolstvo 

v Sloveniji še naprej krčilo, najbolj v 2. polovici 30. let in to kljub temu, da je bilo to obdobje, 

                                                      
44 Tudi l. 1931 osnovan poseben šolski fond Schulstiftung der Deutschen des Königreiches Jugoslawien 
namenjen za vzdrževanje številnih privatnih otroških vrtcev, opismenjevalnih tečajev in privatnega učiteljišča, 
so jugoslovanske oblasti odobrile šele čez dve leti, ko so Nemci umaknili peticijo pri Društvu narodov zaradi 
zaplembe Nemške hiše Deutsches Haus v Celju. Kot odškodnino je vlada šolskemu fondu plačala pol milijona 
dinarjev in fond je tudi kasneje dobival redno letno subvencijo. 

45 Število nemških manjšinskih šol in oddelkov ter učencev za l. 1932 po posameznih banovinah nam kaže 
naslednje tabela. Od 52.415 učencev nemške narodnosti v (nižjih in višjih) osnovnih šolah, jih je bilo več kot tri 
četrtine (78 %) vključenih v nemške manjšinske šole. Teh je bilo 203, ki so štele skupaj 790 oddelkov z nemškim 
učnim jezikom. V primerjavi z l. 1925 je naraslo tako število šol, kot število učencev. 

Pregled števila nemških manjšinskih ljudskih šol, učencev in učiteljev po oblasteh v šolskem letu 1925/26 

 

OBLAST ŠOLE UČITELJI UČENCI 

Mariborska 14 6 1.102 

Ljubljanska 10 22 1.432 

Bačka 76 269 13.022 

Beograjska 39 166 6.134 

Vrbaska 4 11 490 

Zagrebška 1  170 

Osješka 4  2.908 

Podonavska 10 60 2.504 

Sremska 11 15 3.921 

Tuzelska 1 2 265 

Ostale banovine  6 118 

SKUPAJ 171 584 32.069 

 
Pregled števila nemških manjšinskih ljudskih šol in oddelkov ter števila učencev nemške narodnosti v njih po 
banovinah, stanje 15. 5. 1932 
 

BANOVINA ŠOLE ODDELKI UČENCI 

Dravska 35 46 2031 

Savska 46 65 3204 

Vrbaska 4 10 613 

Drinska 2 6 263 

Dunavska 114 629 33.606 

uprava mesta Beograd 2 34 1352 

SKUPAJ 203 790 41.069 (od 52.415) 
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ko so jugoslovanske oblasti vzdrževale prijateljske stike z nemško državo in so bili pripadniki 

nemške manjšine deležni posebne zaščite. Vzporedno s številom učencev je upadalo tudi 

število učiteljev in profesorjev Če je v začetku 30. let delovalo še 36 manjšinskih šol, jih je čez 

10 let, le še 14.46 Večina jih je bila na Kočevskem, kjer je bilo nemško prebivalstvo najbolj 

strnjeno.47 

Manj ugodno je bilo stanje v gimnazijah. Leta 1932 so le v Donavski banovini delovale 

nemške paralelke na 4 nižjih gimnazijah. V njih je bila vključena le desetina od okoli 1800 

nemških dijakov v Jugoslaviji, nekaj več kot tretjina pa je obiskovala privatne nemške 

meščanske šole. 48 

Na meščanskih in srednjih šolah v Sloveniji so nemške oddelke postopoma ukinjali, tako, da 

je z l. 1925 zadnja meščanska ali srednja šola izgubila nemški oddelek.49 

 

                                                      
46 V šolskem letu 1930/31 na 36 osnovnih šolah v Sloveniji delovalo še 54 manjšinskih oddelkov, ki jih je 
obiskovalo 1.841 učencev, jih je bilo v šolskem letu 1940/41 na 14 osnovnih šolah le še 18 (s 700 učenci). Kljub 
temu, da so prosvetne oblasti in nekateri avtorji (Ostanek) ukinjanje nemških oddelkov  pojasnevali z 
zniževanjem števila učencev nemške narodnosti (novembra 1935 je bilo na Slovenskem 2287 učencev nemške 
narodnosti, novembra 1939 pa 2036), je dejstvo, da je samo v obdobju 1935 - 1940 bilo na Kočevskem 
ukinjenih 15  nemških oddelkov, za kar je vzroke  treba iskati tudi v tem, da so banske oblasti l. 1936 od komisij 
za vpis v manjšinske šole zahtevale, da otroke slovenskega pokolenja in v katerih družinah doma govorijo 
slovensko, obvezno vpišejo v slovenske oddelke, dalje dosledno upoštevanje pogojnega cenzusa za manjšinski 
oddelek na šoli in prestavitve nemških učiteljev iz Kočevske in namestitve učiteljev s slabim znanjem nemščine 
ter neupoštevanje otrok tujih državljanov. 
47 V Sloveniji je bilo med obema vojnama največ osnovnih šol oziroma oddelkov z nemškim učnim jezikom prav 
na Kočevskem. Da je bilo na Kočevskem največ nemških šol, je razumljivo, saj je bil kočevski jezikovni otok 
območje z najbolj strnjenim nemškim prebivalstvom. Tako strnjenega nemštva ni bilo niti v mestih in trgih, niti 
na apaškem polju ali v severozahodnem delu Prekmurja.  L. 1923 je bilo na Slovenskem 36 manjšinskih šol, od 
teh na Kočevskem 26 
48 V vseh gimnazijah v državi je bilo 1778 dijakov nemške narodnosti, vendar jih je le desetina študirala v 
nemških paralelkah na 4 nižjih gimnazijah v Dunavski banovini, 671 jih je študiralo na privatnih nemških 
meščanskih šolah v Zagrebu, Apatinu, Bački Palanki, Beli Crkvi, Novem Vrbasu in Novem Sadu. Privatno nemško 
učiteljišče je obiskovalo 94 gojencev. V nemških otroških vrtcij je bilo 3275 otrok, na jugoslovanskih univerzah 
je študiralo 234 visokošolcev nemške narodnosti. 
49 V Sloveniji so po l. 1918 manjšinski nemški oddelki delovali nekaj časa tudi na meščanskih šolah, to je na 
posebni tri ali štiriletni obliki nižje srednje strokovne šole, ki je učence usposabljala predvsem v praktičnih, 
uradniških, trgovskih, obrtniških, gospodinskih ter kmečkih znanjih. Vanjo pa so se vpisovali po končanem 
petem, kasneje četrtem razredu osnovne šole. Tako so nemški oddelki na meščanskih šolah de lovali v Celju in 
na dekliški v Mariboru do 1919. leta,  v deški v Mariboru do l. 1924, v Ljubljani do 1925. leta.  
Na nemških srednjih šolah v Kranju, Novem mestu, Ptuju,  so večinoma že l. 1918 uvedli za učni jezik 
slovenščino namesto nemščine. Državno realko v Ljubljani so že l. 1919 povsem poslovenili in nemške otroke 
prešolali v Maribor. Tudi gimnazija v Celju je tega leta ostala brez nemških oddelkov. V  I. in II. gimnaziji in 
žensem liceju v Ljubljani so nemške oddelke ukinili do l. 1924. Na gimnaziji v Kočevju so ob nastanku države 
odpravili nemške oddelke v višjih razredih, do l. 1922 je postala gimnazija povsem slovenska. V mariborski 
gimnaziji so poleti 1919 ukinili nemške vzporednice, in tudi mariborska realka je z letom 1925 postala 
slovenska. 
Z letom 1925 je zadnja meščanska ali srednja šola zgubila nemški oddelek. 
Podobno kot na meščanskih šolah je bila tudi na gimnazijah in drugih srednjih šolah nemščina med obema 
vojnama poleg francoščine glavni tuji jezik. 
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Na različne načine (z agrarno reformo in sekvestracijo) so skušale slovenske oblasti omejiti 

nemško ekonomsko moč, čeprav ne preveč uspešno, saj so Nemci obdržali obsežno 

veleposest, nepremičnine in vodilno vlogo v nekaterih bančnih zavodih (Mariborski kreditni 

zavod, Posojilnica Ptuj, Ljubljanski kreditni zavod itd).  Na Štajerskem so bili lastniki več kot 

polovice vinogradov, v večjih mestih (Maribor, Celje, Ptuj) pa lastniki med 40 in 60 % 

nepremičnin. Z izjemo  kočevskih Nemcev50 in Nemcev na Apaškem polju, ki so bili pretežno 

kmetje (več kot polovica kočevskih Nemcev se je tudi  izselila v ZDA in druge države), je bila 

nemška manjšina ekonomsko izredno močna.  

Kljub številčni majhnosti in ukrepom države, ki so posegali v premoženjske odnose, so imeli 

Nemci v Sloveniji če jih primerjamo z ostalimi Nemci v državi - gospodarsko najtrdnejši 

položaj.  

Nemška manjšina v Sloveniji, zlasti na Štajerskem je bila ekonomsko izredno močna. Socialna 

sestava slovenskih Nemcev je bila visoko nad jugoslovanskim in tudi slovenskim povprečjem, 

predvsem na Štajerskem. Če je l. 1931 v Jugoslaviji 79 % prebivalstva živelo od kmetijstva, je 

bilo pri Nemcih teh le 14 %.  

 

SOCIALNA SESTAVA DELEŽ V % 

kmetje 14,1 

obrt 25,9 

trgovina 21,7 

svobodni poklici 17,9 

delavci 13,2 

javni uslužbenci, upokojenci 5,6 

industrialci 1,6 

 

K tabeli: Četrtina Nemcev v Sloveniji je živela od obrti, petina od trgovine, nekaj manj kot 

petina od svobodnih poklicev,  13 % je bilo delavcev, nekaj več kot 5 % javnih uradnikov in 

upokojencev, ter 1,6 % industrialcev. 

 

                                                      
50 Več o kočevskih Nemcih glej: Ferenc, Mitja. Kočevska: izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev. 
Ljubljana: Ministrstvo za Kulturo, Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1993. 
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Nemci na slovenskem Štajerskem so v gospodarstvu ohranili svojo moč, ki so jo na drugih 

področjih in območjih že izgubili. 

Glede na povprečje so imeli veliko večji delež pri hišni posesti, obrtnih in trgovinskih 

podjetjih in pri veleposesti. Nemška posest je predstavljala skoraj 2/3 spodnještajerske 

veleposesti. Nemci so imeli v Mariboru 41 % stanovanj in drugih poslopij ter gradbenih 

parcel, v Celju 40 %, na Ptuju skoraj 60 %. Močna je bila nemška vinogradniška posest (skoraj 

polovica vinogradov v okolici Maribora, Ormoža in Slovenske Bistrice in več kot polovica v 

vinogradnih okoliših Haloze, Gornja Radgona je bila v njihovi lasti). Relativno močan je bil 

nemški kapital tudi v denarnih zavodih (v nemških rokah je bil npr. Mariborski kreditni zavod, 

močna opora nemštva je bila hranilnica in posojilnica v Kočevju, dalje Spar- und 

Vorschußverein na Ptuju). Bili so lastniki velikih industrijskih in trgovskih podjetij. Omenimo 

le Kranjsko industrijsko družbo na Jesenicah, Papirnico Vevče, Tovarno usnja na Ptuju, 

tekstilni tovarni v Tržiču in Litiji, pivovarno Union,  Westnovo tovarno emajlirane posode v 

Celju, Hutterjevo tekstilno tovarno v Mariboru, tovarno cementa v Mojstrani, tovarno 

klobukov Universale v Domžalah, Woschnagovo usnjarno v Šoštanju.  Na spodnjem 

štajerskem so bili Nemci lastniki 144 industrijskih obratov, medtem ko je bilo slovenskih le 

131. Mnogo pomembnejši in nevarnejši od absolutne vrednosti nemškega kapitala v 

Sloveniji, zlasti na slovenskem Štajerskem, je bil njegov vpliv na socialno odvisne sloje 

slovenskega prebivalstva, na viničarje, sezonske delavce, na vajence v trgovini in obrti, 

stanovanjske najemnike itd. 

 

Drugačen od položaja nemštva na Štajerskem, je bil položaj na Kočevskem, kjer so bili 

kočevski Nemci predvsem kmetje in mali obrtniki ter trgovci. Industrijsko pa tudi kmetijsko 

nerazvito in pretežno z gozdom pokrito območje ni moglo prehraniti vsega prebivalstva, zato 

so se mnogi že od nekdaj ukvarjali s krošnjarjenjem (kmetijstvo in krošnjarstvo pa sta drug 

drugega izključevala), od konca 19. stoletja pa so se v velikem številu (veliko bolj kot iz drugih 

predelov Slovenije) izseljevali v tujino, predvsem v ZDA, kjer jih je med obema vojnama 

prebivalo več kot v stari domovini. Delovna moč kmetij je postajala vedno šibkejša, kar se je 

odražalo v nazadovanju kmetijstva, predvsem živinoreje. 51 V gospodarskem pogledu je bil 

položaj kočevskih Nemcev bistveno slabši od položaja Nemcev na Štajerskem. 

                                                      
51 Zaradi krošnjarjenja in odhajanja v tujino predvsem ljudi v najbolj delovnih letih, je bilo prebivalstvo bolj kot 
drugod enostransko slojevito. Največ je bilo nedorasle mladine in starejših ljudi. Med delovnimi ljudmi srednje 
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Politično so se Nemci v Sloveniji lahko organizirali šele potem, ko je potekel opcijski rok. 

Zakon o volitvah v ustavodajno skupščino, ki ga je sprejelo leta 1920 začasno narodno 

predstavništvo, ni štel za državljane "onih prebivalcev kraljevine SHS izven Srbije in Črne 

Gore, ki imajo po mirovnih pogodbah z Nemčijo, Avstrijo in Madžarsko pravico opcije za 

svoje nacionalne države" in zato niso imeli volilne pravice. Tako na volitvah v Ustavodajno 

skupščino Nemci niso smeli voliti.  

Brž ko je potekel opcijski rok se je nemška narodna manjšina organizirala tudi politično. V 

Žombolju (Hatzfeld), ki je bil tedaj še na jugoslovanskem ozemlju, je bil 17. 12. 1922 

ustanovni kongres stranke Nemcev (Partei der Deutschen des Königreiches der Serben, 

Kroaten und Slowenen).52 Zavzemal se je za posebni ustavni zakon, ki bi urejal položaj 

nemške manjšine, da bi imel vsak državljan pravico da sam odloča o svoji narodni 

pripadnosti; zahteval je svobodno ustanavljanje nemških šol vseh stopenj, vzgojo učiteljstva, 

svobodno izbiro šol in financiranje šolstva v razmerju s finančnimi prispevki Nemcev, 

svoboden obisk šol v tujini, svobodno uporabo nemškega maternega jezika v ustnih in 

pismenih stikih z oblastmi do ravni okraja. Zahtevali so tudi uporabo nemščine kot uradnega 

jezika v nemških naseljih, kakor tudi na napisnih tablah, nadalje samoupravne pravice občin, 

mest in okrajev kakor tudi številu nemškega prebivalstva ustrezno število nemških 

uradnikov, ustanovitev posebnega nemškega državnega sekretariata, ki bi skrbel za nemške 

gospodarske in kulturne interese, ohranitev nemških krajevnih imen in svobodno rabo 

narodnostnih znakov, splošno, enako in tajno volilno pravico na čistem proporcialnem 

sistemu, enakopravno izvajanje agrarne reforme ne glede na narodnost in prepričanje 

(Nemci so bili zaradi opcijskega roka izvzeti iz razdeljevanja zemlje v okviru izvajanja agrarne 

reforme) in še nekaj zahtev, ki so se navezovale na izboljšanje gospodarskega položaja 

nemških območij. V vodstvo sta bila sprejeta tudi Hans Arko iz Kočevja in Karl Nastko iz 

Maribora. 

Največji uspeh stranke, ki je delovala do l. 1929, je bilo vstop 8 nemških poslancev v 

jugoslovansko skupščino l. 1923.  

                                                                                                                                                                      
starosti so prevladovale ženske. Delovna moč kmetij je postala čedalje šibkejša (če je naprehodu v 20. sto letje 
bilo na kočevski kmetiji nekaj več kot 4 osebe, ji h je bilo v povprečju na Kranjskem skoraj 6).  
52 Za predsednika stranke je bil izvoljen voditelj nekdanje Ungaländisch-Deutsche Voklspartei dr. Ludwig 
Kremling, poslovodeči sopredsednik je postal dr. Stephan Kraft, drugi sopredsednik pa Hans Moser. 
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Na državnozborskih volitvah l. 1923, 1925 in 1927 je stranka dobila od 43.415 do 49.849 

glasov in 8, 5 oz. 6 mandatov. V skupščini so stranko, razen ene izjeme, predstavljali le 

poslanci iz Vojvodine. Stranka je tu dobila namreč med 17 % in 14 % vseh oddanih glasov. V 

Hrvaški in Slavoniji sicer stranki ni uspelo nikoli izvoliti svojega kandidata, je pa neprestano 

krepila svojo moč. Tu so v volilnih okrožjih dobili med 0,7 in 1,5% vseh oddanih glasov. V 

Sloveniji so kandidati stranke Nemcev nagovarjali predvsem volilce v volilnem okrožju 

Maribor - Celje. Kočevski Nemci so namreč v ljubljanskem volilnem okrožju imeli lastno 

stranko.  

Voditelji nemške manjšine so hitro uvideli, da (v državi, v kateri je nacionalno vprašanje 

postalo od prvega dne trajna kost za politične spopade), svoj program lahko ustvarijo le s 

pogodbami z vodečimi političnimi močmi. Nemška stranka je zato vseskozi podpirala vladne 

stranke, vendar to sodelovanje ni bilo tesno. Kritike in zahteve nemških poslancev so 

predstavniki vlade zavračali s splošno trditvijo, da Nemci uživajo v Jugoslaviji več pravic kot 

pod Madžari, kar je tudi ustrezalo resnici. Stranka je imela svoj poslanski klub in pravico 

sodelovanja v skupščinskih odborih. Delo stranke je vodil poslevodeči predsednik dr. Stephan 

Kraft. Z uvedbo šestojanuarske diktature je bila tako kot ostale stranke osnovane na 

nacionalni podlagi, razpuščena. Na kasnejših volitvah v 30. letih so nemški poslanci 

kandidirali le še na vladnih listah,53 in imeli enega ali dva poslanca in enega senatorja; dr. 

Stephana Krafta in kasneje dr. Moserja, v senatu pa jih je zastopal dr. Georg Grassl, 

ustanovitelj KB v Jugoslaviji in funkcionar mnogih nemških organanizacij. 

 

V Sloveniji je novonastali položaj v  za Nemce v Sloveniji  pomenil velik šok, saj so izgubili 

privilegiran položaj, ki so ga dolgo imeli v Avstro – ogrski54, vendar so se kljub temu začeli 

relativno hitro  politično organizirati. Oblasti so najprej dovolile ustanovitev politične 

                                                      
53 8. 11. 1931 je bil ponovno izvoljen samo dr. Kraft, novembra 1932 se mu je v skupščini pridružil kot 
nadomestni poslanec Resellija, ki je odložil mandat še dr. Moser. V senat je bil imenovan dr. Georg Grassl. 
54 Kakor v deželnih zborih je bil tudi v državnem zboru volilni sistem v Avstriji takšen, ki je favoriziral Nemce in 
Slovencem, ki so v avstrijski polovici države predstavljali manj kot 5 % prebivalstva dajal neneakopravno in 
nesorazmerno zastopstvo. Tako je bilo npr. na Kranjskem 94 % prebivalcev s slov. občevalnim jezikom, v 
deželnem zboru pa so imeli do volilne reforme l. 1908 manj kot 70 % poslancev.  
Leta 1907 je npr. za  državnozborske volitve l. 1907 prišlo do oblikovanja narodnostno homogenih vo lilnih 
okrajev. Nemški poslanci so dosegli potrditev posebnega nemškega volilnega okraja na Kranjskem, katerega 
meje so bile določene mimo običajnih pravil. Volilni okraj je obsegal vse občine, ki so imele po statistiki 
občevalnega jezika l. 1900 nemško večino, ne glede na meje sodnih okrajev. 21 občinam v kočevskem sodnem 
okraju so tako pridružili še 4 iz žužemberškega (Smuka), novomeškega (Črmošnjice, Poljane) in črnomaljskega 
sodnega okraja (Planina).  
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organizacije konservatovno in katoliško usmerjenih kočevskih Nemcev (Kočevsko kmečko 

stranko, Gottscheer Bauernpartei, 20. 11. 1921, ki je bila do uvedbe diktature osrednja 

politična organizacija Nemcev na Kočevskem. Stranko je vodil župnik Josef Eppich iz Stare 

Cerkve. Kot podzveza se je stranka priključila k l. 1922 v Žombolju ustanovljeni Stranki 

Nemcev. Ustanovitev Političnega in gospodarskega društva Nemcev v Sloveniji s sedežem v 

Mariboru (Politischer und wirtschlaftlicher Verein der Deutschen in Slowenien) je oblast 

dovolila skoraj leto dni kasneje. Društvo si je prizadevalo za uveljavitev primerne zaščite 

nemške manjšine, predvsem na šolskem področju in za prepričevanje slovenske javnosti, da 

je nacionalizem v nasprotju z gospodarskimi in civilizacijskimi nameni moderne države. 

Delovalo je do uvedbe diktature.  

Nemci  so se prvič lahko udeležili parlamentarnih volitev šele leta 1923 in so nato sodelovali 

tudi še na preostalih dveh volitvah do uvedbe diktature. Nemška lista je bila v prvih treh 

volitvah vložena le v štajerskem volilnem okrožju, okrožju Maribor - Celje. Poslanca je dobila 

le na prvih volitvah, ko je kandidat nemške stranke Franz Schauer (izdajatelj Cillier Zeitung) 

prejel 6% glasov volilnih udeležencev (5981 glasov) in bil kot predstavnik tretje najmočnejše 

stranke55 izvoljen za državnega poslanca, pri drugih dveh volitvah pa je bilo število glasov za 

nemška poslanca premalo. Pri volitvah l. 192556 je Schauer prejel le 4% glasov (4.362 glasov 

volilnih upravičencev, l. 1927, pa se je število glasov za nemškega kandidata dr. Lotharja 

Mühleisna spet približalo stanju iz leta 1923, a mu kljub temu ni uspelo dobiti mandata za 

državni zbor.57  

V ljubljanskem volilnem okrožju pa so kočevski Nemci za razliko od štajerskih Nemcev niso 

nastopali s svojo kandidatno listo. Razlog je v tem, da bi morala stranka Gottscheer Bauern 

Partei za lastnega kandidata pri skupščinskih volitvah dobiti najmanj 6.000 glasov, toliko pa 

nemških volilcev na Kočevskem ni bilo.58 Zato je sklepala volilne sporazume s SLS.  

V tridesetih letih je kočevska narodna skupnost vselej podpirala kandidate vladne liste.  

ne glede na to, da so leta 1931 in 1935 vladno listo v Sloveniji predstavljale liberalne stranke, 

leta 1938 pa SLS, vključena v JRZ.59  

                                                      
55 Čeprav le-ta ni presegla t.i. eliminacijskega količnika 6000, s katerim so favorizirali velike stranke. 
56 Volitve so bile v znaku hudega volilnega terorja Pašić-Pribičevićeve vlade. 
57 Na volitvah je namreč prejel 5.790 glasov ali 6% glasov volilnih udeležencev, kljub temu pa (podobno kot na 
volitvah 1925) nemški stranki (zaradi eliminacijskega količnika) ni uspelo dobiti mandata za državni zbor. 
58 Bilo jih je manj kot 2000. 
59 Leta 1931 so nemški volivci na Kočevskem glasovali za Živkovičevo vladno kandidatno listo, ki jo je v okraju 
Kočevje predstavljal dr. Ivan Pucelj iz Velikih Lašč, ki je bil tudi izvoljen. Njegov namestnik je postal kočevski 
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Večji uspeh kot na državnozborskih so imeli Nemci na občinskih volitvah, zlasti v 

spodnještajerskih mestih, kjer so dosegali močno zastopanost v občinskih svetih.60  

Pri edinih volitvah v oblastne skupščine l. 1927 so kočevski Nemci (s 1740 glasovi) izvolili za 

poslanca skupščine ljubljanske oblasti Josefa Eppicha, vodjo Kočevske kmečke stranke61 v 

mariborski skupščini pa so Nemci dobili en nadomestni mandat in to dr. Lotharja Mühleisna 

na listi Političnega in gospodarskega društva Nemcev v Sloveniji. 

Nemci v Sloveniji so dali pobudo za ustanovitev Nemške lige za Društvo narodov (Liga der 

Deutschen des Königreiches Jugoslawien für Völkerbund ind Völkerverständigung,, ki je bila 

po začetnih težavah odobrena januarja 1928. Sodelovala je na Evropskem kongresu 

nacionalnosti in v Zvezi nemških narodnostnih manjšin Evrope. Njen predsednik je bil dr. 

Stephan Kraft. Po šestojanuarski diktaturi je Liga Nemcem v Jugoslaviji služila kot 

nadomestek za politično organizacijo. A ko so nacisti  med jugoslovanskimi Nemci utrdili svoj 

                                                                                                                                                                      
Nemec dr. Hans Arko.  Na naslednjih volitvah leta 1935 so kočevarski volivci volili dr. Ivana Lovrenčiča na 
Jevtičevi vladni listi, ki je zmagal v kočevskem okraju in v vseh 6 "nemških" občinah  kočevskega okraja, razen v 
občini Kočevje. Ob zadnjih parlamentarnih volitvah pred 2. svetovno vojno l. 1938, se je nemška skupnost na 
Kočevskem odločila podpreti vladno listo dr. Milana Stojadinovića, ki je v "nemških" občinah na Kočevskem 
premočno zmagala.  
60 Na občinskih volitvah leta 1924 so v Mariboru dobili okoli 21% glasov, na Ptuju 34% in v Celju (v koaliciji s SLS) 
kar 41% glasov. Pri novih občinskih volitvah v letu 1927/28 pa so v Sloveniji izvolili 105 nemških občinskih 
odbornikov in absolutno večino so dobili v občinah Apače, Fikšinci, Radlje in Sladki vrh, precej odbornikov pa še 
v občinah Konjice, Kočevje, Ptuj, Rogaška Slatina, Sv. Lovrenc, Šoštanj, Vitanje in Slovenj Gradec. V Celju so bili v 
32-članski občinski odbor izvoljeni štirje pripadniki manjšine, v mariborskem 41-članskem odboru pa jih je bilo 
le še pet. 
61 Januarja 1927 so bile edine volitve v oblastne skupščine. V ljubljanski oblasti je bilo 13 srezov, volili pa so 53 
poslancev (SLS 40, SDS 6, Pucljeva lista 4, Radič 1, socijalisti 1 in Nemci 1). V kočevskem srezu so volili 4 
poslance. Bilo je 5 kandidatnih list: SLS, demokrati, Pucljeva stranka in Radikalna stranka. Ker sta jim število 
nemških volivcev v okraju in volilni prag dajala dovolj upanja, da bi dobili svojega poslanca, so se Nemci, oz. 
Kočevska kmečka stranka odločili za lastno kandidatno listi. Vodil jo je Josef Eppich, duhovnik iz Stare Cerkve. 
Bil je eden najpomembnejših ljudi na Kočevskem, predvsem na kulturnem področju Leta 1904 je s šolskim 
svetnikom Obergföllom in župnikom, kasnejšim dekanom  Erkerjem ustanovil časopis Gottscheer Bote, čigar 
nadaljevanje je bilo Gottscheer Zeitung., ustanovitelj hranilnice v Kočevju in bil njen vodja 20 let, l. 1925 je vodil 
evarhistični kongres v Kočevju, bil je pobudnik in organizator proslave ob 600 letnici obstoja kočevske narodne 
skupine l. 1930, bil je ustanovitelj in vodja Domovinskega muzeja v Kočevju, l. 1941 se je odločil, da bo ostal na 
Kočevskem in se ni preselil s svojimi sonarodnjaki, 2. 6. 1942 pa ga je po nesreči ustrelil italijansko vojak v Stari 
Cerkvi. Na volitvah so bili izvoljeni trije poslanci iz sreza Kočevje, vsi iz SLS, kot prvi Anton Skubic, dekan iz 
Ribnice, ki je kasneje po vojni napisal v Bienos Airesu knjigo o zgodovini ribniške pražupnije, ki je tudi eno 
temeljnih del za proučevanje, kočevske cerkvene zgodovine. Zadnji četrti mandat pa je z  1740 glasovi dobil 
Josef Eppich, ki je bil s tem izvoljen za poslanca skupščine ljubljanske oblasti. Njegov namestnik je bil  dr. Hans 
Arko. Po nekaterih komentarjih, je bila možnost, da bi Nemci lahko dobili celo dva mandata, če bi glasovali 
enotno in naj bi tako veliko Nemcev glasovalo za SLS, kar je bila praksa tudi zunaj kočevskega sreza. Nemci so za 
izdajo obtoževali Ludviga Tschinkla, lastnika parne žage v Ribnici, rojenega v Grčaricah, ki je nastopil kot nosilec 
liste radikalne stranke, z namenom, da bi razbil nemške glasove ter preprečil izvolitev še enega nemškega 
kandidata. Dobil je 479 glasov. Treba je še povedat, da so Nemci s svojo listi nastopili le v kočevskem srezu, 
medtem, ko v novomeškem in črnomaljskem, Nemci, zaradi premajhnega števila volivcev niso nastopili 
samostojno.  
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položaj, in ker je Nemčija bojkotirala in napadala  Društvo narodov, je že samo ime 

organizacije postalo odveč ter je l. 1937 prenehala je delovati.  

Kulturbund je bil  osrednja kulturna organizacija Nemcev v Jugoslaviji med obema vojnama.. 

Prvi poskusi da bi nemštvo  organizacijsko združili, so se začeli že l. 1919; 20. 6. 1920 pa so v 

Novem Sadu Nemci osnovali svojo matično, osrednjo organizacijo, švabsko nemško 

prosvetno zvezo (Schwäbisch- Deutscher Kulturbund). Ustanovljena, oblikovana je bila kot 

nepolitična zveza, saj Nemci, dokler ni potekel opcijski rok, določen z mirovnimi pogodbami, 

niso imeli volilne pravice. Težišče udejstvovanja Nemcev se je iz številnih nemških pevskih, 

športnih in gasilskih društev, čitalnic in čitalniških krožkov preneslo v Kulturbund. Društvo je 

prešlo več faz razvoja, med drugim je bilo večkrat prepovedano in obnovljeno, odvisno od 

politike, ki so jo do nemške manjšine vodile vsakokratne jugoslovanske vlade. 

Najvažnejše točke programa Kulturbunda so predvidevale delo na ohranitvi nacionalne 

identitete, predvsem izdelati takšen šolski program, v katerem bi bile vsebovane zahteve 

nemške manjšine. Ustanavljali in pospeševali bi razvoj vzgojno prosvetnih ustanov,  skrbeli za 

vzgojo nemških učiteljev in duhovnikov, skrbeli za socialno skrbstvo in gospodarske 

ustanove. Na ustanovno skupščino so Nemci iz Slovenije poslali svoje predstavnike, vendar 

se v Sloveniji, razen za kratko dobo v Kočevju l. 1922, Kulturbund ni ustanovil. 

Svoje organizacije je imerl Kulturbund sprva predvsem v Vojvodini. Leta 1924, ko ga je vlada 

razpustila in zaplenila njegovo imetje (čeprav je sklep o razpustitvi zadržala), je od 123 

organizacij bilo kar 109 v Vojvodini, 13 v Sremu in 1 v Kočevju. Do obnovitve Kulturbunda je 

prišlo l. 1927. Njegova dejavnost je bila nekaj časa prizadeta z uvedbo šestojanuarske 

diktature, vendar je vlada dovolila (avgust 1930) Kulturbundu neomejeno društveno 

delovanje (aprila 1931 odobrila nova pravila) in krajevne organizacije so začeli ustanavljati 

tudi v Sloveniji. Število skupin je zato naraščalo iz leta v leto. Leta 1927, ko se je Kulturbund 

obnovil je delovalo 29 skupin, leta 1932 pa 82.62 Aprila 1938 je štel že 320 krajevnih skupin. 

Nacionalsocialistične ideje so med Nemci v Jugoslaviji hitro našle somišljenike, vglavnem 

med mladimi intelektualci, ki so z njimi prišli v stik in  jih prevzeli  med študijem v Nemčiji.63 

                                                      
62 Vse do l. 1931, ko je bil izdan zakon o društvih, KB ni imel posebnih mladinskih organizacij, so pa delovale 
številne legalne krajevne organizacije nemških visokošolcev (15 se jih je 1926. leta združilo v Landesverband der 
deutschen Akademiker im Königreiche Jugoslawien). Konec 1938 je imel KB 223 mladinskih in 56 športnih 
oddelkov. 
63 Nemški študentje iz Jugoslavije, Madžarske in Romunije so bili na nemških univerzah deležni izredne 
pozornosti in vzgoje in so študirali predvsem politično ekonomijo in agronomijo. Gmotno jih je podpiral VDA: 
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Ti so vršili močan pritisk na staro tradicionalno usmerjeno vodstvo KB, ki je želelo voditi 

avtonomno nacionalno in kulturno politiko nemške manjšine v Jugoslaviji, ne vmešajoč se v 

trenutno politiko. Spori med t.i. obnovitelji, obnoviteljskim gibanjem (Erneurungsbewegung), 

t.j. simpatizerji nacionalsocializma in vodstvom KB so postajali so vse močnejši in 

agresivnejši. Kljub ostrim meram proti obnoviteljem in njihovim izključitvam64, je navdušenje 

nad nacionalsocialističnimi idejami oz. z obnoviteljskim gibanjem je zajemalo vedno večji del 

članstva.65 Leta 1939 je staro, Jugoslaviji lojalno vodstvo moralo zapustiti položaje,66 oblast 

so prevzeli obnovitelji.67 Dejanski vodja nemške manjšine v Jugoslaviji je postal Sepp Janko. 

Obnovitelji so svojo moč pridobivali v prvi vrsti iz vse večjih gospodarskih in političnih 

uspehov nacistične Nemčije, ki jim je pri tem izdatno pomagala prek svojih najrazličnejših 

organizacij. Podoben razplet se je zgodil tudi med nemškimi skupinami v Romuniji in 

Madžarski. Jugoslovanske oblasti se obnoviteljem, ki so v svojem delu vse bolj oponašali 

metode svojih vzornikov v Nemčiji, niso dovolj energično uprle. 

 

Na Slovenskem se je nacistično gibanje med nemško manjšino začelo širiti razmeroma 

zgodaj. Nacionalsocialistični prevzem oblasti v Nemčiji l. 1933 je bil v velikem delu nemške 

manjšine sprejet z navdušenjem. Že na pomlad 1933 so se na hišah v Kočevju in na 

Kočevskem začeli pojavljati kljukasti križi, mnogi Nemci v Celju in drugih štajerskih mestih so 

se začeli pozdravljati s Heil Hitler in nositi značke s kljukastim križem, organizirale so se 

ilegalne vaške knjižnice z nacistično literaturo, pod pretvezo strokovnega študija se je v 

Reichu politično vzgajala mladina, skupinsko se je poslušalo nemška radijska poročila in 

Hitlerjeve govore, organizirali so se t.i. domači vaški večeri, tajni sestanki, izleti, na katerih so 

povzdigovali nacionalsocialistične ideje.  

                                                                                                                                                                      
Volksbund für das Deutschtum im Ausland, pa tudi Deutsche Studentenschaft, Reichsjugendfärung, 
Auslandsorganisation. 
64 Leta 1936 so iz KB izklučeni obnovitelji v Osjeku ustanovili novo nemško manjšinsko organizacijo Kultur- und 
Wohlfahrstvereinigung der Deutschen, ki je kmalu štela 74 krajevnih organizacij in zelo poživila manjšinsko delo 
v Slavoniji, tako, da se je nemštvo ne glede na razkol, v tem delu okrepilo. 
Vladne stranke pa so z ustanovitvijo svoje ekspoziture v okviru t. i. mladonemškega gibanja poskušale dobiti 
oporo med nemško manjšino, a poskus ni uspel. 
Izključeni obnovitelji v Osjeku ustanovili novo nemško manjšinsko organizacijo Kultur- und 
Wohlfahrstvereinigung der Deutschen, ki je kmalu štela 74 krajevnih organizacij in zelo poživila manjšinsko delo 
v Slavoniji. 
65 Vodstvo, ki je imelo sicer pravico razpustiti krajevne organizacije, ki so bile nelojalne staremu zveznemu 
vodstvu je v letih 1935 in 1936 razpustilo devetnajt skupin.  Kljub temu vzpona obnoviteljev niso uspeli zatreti. 
66 Obe manjšinski organizaciji sta se združili. 
67 Osebe kot predsednik Johann Keks, dr. Stefan Kraft morajo odditi, nadomestijo jih Franz Hamm,  dr. Josef 
Trischler in dr. Sepp Janko. 
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Po neuspelem poizkusu nacističnega državnega prevrata v Avstriji l. 1934, je veliko avstrijskih 

prevratnikov  našlo zatočišče v Sloveniji in na Hrvaškem.   

Nacistične ideje so prevzemale tudi krajevne organizacije Kulturbunda v Sloveniji. V Sloveniji 

se je Kulturbund  razširil  l. 1931, ko so bila pravila zveze odobrena z veljavnostjo za vso 

državo.68 Odobritvi so botrovali zunanjepolitični razlogi: to je naraščajoč pritisk fašistične 

Italije in njena podpora madžarskemu revizionizmu ter ustaškim emigrantom,  želja za 

zbliževanjem in razvijanjem gospodarskega sodelovanja z Nemčijo in s tem utrditev 

zunajepolitičnega položaja Jugoslavije.  Število krajevnih skupin se je povečalo zlasti pred 

volitvami l. 1935. Zborovanje KB v Celju, v civilu senior Johann Baron Zaradi vedno odkritejše 

nacistične usmerjenosti je oblast potem, ko je posle notranjega ministrstva prevzel Anton 

Korošec, v letih 1935 - 1936 razpustila večino, do l. 1939 pa skoraj vse krajevne skupine 

Kulturbunda v Sloveniji, kar je kvarilo navidezno harmonijo v nemško jugoslovanskih odnosih 

in zadovoljiv položaj nemške manjšine na drugih območjih v času vedno bolj pronemško 

naravnane Stojadinovičeve vlade, saj v Vojvodini praktično v tem času niso razpustili nobene 

organizacije. Vendar nacifikacije dela nemške manjšine v Sloveniji oblasti s temi ukrepi niso 

uspele zatreti. S prepovedjo KB ni prenehal z delom, svoje vrste je strnil v legalno dovoljenih 

pevskih društvih, športnih organizacijah, in v nemških evangelijskih cerkvenih občinah ter v 

vrsti ilegalnih nacističnih organizacij. V večini krajevnih organizacij KB na Slovenskem so bili v 

vodstvu že privrženci obnoviteljskega gibanja. Ti so vdano izpolnjevali navodila, ki so 

prihajala iz Nemčije, zlasti od Volksbund für das Deutschtum im Ausland in Volksdeutsche 

Mittelstelle iz Berlina, ki je bila zadolžena za nemško manjšino v Sloveniji. 

 

Na Kočevskem je nacistično gibanje širila dijaška zveza Deutsche Studentenschaft, 

Aussenstelle für Südslawien, zlasti pa študentje münchenske univerze. Pri tem so nekatere 

skupine med konservativno in katoliško usmerjenimi kočevskimi Nemci nacistične ideje širile 

previdneje, pod pretvezo vzbujanja zanimanja za narodne pesmi in narodne noše in tudi z 

izrabljanjem verskih čustev. Vendar pa nacističnih idej na Kočevskem niso širili le tujci. 

Posebno vlogo so nacisti namenili kočevskim krošnjarjem (ki so bili v ta namen tudi skrbno 

izbrani), ki so po 1. svetovni vojni v večjem številu krošnjarili po Nemčiji, saj so jim vrata v 

naslednice avstroogrske monarhije ostala zaprta (obiskovanje posebnih nacističnih tečajev 

                                                      
68 Prve krajevne skupine so ustanovili v Mariboru, Celju, Ptuju, Kočevju in v Ljubljani. 
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predvsem v Dresdnu in Münchnu). V letih 1937 in 1938 so v Ulmu ustanovili šolo nalašč 

samo za kočevske kmetovalce, da bi jih strokovno in idejno izšolali in usposobili za bodoče 

vodstvo kočevskih Nemcev, po vrnitvi pa bi se ti strokovno uveljavili, dobili vpliv na 

prebivalstvo in ga vzgajali v nacističnem duhu, kar se je nato tudi deloma uresničilo. Med 

tistimi, ki so jih v Nemčiji pripravljali za prevzem vodstva, sta bila tudi kasnejša voditelja 

Wilhelm Lampeter in Martin Sturm.  

Nacifikacija Nemcev je še hitreje napredovala po priključitvi Avstrije k nemškemu rajhu, ko je 

Slovenija postala njena soseda in s tem še bolj izpostavljena nacionalnosocialistični 

propagandi, zlasti pa še ob zloglasni sudetski krizi in popuščanju zahodnih velesil na 

konferenci v Münchnu septembra 1938. Po Anschlussu leta 1938 so nacistično usmerjeni 

pripadniki nemške manjšine, kot je zapisal dr. Dušan Biber, »kljukasti križ na Karavankah 

mnogokrat povsem resno pojmovali kot prvo stopnjo do lastne osvoboditve.« 69 Skrajna 

gesla, kot  je npr.: »Die Windischen am Strick«, napisan na slovenski osnovni šoli v Lokavcu,70 

so seveda pri Slovencih utrjevala prepričanje, da sožitje med obema narodoma ni možno.  

 Upanja in želje pripadnikov nemške manjšine, da bodo kmalu združeni z nemškim rajhom, 

so postajala vedno večja in množičnejša. Odnosi med Slovenci in Nemci so se zaostrovali. Že 

kar javne množične nacistične manifestacije in izpadi so se množili zlasti od pomladi 1939 in 

nacistični okupaciji Češke. Hitlerjev 50. rojstni dan so recimo številni kočevski Nemci 

proslavili s kresovi in raketami, praznovanji po gostilnah, prepevanji nacističnih bojnih pesmi 

itd.71  

Obnovo KB so oblasti dovolile v Sloveniji oktobra 1939, torej, ko se je 2. svetovna vojna že 

začela in se je Jugoslavija znašla v nevarnem zunanjepolitičnem položaju in glede na 

repciprociteto, odkar so nacistične oblasti odobrile pravila Slovenske prosvetne zveze na 

Koroškem. Povsem odkrita in javna nacistična dejavnost je zelo porasla ob nemških zmagah, 

zlasti po kapitulaciji Francije. Vodstvo KB je po vzgledu na oddelke SA v Nemčiji ustanovilo 

tudi uniformirane polvojaške oddelke Volksdeutsche Mannschaft.  

 

                                                      
69 Biber. Nacizem in Nemci v Jugoslaviji, 140. 
70 Prav tam, 143. 
71 Eden od voditeljev novega, nacistično usmerjenega vodstva kočevskih Nemcev, Martin Sturm je 13. aprila 
1939 iz Gradca poslal Hitlerju brzojavko, s prošnjo, naj južno Štajersko in Kočevsko priključi k Nemčiji. 
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V začetku l. 1941 je pod pokrajinskim vodstvom SDKB za Dravsko banovino več kot 50 

krajevnimi skupinami in z več kot 12.000 člani. Posebej številčno zastopani so bili kočevski 

Nemci.72  

Okupacijo in razkosanje Slovenije l. 1941 so Nemci dočakali strnjeno organizirani v Švabsko 

nemški kulturni zvezi, polvojaško izurjeni v Volksdeutsche Mannschaft in večinoma prežeti z 

nacistično ideologijo. Razumljiva sta zato njihov odnos ob napadu na Jugoslavijo in kasnejša 

pripravljenost kočevskih in ljubljanskih Nemcev za preselitev v rajh. 

 

Sodelovanje z nemško obveščevalno službo, prevzem oblasti še pred prihodom nemških čet v 

nekaterih  mestih, aktivno sodelovanje pri množičnem izganjanju Slovencev in  pri drugih 

okupacijskih ukrepih, pomembna vloga v nemški aneksionistični in raznarodovalni politiki,73 

so  zato po drugi svetovni vojni pripeljali do prepričanja o njihovi kolektivni krivdi (kar je bil 

sicer tedaj splošen evropski proces74) in posledično do izgona in drugih ukrepov, ki so jih 

izvedle povojne jugoslovanske in slovenske oblasti.75 Ocenjevanje ravnanja Nemcev in 

predvideni ukrepi so bili pri vseh političnih taborih v Sloveniji podobni,76 dejstvo, da je iz 

vojne kot zmagovalna sila izšla Osvobodilna fronta oziroma Komunistična partija Slovenije, 

pa je nacionalnemu  obračunu dalo tudi razreden pridih. Zgolj ugotovimo lahko, da je » s 

civilizacijskega vidika za oba naroda gotovo poraz, da nista zmogla skupnega življenja na 

istem prostoru, čeprav je takih primerov v Evropi žal še mnogo«,77 vendar hkrati  - kljub 

                                                      
72 Da so se kočevski Nemci tako množično vključevali v Kulturbund, je vzroke treba iskati predvsem v 
prizadevnosti njihovega vodstva, ki si je na eni strani z zanimanjem za gospodarska vprašanja pridobilo velik 
vpliv med kočevskimi kmeti, 72 na drugi strani pa s  propagando o veliki Nemčiji, nemški vzajemnosti, enotnosti 
ipd., ki je ob nemških zmagah v Evropi krepilo čut povezanosti Nemcev na Kočevskem z milijoni drugih Nemcev, 
in zaradi pomirljivega stališča nemške duhovščine do širjenja nacističnega gibanja. 
73 Več v: Ferenc, Tone. »Nemci na Slovenskem med drugo svetovno vojno.« V: Nemci na Slovenskem 1941-
1955, ur. Dušan Nečak, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, 99-144; Ferenc, Tone. 
Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-194., Maribor: Obzorja, 1968;  Ferenc, Tone. Quellen 
zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941-1945 = Viri o nacistični raznarodovalni 
politiki v Sloveniji 1941 - 1945. Maribor: Obzorja, 1980. 
74 Več v: Nečak, Dušan. »“Nemci“ na Slovenskem 1945-1955 v luči nemških in avstrijskih dokumentov.« V: 
Nemci na Slovenskem 1941-1955, ur. Dušan Nečak, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, 
211-213; Nečak, Dušan. »Nekaj osnovnih podatkov o usodi nemške narodne skupnosti v Sloveniji po letu 
1945.« Zgodovinski časopis, 1993/3, 439-451; Seewann, Gerhard. »Proces izgona med drugo svetovno vojno in 
po njej na podlagi britanskih virov.« V: Nemci na Slovenskem 1941-1955, ur. Dušan Nečak, Ljubljana: Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, 2002, 335- 343. 
75 Repe, Božo. »Nemci na Slovenskem po drugi svetovni vojni.« V: Nemci na Slovenskem 1941-1955, ur. Dušan 
Nečak, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, 145-172. 
76 Ferenc. »Nemci na Slovenskem med drugo svetovno vojno«, 99-144; Repe. »Nemci na Slovenskem po drugi 
svetovni vojni«, 145-172. 
77 Repe. »Nemci na Slovenskem po drugi svetovni vojni«, 170. 
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spremenjenim razmeram v Evropi (ali pa prav zaradi njih)  - ne smemo pozabiti, kaj so v tem  

tragičnem mednacionalnem obračunu z  globokimi zgodovinskimi koreninami vzroki in kaj 

posledice. Tisto, kar je v zvezi z nemško manjšino danes bistveno, ni več razjasnjevanje 

zgodovinskih dejstev, ampak aktualno politično vprašanje, ki zadeva vprašanje premoženja in 

vprašanje ponovne vzpostavitve nemške oziroma t.i. „staroavstrijske“ manjšine na 

Slovenskem. V tem kontekstu  je to eno od ključnih  političnih vprašanj vprašanje slovensko - 

avstrijskih odnosov.    

 

Slovensko/nemški odnosi med drugo svetovno vojno 

 

Križanje nemških, italijanskih in madžarskih imperialističnih aspiracij na slovenski zemlji je 

našlo svoj izraz tudi pri razkosanju Slovenije po kratkotrajni vojni aprila 1941, ko so Slovenijo 

zasedli trije okupatorji, tj. nemški, italijanski in madžarski, od katerih je imel vsak že o prej 

zaseden kak del slovenskega ozemlja. Okupacijske meje, so nasproti Madžarski in t. i. 

Neodvisni državi Hrvatski tekle v glavnem po nekdanji državnih, pokrajinskih ali jezikovnih 

oziroma narodnostni mejah, nasproti Italiji pa le na strateški osnovi. Ker je okupacijske meje 

določal Hitler sam, je seveda dobila Nemčija največji in hkrati najbogatejši del, tj. Slovensko 

Štajersko, Gorenjsko, manjši del Dolenjske, Mežiško dolino, dravograjski okraj in majhen del 

Prekmurja (skupno 10.261,09 km2 z okrog 800.000 prebivalci). Iz zunanjepolitične 

oportunitete je moral sicer upoštevati imperialistične interese Italije in Madžarske, vendar 

sta dobili precej manj: Italija komaj polovico toliko kot Nemčija, tj. Notranjsko, del Dolenjske 

in Ljubljano (skupno 4.550,66 km2 z okrog 340.000 prebivalci), Madžarska pa komaj desetino 

toliko kot Nemčija, tj. večino Prekmurja (997,54 km2 z okrog 100.000 prebivalci). 

Z razkosanjem Slovenije in zasedbo njenih delov se je vsem trem okupatorjem ponudila 

priložnost, da uresničijo svoje aneksionistične težnje in da zasedena ozemlja začno dejansko 

vključevati v svoj politični, gospodarski in kulturni sistem in jih tudi formalnopravno 

priključevati k svojim državnim ozemljem, seveda v popolnem nasprotju z mednarodnim 

pravom. Prizadevanja okupatorjev, da zasedene slovenske predele čim prej dejansko in tudi 

formalnopravno vključijo v svoj državni sistem, je prav gotovo ena prvih posebnosti 

okupacije v Sloveniji. Za nemško okupacijo omenjenih slovenskih predelov je značilno to, da 

so jih nacisti nameravali zelo kmalu slovesno formalnopravno priključiti k nemškemu rajhu in 
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prebivalstvu dati nemško državljanstvo (stalno in začasno), česar do tedaj še niso storili npr. 

v Alzaciji, Lotaringiji in Luxemburgu, v katerih je Hitler že poleti 1940 uvedel tak »začasen« 

okupacijski sistem nemške civilne uprave, kakor ga je v obeh slovenskih pokrajinah uvedel s 

svojima odlokoma z dne 14. aprila 1941. V omenjenih treh zahodnih pokrajinah so npr. 

vprašanje nemškega državljanstva začeli urejati s pravnimi predpisi šele avgusta 1942, v 

Sloveniji pa že oktobra 1941, kar kaže na naglico v njihovi aneksionistični politiki v Sloveniji…. 

Zlasti hitro je nameravala opraviti s slovenskim narodom nemška okupacijska uprava pod 

vodstvom obeh šefov civilne uprave, ki ju je Hitler za to še posebej zavezal z znanim ukazom: 

»Machen Sie mir dieses Land wieder deutsch!« Kakor prve dni okupacije nemški okupator ni 

imel še nobenih pomislekov za hitro in popolno aneksijo zasedenih slovenskih pokrajin, tako 

jih je nameraval tudi hitro in popolnoma ponemčiti. Če je moral nekdaj nacionalistično in 

šovinistično usmerjeni del nemške buržoazije svoje raznarodovalne, tj. ponemčevalne 

smotre skrivati pod plašč t. i. »narodnoobrambnega dela«, jih omejevati na nekatere, zanj 

pomembnejše predele (Koroška, del Podravja itd.), in za njihovo uresničevanje predvideti 

daljši rok, pa so si nacisti brez krinke za popolno ponemčenje vsega zasedenega slovenskega 

ozemlja postavili zelo kratek rok. Med vsemi zasedenimi pokrajinami, v katerih so nacisti 

nameravali obračunati z zavestjo nenemškega prebivalstva, sta bili Slovenska Štajerska in 

Gorenjska tisti, v katerih so za to določili najkrajši rok. Slovenski narod naj bi izginil v kakšnih 

štirih ali največ petih letih, kot so neprikrito izjavljali nacistični oblastniki spomladi in poleti 

1941. Ta rok je naravnost zaprepaščujoče kratek: v tretjem nemškem rajhu, ki so mu nacisti 

prisojali vsaj tisoč let življenja, naj bi slovenski narod izginil v kratkih štirih ali največ petih 

letih! «78 Nemčija je hotela ozemlja, ki naj bi jih vključila v nemški rajh narodnostno  na to 

najprej pripraviti: prilagoditi upravo Spodnje Štajerske in Gorenjske ter Mežiške doline 

sosednjim avstrijskim deželam in obenem odstraniti ljudi, ki ji niso ustrezali. Formalnopravne 

priključitve najprej zaradi personalnih ovir, nato pa razvoja NOB, ni bilo, v  nacistični družbeni 

red pa so bile zasedene slovenske pokrajine vključene, v njih so bili uporabljani rasni in drugi 

zakoni ter uvedena mobilizacija v vojsko.  Nemška okupacijska cona je bila razdeljena na 

upravne enote, ki so vse imele sedeže na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, v upravnem 

aparatu pa so bili izključno Nemci. 

 

                                                      
78 Ferenc. Razkosanje in aneksionizem.  
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Nemški okupator na zasedenih ozemljih ni dovolil nobene oblike kolaboracije. Zasedenim 

pokrajinam je določil tako status, kot so ga takrat imele Alzacija, Lorena in Luksemburg. 

Čimprej naj bi jih formalno - pravno priključili k Nemčiji. Slovensko ozemlje naj bi postalo 

južna meja nemškega Reicha. Posebna civilna uprava, uvedena v aprilu 1941, naj bi bila 

začasna. Po kalkulacijah naj bi ozemlje priključili k Reichu 1. oktobra 1941. Do tedaj naj bi 

upravo zasedenih pokrajin prilagodili sosednjima avstrijskima pokrajinama Štajerski in 

Koroški (kar je bilo storjeno) in »dokončno« rešili slovensko vprašanje. To je pomenilo uničiti 

Slovence kot narod (etnocid). Načrt za uničenje slovenskega naroda je imel tri temeljne 

elemente: množičen izgon Slovencev (220 000 do  260 000), naselitev Nemcev (okrog 80 

000) in popolno ponemčenje tistega prebivalstva, ki bi po političnih in rasnih kriterijih še 

ostalo doma. Načrt za izselitev je bil preambiciozen in tehnično težko izvedljiv (okupacijskim 

oblastem je  uspelo izseliti okrog 80 000 Slovencev in naseliti 15 000 Nemcev). Zaradi teh 

razlogov in začetka odpora so formalno priključitev odlagali in do nje nikoli ni prišlo. Uveden 

pa je bil nemški pravni red, vključno z mobilizacijo v nemško vojsko  in po izvedenem rasnem 

in političnem ocenjevanju je poleg Volksdeutscherjev tudi del slovenskega prebivalstva dobil  

nemško državljanstvo, vendar pogojno, na preklic. Sedež nobene administrativne enote  ni 

bil na slovenskem ozemlju, pač pa vsi v sosednjih avstrijskih pokrajinah. Uporaba slovenščine 

je bila prepovedana, imena krajev in osebna imena ponemčena, tako da so okupirane 

pokrajine dobile povsem nemški videz. Do kapitulacije Italije septembra 1943 ni obstajala 

nikakršna oblika kolaboracije  s slovenskimi predstavniki. 

Raznarodovalni ukrepi 

 

Nacistični raznarodovalni ukrepi so zajemali ukinjanje številnih društev in organizacij in 

zaplembo njihovega  imetja (tudi cerkvenega), prepoved tiska, uničevanje knjig, spreminjanje 

krajevnih imen, vpeljavo nemških izobraževalnih ustanov od vrtca naprej, prisilno vpisovanje 

odraslih v  nemške organizacije kot sta bili Štajerska domovinska zveza (Steirischer 

Heimatbund) in Koroška ljudska zveza (Karntner Volksbund), ki sta imeli tudi oborožene 

formacije (t. i. Wehrmannschaft).  Uvedeni so bili obvezni tečaji nemščine (vsi prebivalci naj 

bi v treh ali štirih letih govorili samo nemško), uniformirana državna služba in od spomladi 

1942 vojaška obveznost, kar je bilo še posebej proti mednarodnemu pravu. Že poleti 1941 so 
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Nemci zaradi zastraševanja ljudi in kot odgovor na prve partizanske akcije začeli streljati 

talce.  

Skrb za rešitev "slovenskega vprašanja" so v nemškem vodstvu naložili raznim uradom pod  

vodstvom državnega komisarja za utrjevanje nemštva Heinricha Himmlerja.  

Glavni ukrep, s katerim naj bi uresničili etnocid pa je bil izgon slovenskega prebivalstva. Izgon 

naj bi potekal v več valovih: najprej zavedni Slovenci, nato priseljenci po letu 1914, nazadnje 

pa tisti, katerih posestva in lastnino so potrebovali za nemško kolonizacijo (predvidoma 80 

000 priseljencev). Vse to naj bi izpeljali v petih mesecih. Zaradi transportnih težav, vstaje in 

zato, ker jih Hrvaška in Srbija nista mogli sprejemati toliko, kot je bilo predvideno, so izgnali 

okrog 80 000 Slovencev (približno 17 000 od teh jih je samih zbežalo na italijansko 

okupacijsko ozemlje) in naselili 17 000 Nemcev, največ v Posavje in Obsotelje. Tja so po 

dogovoru z italijanskimi okupacijskimi oblastmi preselili tudi večino kočevskih Nemcev. 

Slovence so najprej spravili v zbirna taborišča, nato pa jih od tam pošiljali v Nemčijo, na 

Hrvaško in v Srbijo.  

Izraz izgnanec so  leta 1971 izbrali in terminološko utemeljili  prof. Urbančič, pisatelj Anton 

Ingolič in tedanji ravnatelj Inštituta za zgodovino delavskega gibanja dr. Tone  Ferenc. V 

obravnavi so bili tudi izrazi izseljenec, preseljenec, deportiranec (ta izraz se je deloma še 

ohranil) in pregnanec. Na koncu se je skupina odločila za izraz izgnanec, ker » vsebinsko 

najbolj ustreza tisti skupini ljudi, ki jih je okupator po določenem postopku nasilno odstranil 

ne samo z njihovega doma, temveč tudi iz njihove domovine.« 

 

Nemški načrti za etnocid nad Slovenci med drugo svetovno vojno so  torej imeli tri bistvene 

dele in sicer: 

• množičen izgon Slovencev 

• množično kolonizacijo Nemcev na slovenskem ozemlju  

• popolno ponemčenje ostanka prebivalstva 

 

Izseljevanje naj bi po Himmlerjevih ukazih, izdal jih je aprila 1941 v Celovcu in Mariboru, zajel 

štiri skupine ljudi: 

• Nemcem sovražne in narodno zavedne in vplivne Slovence, na prvem mestu 

izobražence (profesorji, učitelji, duhovniki, odvetniki in podobni poklici) 

• Priseljence na Štajersko, Gorenjsko in Mežiško dolino po letu 1914. 
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• Obmejno prebivalstvo 

• Ljudi, ki iz raznih razlogov ne bi mogli ponemčiti (rasni, politični, zdravstveni razlogi) 

 

Izgon naj bi potekal po navedenem vrstnem redu v štirih valovih, izgnali naj bi približno 

tretjino prebivalstva na nemškem okupacijskem ozemlju. Izgnali naj bi tudi koroške Slovence 

in tako dokončno rešili t.i. »slovensko vprašanje« na sedanjem avstrijskem Koroškem. 

 

Po prvotnem načrtu naj bi večino prebivalcev  izgnali v Srbijo, saj je bila Hrvaška (po 

Hitlerjevem mnenju) preblizu. Manjši del ljudi  - tiste, ki bi dobro prestali rasno preizkušnjo - 

naj bi izgnali v Nemčijo. 

Realne razmere so vplivale na spremembo načrtov. Zato so bili okupatorji prisiljeni 

spremeniti svoje načrte, to je  zmanjšati število izgnancev in spremeniti območja, na katere 

so jih izgnali. 

Že prvi  izselitveni val  v Srbijo je bil zaradi težav z nastanitvijo, prometom in prehrano 

omejen. Zato so – poleg duhovnikov – ki so jih na Hrvaško nameravali izgnati že sicer – tja 

preusmerili tudi drugi tretji val. Jeseni 1941 pa so nastopile težave povsod: v Sloveniji je 

prišlo do odpora, v Srbiji je nastalo veliko svobodno partizansko ozemlje (del ozemlja so 

obvladovali tudi četniki in tja Nemci niso izseljevali), na Hrvaškem so se začeli fašistični 

politiki Neodvisne države Hrvaške, izganjanju, pobijanju in  nasilne prekrščevanju  upirati 

najprej Srbi, nato so nastale nacionalno mešane partizanske enote. Razmere so bile vedno 

bolj nemirne tudi v Bosni. Nemci so vlake nujnoi potrebovali za prevoz vojakov z Balkana na 

vzhoda boje v Sovjetski zvezi.  Zaradi tega je septembra 1941 v Zagrebu prišlo do posveta 

ustaških in nemških predstavnikov, kako rešiti problem z izgnanci (prvi tak posvet je bil sicer 

že junija). Nemški okupatorji so nujno potrebovali prostor za tretji val, torej obmejno 

prebivalstvo Obsotelja in Posavja, ki naj bi postalo južna meja nemškega Reicha,  od aprila 

1941 pa  so tja  že načrtovali  preselitev kočevskih Nemcev. Himmler je bil zaradi razmer na 

Hrvaškem potem prisiljen 18. oktobra 1941 izdati ukaz naj obmejno prebivalstvo preselijo v 

začasna taborišča v Nemčijo, od koder naj bi jih preselili v zasedene vzhodnoevropske 

pokrajine. 

V Sloveniji so okupatorji ustanovili deset  zbirnih taborišč: Maribor, Borl, Celje (tri taborišča), 

Šmartno pri Slovenj Gradcu, Rajhenburg, Begunje na Gorenjskem, Šentvid pri Ljubljani in 

Goričane pri Medvodah. Taborišča sta upravljala dva preselitvena štaba, eden je imel sedež 



67 

 

na Bledu (kasneje v radovljici  in nato v Celovcu), drugi v Mariboru. V taboriščih je vladal 

podoben režim kot v koncentracijskih taboriščih, zaporniki so bili podvrženi telesnemu in 

psihičnemu mučenju. Telovadba je bila ena od oblik mučenja. Zapornike so vpregali v 

vozove, duhovniki so morali z majhnimi posodami ali golimi rokami prazniti greznice, v 

Mariboru so morali rušiti pravoslavno cerkev, pretepanja  in zapiranje v bunkerje (v 

Šmartnem pri Slovenj Gradcu npr. v dimnik) zaradi drobnih kršitev hišnega reda so bila 

običajen del vsakdanjika. 

Izgnancem so zaplenili nepremičnine in osebno premoženje, pobrali so jim vse vredne 

predmete, pustili pa so jim ročno prtljago do 25. kilogramov teže in do 24 mark denarja. Tisti, 

ki so bili izseljeni v Nemčijo, so smeli s sabo vzeti nekaj več prtljage, denarja in drugih 

predmetov.  

Prve aretacije so opravili že  oboroženi člani Švabsko - nemške kulturne zveze (v Gornji 

Radgoni že v noči na 9. april, v Mariboru 11. aprila). Prve izgone so opravili tako, da so jih 

odgnali peš  ali s tovornjaki in avtobusi odpeljali kar naravnost na Hrvaško, dopuščali pa so 

tudi, da se ljudje na Hrvaško ali v Ljubljansko pokrajino umaknejo sami,  pisno pa so se morali 

odpovedati svoji lastnini. Ko so začeli s sistematičnim izseljevanjem so organizirali 

preselitvena taborišča, ki so bila dobro zastražena in obdana z bodečo žico.        

V Nemčijo so izgnali od 24. oktobra 1941 do 30. julija 1942 dvainšestdeset transportov s 36 

000 izgnanci, v celoti pa okrog 45 000. Na Hrvaško so izgnali okrog 10 000 ljudi in v Srbijo, 

kamor so jih sprva nameravali izgnati največ, so jih v resnici najmanj, to je okrog 7200. Okrog 

17 000  Slovencev je zbežalo samih, največ v Ljubljansko pokrajino ali na Hrvaško. 

 

Druga serija transportov v Nemčijo, to je tistih, ki so bili »sposobni za ponemčenje« je bila 

izvedena med 7. decembrom 1841 in 8. majem 1942. Šlo je za sedem transportov s 194 

izgnanci. Te naj bi  leta 1943 naselili  na Poljskem , med nemške koloniste v lublinskem 

okrožju, tako da bi med deset nemških kmetov prišla dva slovenska. Slovenski izgnanci so se 

temu upirali, večina je zato ostala v taboriščih, so jih pa pogosto preseljevali iz enega v 

drugega. 

Skupno je šlo za sto dva transporta  s približno dvainšestdeset tisoč izgnanci. Še približno 

tisoč izgnanci je bilo na Hrvaško poslanih peš, z   avtobusi ali avtomobili. 

Na Gorenjskem so izgon na podlagi nacionalnih  in političnih ocen končali 25. avgusta 1941 

oziroma so ga preložili na povojni čas, vendar tega niso javno razglasili Na Štajerskem so to 
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javno objavili leto dni kasneje, avgusta 1942.  Političnih ocen je bilo pet (vodilno nemški, 

nemški, ravnodušen, Nemcem sovražen, vodilno Nemcem sovražen. Rasne ocene so bile 

štiri, precej komplicirane, če jih močno poenostavim so šle od čisto nordijske,  večinoma 

nordijske, mešane z dinarskim primesjo do mešane. Glede na rasno kvaliteto  in primernost 

za ponemčenje pa so Nemci uvedli tri ocene: prav dobro, dobro, povprečno in rasno 

neustrezno. Od Slovencev, določenih za izselitev skoraj nihče ni dobil prve ocene, malo 

drugo, večina je pristala v 3 in 4. skupini. 

 

 Z izgonom na podlagi nacionalnih in političnih ocen  izgonov ni bilo konec, spremenili so se 

le razlogi zanje. Kot razlog so začeli navajati varnostnopolitične razloge, izganjali pa so zlasti 

sorodnike partizanov in ubitih talcev.Tak izgon je sicer vzporedno  s transporti iz nacionalno 

– političnih razlogov trajal že od poznega poletja  1941. Večino so pslali v koncentracijsko 

taborišče Auschwitz, od koder se jih večina ni vrnila. Od avgusta  1942 do junija 1943 je bilo 

množičnih izgonov sorodnikov talcev in partizanov največ, to je šest. akcije pa so trajale še 

kasneje, do poletja 1944. Z Gorenjske (kjer sicer otrok niso ločevali od odraslih) so jih izgnali 

okrog 4200, med njimi tudi  prebivalce enajstih požganih vasi,  približno toliko so jih izgnali  

tudi s Štajerske , s  Primorske pa v letu 1944 prebivalstvo sedmih požganih vasi. 

Aprila 1942 so začeli izganjati  tudi koroške Slovence in sicer v dveh transportih okrog 1075 

ljudi (predvidenih je bilo 12000). Izprazniti so morali prostor za priselitev Nemcev (224 

družin) iz Kanalske doline. Ker je bilo med 225 družinami skoraj polovica takih, ki so imele 

svojce v Wermachtu, je to izzvalo nemir, vendar  to ni spremenilo ničesar.Druge koroške 

Slovence naj bi po nemških predvidevanjih preselili po vojni.  

V celoti, skupaj z begunci je bilo izgnanih okrog 80 000 ljudi, to je približno desetina  ljudi na 

nemškem zasedbenem območju. Za zmanjšanje prvotne številke, to je tretjine prebivalstva 

so bili poleg navedenih razlogov tudi pomanjkanje delovne sile, ki so jo nemški okupatorji 

potrebovali še posebej v rudnikih (npr. v Mežiški dolini) in v industriji. Nemški načrt je bil, da 

neuspeli del preselitev izvedejo po vojni, v  t.i. Generalplan Ost« , za Gorenjsko pa so bili 

načrti za nadaljevanje preseljevanja tudi že med vojno (izselili naj bi 40 000 Gorenjcev in 

naselili 20 000 Nemcev, večinoma iz Besarabije). 

Ukradeni otroci: Več tisoč otrok so Nemci  ločili od mater in poslali v posebna taborišča, kjer 

naj bi jih prevzgojili v dobre nemške državljane. Še posebej so bili takemu ravnanju 

izpostavljeni otroci iz partizanskih družin in družin ustreljenih talcev.  Dojenčke je prevzela 
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posebna nemška organizacija Lebensborn, jih porazdelila po raznih domovih in jih nato 

dodeljeval nemškim družinam. Po vojni so oblasti skušale poskrbeti za njihovo vrnitev, del se 

jih je s pomočjo Unrre in drugih mednarodnih  organizacij vrnil, pogosto pa so bila iskanja 

neuspešna, ker je Lebensborn dokumente uničil. Mnogi otroci so tudi ostali brez mater, saj 

so pomrle v koncentracijskih taboriščih.  

Preselitev kočevskih Nemcev  

 
Več kot šeststo let so živeli v sožitju s slovenskimi sosedi. S približevanjem druge svetovne 

vojne je med njimi začelo prevladovati nacistično gibanje s polvojaškimi oddelki, večina 

nemškega prebivalstva pa je bila vključena v Kulturbund. Med 10. in 14. aprilom 1941 so se 

na Kočevskem polastili oblasti, Slovence pa začeli loviti in zapirati. Ker je Kočevje prišlo v 

italijansko okupacijsko cono, so bili zelo razočarani, med njimi in italijanskimi oblastmi so 

rasle so napetosti. Že od leta 1939 so bila v zraku ugibanja o njihovi preselitvi v rajh, do 

odločitve pa je prišlo na hitro, aprila 1941, čeprav so se zaradi raznih težav preselili šele 

pozimi 1941-1942. Za preselitev se je odločila velika večina, več kot 12 000. Preselili pa so jih 

v Posavje, od koder so izgnali Slovence, čeprav so sprva pričakovali, da bodo lahko odšli v 

"stari" rajh. Preselili so tudi del Nemcev iz Ljubljane in drugih slovenskih krajev (nekaj več kot 

1000) in sicer večinoma na Gorenjsko in Koroško, nekaj pa tudi v "stari" rajh in  vzhodno 

Evropo, odvisno od rasne ocene, ki so jo dobili.  

Velik del tistih, ki so bili izgnani v Srbijo in Neodvisno državo Hrvaško je živel v kolonijah, v 

Nemčiji pa v preselitvenih taboriščih, t.i. Volksdeutsche Mittelstelle. Taborišča so bila po celi 

Nemčiji, v devetih pokrajinah. 

 V nemških taboriščih so jih razdelili v dve veliki skupini: sposobne za ponemčenje  in 

nesposobne za ponemčenje. Slovence so hoteli izkoristiti kot ceneno delovno silo, ob tem pa 

naj bi se čimprej ponemčili. Od zaslužka jim je smel ostati majhen del, drugo so morali 

naložiti na knjižice, denar naj bi dobili šele po odhodu iz taborišča oziroma stalni naselitvi v 

Vzhodni Evropi. Življenje je bilo zelo slabo, primanjkovalo jim je hrane, obleke, obutve. 

Kontrolirali in cenzurirali so jim  pošto. 

V primerjavi z izseljevanjem drugih narodov – npr. na področju Poljske, Alzacije, Lorene, 

Luksemburga  - nikjer niso predvideli izgona tako velikega števila prebivalstva. Zato je 

etnocid nad slovenskim prebivalstvom, ki so ga izvajali Nemci in katerega osrednji del je bil 

izgon prebivalstva ter ponemčenje tudi v evropskih razmerah posebnost. Če bi se vojna 
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končala po nemških načrtih bi večina Slovencev končala na vzhodu Evrope, brez nacionalne 

identitete in kot pomožna delovna sila. 

 

Po priključitvi Avstrije k nacistični Nemčiji leta 1938 je slovensko manjšino na Koroškem pred 

najhujšim sprva ščitila nemška politika do Jugoslavije. Po napadu na Jugoslavijo leta 1941 pa 

so slovensko ozemlje razdelili. Meja na Karavankah zdaj ni več veljala za naravno mejo. 

Kranjska in spodnja Štajerska sta postali nemško narodno in kulturno ozemlje. Kdor se na 

tem ozemlju ni mogel ali hotel ponemčiti ali pa je imel drugačno politi!no prepričanje, je bil 

izseljen, njegovo premoženje.  

pa zaplenjeno. Del slovenskega prebivalstva je sprejel nacionalistična pravila, drugi del pa je 

šel v ilegalo, in se vključil v odpor. Cilj slovenskega partizanskega gibanja na Koroškem  je bil 

tak kot po celotnem slovenskem nacionalnem ozemlju: vzpostavitev slovenske države v 

okviru jugoslovanske federacije, ki bi imela meje čim  dlje na severu in na zahodu, družbeni 

red pa bi bil socialističen. Najvažnejši 

pogoj za to je bil poraz nacističe Nemčije in pregon okupatorskih sil iz dežele. Z razkosanjem 

Jugoslavije in nemško zasedbo velikega dela Slovenije so bile odstranjene še zadnje ovire pri 

ravnanju s Slovenkami in Slovenci na Koroškem. Priprave za njihov pregon s Koroškega so se 

začele že leta 1940, avgusta 1941 je Heinrich Himmler kot državni vodja SS in šef nemške 

policije ter državni komisar za utrjevanje nemštva izdal ukaz za akcijo, ki je bila izpeljana 14. 

in 15. aprila 1942. Približno tisoč koroških Slovenk in Slovencev so pripeljali v zbirno 

taborišče ob cesti v Žrelec, 917 so jih odpeljali v Nemčijo in jih tam zaprli v taborišča.79 

Od leta 1942 je (po poprejšnjem pasivnem odporu) tudi na Koroškem prišlo  do oboroženega 

boja proti nacionalsocialistični oblasti. 80 Upor slovenskih partizanov je bil edino vojaško 

organizirano odporniško gibanje v Avstriji proti nacizmu, po raziskavi dr. Marjana Linasija pa 

je bilo  na avstrijskem Koroškem brez vse druge dejavnosti Osvobodilne fronte 747 

evidentiranih bojev, akcij in spopadov med partizani in nacističnimi oboroženimi silami. 

                                                      
79 Društvo Peršman: Priključitev Avstrije k nacistični Nemčiji.  
http://www.persman.at/downloads/Wilscher_Prikljucitev-Avstrije-k-nacisticni-Nemciji_si.pdf (Dostop: januar 
2014). 
80  Podrobno o odporu glej:  Linasi, Marjan. Koroški partizani: protinacistični odpor na dvojezičnem Koroškem v 
okviru Osvobodilne fronte. Celovec: Mohorjeva založba, 2010. 

http://www.persman.at/downloads/Wilscher_Prikljucitev-Avstrije-k-nacisticni-Nemciji_si.pdf
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Ena od prvih oblik odpora je bila bilo izogibanje vojaški službi. 81 Koroški Slovenci so zbežali iz 

vojske ali pred vpoklicem vanjo preko zelene meje v Jugoslavijo. Velik del teh ubežnikov je bil 

doma iz okolice Železne Kaple/Eisenkappel in Sel/Zell Pfarre. Po okupaciji Jugoslavije leta 

1941 so se nekateri pridružili partizanom in se leta 1942 vrnili na Koroško, da bi tudi tukaj 

spodbudili oboroženi boj. 25. avgusta 1942 je pri Robežu/Robesch  prišlo do  prvega boja 

med partizani in nemškimi enotami na koroških tleh; partizanom je kljub izgubam uspelo, da 

so se obranili napada nacistične enote. Vest o tej partizanski zmagi je prispevala k razširitvi 

odpora. Od leta 1942 se je vedno več koroških Slovencev pridruževalo odporu. Proti sebi so 

imeli  tisti del civilnega prebivalstva, ki je podpiral nacizem. Bolj ko je postajalo jasno, da 

bodo Nemčija in njeni zavezniki izgubili vojno, več ljudi se je odvračalo od nacističnega 

režima. Preživetje partizanov je  bilo  možno le zaradi dobro koordinirane organizacije 

terena. Organizcije OF so ob veliki nevarnosti za svoje pripadnike borce oskrboval s hrano, 

zdravili in predvsem z informacijami o krajevnih in političnih dogodkih. Kljub temu je 

pomanjkanje hrane poleg ran ter zimskega mraza in mokrote neredko vodilo v popolno 

oslabelost in marsikdaj tudi v smrt. 82 

Odporu so se pridružili številni pobegli vojni ujetniki ter prisilni delavci in delavke, k 

partizanom pa je uspelo pobegniti tudi nekaj ujetnikom iz koncentracijskega taborišča pod  

Ljubeljem. Preganjanje partizanov  in boj proti partizanom so  izvajali SS, Wermacht in 

policija. V začetku je kazalo, da na Koroškem za zadušitev partizanskega gibanja zadostujejo 

krajevne sile gestapa in orožništva. Pozneje se jim je pridružila mestna in deželnastraža 

(Stadt- und Landwacht), ki jo je ustanovil Himmler kot državni vodja SS in šef nemške policije 

in ki je delovala kot pomožna policija. Šele po izstopu Italije iz vojne se je povečal strah, da bi 

se partizansko gibanje razširilo po vsem Koroškem.   

                                                      
81  Marjan Linasi kot razloge za dezerterstvo in vstop v partizane navaja kritičen  partizanski dokument, ki pravi, 
da  se dezerterji iz nemške vojske odločajo predvsem zaradi strahu pred smrtjo na vzhodni fronti, v političnem 
smislu pa so še vedno pod vplivom nemške propagande, občudujejo nemško vojsko, njeno moč in borbenost, 
red in disciplino, »kameradšaft« med vojaki ter tudi med vojaki in oficirji. Vendar Linasi dodaja, da  o 
vključevanju v partizansko vojsko ni odločal en sam vzrok; niso se odločali le iz strahu pred smrtjo, ampak tudi iz 
narodne zavesti, občutka krivice zaradi izgona njihovih staršev, sorodnikov, prijateljev in sosedov s strani taiste 
nacistične oblasti, marsikaj je bilo odvisno tudi od osebnega poguma, saj je vsak, ki se je odločil za ta korak, 
vedel, da izpostavlja tudi svojo družino in ne le sebe. Pri tem poudarja, da število žrtev brez odpora ne bi bilo 
manjše, kot zatrjujejo nekateri zgodovinarji, pač pa večje, kar je v knjigi tudi dokazal. Mohorjeva.at: Upor kljub 
velikemu tveganju. http://www.mohorjeva.at/images/uploads/Linasi_pogovor_Adke.pdf (Dostop: januar 
2014). 
82  Društvo Peršman: Partizanski boj. 

http://www.mohorjeva.at/images/uploads/Linasi_pogovor_Adke.pdf


72 

 

Dva najbolj znana zločina na avstrijskem Koroškem  so bile t.i selske žrtve  in pokol na 

Peršmanovi domačiji. V začetku decembra 1942 je gestapo zajel 36 moških in žensk, ki so se 

v gozdovih pod Peco skrivali pred vpoklicem v nemško vojsko in drugimi oblikami nasilja. 

Nekaterim je uspelo zbežati k partizanom. Aprila 1943 so jih pred sodiščem v Celovcu 13 

obsodili na smrt zaradi pripadnosti "komunistično usmerjenim bandam" in težnje, da bi od 

rajha "odtrgale" del ozemlja. Vseh trinajst so nato obglavili na Dunaju, drugi obtoženi pa so 

bili obsojeni na visoke zaporne kazni in poslani v koncentracijska taborišča. Podobno se je 

zgodilo tudi z njihovimi sorodniki in prijatelji. Organiziran upor se je na Koroškem zaradi 

težkih razmer začel šele leta 1942, potem ko so v zahodnem Rožu in okolici Obirja nastale 

prve organizacije OF.  

 25. aprila 1945, nekaj dni pred koncem vojne, je postala Peršmanova domačija - pomembno 

oporišče partizanskega odpora – prizorišče enega zadnjih vojnih zločinov na koroških tleh. 

Pripadniki 4. kompanije I. bataljona SS- in policijskega regimenta 13 so umorili po spopadu s 

tam nahajajočimi se partizani štiri odrasle in sedem otrok, člane Sadovnikove in Kogojeve 

družine. 

Slovensko/ jugoslovansko  avstrijski odnosi po drugi svetovni vojni  on položaj 
manjšin  

Nemci na Slovenskem po drugi svetovni vojni83  

 

Na odnos do slovenskih (jugoslovanskih) Nemcev je odločilno vplivala politična opredelitev 

le- teh v tridesetih letih (po nastopu nacizma v Nemčiji) in še zlasti med drugo svetovno 

vojno. Njihova večinska identifikacija z nacizmom in aktivno sodelovanje proti slovenskemu 

(jugoslovanskemu) prebivalstvu sta  - tako kot drugje po Evropi - vzbujala prepričanje o 

njihovi kolektivni krivdi. Svojega poistovetenja s tretjim Reichom in nacizmom so se zavedali 

tudi sami, saj je večina jugoslovanskih  - tudi slovenskih - Nemcev zbežala še pred koncem 

vojne. 84  

                                                      
83 Povzeto po:  Repe, Božo. »Nemci na Slovenskem po drugi svetovni vojni,« 145-172.   
84 Prvi načrti za izselitev Nemcev iz Jugoslavije so nastali leta 1943 in s temi načrti  so se strinjale tudi oblasti v 
Nemčiji. To je bil tudi razlog, da je večinski del jugoslovanskih Nemcev, zlasti tistih iz Vojvodine in Slavonije, 
emigriral organizirano: z osebno garderobo in drugimi osebnimi stvarmi, pohištvom, živili, dokumentacijo 
(arhivi, zemljiškimi knjigami ipd.). Izjema je bil Banat, kjer je do načrta evakuacije prišlo šele septembra 1944. 
Razlog je bil, da so bili folksdolčerji tukaj nosilci oblasti, evakuaciji pa so nasprotovali tudi v SS poveljstvu v 
Beogradu. Kasnila je tudi evakuacija iz Bačke. Zaradi tega je v teh dveh pokrajinah večinski del nemškega 
prebivalsta (starčke, otroke in ženske, moški so bili praktično vsi v vojaških enotah) zajel prodor Rdeče armade 
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Kljub prepričanju o kolektivni krivdi, pa so v Sloveniji pri precejšnjem delu Nemcev in njihovih 

slovenskih simpatizerjev oblasti skušale ugotoviti individualno krivdo in so jih nato 

obravnavati v skladu s to ugotovitvijo. To velja še zlasti za tiste, ki so bili osumljeni vojnih 

zločinov in drugih kaznivih dejanj.  

V celoti gledano pa so ravnanje nemške manjšine med drugo svetovno vojno slovenske 

oblasti po vojni izkoristile za dokončni obračun z nemštvom na Slovenskem. Pri tem so 

izhajale iz prepričanja, da "dokler bodo ti številčno šibki, toda v vseh drugih  močni nemški 

elementi pomešani med naše prebivalstvo, bodo kot kvas razkroja med narodom dušili 

njegovo narodno zavest in rast in ga gospodarsko hromili, s tem pa zavirali ves njegov 

materialni in kulturni napredek... Zato je edino sredstvo zoper to stanje, potegniti državno 

mejo med štajerskimi Slovenci in bivši jugoslovansko nemško manjšino in s tem izločiti 

stoletno gnojno jedro iz narodnega telesa."85  

Politična odločitev o tem, kaj bo z nemško manjšino po drugi svetovni vojni je bila  na 

jugoslovanski ravni verjetno sprejeta  ali v času drugega zasedanja AVNOJ - a  29. novembra 

1943 ali pa nekje med koncem  zasedanja in začetkom leta 1944. V začetku leta 1944 je 

namreč tajnik Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije Rodoljub Čolaković 

obiskal Znanstveni Inštitiut pri IO OF in napovedal izselitev Nemcev iz vse Jugoslavije.86  Tak 

ukrep so v vodstvu narodnoosvobodilnega gibanja imeli za dejanje pravice, povračilni ukrep 

proti manjšini, ki je hotela uničiti slovanske narode v Jugoslaviji, čeprav je imela v njej zelo 

dober položaj, ali kot je zapisano v enem tedanjih dokumentov: "To je bila istoriska odluka 

(zakon o agrarni reformi in kolonizaciji, op.p.) i akt pravde, vezan sa proterivanjem iz naše 

svobodoljubive zemlje onih koju su uprkos najboljeg parčeta hleba koji im je bio kod nas dat i 

zagarantovan hteli fizički uništiti i porobiti naše slavenske narode u Jugoslaviji. Švabe su prve 

zajedno sa svojom fašističkom nemačkom braćom kao divlja zver nasrnuli na našu zemlju, na 

                                                                                                                                                                      
na domovih.  Načrt  za evakuacijo iz Neodvisne države Hrvaške so začeli delati septembra 1943, sprejet pa je  bil 
februarja 1944. Evakuacija se je začela 23. septembra 1944,  v glavnem pa je bila končana do novembra 1944. 
Do začetka leta 1945 se je iz Hrvaške umaknilo okrog 110 000 folksdojčerjev, poleg njih pa še nekaj deset tisoč 
pripadnikov raznih nemških enot in uradništva. (Petar Kačavenda, Nemci u Jugoslaviji 1918 - 1945, Institut za 
savremenu istoriju Beograd 1991 str. 61 - 65.Iz Slovenije so se Nemci - skupaj z drugimi ubežniki - začeli umikati 
5. maja 1945. 
85 Predlog za ukrepe pri prevzemu oblasti na Slovenskem Štajerskem, dne 3. septembra 1944. V: Šnuderl, 
Makso. Dnevnik 1941 – 1945. 2. del, Maribor: Obzorja, 1994, 508 - 511. 
86  Zwitter, Fran. »Diplomatski problem jugoslovansko-avstrijske meje v dobi druge svetovne vojne.« 
Zgodovinski časopis, 1979/1, 145 - 146.  
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naše njive, na našu slobodu, na naše najsvetije narodne ideale, na našu kulturu, na naše 

živote, hteli su od nas napraviti roblje i to kroz strašne patnje, ubijanja i ponižavanja..."87 

Podobno so ob koncu vojne ocenjevali tudi ravnanje Štajerskih Nemcev v Sloveniji: "Ova 

manjina bila je do 6. januara 1929 g. organizovana u posebnoj političkoj stranci, kasnije u 

Kulturbundu, najkasnije od 1928 g. organizovali su za nju specijalne kurseve u S. Martinu kod 

Graza, koje već 1930 god. vodi Carstanjen. 1933 g. šalje Hitler pozdrave njenom organu 

Deutsche Zeitung u Celju. Posle pobede nacizma u Nemačkoj ona se u ogromnoj većini 

orijentira nacistički, pokušava propagirati nacizam i medju slovenačkim stanovništvom, u 

aprilu 1941 g. Nemci se niso odazvali jugoslovenskoj mobilizaciji, a posle nemačke okupacije 

oni se stavljaju u celini na raspoloženje nacističkom aparatu; oni davaju 1000 dobrovoljaca 

nemačkoj vojsci i Gestapo - u, prema nacrtima koje su spremali oni već pre 1941 g., i prema 

informacijama, koje davaju kao poznavaoci lokalnih prilika, sprovodi se ugnjetavanje 

Slovenaca (iseljenje 80 000 Slovenaca, streljanje više hiljada taoca, uništenje sve slovenačke 

literature itd.). Nemci su bili skoro 100% u Kulturbundu, sasvim nacističkoj organizaciji (aprila 

1941 g.: 10 818 članova iz redova Nemaca i slovenačkih renegata). Medju njima 1143 lica na 

listi jugoslovenskih ratnih zločinaca. Većinom pobegli pre maja 1945 g., ostatak interniran ili 

iseljen."88  

 

V Sloveniji je prvi natančnejši predlog o ravnanju z Nemci izdelal dr. Makso Šnuderl 3. 

septembra 1944, vendar ga je potem (tudi na podlagi pripomb drugih pravnikov in politikov) 

nekoliko modificiral oz. natančneje dodelal. Še pred tem, od 13. do 15. junija 1944 je oblastni 

komite KPS za Štajersko na plenarni seji sklenil izgnati vse nemške koloniste (Kočevarje, op B. 

R.) s slovenske zemlje. Tudi CK KPS in SNOS sta se s tem strinjala in nato napisala osnutek 

odloka, ki ga je 31. avgusta 1944 izdal pokrajinski odbor OF za Štajersko.89  

Medtem je nastala druga Šnuderlova verzija dokumenta o Nemcih, datirana s 17. 

septembrom 1944 in je bila dodana k  njegovemu "Predlogu za prve nujne ukrepe v pogledu 

izvršenih "pravnih" dejanj okupatorske oblasti." V tem dodatnem predlogu je Šnuderl izhajal 

iz stališča, da je treba izgon vseh Nemcev iz Spodnje Štajerske, čeprav bi bil izvršen brez 

formalnosti, podrobneje določiti. Problem je videl v določitvi narodnosti, saj bi se lahko 

                                                      
87 AJ [Arhiv Jugoslavije]. Fond 97, fasc. 2, arh. enota 16: nenaslovljeni dokument o agrarni reformi.   
88 ARS [Arhiv republike Slovenije]. Referat I., Kardeljeva zbirka 221, 10/30: »Nemci u jugoslovenskoj Štajerski.« 
89 Ferenc, Tone. »Priprave na konec vojne.« V: Slovenija v letu 1945: zbornik referatov, ur. Aleš Gabrič. 
Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1996, 18. 
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"marskikak Nemec spomnil, da je pravzaprav Slovenec, ker sta mu bila oče in mati Slovenca, 

ker zna slovensko itd, kakor so se že izgovarjali leta 1940, ko se je raznesla govorica, da bo 

Hitler izselil Nemce iz Spodnje Štajerske."90 (To se je potem res dogajalo, op. B. R.). 

Po Šnuderlovem mnenju morajo zato krajevne oblasti v treh dneh po zasedbi kraja sestaviti 

spisek vseh oseb, "ki jih je smatrati za Nemce." Krajevne oblasti so "dolžne poskrbeti za 

takojšnji izgon vseh oseb po tem spisku, pri čemer so vojaške oblasti dolžne pri izvršitvi nuditi 

svoje sodelovanje.91 Izgnance naj bi zbrali v večje skupine in jih nato peš, z vlakom ali 

kamioni pod stražo izgnali preko meje.     

Ena od možnosti bi bila, da bi - glede a to, do bo jugoslovanska vojska zasedla večji del 

ozemlja tudi v Avstriji - vse izgnance zbrali na določenem mestu (npr. v Gradcu). Izgnancem 

naj bi zapretili z najhujšimi posledicami za primer povratka, vsak pa bi s sabo lahko vzel le 

ročno prtljago in vrednost do 300 dinarjev, "kakor so Nemci dovoljevali našim izgnancem." 92 

Krajevne oblasti bi morale tudi poskrbeti za zavarovanje nemške imovine. 

Kot rečeno, so na oblikovanje tega drugega predloga že vplivale pripombe nekaterih drugih 

pravnikov. Obširne pripombe je predsedniku Študijske komisije Znanstvenega inštituta dr. 

Ladu Vavpetiču  12. 9. 1944 posredoval dr. Igor Rosina. Tudi Rosina je izhajal iz stališča, da bo 

ob koncu vojne slovenskemu narodu dana zgodovinska priložnost, "da se znebi na severni 

meji svojih nemških manjšin, ki so mu prizadele baš neposredno pred to in med to vojno 

toliko gorja."93 Po Rosinovem mnenju naj tudi ne bi delali razlike med Koroškimi in 

Štajerskimi Nemci in naj bi obe manjšini (ob predpostavki, da bo Koroška pripadla Jugoslaviji, 

op.p.), izselili v Reich. Zgodovinski presedani za take primere, kot je zapisal že obstajajo in 

navedel kot primere izmenjavo grško - turške manjšine leta 1922 in izselitev  južno tirolskih 

Nemcev. 

Nemška manjšina se po Rosinovem mnenju ni izkazala vredna gostoljublja, ki ga je imela in je 

že pred vojno sodelovala v pripravi podrobnega načrta okupacije slovenskih krajev. Nemška 

manjšina je kolektivno sledila Hitlerjevemu načelu, da se je vsak član nemške narodnosti, 

čeprav je tuj državljan, dolžan pokoriti Reichu in ne državi, "ki mu je dala streho 

                                                      
ARS. Referat I., Kardeljeva zbirka 221 - 10/30: Šnuderl, Makso. »"Dodaten predlog", položaj dne 17. 9. 1945.« 
Glej tudi: Ferenc. »Priprave na konec vojne.«   
91 Prav tam. 
92 Prav tam. 
93 ARS. Referat I., Kardeljeva zbirka 221 - 10/30: Rosina, Igor. »Študijski komisiji v roke predsednika dr. Lado 
Vavpotiča. Predlog glede prvih ukrepov naše oblasti ob prelomu na Štajerskem.« 



76 

 

gostoljubnosti."94 Kljub temu pa je Rosina menil, da je treba razlikovati med koroškimi in 

štajerskimi Nemci, ker so koroški bili avstrijski oz. nemški državljani.  

Bistveno odstopanje v njegovem stališču pa je bilo, da se zgolj z izgonom štajerskih Nemcev 

problem ne bo rešil, da je torej treba ugotavljati individualno odgovornost. V nasprotnem 

primeru bi si Slovenija lahko nakopala vrsto odškodninskih tožb pred haaškim sodiščem. 

Ugled na mirovni konferenci bo odvisen tudi od tega, kako učinkovito in pravično bodo nove 

oblasti uveljavile red in uredile življenje v osvobojenih krajih. "Vsak nekontrolirani pokolj 

Nemcev bi nam mogel samo škodovati, zlasti ko bomo imeli za razpravljati ne s s sedanjimi 

ampak z bodočim avstrijskim nemštvom, ki je sedaj v emigraciji. Marsikatera naša zahteva 

bode podprta ravno na očitku barbarstva nemštvu in v moralni upravičenosti.. Proti- očitek 

podobnega postopanja bi nam mednarodno zamogel neizmerno škodovati.To velja tako za 

sedanje interese neposredno na mirovni konferenci, kakor za pozneje, ko bode zopet 

nemška propaganda prišla do moči in bi prešla propagandno gotovo v protinapad. Sama taka 

"šentjernejska noč" tudi pravno ne bi rešila ničesar na dejanskem stanju, saj bi lahko dediči 

vstopili v pravice svojih predhodnikov in bi imela odškodninske posledice, če  ne zdaj takoj, 

pa v bodoče."95 (podčrtal B.R.) 

Po mnenju Rosine ne bo noben problem dvema tretjinama vseh štajerskih Nemcev dokazati 

narodno izdajstvo in veleizdajo, ker je bil vsak, če je bil jugoslovanski državljan dolžan 

zvestobo svoji državi tudi med okupacijo. Vsak vstop v politično službo ali  gestapo pa tudi 

javna izjava pomeni izdajo, " kakor je tudi veleizdaja pristop h Kulturbundu, ki je notorno 

imel namen pripraviti vse za odcepitev posameznih delov od naše  države in v katerem so bili 

pred vojno ob vednosti tega cilja vpisani skoraj vsi Štajerski Nemci ne glede na državljanstvo. 

Neposredno po vojni in ob živčnem razpoloženju kakršno bo vladalo med nemško manjšino 

na Štajerske je možno in verjetno in tudi zaželjeno, da bo večina sama pobegnila. Nemci so 

bili mojstri v povzročanju živčnega zloma pri nas. Sedaj je prišla vrsta na nje. Že če se bo 

objavilo, kaj se smatra za vojni zločin, jih bo večina prizadetih pobegnila." 96  

Rozina je v besedilu opozoril še na nekatere probleme: da bo potrebno izdati poseben zakon 

o vojnih zločinih, ustanoviti nova sodišča, v zakonodaji dopustiti sojenje "in comtumatiam" s 

katerim se bo dala sumarno izreči sodba in konfiskacija imovine, zahtevati izročitev vseh 

                                                      
94 Prav tam. 
95 Prav tam. 
96 Prav tam. 
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članov Kulturbunda, ki bodo po objavi zakona ali pa že prej zapustili Slovensko Štajersko. 

Pisal je tudi o možnosti, da bi bilo mogoče bolje jih - razen v težjih primerih - kar pustiti. 

Menil pa je, da bo samo prostovoljna izselitev brez naknadne sodbe in obsodbe v primeru 

krivde nezadostna, saj bo opravičevala samo upravo in kontrolo imovine, podrobneje pa je 

analiziral tudi nekatere probleme v zvezi s premoženjem Nemcev in drugimi problemi. 

Poleg Šnuderla (ki je bil predsednik komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih 

pomagačev) se je  z Nemci, oz. širše, tujerodci po nalogu študijske komisije ukvarjala tudi 

posebna komisija v sestavi dr. Fran Zwitter, dr. Luka Sienčnik, Lojze Ude in dr. Lav Čermelj. 

Študijska komisija je njihova merila za izgon imela za premila (čeprav je tudi elaborat skupine 

predvideval izgon skoraj vse nemške manjšine). Menila je, da je treba izgnati tudi Nemce, ki 

so se naselili po 6. aprilu 1941 in tudi vsi tisti, ki so delali proti slovenskim narodnim 

interesom, ne glede na to, ali so bili pripadniki kakšne narodno socialistične organizacije ali 

ne.97  Glede Madžarov je elaborat skupine predvideval izgon vseh, ki so bili priseljeni po 6. 

aprilu 1941 (šlo naj bi za majhno skupino), glede Italijanov in Furlanov pa izgon vseh, ki so se 

na slovenski zemlji naselili po 3. novembru 1918 in  tistih, ki so sodelovali pri italianizaciji in 

zatiranju Slovencev in Hrvatov.98  

"Predlog za postopanje s tujerodci", kakor je bil naslovljen elaborat posebne komisije, je 

študijska komisija nato vseeno potrdila. Najvišji organ osvobodilnega gibanja - SNOS pa 

formalnega sklepa (odloka) o ravnanju z Nemci oz. manjšinami nasploh, ni sprejel. 

Najverjetneje zato, ker je predsedstvo AVNOJ medtem (21. novembra 1944) že sprejelo 

znani odlok o zaplembi imovine nemškega rajha in njegovih državljanov na ozemlju 

Jugoslavije. Obstaja pa tudi razlaga, da zaradi  stališča Edvarda Kardelja, da naj  se vprašanje 

izgona rešuje brez formalnega odloka.99   

Kljub temu pa so mnoga vprašanja ostala še nedorečena, zato so vprašanje Nemcev in širše 

položaj manjšin obravnavali tudi v prihodnjih mesecih. Iz ohranjenih dokumentov ni povsem 

jasno, ali so nemško manjšino tako na jugoslovanski kot na slovenski ravni v nekem manjšem 

številu še hoteli ohraniti ali ne.100  Nekateri dokumenti namreč govorijo o tem, da naj namen 

                                                      
97 Ferenc. »Priprave na konec vojne«, 18-19. 
98 Prav tam, 19 
99 Vodušek – Starič, Jera. Prevzem oblasti 1944-1946. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992, 184.   
100 Med dokumenti, ki obravnavajo  (tudi) bodoči položaj nemške manjšine je zanimiva študija z naslovom 
»Italijanska in furlanska manjšina v novi Jugoslaviji«, datirana s 14. februarjem 1945. Avtor ni ugotovljen. 
Študija je nastala v Beogradu, napisana je v slovenščini, hrani jo: ARS. Enota I, Fond CK KPS.   
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zakonodaje in drugih ukrepov v zvezi z Nemci ne bi bil "uničenje nedolžnega Nemca kot 

človeka, temveč uničenje nemštva in njegove politične in gospodarske ekspanzije."101  Odlok 

AVNOJ o zaplembi imovine je tudi govoril samo o nemški manjšini, ne pa tudi o Furlanih, 

Italijanih in Madžarih. 102  

V zvezi s politično odločitvijo je treba tudi poudariti, da se odnos do Nemcev ni bistveno 

razlikoval tudi pri drugih političnih skupinah, to je v meščanskem oz. poraženem 

protirevolucionarnem taboru (z izjemo pronemško usmerjenega generala dr. Leona Rupnika 

in njegovega kroga). T.i. Mačkovškov krog (liberalno usmerjena skupina, nasprotna 

Osvobodilni fronti) je npr. že oktobra 1941 sprejel sklep, da je treba slovensko ozemlje 

popolnoma očistiti tujcev obenem pa tudi zapleniti njihovo imetje.103   

Po izgonu in drugih ukrepih je nemška manjšina v Jugoslaviji in v Sloveniji praktično nehala 

obstajati. Da bo tako, je napovedal Boris Kidrič že sredi decembra 1945  na seji Glavnega 

odbora OF, ko je  na vprašanje, kakšne pravice bo imela v bodoče nemška manjšina 

odgovoril, da nobenih, ker je ne bo. 104  

                                                                                                                                                                      
Študija izhaja iz predpostavke, da ni narodnim manjšinam treba nič obljubljati (pisec je imel informacijo, da je 
AVNOJ vsem narodnim manjšinam - razen Nemcem - obljubil enake pravice kot jugoslovanskim državnim 
narodom). Odnos do manjšin bo po njegovem mnenju treba oblikovati glede na ravnanje manjšine in matične 
države v vojni in pred njo in glede na verjetni položaj matične države po vojni pa tudi glede na to ali bo imela 
nova Jugoslavija v tej države še svojo manjšino ali ne več. Slovanske manjšine bo treba po mnenju pisca 
privilegirati pred ostalimi. Kar zadeva italijansko in nemško manjšino pa je pisec precej protisloven. Italijane in 
Furlane naj bi, kot pravi v prvem delu teksta, izenačili z nemško manjšino. Potem to stališče v drugem delu 
popravi in meni, naj bi Nemci imeli najmanj ugoden status, ker so Furlani, Madžari, Albanci in Romuni pred 
polomom rajha vendarle začeli sodelovati z zavezniki. Kljub temu pa Italijane šteje za nevarnejše nacionalne in 
socialne nasprotniki Slovencev kot pa Nemce, to pa zato, ker bo Nemčija po vojni za dolgo oslabljena. Slovenci 
so imeli v 13 stoletjih v bojih z Nemci stalne izgube, sedaj pa se bodo lahko učinkovito branili. Položaj Italije bo 
po vojni ugodnejši od nemškega, zato bi bilo  nevarno v novi Jugoslaviji italijanski manjšini obljubljati ugodnejši 
režim kot Nemcem. Slovenskih manjšin ni treba pustiti nikjer več. "Kjer se njihovo strnjeno področje ne bo dalo 
pripojiti novi Jugoslaviji, ali kjer bodo prešibke, jih bo treba pripeljati v novo domovino." Taka rešitev bi rešila 
tudi vprašanje vzajemnosti in dala možnost reševanja vprašanja manjšin na unilateralni osnovi in glede na 
morebitne obveze po bodočem evropskem manjšinskem statusu. 
 
101 ARS. KUNI splošne zadeve škatla 1: »Nepravilni posegi v imovino, ki jo razlašča odlok Avnoja z dne 21. 
november 1944.« 
102 Ferenc: priprave na konec vojne str. 19. Po vojni se je pojavil tudi problem, kako obravnavati Nemce na 
prejšnjih italijanskih ozemljih, ki so prišla pod vojaško upravo Jugoslavije. Stališče jugoslovanskih oblasti je bilo, 
da jih ne bodo upoštevali kot italijanske državljane, čeprav so to bili in jih je bila Italija še naprej pripravljena  
sprejemati kot take. S temi Nemci in njihovo lastnino so potem ravnali kot z drugimi pripadniki nemške 
narodnosti. AJ. Fond ministrstva za zunanje zadeve f. 262: »depeša Baroša Kardelju, Simiću in Bakiću  št. 274, 
9.4. 1946.«  
103 Ferenc, Tone: Nemci na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Citirano po: Nećak, Dušan. »Nemška 
narodnostna skupnost kot nacionalni in razredni sovražnik.« V: Slovenija v letu 1945: zbornik referatov, ur. Aleš 
Gabrič. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1996, 73. 
104 ARS. Fond SZDL: »Zapisnik seje Glavnega odbora OF. 15. december 1945.« 
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12. člen slovenske ustave iz leta 1947, ki je zagotavljal, da " narodne manjšine v Ljudski  

Republiki Sloveniji uživajo pravico in zaščito svojega kulturnega razvoja in svobodne uporabe 

svojeg jezika" 105  za redke preostale prebivalce nemške narodnosti ni imel nobenega 

pomena. Leta 1950 je ekonomsko socialni svet združenih narodov od vseh držav zahteval 

poročilo o zaščiti manjšin. Jugoslavija je naslednje leto pripravila izčrpno poročilo o pravni in 

drugih oblikah zaščite (vključno s primeri sodb zaradi izzivanja nacionalne nestrpnosti). Med 

manjšinami, ki se navajajo je tudi nemška, ki je v Vojvodini dosegala 1,91% prebivalstva, 

vendar (v nasprotju z drugimi manjšinami) nikjer ni omenjeno, da bi imela svoje inštitucije ali 

bila kakorkoli organizirana. V Hrvaški se nemška manjšina ne navaja, prav tako ne v Sloveniji, 

kjer sta našteti le italijanska in madžarska manjšina.106      

Na jugoslovanski ravni je bil prvi in najpomembnejši ukrep Odlok o prehodu sovražniškega 

imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki 

so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile.107 Odlok (št. 25) je bil sprejet 21. novembra 1944 

in je bil (poleg drugega) tudi osnova za ekonomske ukrepe proti jugoslovanskim Nemcem 

(več o tem glej dr. Jože Prinčič: Podržavljenje nemške imovine na slovenskem ozemlju po 

drugi svetovni vojni). Podobno velja za Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji, ki je v 10. 

členu opredeljeval, da v Zemljiški sklad agrarne reforme in kolonizacije pride obdelovalna 

zemlja last nemškega Rajha in pripadnikov nemške narodnosti, zaplenjene po odloku AVNOJ 

z dne 21. novembra 1944.108 Po razlagi tega odloka so se za pripadnike nemške narodnosti 

šteli ."...tisti državljani Jugoslavije nemške narodnosti, ki so se pod okupacijo izjavili ali so 

veljali za Nemce, ne glede na to, ali so pred vojno kot Nemci nastopali ali pa so veljali za 

asimilirane Hrvate, Slovence ali Srbe."109  

Po navodilih oblasti so se za pripadnike nemške narodnosti poleg navedene kategorije šteli 

tudi jugoslovanski državljani, ki so se v predvojni Jugoslaviji v času ljudskih štetij opredelili za 

pripadnike nemške narodnosti; člani Kulturbunda, vsi ki so se prostovoljno udinjali nemškim 

                                                      
105 Ustava Ljudske republike Slovenije, 12. janunar 1947. 
106 AJ. Fond 16 – Prezidijum narodne skupštine, fasc. 17, arh. enota 312: »Ministarstvo inostranih poslova FNRJ: 
Mere protiv diskriminacije i zaštita manjina u FNRJ, Beograd 24. maja 1951.« 
107 Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in NVS v Ljubljani, 6. junija 1945 (ponatis iz Uradnega 
lista DFJ,  št. 1 - 5), 8. V zvezi s tem odlokom so bile sprejete še nekatere druge  za to razpravo manj pomembne 
odločbe:  npr. o prenosu nemških zavarovalnih podjetij pod pristojnosti finančnega ministrstva (Uradni list DFJ, 
št. 34, 22. maj 1945), ipd.  
108 Uradni list DFJ, št. 64, 28. avgusta 1945. »Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji«. Objavljeno tudi v: Uradni 
list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in NVS, 15. september 1945, 291.  
109 Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in NVS v Ljubljani, 6. junij 1945 (ponatis iz: Uradni list 
DFJ, 8. junija 1945, str. 127). 
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vojaškim, policijskim ali SS enotam; državljani držav, ki so v vojni sodelovali z Nemčijo. Taka 

široka opredelitev je omogočila, da so med Nemce šteli tudi pronemško orientirane Slovence 

("nemčurje" -  to je  člane Kulturbunda in ljudi, ki so bili v prostovoljni nemški službi.110    

Drug zakonski predpis, ki ga je oblast uporabljala tudi v obračunu z Nemci, seveda pa ne zgolj 

z njimi, je bil zakon o vrstah kazni, ki so jih izrekala civilna in vojaška sodišča. Med kazni so se 

štele: denarna kazen, prisilno delo brez odvzema prostosti, izgon iz kraja prebivanja, izguba 

političnih in posameznih državljanskih pravic, izguba pravice do javne službe, prepoved 

izvrševati določen poklic ali obrt, izguba ali znižanje čina ali zvanja, odvzem prostosti, 

zaplemba imovine, odvzem prostosti s prisilnim delom, izguba državljanstva, smrtna 

kazen.111  Zlasti najpremožnejši in najvplivnejši slovenski Nemci so bili pred sodišči obsojeni 

na različno visoke zaporne kazni, skoraj vsi sojeni pa tudi na odvzem državljanskih pravic in 

zaplembo premoženja.  

Pri amnestiji, ki jo je sprejel AVNOJ 5. avgusta 1945, so bili poleg drugih izjem izvzeti tudi 

člani Kulturbunda.112 To  je praktično pomenilo, da amnestija ni zajela večino obsojencev 

nemške narodnosti in njihovih dejanskih ali domnevnih slovenskih simpatizerjev.  

Najpomembnejši zakon, po katerem so sodili Nemce - zlasti tiste, so imeli jugoslovansko 

državljanstvo -  je bil Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo. Sprejela ga je Začasna 

narodna skupščina demokratske federativne Jugoslavije 25. avgusta 1945 in je veljal do 

sprejema kazenskega zakonika DFJ. Julija 1946 je bil usklajen z novo ustavo, vendar ni bil 

bistveno dopolnjen ali spremenjen. Zakon je v 18. členu opredeljeval, da se dejanja, storjena 

preden je zakon stopil v veljavo, in o katerih še ni bila izrečena sodba, kaznujejo po tem 

zakonu, če so njegove določbe milejše od prejšnjih zakonskih predpisov. Glede na to, da po 

mnenju pravnih strokovnjakov zakonov take vrste prej praktično ni bilo, je ta določba 

pomenila vzpostavitev veljavnosti zakona za nazaj. Nemci so bili večinoma sojeni po tretjem 

                                                      
110 ARS. Fond Javnega tožilstva 246/8, teh. enota 15/54 – 3: »Dopis javnega tožilstva Ljudske republike Slovenije 
z dne 15. 3. 1954 odboru za notranje politična vprašanja izvršnega sveta LRS.«  
Iz pritožb na račun zaplembenih komisij je možno razbrati, da so v nekaterih primerih okrajne zaplembene 
komisije med osebe nemške narodnosti zaradi težnje po zaplembi premoženja uvrstile ne samo 
kulturbundovce, pač pa tudi ljudi, ki so se po tedanjem pojmovanju pregrešili zoper slovensko narodno čast, v 
nekaterih primerih pa celo bivše taboriščnike ali privržence narodnoosvobodilnega gibanja. Po pritožbah so 
take odločitve razveljavili (ARS. Fond Prezidija vlade LRS, škatla 2: »Poročilo o pregledu nerednosti, ki naj bi jih 
zagrešila okrajna zaplembena komisija za Maribor - Desni breg«; »Poročilo komisije o nepravilnostih, ki naj bi jih 
izvršili nameščenci Okrajne KUNI in Mestna zaplembena komisija v Celju, Celje 23. oktobra 1945.«).  
111  Uradni list DFJ št. 48, z dne 10. julija 1945, objavljeno tudi v Uradnem listu Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta in NVS št. 24, 5. avgust 1945 str. 178. 
112 Uradni list DFJ, 3. avgust 1945. Objavljeno tudi v: Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in 
NVS, 1. september 1945, 237. 
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členu, ki je kot kazniva dejanja opredeljeval dejanja nasilnega odpravljanja narodnega 

predstavništva demokratske Jugoslavije ali zavezniških držav, zveznih , federalnih in lokalnih 

organov; potem škodovanje vojaški sili, obrambni sposobnosti ali gospodarski moči DFJ; 

različna vojna zločinstva v času vojne; vstop v oborožene vojaške in policijske formacije, 

sestavljene iz jugoslovanskih državljanov, z namenom, podpirati sovražnika in se skupno z 

njim boriti zoper svojo domovino (tudi vabljenje drugih v take oddelke ali njihova 

organizacija; služba v sovražnikovi vojski in sodelovanje zoper svojo domovino in njene 

zaveznike; vstop v službo organov sovražnikovih oblasti ali politično sodelovanje z 

okupatorskimi oblastmi,; organiziranje oboroženega upora zoper državo, organiziranje 

društev s fašističnimi smotri; hujskanje tuje države zoper svojo domovino, pozivanje na 

oboroženo intervencijo, gospodarsko vojno, zasego imovine DFJ, prekinitev diplomatskih 

odnosov, razdor mednarodnih pogodb; vohunjenje; sodelovanje pri tem, da bi včasu vojne 

obrambni objekti ali vojaški položaji prišli v sovražnikove roke; usmrtitev vojaške osebe, 

predstavnika ali uslužbenca narodne oblasti; rušenje požig in poškodovanje prometnih 

naprav in sploh javne imovine.113  

Skupaj z drugimi členi je ta zakon dajal dovolj široko osnovo za sojenje jugoslovanskim 

Nemcem. Prvotno ostrino, zlasti kar zadeva članstvo v Kulturbundu in drugih organizacijah  

so kasneje deloma omilili, saj so se nekateri vpisali iz eksistenčnih razlogov (da bi obdržali ali 

dobili službo), pod raznimi pritiski, nekaj pa so jih tudi vpisali brez njihove vednosti. Pri tistih, 

ki so jim sodili, so to šteli kot olajševalno okolnost.  

Tudi pri odvzemanju oz. vračanju nekaterih državljanskih pravic (npr. pravice do pokojnine) 

so začeli upoštevati razlike glede na to, kakšne vrste izkaznico so dobili prebivalci okupiranih 

ozemelj. V zvezi z določivijo oz. odvzemom pokojnine Nemcem, je ministrstvo za notranje 

zadeve vlade LRS izdalo pojasnilo o izkaznicah. Rdeča izkaznica, pridobljena v letu 1941 ali 

prej je pomenila, da se je oseba hote in prostovoljno vključila v nemško narodno skupnost 

(vsi člani Steirischer Heimatbunda, z nižjo številko od 50 000 so bili po  ugotovitvah povojnih 

oblasti prej člani Kulturbunda). Takim osebam pokojnine niso odobrili oz. so jim jo ustavili, če 

jo je že prejemala. Rdeča izkaznica, pridobljena v letih 1942 in 1943 "pa ni imela več istega 

značaja in imetnika iste ni brez nadalnjega kvalificirati za Nemca." Oblasti so tu verjetno 

                                                      
113 Uradni list DFJ, 3. avgust 1945. Objavljeno tudi: Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in NVS, 
1. september 1945, 310.  
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izhajale iz stališča, da so se kasnejši kriteriji za vstop v Heimatbund spreminjali.114  Zelena 

legitimacija je po nemškem pojmovanju pomenila neopredeljenega Slovenca, bela pa je bila 

namenjena  "zaščitencem", to je bodisi rasno neustreznim, bodisi politično nezanesljivim 

ljudem. Zato je ministrstvo za notranje zadeve pri reviziji pokojnin bivših državnih 

uslužbencev po uredbi z dne 25.10. 1945 odreklo pokojnino vsem tistim, dotedanjim 

upravičencem, ki so prejeli rdečo legitimacijo v letu 1941, pri drugih pa izvedlo poizvedbo o 

državljansko - političnem zadržanju za časa okupacije in presojala na osnovi rezultatov 

poizvedb. Domnevamo lahko, da je bil smiselno podoben kriterij vzpostavljen tudi do članov 

Koroške ljudske zveze (Kartner Volksbund), kjer pa so stalni člani dobili zelene legitimacije, 

začasni člani pa zeleno, vendar dokumentov, ki bi to posebej opredeljevali nisem zasledil.  

Kljub diferenciranemu pristopu pa so Nemci in "nemčurji"pokojnino težko dobili, saj so 

morali k prošnjam za revizijo pokojnin predložiti tudi potrdilo, da niso bili obsojeni na izgubo 

narodnih časti, da niso izgubili volilne pravice, da niso bili med okupacijo pod orožjem in v 

službi okupatorjev in njihovih pomagačev, da niso bili organizatorji, funkcionarji ali aktivni 

člani kvislinških organizacij, niti se niso zaznamovali s takim delom. Taka potrdila so izdajali 

okrajni oz. četrtni odbori. 115  

Januarja 1951 je prezidij Ljudske skupščine FLRJ izdal ukaz o prenehanju vojnega stanja z 

Avstrijo, 11. julija (z veljavnostjo po objavi v uradnem listu mesec dni kasneje) pa je prezidij 

Ljudske skupščine FLRJ na predlog vlade sprejel tudi ukaz o ukinitvi vojnega stanja z Nemčijo. 

Na osnovi tega ukaza se v zvezi z Nemčijo in nemškimi državljani niso več uporabljali pravni 

predpisi FLRJ, ki "so izšli iz vojnega stanja z Nemčijo ali so bili izdani za primer vojnega stanja 

Federativne ljudske republike Jugoslavije z neko tujo silo."116 Naslednje leto (1952) je bil 

sprejet dogovor med nemško in jugoslovansko vlado, da se tudi preostali Volksdeutscherji 

preselijo v Nemčijo.117     

                                                      
114 Po aprilu 1942 je veljal posebni postopek in sprejemali so le trikrat letno, po marcu 1943 je bila še ena akcija 
za vstop tistih, ki do tedaj iz različnih razlogov tega niso storili, neuspešen pa je bil poskus vodstva Heimatbunda 
poleti 1944, da bi s posebno uredbo dopustili prevedbo začasnega članstva v stalno, če bi vodja izobraževalnega 
urada v krajevni skupnosti potrdil, da kandidat obvlada nemščino. Kmalu nato (septembra 1944) so nadaljnje 
sprejemanje prepovedali. Tudi nekateri Nemci so rdečo legitimacijo dobili šele leta 1943 ali 1944. Žnidarič, 
Marjan. »Okupacija in NOB v Mariboru 1941-1945.« Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta UL, 1996, 47-48.   
115 ARS. Fond Ministrstva za delo, fascikel 3: »Državni zavod za socialno zavarovanje, filiala Ljubljana, okrožnica 
št. 151/1946.« Konec decembra (22. ali 23. december) 1946.  
116 AJ. Fond št. 15 – Prezidijum narodne skupštine: »Ukaz o ukidanju ratnog stanja sa Nemačkom.« 
117 Nečak. »Nekaj osnovnih podatkov …«, 444. 
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Pripadnikom nemške manjšine je praktično v celoti volilno pravico odvzemal Zakon o volilnih 

imenikih, ki je v 4. členu  med tiste, ki niso imeli voline pravice uvrščal tudi pripadnike vojnih 

formacij okupatorjev in njihovih pomagačev, ki so se trajno in aktivno borili proti NOV, 

jugoslovanski armadi ali armadam zaveznikov, člane Kulturbunda in člane njihovih družin, 

tiste, ki so bili v politično - policijski službi okupatorjev, tiste, ki so prostovoljno in iz lastne 

pobude dajali na razpolago vojaška in gospodarska sredstva okupatorjem in tiste, ki so bili s 

sodno razsodbo obosojeni na izgubo narodnih časti oz. na izgubo političnih in posameznih 

državljanskih pravic.118   

Odvzem državljanskih pravic 

 

Državljanske pravice je poleg drugih zakonov praktično vsem jugoslovanskim Nemcem 

odvzemal Zakon o državljanstvu demokratske federativne Jugoslavije. V 16. členu je 

opredeljeval, da se sme odvzeti državljanstvo "vsakemu narodnostnemu pripadniku tistih 

narodov, katerih države so bile v vojni proti Jugoslaviji, in ki se je v času te vojne ali v zvezi s 

tem pred vojno s svojimi nelojalnimi postopki proti narodnim in državnim koristim pregrešil 

zoper svoje dolžnosti jugoslovanskega državljana."119   

Da je bil z zakonom mišljen odvzem državljanstva vsem Volksdeutscherjem, je jasno razvidno 

iz obrazložitve poročevalca zakonodajnega odbora  dr. Maksa Šnuderla na zasedanju Začasne 

ljudske skupščine DFJ na osmi redni seji 23. avgusta 1945: "Izmed primerov izgube 

državljanstva moramo omeniti samo tiste razloge, v katerih se kaže odsev 

narodoosvobodilnega boja. 

Vemo, da so se naši folksdojčerji malone vsi do zadnjega vdinjali okupatorju. V Sloveniji so 

kot člani Kulturbunda že več let  pred vojno sestavljali sezname tistih svojih sodržavljanov - 

Slovencev, pa tudi Srbov, ki jih bo treba izseliti za primer nemške okupacije. Narodnostnemu 

pripadniku tistih narodov torej, katerih države so bile v vojni proti Jugoslaviji in katerih 

državljani so se med to vojno ali s tem v zvezi že pred vojno s svojimi nelojalnimi nastopi 

proti narodnim in državnim interesom pregrešili zoper svoje dolžnost jugoslovanskega 

                                                      
118 Uradni list DFJ, 11. avgusta 1945: »Zakon o volilnih imenikih.« Objavljeno tudi: Uradni list Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta in NVS, 8. september 1945, 261. 
119 Uradni list DFJ, 28. avgusta 1945: »Zakon o državljanstvu demokratske federativne Jugoslavije.« Objavljeno 
tudi: Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in NVS, 15. september 1945, 288. 
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državljana, je mogoče odvzeti jugoslovansko državljanstvo. Večina med njimi je že med vojno 

prevzela nemško državljanstvo."120  

Obstajale pa so izjeme, ki jih je že prej opredelilo predsedstvo Antifašističnega sveta narodne 

osvoboditve Jugoslavije. Med izjeme, ki se jim ne odvzamejo državljanske pravice (in 

premoženje) so šteli tiste, ki so sodelovali kot partizani ali vojaki v narodnoosvobodilni borbi 

ali pa se dejavno udeleževali narodnoosvobodilnega gibanja; ki so bili pred vojno že 

asimilirani kot Hrvati, Slovenci ali Srbi in med vojno niso vstopili v Kulturbund niti so 

nastopali kot člani nemške narodnostne skupine; ki so pod okupacijo odklonili, da bi se na 

zahtevo okupatorskih in quislinških oblasti izjavili za pripadnike nemške narodnostne 

skupine; ki so sklenili mešani zakon z osebami ene izmed južnoslovanskih narodnosti ali z 

osebami židovske, slovaške,rusinske, madžarske, romunske ali druge priznane narodnosti.121  

Nemci, ki so jih šteli med izjeme pa so morali, če so hoteli obdržati ali ponovno pridobiti 

državljanstvo, zanj zaprositi in tudi dokazati, da so med vojno aktivno podpirali 

narodnoosvobodilno gibanje ali da vsaj niso delovali proti njemu. Enako je veljalo tudi za 

dosego volilne pravice. 

 

Konkretenemu ravnanju z Nemci po osvoboditvi lahko sledimo zgolj fragmentarno, saj je 

dokumentacija ohranjena le deloma. Tudi razmerja med različnimi kategorijami Nemcev: 

pobeglimi, izseljenimi, zaprtimi in obsojenimi, justificiranimi in drugimi umrlimi zaradi 

različnih razlogov, je moč določiti le približno ali pa sploh ne. 

Že številke, koliko je ob koncu vojne bilo Nemcev v Sloveniji, se razlikujejo.  Po elaboratu 

Franja Baša iz leta 1946 z naslovom "Doneski k problematiki slovenještajerskega nemštva 

pred in med okupacijo 1941 - 1945 naj bi bilo 1.10.1945 na slovenskem Štajerskem in v 

Prekmurju 9349 Nemcev od tega 3587 v zaporih oz. v taboriščih. Vodilni prvaki nemštva 

(skupaj 2833) so po Baševih podatkih zbežali v Avstrijo. 

Arhiv ministrstva za notranje zadeve in Arhiv Sove hranita "Poročilo o selitvah 

Volksdeutscherjev iz LRS v letih 1945 - 1946" (dalje Poročilo), v katerem je skupno 

registriranih 9474 izseljenih oseb - 7470 po posameznih slovenskih okrajih in 2004 takih, za 

                                                      
120  Nešović, Slobodan. Tretje zasedanje AVNOJ in zasedanje Začasne ljudske skupščine Demokratične 
federativne Jugoslavije (27. - 26. avgust 1945). Ljubljana: Komunist, 1975, 215. 
121  Uradni list DFJ, 8. junij 1945, 127: »Razlaga točke 2.čl.1 odloka Antifašističnega sveta narodne osvoboditve 
Jugoslavije z dne 21. novembra 1944.«  Objavljeno tudi: Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in 
NVS, 6. junij 1945. 
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katere kraj bivanja oz. izselitve ni znan (gre za osebe, rojene bodisi v Avstriji, bodisi v drugih 

krajih po Jugoslaviji).122  Tako Poročilo kot priložena "Statistika iz LR Slovenije izseljenih 

Volksdeutscherjev" (dalje Statistika) ne zajemata zgolj Volksdeutscherjev, saj so npr. pri 

okraju Murska Sobota všteti tudi Slovenci, ki so med okupacijo sodelovali ali simpatizirali z 

Madžari in so bili zato izseljeni, podoben problem pa se pojavlja tudi v drugih krajih, kjer so 

Slovence enostavno prišteli k Volksdeutscherjem. V  Statistiki se navaja precej nižja številka : 

3204 Volksdeutscherjev plus  2004, to je skupaj  5208 (dodatno je prištetih že omenjenih  

424 ljudi iz Prekmurja).123 "Seznam Volksdeutscherjev, ki so bili leta 1945 in začetkom 1946 

izseljeni od naše oblasti" (dalje Seznam), ki je prav tako del Poročila, pa navaja 5433 ljudi. Ali 

je Zvone Debevc prišel do skupnega števila 7470 oz. 9474 izseljenih Volksdeutscherjev na 

podlagi poimenskega seznama, ni jasno. Lahko domnevamo, da ne, saj bi sicer obstoječi 

Seznam vseboval vsa imena in ne le 5433. Na to kažejo tudi s svinčnikom pripisane številke v 

Statistiki. Da je bila dokumentacija na terenu pomanjkljiva, se je pokazalo leto kasneje, ko je 

notranje ministrstvo FLRJ od notranjega ministrstva SRS zahtevalo, da zbere podatke o tem, 

koliko Volksdeutscherjev je ob koncu vojne pobegnilo skupaj z nemško vojsko, koliko jih je 

ilegalno zbežalo kasneje in koliko je bilo prisilno izseljenih. Podatke so potrebovali zaradi 

predvidenih pogajanj z Zvezno republiko Nemčijo glede jugoslovanskih reparacijskih 

                                                      
122 Po okrajih je slika izseljenih naslednja: Ljubljana - okolica 89, Ljubljana  - mesto 447, Kranj 499, Kamnik 124, 
Jesenice 350, Trbovlje 83, Celje mesto in okolica 509, Mozirje 125, Krško 1129, Novo mesto 10, Črnomelj 3, 
Kočevje 35, Gorica 3, Maribor mesto 1662, Maribor  - okolica 791, Poljčane 154, Ptuj 151, Ljutomer 59, 
Dravograd 531, Radgona 1344, Murska Sobota 481 (skupaj 7470). Več v: AMNZ [Arhiv Ministrstva za notranje 
zadeve]. Debevec, Zoran. »Poročilo o selitvah Volksdeutscherjev iz LRS v letih 1945 – 1946.« 26. november 
1951. 
123 V "Statistiki iz LR Slovenije izseljenih Volksdeutscherjev" je naštetih 3204 izseljenih: Ljubljana - mesto 262, 
Ljubljana - okolica 89, Kranj 63, Kamnik 46, Jesenice 72, Trbovlje 54, Celje - mesto 54, Celje - okolica 65, Kozirje 
118, Krško 1129, Novo mesto 10, Črnomlej 3, Kočevje 35, Gorica 3, Postojna 5, Maribor - mesto 261, Maribor - 
okolica 189, Poljčane 44, Ptuj 151, Ljutomer 59, Dravograd 90, Radgona 345, Murska Sobota 57), kar je po 
seštevku v dokumentu 3204. K temu je (tako kot v Poročilu prištetih že omenjenih 2004, to je skupaj 5208 (plus 
424 Prekmurcev). K temu izračunu pa so nato s svinčnikom pripisane še dodatne številke (Ljubljana - mesto 439 
plus 8), Ljubljana - okolica 47 Kranj 290, Kamnik 120, Jesenice 350 Celje 814, Maribor - mesto 1849 - z opombo 
"predlaganih", Radgona 1344). Če vse številke iz statistike seštejemo dobimo (vključno z 2004 plus 424) številko 
8889, ki je za 585 oseb nižja od tiste v Poročilu. Vendar končni seštevek v Statistiki s svinčnikom pripisanih 
številk ne upošteva in pravi, da "znaša število iz LR Slovenije izseljenih Volksdeutscherjev skupaj 5208 + 424 
(skupaj torej 5632). Na Seznamu Volksdeutscherjev, ki so bili leta 1945 in začetkom 1946 izseljeni od naše 
oblasti, pa je poimensko navedenih 5433 ljudi (prvi Abram Ivan in zadnja Žurma Jožefa, pri vsakem je vpisana 
letnica rojstva in kraj rojstva ter datum in kraj izgona). Dodan je sicer še en krajši seznam v katerem je 
navedenih 27 Volksdeutscherjev po okrajih s kratkim orisom njihove dejavnosti. Označeni so kot 
»Volksdeutscherji, ki so se med okupacijo posebno eksponirali in bili izseljeni«, seznam se začne z okrajem 
Ljubljana - mesto (Hecking Ivan) in konča z Dravogradom (Šuler Ivan).  
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zahtev.124 Te podatke so nato zbirali po okrajih in se ponekod razlikujejo od številk, 

navedenih v Poročilu.125   

 

Čeprav  za del podatkov torej lahko sklepamo da je bil narejen na osnovi številčnih ocen in ne 

poimenskih seznamov, je številka v Debevčevem poročilu o 9474 izseljenih  (z določenim 

odstopanjem) verjetno relativno blizu točni številki, saj je od časa selitev preteklo le nekaj let 

in se je vsaj približno stanje na terenu kljub določenim razhajanjem in pomanjkljivim spiskom 

še dalo ugotoviti.  

Med slovenskimi oz. jugoslovanskimi viri število navaja tudi nedatirani  dokument z 

naslovom "Nemci u jugoslovenskoj Štajerskoj, ki je ostal ohranjen v Kardeljevi zapuščini." 

Dokument navaja, da je bilo leta 1931 na Štajerskem 12 033 Nemcev (od 523 543 vseh 

Nemcev v Jugoslaviji). Dokument pa ne navaja, koliko Nemcev je ostalo po koncu druge 

svetovne vojne.126     

                                                      
124 AMNZ. »Dopis Ministrstva za notranje zadeve FLRJ, II uprava državne varnosti III oddelek, poslan Upravi 
državne varnosti Narodne republike Slovenije (podpisan načelnik oddelka Ante Eterović.« 30. oktober 1952;   in   
»Dopis pomočnika II. oddelka uprave državne varnosti LRS majorja Miloša Bučarja pooblaščencem UDV v Ptuju, 
Ljutomeru, Črnomlju, Novem mestu, Krškem, Ljubljani, Ljubljani - okolici, Kočevju, Mariboru, Mariboru - okolici, 
Celju, Celju - okolici, Trbovljah, Šoštanju, Slovenj - Gradcu, Murski Soboti, Kranju, Jesenicah, Gorici, Sežani, 
Postojni, Tolminu, Dravogradu.« 11. november 1952. 
125 V večini okrajev točnih podatkov niso imeli. Navajam nekaj odgovorov za ilustracijo:  Iz Celja so npr. poročali, 
da je tam živelo "precejšnje" število Volksdeutscherjev in da jih še živi približno 60. Iz Novega mesta so 
sporočili, da sta bila prisilno izseljena dva (v Poročilu se za Novo mesto navaja 10, op. B.R.). Iz Kranja so 
sporočili, da je pobegnilo ob koncu vojne 28 Voklsdeutscherjev z družinami oz. skupaj 81 oseb, medtem ko so 
bile izseljene 103 družine  - skupaj 235 oseb (Poročilo navaja 499 oseb , Statistika pa 63 in s svinčnikom 
pripisanih še 290, op. B. R.). Ujemajo se podatki za Črnomelj (3 ljudje). Iz Trbovelj so samo za štiri ljudi lahko 
ugotovili, da so bili res Volksdeutscherji, za druge izseljene pa ne. Podatki o Volksdeutscharjih povzeti po: 
AMNZ. »Odgovori oddelkov državne varnosti iz posameznih okrajev na dopis Miloša Bučarja.« November 1952. 
 Iz Maribora so sporočili, da imajo seznam približno 1800 oseb, ki so bile izseljene (Poročilo za Maribor navaja 
1662 oseb, op. B.R.). Dopisali so tudi, da se zgolj na osnovi zaplembnih odločb ne da določiti, kdo je bil 
Volksdeutscher, v zvezi s seznamom izseljenih pa še: »Za ves material iz katerega je razvidno, kdo je bil izseljen 
v LRS, smo bili obveščeni, da se ta nahaja v Ljubljani in sicer na III. odseku ali na referatu za GSP. Poleg tega vas 
obveščamo, da se nahaja na referatu za GSP tiskani seznam v obliki knjige vseh Volksdeutscherjev, na oddeku 
UDB za Ljubljana - mesto v arhivu pa seznam vseh zaplemb od osvoboditve, izvršenih v LRS s točnimi podatki 
osebam, ki jim je bila imovina zaplenjena, vzrok zaplembe in štev. sodnega akta o zaplembi.« Več v: AMNZ.  
»Podatki o Volksdeutscherjih.« Dopis poslan iz mariborskega oddelka uprave državne varnosti  I. oddelku UDB 
za Slovenijo v Ljubljani, podpisan načelnik oddelka Janez Japelj. 24. november 1952. 
Omemba "tiskanega seznama v obliki knjige" bi sicer lahko kazala na obstoj seznama, ki ga danes ne poznamo, 
vendar je verjetneje, da je s tem mišljen  Seznam s 5433 imeni iz Poročila (op. B.R.).  
126 ARS. Referat I., Kardeljeva zbirka 221, 10/30: Dokument je nedatiran, vendar ga lahko približno umestimo v 
prvo polovico leta 1947. V njem je omenjen tudi nemški privatni popis iz leta 1928, objavljen v knjigi dr. 
Helmuta Carstajna (Gerharda Wernerja) Sprache und Volkstum in der Untersteirmark, Stuttgart 1935), po 
katerem naj bi bilo v jugoslovanski Štajerski 32 578 Nemcev (4800 v Apaški dolini, drugi pa po mestih in vaseh, 
kjer pa nikjer ne predstavljajo večine). 
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Viri Volksdeutscherjev so tudi tu le delni in nezanesljivi. 127  Tudi ni  mogoče zanesljivo reči, 

kolikšno je bilo med izseljenimi število Slovencev, ki so jih iz različnih razlogov proglasili za 

Volksdeutscherje.  

Številke o tem, koliko je bilo Volksdeutscherjev med drugo svetovno vojno na Slovenskem, se 

torej močno razlikujejo. Po nacističnem štetju iz leta 1941 naj bi jih bilo kar 59 000 128. 

Uradno jugoslovansko štetje jih je (po načelu maternega jezika) leta 1931 naštelo 28 988, 

Volksdeutscherski statistični urad pa leta 1941 28 075.129 Slovenski organi za notranje zadeve 

ocenjevali, da jih je bilo med vojno okrog 24 000, od tega približno 15 000 Kočevarjev in 9000 

ostalih. 130  

Po oceni Vladimirja Žerjavića  naj bi 24 000 Volksdeutscherjev emigriralo, 1000 pa naj bi bilo 

vojnih žrtev (skupaj torej 25 000, vendar ni jasno, ali Žeravić šteje zgolj medvojne žrtve ali 

tudi tiste neposredno po vojni, op. B. R.).131   Razlika med štetjem Kulturbunda pred 

začetkom vojne, slovenskih organov za notranje zadeve po vojni in Žeravićevo oceno ni taka, 

da je ne bi bilo mogoče razložiti (udeležba Volksdeutscherjev v nemški vojski, selitve med 

vojno, žrtve vojne). Če jemljemo  oceno organov za notranje zadeve glede izseljenega števila 

Nemcev  (okrog 9000) za relativno točno, jih je torej med 15 000 in 16 000 pobegnilo še pred 

koncem vojne. Koliko Volksdeutscherjev je znotraj te številke izgubilo življenje med vojno ali 

neposredno po njej (bodisi zaradi načrtnih justifikacij bodisi zaradi pomanjkanja in krutega 

ravnanja) po slovenskih virih v celoti ni mogoče ugotoviti. V povojnih virih nemških in 

avstrijskih Volksdeutscherjev navajajo številke, ki so gotovo močno pretirane, tja do 6000 in 

še več. 132 Številke, ki jih za nemško prebivalstvo na Štajerskem in v Prekmurju navaja Baš za 

                                                      
127  PAAA [Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes], Bonn. »Die lage de deutschen Minderheit in 
Jugoslawien,« 12. maj 1952, 6. Poročilo brez podrobnejše obrazložitve navaja, da je iz Slovenije na avstrijsko 
Štajersko po vojni prišlo 6000, na avstrijsko Koroško pa 3000 Kočevarjev (str. 6).  
128 Nečak. »Nekaj osnovnih podatkov …«, 440.  
Po podatkih nemškega zunanjega ministrstva, ki je očitno kot izhodišče vzelo nacistične vire, (PAAA. Betreff 
Jugoslawien, Band 23, vom 2. 9. 1950 bis 23. 12. 1955) naj bi bilo Kočevarjev 22 000, "Spodnještajercev" 34 000 
"Južnih Korošcev" 1000 in prekmurskih Nemcev 3000). 
129 Kristen, Samo. »Finis Germanie«, Delo - Sobotna priloga, 30. oktober 1992, 21. 
130 Arhiv Sove. Fond Volksdeutscherji v Avstriji. »Nekaj aspektov vprašanja Volksdeustcherjev in Kočevskih 
Nemcev.«, 21. februar 1968 (analiza UDV). 
 V analizi (ki sicer obravnava predvsem tedanjo organiziranost in dejavnost Volksdeutscherjev v Avstriji), je sicer 
zapisano, da so bili "pretežno...po osvoboditvi izseljeni, nekaj najbolj kompromitiranih pa se je umaknilo že 
pred osvoboditvijo." Ta trditev je v nasprotju s siceršnjimi ocenami, da je večina pobegnila še pred 
osvoboditvijo, manjšina pa da je bila izseljena.   
131  Žerjavić, Vladimir. Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu. Zagreb: Jugoslavensko 
viktimološko društvo, 1989. 
132 V  Beer, Josef, Georg Wildmann in Valentin Oberkersch. Das Weissbuch der Deutschen aus Jugoslawien 
Ortsberichte 1944 – 1948. München: Universitas Verlag, 1992, 867 navajajo, da naj bi zaradi lakote, mučenja, 
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Štajersko 1.10. 1945, so zgolj trenutne, saj se je tedaj množično izseljevanje šele dobro 

začelo.    

Prve aretacije Volksdeutscherjev in tudi prva zaslišanja so bila opravljena takoj po 

osvoboditvi posameznih krajev. V Prekmurju je bilo to že aprila, na Štajerskem pa od 

približno 11. maja dalje. Nekaj zaslišanj so sprva opravljali različni organi npr. komande mest, 

Narodna zaščita ali predstavniki Narodnih odborov, predvsem pa seveda Ozna. Ta je  nalogo 

v zvezi z Nemci prevzela v celoti in o svojem delu ni hotela obveščati niti političnih 

funkcionarjev, zadolženih za posamezna področja. Težave glede pristojnosti so bile tako na 

gospodarskem kot na političnem področju. Tako je npr. sekretar okrožnega komiteja KPS 

Maribor Sergej Kraigher je 18.6. 1946 centralnemu komiteju KPS v zvezi z ravnanjem Ozne 

poslal naslednje sporočilo: "Na sestanku s pomočnikom III. brigade VNO in z pooblaščencem 

OZNE sem ponovno postavil zahtevo, da me obveščajo kako poteka akcija čiščenja švabskih 

in ustaških band, kakor tudi o poteku preseljevanja Nemcev, kulturbundovcev itd. v 

koncentracijska taborišča. Uvideli so, da moram kot sekretar okrožja zares imeti vpogled v to 

vendar so mi izjavili, da tej moji zahtevi in zahtevi CK ne morejo ugodtiti, ker so vezani na 

                                                                                                                                                                      
ubojev in ustrelitev življenje izgubilo okrog 6000 "nemških Spodnještajercev" (cit. delo str. 867). Do te številke 
so prišli na osnovi "kasnejših poročil in povzetkov", za katere pa virov ne navajajo.  O grobiščih Weissbuch na 
strani 866 pravi: »Erschießungßtätten und Massengräber befinden sich bei den lagern Sterntal und Tüchern, in 
der Koschnitz (Cilli), in der Höhlen, aufgelasenen Bergwerksstollen und Steinbrüchen bei Cilli, Tüffer, 
Steinbrück, Hrastnik, Trifail, bei Zasip, Marinska kapela, unter der Jelenica, bei Rikel und Khubus-Steinbrüchen, 
in Dol und Ana, in Proprotno, ferner in der Gegend von Cilli beim Mlinajev Janez, unter der Seidlung Vrhe bei 
Tüchern, unter der Piritschlake der Cillier Zinfabrik, ebenso auch am Damm der Abwässerdeponie und im 
zugeschütteten Bunker, im Wald neben der Straße in Richtung Blagobna sowie unter kommunalen 
Mülldeponie, in Cret neben der Gleisanlage der Zinfabrik, unter dem Lagerhaus der Spedition Cilli, unter dem 
Frachtenbanhof und der Gleisanlage von Cret, mehrere massengräber befinden sich sannabwärts bei 
Tremersfeld, eine mindestens einen Kilometer lange Grabstätte befindet sich in den Panzergräben in Zgornja 
Hudinja, in Nova vas unter den Toper - Häusern, unter dem Wohnblock und den Garagen bei Dobrava, weiters 
im ehemaligen Sef - Wald. Eine der grössten, etwa 800 m lange Grabstätte befindet sich neben Jost-Mühle.«  
 
Identifikacija grobišč bi terjala posebno raziskavo. Precejšen del krajev, kjer so bili pobiti tudi Nemci, je sicer 
znan tudi iz slovenske publicistične literature in spominskih virov. Glej npr. Leljak, Roman. Teharje. Maribor: 
Založba za alternativno teorijo, 1990; Žajdela, Ivo. Komunistični zločini na Slovenskem. Ljubljana: Novo jutro, 
1991; Zavadlav, Zdenko. Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca. Maribor: Založba za aletrantivno teorijo, 
1990; Zavadlav, Zdenko. Križarji, Matjaževa vojska na Slovenskem. Ljubljana: Horvat MgM, 1994; Zavadlav, 
Zdenko. Partizani, obveščevalci, jetniki: iz dosjeja Zavadlav 1944-1994. Ljubljana: Horvat M & M, 1996.  
Slovenski (prav tako pretežno spominski in publicistični) viri te navedbe in še nekatera druga grobišča potrjujejo 
(glej npr.: Totengedenkbuch der Deutsch – Untersteirer. Graz: Landsmannschaft der Deutsch Untersteirer in 
Österreich, 1970, ki jo je torej izdalo Društvo nemških spodnještajercev v Avstriji v kateri navajajo 4600 imen s 
pripombo, da je vsaj toliko še neznanih. Knjiga sicer sešteva vse  žrtve "za zaščito spodnještajerske domovine", 
tudi iz časa ob koncu prve svetovne vojne, zlasti pa iz let 1941 - 1948. Spiski so nenatančni, metodologija in 
izbor pa močno problematična (zajeta so npr. številna imena Slovencev, med drugim prisilno mobiliziranih v 
nemško vojsko, ki so padli po raznih frontah). Knjigo je že leta 1971 kritično analiziral dr. Tone Ferenc v: Ferenc, 
Tone. »Knjiga, ki nas je zelo vznemirila.« Naši razgledi, 1971/5, 136.  
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izrecno prepoved od strani tov. Matije oz. štaba I. slovenske divizije KNOJ - a. Ko pa bodo 

sprejeli obvestilo od svojih nadrejenih forumov, da je prepoved ukinjena, potem bodo o 

vsem dnevno poročali, tako da bo tudi meni omogočen stalen pregled nad stanjem borbe 

proti peti koloni v našem okrožju...".133   

11. avgusta 1945 je bilo na sestanku ministrstev sklenjeno, da se "proti vsem Nemcem, ki so 

bili jugoslovanski državljani in so zagrešili dejanje veleizdaje, ali sodelovanja z okupatorji, ali 

sicer kakršnokoli dejanje, ki je kaznivo po obstoječih zakonih" sproži postopek in bodo "v tem 

pogledu posamezne okrožne uprave pokrenile vse potrebne korake pri pristojnih okrožnih 

javnih tožilcih."134 

Ponovno so na konferenčni seji predstavnikov ministrstev  in drugih ustanov o Nemcih 

razpravljali 4. oktobra 1945. Na konferenci naj bi razčistila probleme, ki so se pojavljali v zvezi 

z zaplenjevanjem nemškega imetja (med drugim vprašanje eksistenčnega minimuma 

Nemcev, ki jim je bilo zaplenjeno premoženje, ali naj se najemna pravica Nemcev šteje kot 

imovinska pravica - ker zakonodaja Nemcem ni priznavala niti stanovanjskega minimuma 

ipd.). Iz zapisnika, pa tudi drugih dokumentov je razvidno, da je med med KUNI - jem in 

OZNO prihajalo do neposrazumov glede pristojnosti v odnosu do Nemcev. To je bilo 

povezano s problemom, kako ločiti gospodarski vidik nemškega vprašanja (zaplembe) od 

političnega (izgona Nemcev in drugih kazenskih in sodnih ukrepov). V jugoslovanskem vrhu 

so tedaj - kot je na seji povedal predstavnik OZNE za Slovenijo Mitja Ribičič -  presojali, da v 

Sloveniji ne sme biti taborišč , ker to "reakcija najbolj temeljito izrablja proti naši državni 

ureditvi.  

Prav tako "tudi s selitvijo Nemcev še ni mogoče zaenkrat pričeti."135 (Dejansko so v času seje 

taborišča že postavljali ali vsaj nekatere imeli postavljena, zato si je Ribičičevo razpravo 

mogoče razlagati v kontekstu priprav na volitve, po. B. R.).   

Ribičič je vztajal, da mora vsa vprašanja v zvezi z izgonom in preseljevanjem Nemcev reševati 

"izključno le OZNA sama po svojih vidikih in po nalogah, ki jih bo dobivala z nadrejenega 

mesta. Zato bo OZNA tudi imovino vseh prizadetih Nemcev sama vzela v zavarovanje in jo bo 

                                                      
133 ARS. Fond CK ZKS, gradivo OK KPS: Okrožni komite KPS, Maribor, 18. junij 1945, naslovljeno na Centralni 
komitet KPS. 
134 ARS. Fond Komisije za upravo narodne imovine (dalje KUNI), splošne zadeve, škatla 1: »Zapisnik konference 
OUNI in predstavnikov republiških ministrstev.« 11. avgust 1945. 
135 ARS. Fond Ministrstva za pravosodje (dalje MP), fasc. 1945, št. 69: »Zapisnik konference predstavnikov 
ministrstev.« 4. oktober 1945. 
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imela zavarovano glede konkretnega Nemca vse dotlej, dokler ne bo dokončno rešeno 

vprašanje izgona, ali preselitve dotičnega Nemca.  

OZNA bo tedaj glede nemškega imetja vršila imovinsko kontrolo in zavarovanje in ne bo 

dopuščala v to področje nobenih posegov, razen tega pa bo edino le OZNA odločala tudi o 

vprašanju omejitve osebne svobode prizadetega Nemca."136 

Takemu stališču so predstavniki KUNI- ja nasprotovali ker je bilo v nasprotju z zakonodajo. Po 

zakonu o tem, kdo je Nemec odločajo izključno okrajne in okrožne zaplembne komisije, ti 

organi pa imajo izključno pravico, da ugotovijo značaj nemškega imetja, ga zaplenijo, 

popišejo, zavarujejo in prenesejo v državno lastnino. OZNA se v zaplembo nemškega imetja 

ne more in ne sme vtikati, če noče sama kršiti obstoječe zakonodaje in s tem ustvarjati 

nezakonitega stanja. "Povsem drugo pa je vprašanje izgona ali preselitve nemškega življa. Na 

tem področju pa je OZNA povsem samostojna in se ima ravnati le po navodilih in nalogah, ki 

jih prejema v tej smeri od svojih nadrejenih organov."137  

Zaključek sestanka je bil v smislu pripomb "kunijevcev", to je, da se mora OZNA na področju 

zaplenjevanja nemškega imetja omejiti izključno le na vprašanja izgona, odnosno prizadetih 

Nemcev in da je dolžna spoštovati vse zakonite predpise v zvezi z nemškim imetjem, o tem 

pa tudi obvestiti vse svoje podrejene organe na terenu.  

Reševanje vprašanja kdo je Nemec, kako z njegovo imovino postopati in kdo naj to imovino 

zavaruje, pa spada v pristojnost zaplembenih komisij oz. KUNI- ja kot vrhovnega organa za 

upravo vsega narodnega in zlasti tudi vsega nemškega imetja. 

Kljub takemu stališču je med OZNO in drugimi organi v zvezi z Nemci, zlasti pa njihovim 

premoženjem, še prihajalo do trenj, OZNA pa je ponekod že začela popisovati premoženje 

Nemcev.138  

22. oktobra 1945 je predsednik KUNI - ja dr. Milan Lemež, sekretarju DUD - a v Beogradu 

Milanu Gavriloviću poslal zapisnik seje in ga prosil za odgovor, ali so oznovska stališča točna, 

                                                      
136 Prav tam. 
137 Prav tam. 
138  Več: Prinčič, Jože. Podržavljenje nemške imovine na slovenskem ozemlju po drugi svetovni vojni (1945 - 
1955). V : Nemci na Slovenskem 1941-1955, ur. Dušan Nečak, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 
2002, 291-316.  
Tudi iz dokumentov, ki jih hrani SOVA je moč ugotoviti, da so se konflikti med Udbo in Knojem na eni in drugimi 
državnimi organi na drugi strani še pojavljali. Januarja 1946 so se npr. oficirji Knoja pritoževali, ker se niso mogli 
vseliti v izpraznjena stanovanja izseljenih in usmrčenih nemškutarjev in kulturbundovcev v Mariboru, kakor jim 
je bilo obljubljeno.  
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ker se KUNI v Sloveniji ne želi zaplesti v "nezgodna" trenja z OZNO.139 Tudi v dopisu 

generalnnemu sekretarijatu predsedstva narodne vlade Slovenije z dne 29. novembra 1945 

je opozarjal na trenja s predstavniki OZN- e. Vzrok zanje je videl v pomanjkanju navodil. 

Vendar je tudi poročal, da so " likvidirana tudi zadnja trenja, ki so obstojala med našo 

komisijo in OZNO." 140 Do odprave nesporazumov naj bi prišlo zaradi navodil, ki jih je KUNI 

dobil od DUND - a, pripomogel pa naj bi tudi sestanek s predstavnikom oddelka OZN - e pri 

javnem tožilcu kjer so se sporazumeli glede popisa imetja, ki ga je zajela OZN - a. Kljub temu 

pa je okrožna uprava narodne imovine za Ljubljano še konec decembra 1945 poročala 

Komisiji za upravo narodne imovine pri predsedstvu SNOS - a, da je OZNA začela popisovati 

imovino Nemcev, da pa to dela površno, da ne popisuje predmetov velike vrednosti in da 

pooblaščene OZN - e izjavlja, da bodo obleka, perilo in druge stvari brez popisa in cenitve 

odvzete za nameščence OZN - e. KUNI je poročilo poslal Predsedstvu Narodne vlade 

Slovenije 3. januarja 1946.141 

 

Če so bile teževe glede pristojnosti pri lastninskih vprašanjih, pa to ne velja za aretacije in 

zaslišanja. 

Celotnega pregleda nad vsemi postopki nimamo, na osnovi ohranjenega fonda "Kulturbund", 

pa lahko deloma rekonstruiramo postopke z Nemci. Po ohranjenih podatkih v fondu 

Kulturbund, ki ga hrani Arhiv ministrstva za notranje zadeve, je bilo skozo zaslišanja ali kako 

drugače obravnavanih 4918, ki so večinoma pripadale Kulturbundu. Od teh jih je le okrog 

ena tretjina nemške oz. avstrijske narodnosti (1294 nemške in 310 avstrijske.142  Pri ljudeh 

                                                      
139 ARS. MP 1945, fasc. št. 69: »Dopis dr. Ivana Lemeža Milanu Gavriloviću 22. oktobra 1945 z naslovom 
"Stališče OZNE glede vprašanja zaplembe nemškega imetja".« 
140 ARS. MP 1945, fasc št. 69: »Pismo dr. Milana Lemeža generalnemu sekretarijatu predsedstva narodne vlade 
Slovenije 29. novembra 1945 z naslovom "Odnosi med državno upravo narodnega imetja in OZNO".« 
141 ARS. MP 1945, fasc št. 69: »Dopis Okrožna uprava narodne imovine za okrožno mesto Ljubljana. Št. 37, 
27/45. Predmet: zaplembe po OZNI. Komisiji za upravo narodne imovine pri predsedstvu SNOS - a.« 
142 Fond "Kulturbund, ki obsega 4886 dosjejev je bil aktiven do osemdesetih let, ko so v njem zabeležene zadnje 
preverke. Javnosti je postal dostopen sredi devetdesetih let. Arhiv ministrstva za notranje zadeve je na podlagi 
navedenega gradiva naredil zbirni seznam vseh, ki so v ohranjenih dokumentih obravnavani. Fond je javno prvič 
predstavila  mag. Irena Mrvič v članku Razvoj in delovanje arhiva za notranje zadeve Republike Slovenije (Mrvič, 
Irena. »Razvoj in delovanje arhiva za notranje zadeve Republike Slovenije.« Arhivi, 1994/1-2, 1-5).Irena Mrvič je 
bila tudi prva, ki je tudi fond začela sistematično obdelovati. Sam sem po pilotskih raziskavah, ki so zaobjele 
krog 20 odstotkov gradiva, k sodelovanju pritegnil študentko Matejo Malnar, ki je za potrebe raziskovalne 
skupine fond sistematično obdelala po raznih kategorijah (analiza obsega okrog 3000 strani), v sumarni različici 
pa je iz raziskave napisala tudi diplomsko nalogo (naslov....). Raziskovalna skupina ima tako o fondu izdelano 
obširnejšo računalniško obdelavo po raznih kategorijah (spolu, starosti, poklicu, narodnosti, državljanstvu, 
članstvu v organizacijah, aretacijah, zaslišanjih "končni" usodi). V besedilu smiselno povzemam tisti del 
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nemške oz. avstrijske narodnosti gre večinoma za Volksdeutscherje (del se sicer izjasnjujejo 

tudi drugače, npr. za "Štajerce" ali pa se skuša proglasiti za Slovence). 143  

Prve aretacije so se začele takoj po osvoboditvi, v Prekmurju že v aprilu, na Štajerskem pa v 

maju. Aretacije so izvajali največkrat v stanovanjih, pogosto pa ( deloma kot del rutinskih 

preverjanj) tudi na ulicah, kolodvorih in drugih javnih mestih. Maja 1945 je zabeleženih 541 

aretacij (upoštevan je celoten fond), samo 19. maja je bilo aretiranih 67 oseb (najverjetneje 

Kočevskih Nemcev), podobne množične aretacije pa so bile že prej, 10. maja v Železni Kapli 

(60 oseb, večinoma Avstrijcev), 24. maja v tovarni Hutter v Mariboru (25 ljudi). Največji val 

aretacij, zlasti v Mariboru je bil junija (aretacije so si sledile praktično vsak dan ali pa  s 

kratkimi eno ali dvodevnimi presledki, 12. junija je bilo npr. kar 146 aretacij, skupno število 

pa je bilo 951). manjši val (190 aretacij) je bil julija in nato še 70 avgusta. V vseh primerih je 

večinoma šlo  za Nemce in člane Kulturbunda, ki so bili odpeljani v Strnišče. Kot glavni vzroki 

aretacij so bili navajani nemška narodnost in s tem v zvezi preselitev ter članstvo v nemških 

nacističnih organizacijah (Kulturbund, Heimatbund, NSDAP) širše pa tudi neveljavnost 

dokumentov, ilegani prehodi meje, protinarodno delovanje (npr. podpiranje band, v to 

kategorijo pa je sodilo tudi dajanje hrane nemškim ujetnikom), medvojno postopanje s 

partizani (pljuvanje po ujetih partizanih, zasmehovanje, brcanje, slačenje, da bi dobili njihovo 

                                                                                                                                                                      
obdelave, ki se nanaša na Nemce oz. Avstrijce, čeprav strogo ločevanje od Slovencev in drugih, ki so šli skozi 
postopke, povsod ni možno. 
Fond vsebuje 4886 map z zelo različno vsebino, urejen je po osebah, ni pa strogega abecednega ali 
kronološkega zaporedja, zajema več skupin ljudi, ki sicer vanj ne bi spadale (vojni ujetniki, Slovenci, prisilno 
mobilizirani v nemško vojsko, ljudje, ki so bili na prisilnem delu v Nemčiji ipd). Oseb je vpisanih več kot število 
map, nekatere osebe se pojavljajo tudi po dvakrat. Ne glede na to pa fond predstavlja zelo dober vir, s pomočjo 
katerega vsaj v grobih obrisih lahko pokažemo na usodo tistega (manjšega) dela nemške manjšine, ki ob koncu 
vojne ni zbežala.      
143 Kot izhodiščno definicijo za Volksdeutscherje jemljem opredelitev Dušana Nečaka (Nečak. »Nekaj osnovnih 
podatkov …«, 439), da gre za "tiste nemškogovoreče prebivalce v Sloveniji, ki so ostanek avtohtonega nemško 
govorečega prebivalstva iz časa pred prvo svetovno vojno."       
V zvezi z definicijo  Volksdeutscherjev kaže opozoriti na ekspertizo, ki jo je (verjetno po vojni v zaporu na 
zahtevo slovenskih oblasti) napisal nacistični vojni zločinec dr. Friedrich Rainer ("O Volksdeutscherjih", nemški 
original in slovenski prevod, hrani arhiv Sove). V ekspertizi Rainer opisuje, kako je po zmagi Hitlerja 
nacionalsocalizem postal prevladujoč  v organizacijah, ki so se ukvarjale s  Volksdeutscherji v Nemčiji, potem pa 
tudi pri nemških manjšinah po Evropi. Nemce deli na tri skupine: rajhovske Nemce, inozemske Nemce in 
Volksdeutscherje. Po njegovi definiciji so bili rajhovski Nemci državljani nemškega Reicha, inozemski Nemci so 
bili državljani nemškega Reicha, ki so živeli v inozemstvu, Volksdeutscherji pa so bili "pripadniki nemškega 
naroda, ki so živeli v inozemstvu in imeli kako tuje državljanstvo." Zanimiva je Rainerjeva oz. tedanja nemška 
definicija Avstrijcev: " Avstrijci do Anschlussa v letu 1938 niso bili rajhovski Nemci. Računani pa tudi niso bili kot 
Volksdeutscherji, ker niso živeli v tuji državi in med tujim narodom, temveč so imeli svojo lastno državo, ki je 
imela, izvzemši manjšin, čisto nemški značaj. Ustanove, ki so v nemškem Reichu obstojale za obravnavanje 
Volksdeutscherskih vprašanj - VDA, VOMI itd. - so se do leta 1938 pečale tudi z vprašani avstrijskega naroda. V 
toliko je bilo treba avstrijski narod prištevati k Volksdeutscherjem. Lahko se reče, da je tvoril nekako vmesno 
stopnjo med nemškim narodom v Reichu in Volksdeutscherji." 
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obleko). precej obtožb je bilo tudi na račun ovajanja sosedov ali sorodnikov oz. na račun 

osebnega maščevanja (proti takim so, če so ugotovili, da so neosnovani, organi Ozne prav 

tako sprožili postopek). 

 Zaslišanja so se v večjem obsegu začela po 15. maju (čeprav sicer obstajajo zapisniki tudi z 

zgodnejšimi datumi). Porast je junija (okrog 100 na dan), v juliju in avgustu število pada, 

poraste pa znova v septembru (septembrska zaslišanja zajemajo večinoma Kočevske Nemce 

zaprte v Strnišču, ki so jih zajeli med umikom skupaj z nemško vojsko). V oktobru in 

novembru je  zaslišanj malo, kar je posledica priprav na volitve, zaradi katerih so hoteli  

nekatera taborišča tudi zapreti. 144 V letu 1946  je zaslišanj manj  (128), nato pa se število do 

leta 1951  vrti pri nekaj deset zaslišanih. Kraj zaslišanja največkrat ni znan (2444 primerov), 

sicer pa se kot kraji pojavljajo Celje (479), sledijo Maribor (313), Strnišče (216), Marenberg 

(96), zapor Ptuj (94), Guštanj (90), Ljubljana (38), Teharje (7). V času preiskovanega postopka 

je umrlo 19 oseb, od tega deset nemške in dva avstrijske narodnosti. Za 1392 oseb iz 

celotnega fonda usode ne moremo ugotoviti (od tega 434 nemške in 77 avstrijske 

narodnosti). Pri nemški narodnosti (v celoti 1294 oseb) je za kategorijo neznana usoda (434) 

na prvem mestu sodišče (223 oseb), na tretjem pa izselitev (190) in izgon (53), to je skupaj 

243. Na naslednjem mestu so likvidacije (skupaj 196), ki so v primerjavi s Slovenci na nekaj 

višjem mestu. Pri Avstrijcih je bilo od 310 oseb za 77 nimamo podatka, 106 je  izseljenih in 

devet izgnanih (skupaj 115). Na sodišča so poslali 38 oseb, usmrčenih je bilo 40 oseb.   Od 

celotnega spiska je največ oseb imelo jugoslovansko državljanstvo (2470), sledi neznano 

(1952), nato avstrijsko (233) in nemško (232). Večina zaslišanih je bila s Štajerske in Mežiške 

doline. Večina je bila vpisana v Steirischer Heimatbund, to je 3385 (od 4918). Večji del (2251) 

je bil že prej vpisan v Kulturbund. 322 oseb je bilo članov NSDAP (med njimi precej 

Slovencev, nekaj oseb slovenske narodnosti pa je bilo celo članov SS).  

Pri 82 osebah  iz fonda Kulturbund  je označeno, da so jih poslali v taborišča. Od tega je  38 

oseb nemške, 6 pa avstrijske narodnosti. Del zaslišanj je sploh potekal v taboriščih. Seveda 

gre pri navedeni številki le za majhen delež, saj je preko taborišč šla večina izseljenih 

Volksdeutscherjev. V zapisniki se pojavljajo imena taborišč Strnišče, Bresternica, Hrastovec, 

Kamnica, Teharje, Filovci, Hrastnik, Tezno 3 in Kočevje, omenjajo pa še Begunje in  Šentvid,. 

Za Nemce je bilo največje taborišče v Strnišču, kjer je bila zaprta večina Kočevskih Nemcev. 

                                                      
144 Zavadlav. Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca. 
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Operativno je taborišče sodilo pod Ozno v Mariboru, upravno pod Ozno za Slovenijo, stražile 

pa so ga enote Knoja. Razmere v taborišču so bile obupne, smrtnost pa zelo visoka, kar 

izpričujejo osebna pričevanja. Prva taborišča so v Sloveniji nastala že februarja, vendar so 

tiste za  Nemce  (ne pa izključno zanje) začeli postavljati sredi junija.145  Verjetno so že prej 

obstajala improvizirana taborišča oz.  so za zbirne prostore uporabljali zapore.  

Poseben problem je vprašanje usmrtitev. Manjši del usmrtitev (možno je identificirati sedem 

oseb iz fonda, od tega tri nemške narodnosti, zadnja leta 1948) je bil izveden po 

predhodnem sodnem postopku . Podatki niso povsem zanesljivi, saj se je za nekatere osebe, 

ki so označene kot justificirane, kasneje izkazalo, da so živi (nekateri so tudi pobegnili). Poleg 

teh sedmih jih je bilo likvidiranih brez sodnega postopka 33, od tega 4 osebe nemške in dve 

osebi avstrijske narodnosti. Zanesljivo lahko ugotovimo, da je oznaka transport  v žargonu 

oznovcev prav tako pomeni likvidacijo , o čemer priča tudi Zdenko Zavadlav v navedenih 

delih. S to oznako so pri ljudeh iz fonda Kulturbund označili 394 oseb, od tega 132 nemške in 

28 avstrijske narodnosti, vse na celjskem in mariborskem področju. Poleg tega so s 

podobnimi oznakami transport 220 in transport 220 iz Te ( to je Teharje) označili še dodatnih  

162 ljudi, od tega 87 oseb slovenske, 60 nemške in 10 avstrijske narodnosti (ostali so  bili 

češke oz. hrvaške narodnosti).  Ta oznaka se je uporabljala le na zaslišanjih celjske Ozne in je 

pripisana z roko na koncu zasliševanega listka (celjska Ozna je imela za zaslišanja celo 

posebne obrazce). Presledek med zaslišanjem in transportom 220 je krajši od enega 

meseca.Prva oznaka je z dne 14. Maja 1945, zadnja 3.9. 1945, največ pa jih je bilo 12. In 14. 

6. 1945 (en transport 220 je brez datuma). Pri nemški in avstrijski narodnosti (skupaj 70) je 

prvi datum 14. 5 (1), 12.6. (25), 13.6. (16), 14.6. (11), 23.6. (1), 15.7. (7), 2.8. (1), 3.8. (2), 15. 

8. (5). Pri enem datum ni naveden.   

                                                      
145  Sekretar OK KPS Maribor Sergej Kraigher je v že citiranem poročilu Centralnemu komiteju KPS 18. junija 
1945 zapisal, da " s konfiniranjem nemških družin in kulturbundovcev isl. kljub mojim ponovnim zahtevam do 
17.t.m. še niso začeli, češ, da imajo premalo sile, da se vršijo koncentracije in zbirajo podatki."  Ozna pa je v tem 
času taborišča že pripravljala, na kar kažejo njena poročila. V poročilu oddelka Ozne za mesto Maribor z dne 13. 
junija 1945, naslovljenem "Oddelku za zaščito naroda za Slovenijo" in s podpisom načelnika Majhna (kopijo 
poročila sem dobil privatno, izhaja od Zdenka Zavadlava) je zapisano: "Po dosedanjih direktivah, ki smo jih 
prejeli od tov. Kidriča, Cirila Ribičiča in tov. sekretarja CK KPS, delamo na organizaciji logorjev za totalno 
počiščenje nemškega elementa v mestu. V ta namen smo organizirali posebni logor v gradu Hrastovcu v bližini 
Sv. Lenarta v Slovenskih goricah. Dajali pa jih bomo tudi v skupno taborišče z .... oddelkom v Strnišču pri Ptuju 
(Sterntal)."   
Z istim dnem je datirano tudi poročilo Cirila (to je Mitje, op B. R.) Ribičiča  iz Maribora z naslovom  "Tovariš 
general!  (to je Ivan Maček - Matija, op. B. R.), v katerem le - ta  z obiska na Štajerskem (Ptuj - Šterntal) poroča: 
"Primeren logor sva s tovarišem Stenjko (Bojan Polak - op. B. R.) našla. Ima 7 km2 ter lahko sprejme po oceni 
najmanj 20 - 25 tisoč Švabov. To bi bil centralni logor, pripraviti pa bi bilo treba nekaj baz za zbiranje, ker bo 
drugače težko vse naenkrat strpati v ta logor brez priprave." (Arhiv Sove).     
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V celoti lahko identificiramo 589 usmrčenih, od tega pripadnikov nemške narodnosti 196 in 

avstrijske 40.  Od drugih usod lahko navedemo še  sodišče , v celoti 628 oseb od tega 223 

nemške in 38 oseb avstrijske narodnosti. Od tega so 109 osebam sodili pred vojaškimi 

sodišči,  (20 nemške in 5 avstrijske narodnosti). V posameznih primerih je šlo tudi za sojenja 

pred sodišči narodne časti čeprav gre za Nemce.  Nekatere osebe (795 od  4918) so izpustili, 

vendar so bili tu Nemci in Avstrijci v manjšini (41 nemške in 10 avstrijske narodnosti). 

Nekateri  so pobegnili (46), posamezniki tudi s kraja justifikacije. Za 1392 ljudi od 4918 

nimamo podatka (434 oseb nemške in 77 avstrijske narodnosti). Za izselitev (sprva se 

uporablja oznaka izgon) je bilo določenih 447 oseb, od tega 190 nemške in 106 avstrijske 

narodnosti. Tu je seveda treba poudariti, da številke zajemajo le  tiste, ki so šli skozi 

postopke, medtem ko je večina izselitev potekala brez seznamov, še zlasti v prvi fazi, ko so 

jih pregnali prek zelene meje. Te izselitve se začnejo že zadnje dni junija in prve dni avgusta, 

omenjen pa je tudi vlak proti Avstriji iz konca maja 1945 na katerem je bilo veliko Nemcev. 

Prve direktne izselitve so potekale iz krajev blizu meje Marenberg, Guštanj, Muta, Trate, 

Lokavec, Ptuj, Maribor (Zdenko Zavadlav omenja tudi Šentilj še v času ko so bili tam ruski 

vojaki). Junijske aretacije po Mariboru so že v funkciji izgona, ljudje so bili razdeljeni v 

posamezne skupine, označene z rimskimi številkami od  I do Naslednje izselitve so omenjene 

konec avgusta (22.8, 23.8 31.8).  Pri izselitvah se je zatikalo (del ljudi tudi niso našli doma), 

nekateri so čakali na izselitev leto ali še več. Pri mešanih zakonih (kjer je bil mož Slovence, 

žena pa Nemka) so občasno popustili in  jih niso izselili. Zadnje selitve po dokumentih 

Kulturbunda so okrog 10 1. 1946  

Kar zadeva fond Kulturbunda lahko sumiramo podatke takole:  od 1294 obravnavanih oseb 

za 434 ni podatka o končni usodi, 269 je določenih za izselitev, 249 za sodišče, 196 je 

izvensodnih usmrtitev, trije justificirani po predhodni sodni obravnavi,  65 je izpuščenih, 38 

določenih za taborišče, 19 jih je pobegnilo, 10 umrlo, 6 določenih za ujetništvo, 5 pa se jih je 

kasneje vrnilo v Slovenijo. Za avstrijsko narodnost za od skupaj 310 oseb za 124 ni podatka, 

pred sodišče je bilo poslanih 45, izvensodno usmrčenih 40, izpuščenih 14, poslanih v 

taborišče 6, pobegnila sta dva in umrla 2. 

Kriteriji, po katerih so se v Ozni v tem obdobju odločali ali bodo posameznike justificirali, jih 

poslali v zapore in pred sodišča ali pa jih bodo izpustili, so le deloma prepoznavni. Marsikje 

so pomembno vlogo igrale tudi ovadbe na osnovi osebnih zamer. Tudi višine sodb so bile v 

posameznih okoljih za podobna dejanja različna, odvisna od lokalnih razmer, časa sojenja, 
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prič. Ustvarja se vtis, da je najbolj svojevoljno in najbolj drastično  - tako v  odnosu do 

Nemcev kot tudi do Slovencev - Ozna ravnala takoj po osvoboditvi, v maju in juniju. Ko so 

bila (v drugi polovici junija) postavljena taborišča,146 so aretirani šli skozi bolj utečene 

postopke, kar je razvidno tudi iz nekaterih zaslišanj.     

Organizirano izseljevanje se je začelo septembra 1945. Zajeti so bili tako Volksdeutscherji kot 

nemški in avstrijski državljani, pa tudi veliko Slovencev, "ki so se med pred ali med okupacijo 

kompromitirali kot sodelavci Nemcev, oz. okupatorja in ki po osvoboditvi ali niso bili sojeni 

ali pa niso sami pobegnili."147 Izselitve so izvajali organi Uprave državne varnosti. V skladu z 

že med vojno določenimi kriteriji so (analogno ravnanju nemških okupatorjev s slovenskimi 

izseljenci) dovolili le kratek čas za pripravo, s sabo pa so smeli izseljenci vzeti le najnujnejše 

stvari. To je veljalo zlasti za tiste, ki so jih najprej zaprli v taborišča. Tisti, ki so bili 

transportirani direktno so lahko vzeli nekaj več prtljage. Izseljence so pošiljali v Avstrijo (takih 

je bila večina) ali na Madžarsko (od koder so jih potem prav tako poslali v Avstrijo oz. deloma 

v Nemčijo). Na Madžarsko so jih pošiljali v dogovoru s sovjetskimi oblastmi (ki so izgnance 

nato tudi transportirale naprej), v Avstrijo pa v delnem sporazumu z Angleži (ti so načeloma 

sprejemali samo ljudi, ki so bili rojeni v Avstriji ali Nemčiji). Tako pri Angležih  kot pri 

sovjetskih okupacijskih oblasteh na Madžarskem  je prihajalo do težav, oboji so iz raznih 

razlogov transporte tudi  vračali oz. njihov sprejem zavračali, o čemer poročajo tudi kasnejši 

nemški viri, vendar brez navajanja natančnejših podatkov.148  

 

Po slovenskih virih lahko identificiramo težave z velikim (morda celo največjim transportom) 

v januarju 1946, zaradi katerega je prišlo do diplomatskega posredovanja Zavezniškega sveta 

za Avstrijo pri  najvišjih jugoslovanskih oblasteh in do zavračanja vseh transportov dokler ne 

bi z jugoslovansko vlado sklenili načelnega dogovora o izselitvah.  

Na diplomatski ravni se je stvar začela 23. januarja  1946, ko je namestnik predsednika 

zavezniškega sveta za Avstrijo poklical šefa jugoslovanske vojne  misije polkovnika Vodopivca 

in mu predal pismo. V njem je pisalo, da je bil zavezniški svet na seji 22. januarja 1946 

informiran, da so iz Jugoslavije na Dunaj prispele tri kompozicije s približno 4000 

Volksdeutscherji in drugimi begunci, namenjenimi v Nemčijo. Transport ni imel dovolj hrane, 

                                                      
146 Taborišča so bila v Strnišču pri Ptuju, v Hrastovcu, v Bresternici, del je bil v začetku zaprt tudi v moški 
kaznilnici v Mariboru in v Celju.  
147 Poročilo o selitvah Volksdeutscherjev iz LRS v letih 1945 – 1946, ARS. 
148 PAAA. »Die Lage der deutschen Minderheit in Jugoslawien,« 12. maj 1952, 5-6. 
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nekaj ljudi, med njimi tudi otroci pa je na poti zaradi  slabih pogojev umrlo (po 

jugoslovanskih informacijah dve starejši ženski in trije otroci, op. B. R.). Jugoslavija za 

potovanje skozi Avstrijo ni imela dovoljenja zavezniškega sveta. Zato je zavezniški svet 

sklenil, da transportov ne bo dovolil, dokler Jugoslavija ne bo dobila posebnega kontrolorja, 

ki bo nadzoroval vkrcavanje, zahtevali pa so tudi, naj z vkrcavanjem prenehajo.  

Jugoslovanska misija je zunanjemu ministrstvu sporočila, da so zavezniške oblasti obljubile, 

da bodo dovolile prevoz teh izgnancev v Nemčijo, vendar se morata o tem sporazumeti 

jugoslovanska vlada in zavezniški svet. Jugoslovansko ministrstvo je na osnovi tega dogodka 

prosilo narodno vlado Slovenije, da do dosege sporazuma ne pošilja novih transportov z 

izseljenci. 149 

V tem času so sicer pogajanja o transportih že tekla. 150  Med jugoslovanskimi in britanskimi 

obmejnimi oblastmi je bil  20. januarja 1946 sprejet dogovor naj bi na enem mestu 

("Jasenicama - Špilfeld" ?) zbrali vse ljudi, ki so jih nameravale jugoslovanske oblasti izseliti v 

Avstrijo. Britanski podpolkovnik Flotcheri (pomočnik britanske vojne komande v Avstriji) je 

zahteval, da se vsi do tedaj  na razne načine izseljeni vrnejo nazaj v Jugoslavijo in tudi 

povedal, da angleške oblasti ne bodo sprejele Volksdeutscherjev, ki niso avstrijskega porekla, 

ker jih kot svoje nočejo sprejeti avstrijske oblasti in bi tako ostali na skrbi Angležev. 

Vprašanje je, ali je do načelnega dogovora prišlo, pa tudi če je, je bil ta omejen in nameri 

jugoslovanskih oblasti o izselitvi večine Volksdeutscherjev ni ustrezal, zato so zavrnjene 

pošiljali čez mejo ilegalno. 

Kar zadeva obravnavani transport so ga kljub angleškim obljubam verjetno vrnili. V 

Weissbuch der Deutschen aus Jugoslawien str. 866 in 867 (verjetno na podlagi ustnega vira)  

opisujejo transport v približno istem času. Odhod transporta iz Strnišča naj bi se začel 13. 

januarja. Preko Gornje Radgone naj bi ga odpeljali z vlakom na Dunaj, nato pa (na vztrajanje 

Rusov) vrnili preko madžarsko - jugoslovanske meje. Na meji naj bi pod jugoslovansko stražo 

in v strupenem mrazu konec januarja stal 16 dni na odprtem, zaradi česar naj bi 77 moških, 

žensk in otrok pomrlo. 

 

                                                      
149 ARS. Fond Predsedstvo vlade LRS 99-1: Dopis Ministrstva za zunanje zadeve predsedstvu narodne vlade 
Slovenije z naslovom "Iseljavanje Nemaca iz Jugoslavije" št. 933, 29. januarja 1946 s podpisom načelnika 
političnega oddelka dr. Jožetom Brilejem. 
150 ARS. Fond Predsedstvo vlade LRS 99-1: Dopis Ministrstva za zunanje zadeve predsedstvu narodne vlade 
Slovenije z naslovom "Iseljavanje Nemaca iz Jugoslavije" št. 872, 26. januarja 1946 s podpisom načelnika 
političnega oddelka dr. Jožetom Brilejem. 
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O vrnitvi transporta iz Madžarske, v katerem je bilo  4000 Volksdeutscherjev, imamo še en 

vir - depešo CK KPS z dne 13. 2. 1946. 151  Za realizacijo njihove vrnitve je dobil Boris Kidrič  

direktno navodilo od "Maršala", to je Tita, Ivan Maček pa je zanje  pripravil "prihvatnicu" v 

Mariboru (po poročilu CK KPS še pred intervencijo z vrha). V Slovenijo je bilo od omenjanih 

4000 vrnjenih okrog 3000 Nemcev (kot pravi brzojavka, se jih je nekaj na Madžarskem 

razbežalo). Do težav in intervencije z vrha je, kot kaže, prišlo, ker jugoslovanski obmejni 

organi transportov sprva niso hoteli sprejeti. Brzojavka sicer ne precizira za vračanje katerih 

Nemcev gre, lahko pa sklepamo, da gre za isti transport (zavrnjenih transportov je bilo sicer 

verjetno več).  

Na podlagi iste brzojavke lahko ugotovimo tudi, da je  bil tudi na Madžarsko prvi transport s 

500 ljudmi (verjetno septembra 1945, op. B. R.) poslan brez predhodnega dogovora s 

sovjetskimi oblastmi. Potem je prišlo do sporazuma in naslednji transporti so bili poslani "na 

osnovi medjusobnog sporazuma lokalnih faktora."  

Da je prišlo s sovjetskimi oblastmi do dogovora, kaže tudi pismo jugoslovanskega ministrstva 

za zunanje zadeve predsedstvu narodne vlade Slovenije z dne 26. januarja 1946, št. 872, 

podpisan dr. Jože Brilej. 152  V njem Brilej piše:"Istovremeno Jugoslovenska misija obavestila 

je ovo Ministarstvo, da je pregovarala sa sovjetskom Vojnom upravom o upućivanju svih 

Folksdeutschera odredjenom maršrutom u Meklemburg, jer se tako isto radilo sa njima 

prilikom prebacivanja iz Madjarske. Dozvolu za maršrutu i organizovani prevoz iz Jugoslavije 

Misija se nada, da če dobiti za 2-3 dana, te s toga predlaže da se sa ilegalnim prebacivanjem 

prestane."  

Pri tistih Volksdeutscherjih, ki so jih  po dogovoru z zavezniki lahko legalno izselili, so kot 

dokumente uporabljali UNRRA karte. Tiste, ki so jih zavezniki zavrnili, so potem ilegalno 

spravili čez mejo kje drugje. Del izselitev je bil opravljen peš, del s tovornjaki, del pa z 

železniškimi transporti. 

Po prvem transportu (septembra 1945 na Madžarsko in nato od tam v Avstrijo nekaj časa (do 

decembra 1945) Volksdeutscherjev niso izseljevali.  Vzrok so bile volitve v ustavodajno 

skupščino. Glavnina transportov je bila izvedena v januarju, februarju, marcu in aprilu leta 

1946, zadnji večji transport pa novembra 1946. Tiste, ki so bili transportirani z vlaki so iz 

                                                      
151 ARS. Fond CK KPS, brzojavke. 
152 ARS. Fond Predsedstva vlade LRS, škatla 20. 
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zbirnih baz pošiljali preko Podrožce in Št. Ilja v Avstrijo ter Hodoša in Kotoribe na Madžarsko, 

druge pa po raznih "sektorjih" preko zelene meje.     

 

Jugoslovanske oblasti so iz raznih razlogov (urejanje odnosov z Avstrijo in Nemčijo in s tem 

povezanimi zahtevami, varnostni razlogi) dejavnost Volksdeutscherjev spremljale tudi po 

njihovem izgonu in so imele dober pregled nad njihovo organizacijsko strukturo, zlasti v 

Avstriji. To "spremljanje" je bilo relativno intenzivno konec štiridesetih in v začetku 

petdesetih let, potem pa bolj občasno.153  

Po oceni organov državne varnosti se je največ Volksdeutscherjev naselilo v Avstriji (v celoti 

okrog 250 000, od tega 100 000 iz Jugoslavije, iz Slovenije pa 15 000 Kočevarjev in 9000 

Štajercev). Največ Volksdeutscherjev iz Jugoslavije se je naselilo v Gornji Avstriji (39 500), 

Štajerski (30 000), na Dunaju (11 000), na Koroškem (39 000) in Nižji Avstriji (5 100). Manjši 

del se je naselil tudi v Nemčiji. Prva povojna leta so Volksdeutscherji živeli v negotovosti. 

Deloma so računali na družbeno - politične spremembe v Jugoslaviji in s tem povezano 

vnitvijo, deloma pa so se pojavljale močne želje po izselitvi v Nemčijo ali prekomorske 

države. Po pravnih določilih so bili v Avstriji vsi Volksdeutscherji tujci, vezani so bili na 

delovna dovoljenja delovnih uradov, ki pa so jim jih izdajala pretežno za delo v kmetijstvu in 

občasno v gradbeništvu. V pogledu skrbstva in podpor so bili v glavne izenačeni z avstrijskimi 

državljani, medtem ko so bili na področju delovnega prava zapostavljeni (niso npr. imeli 

možnosti opravljanja obrti ali svobodnih poklicev, omejevali so njihovo zaposlovanje v 

industriji). V veliki večini so še leta po vojni živeli v taboriščih (teh je bilo v Avstriji okrog 80) 

in bili v glavnem odvisni od podpor za brezposelne. Leta 1952 so okrog 55 000 

Volksdeutscherjem dovolili izselitev v prekomorske države, zlasti v Ameriko. Dovoljenje je 

veljalo za tiste, ki so pred januarjem 1949 živeli v ameriški, angleški ali francoski okupacijski 

coni. Možnost so največ izkoristili kočevski Nemci in podonavski Švabi, ki so imeli v ZDA 

največ sorodnikov. 

Drugi so se počasi sprijaznili z razmerami in se vključevali v življenje v Avstriji, še zlasti po letu 

1955. Začeli so se organizirati in tudi povezovati z avstrijskimi strankami, ki so v njih videle 

relativno močno skupino volilcev, zato so vse večje stranke v svojih vodstvih ustanovile 

referate za izseljene Nemce. 

                                                      
153  V kratkem povzetku o "spremljanju" Volksdeutscherjev sem upošteval dokumente iz fonda  
"Volksdeutscherji", Arhiv Sove. 
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Organizacijsko so se Volksdeutscherji začeli povezovati že takoj po vojni, ko sta bila 

organizirana najprej Odbor  za pomoč kočevskim Nemcem, potem pa še Odbor za pomoč 

Spodnjim Štajercem. Odbora sta zahtevala izenačitev Volksdeutscherjev z Avstrijci, priznanje 

državljanstva, možnost dela v državnih službah, izplačevanja rent in pokojnin ter bančnih 

vlog iz časa vojne. Organizirali so tudi akcijo proti vračanju vojnih ujetnikov Jugoslaviji. Zato 

so na zahtevo Britancev oba odbora ukinili. 

Po razpustu je avstrijsko notranje ministrstvo osnovalo centralno posvetovalnico za 

Volksdeutscherje (Zentallberatungsstele) s sedežem v Gradcu. V posvetovalnici so v glavnem 

delovali predstavniki prejšnjih odborov za pomoč. V letu 1948 so bila ponovno dovoljena 

karitativna društva za pomoč Volksdeutscherjem. Ta društva (Kočevarjev, Spodnještajercev, 

podonavskih Nemcev, sudetskih Nemcev, Bukovincev) so organizirala podzdruženja - 

"Landmanschaft"- e (npr. za Slovenijo Landmanschaft celjskih, ptujskih mežiških). Leta 1950 

je bil pri notranjem ministrstvu ustanovljen "Ministrski komite za vprašanja 

Volksdeutscherjev", ki je imel kot posvetovalni organ "Volksdeutscherski sosvet" v katerem 

so bili tudi predstavniki vseh pomembnejših avstrijskih strank. V tem času je bilo tudi 

ustanovljeno Interesno društvo iz domovine pregnanih Volksdeutscherjev 

(Interessengemeinschaft Volksdeutscher Heimstvertriebener - IHV) s sedežem na Dunaju. 

IHV je združeval vse Volksdeutscherje. Ustanovljeni so bili deželni odbori s sedeži v Gradcu, 

Celovcu, Linzu in Salzburgu, ponekod pa tudi krajevna zastopstva. Pri deželnih vladah so bile 

organizirane tudi posvetovalnice (podobno po okrajih).  

Posamezne organizacije so od začetka šestdesetih let začele organizirati tudi večja 

zborovanja (npr. kočevskih Nemcev, celjskih Nemcev ipd.). Glavnina dejavnosti 

Volksdeutscherskih organizacij je bila usmerjena v ureditev odškodninskih zahtev. Njihova 

organizacijska mreža je bila zelo razvejana, Volksdeutscherji pa so postajali tudi vedno bolj 

vplivni v politiki.  

Volksdeutscherji v Nemčiji (iz Slovenije sicer maloštevilni) so bili povezani v organizaciji Zveza 

jugoslovanskih Nemcev (Landsmanschaft der Deutschen aus Jugoslawien) s sedeži v 

Münchnu in Sttutgartu, obstajala pa je tudi vrsta manjših organizacij. Vpliv izseljenih Nemcev 

na politiko je tudi v Nemčiji postajal vse močnejši, zlasti na Bavarskem. 

Jugoslovanski (slovenski) organi za notranje zadeve so v delovanje Volksdeutscherjev v 

Avstriji (manj pa v Nemčiji) imeli zelo dober pregled, ohranjeni pa so tudi poimenski spiski 
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pomembnejših članov posameznih organizacij.  Zadnje analitično poročilo je bilo napisano 

februarja 1968. 154  

 

Politični odločitvi o izselitvi Nemcev iz Slovenije (Volksdeutscherjev pa tudi avstrijskih in 

nemških državljanov), je tako v jugoslovanskem kot v slovenskem okviru lahko slediti. 

Identificiramo lahko tudi začetek praktične akcije, ki jo je izvajala Ozna oz. Udba, in čas 

njenega trajanja. Znana so glavna taborišča, v katere so Volksdeutscherje zapirali, mejni 

prehodi, preko katerih so jih selili (pri vlakovnih transportih) in način, na kakršen so jih 

izselili. V grobem so določljive tudi številke in razmerje med pobeglimi in izseljenimi (če kot 

relativno točne sprejemamo ocene slovenskih organov). Na dosedanji ravni raziskanosti 

problematike ni mogoče določiti števila usmrčenih. Uradni slovenski viri ne omogočajo 

določiti števila izseljencev po posameznih obdobjih oz. transportih, prav tako pa ne (razen 

fragmentarno) ravnanja z izseljenci v taboriščih in med postopokom procesom izseljevanja. 

Na splošno je bilo ravnanje trdo, tudi kruto. Vzrok za to je deloma tedanje splošno ozračje, 

deloma pa revanšizem za nemško ravnanje s Slovenci med vojno. Dejstvo je, da je odločitev 

za izselitev nastala kot posledični ukrep, na osnovi ravnanja nemškega okupatorja med vojno 

na slovenskem in nemške manjšine med vojno, ki se je nacificirala in v ravnanju okupatorjev 

aktivno sodelovala ali ga vsaj podpirala. Odločitev izhaja torej iz načela kolektivne krivde, ki 

so ga v odnosu do nemškega naroda po drugi svetovni vojni upoštevali zavezniki, v odnosu 

do nemških manjšin pa tudi drugi okupirani narodi. Kolikšen odstotek ljudi so izseljevanje in 

drugi ukrepi proti nemški manjšini (tudi proti tistim, ki so ostali!)  zadeli po krivici ali 

preostro, je na osnovi ohranjenih virov in z današnje časovne distance težko oceniti, saj 

                                                      
154 Arhiv Sove, fond Volksdeutscherji: »Nekaj aspektov vprašanja Volksdeutscherjev in Kočevskih Nemcev«, 
21.8. 1968. V analizi pisci ocenjujejo, da : 
"Osrednje vprašanje predstavljajo zahtevki o povračilu za odvzeto imovino izseljenih, kjer je do neke mere 
tangirana tudi SFRJ. 

- Večja teža problemov in vprašanj se nanaša na področja v SRH in Srbiji, kjer je število izseljenih VD 
večje. 

- Posamezni pripadniki organizacij VD in izseljenih Kočevskih Nemcev se pojavljajo kot obveščevalci, 
sodelavci nemške OS. 

- Aktivnost članov posameznih organizacij upada, gledano s stališča sovražnega delovanja proti Sloveniji. 
- Minimalna, politična sovražna dejavnmost, za področje Štajerske in Kočevja ua Slovenijo ne predstavlja 

posebnega političnega pomena. 
- V kolikor se Slovenija srečuje s temi vprašanji (če izvzamemo obveščevalne službe) predstavljajo ta 

prvenstveno različne ilegalne oblike zbiranja podatkov o zaplenjeni imovini, 
- Relativno dovolj široko so prisotni različni, nam tuji, idejni vplivi preko številnih sorodstvenih in 

osebnih zvez." 
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tedanjega dogajanja ni mogoče ocenjevati izven "duha" časa. Major Zvone Debevc je leta 

1951 v svojem poročilu zapisal: "Gotovo je, da je bil kriterij za izselitev z ozirom na povojno 

stanje zelo oster in da so se delale napake. So slučaji, da se je zaradi enega člana družine, ki 

se je kompromitiral kot sodelavec Nemcev, izselilo tudi ostale ne oziraje se na njihovo 

osebno zadržanje, starost in podobno. So pa tudi poedini primeri, da se je selilo ljudi, proti 

katerim so se dobile prijave s strani oseb, ki so bile osebno nerazpoložene do njih. V veliki 

večini primerov, pa so izselitve upravičene. To je razvidno tudi iz tega, da je zaprosilo za 

povratek v FLRJ približno eno desetino vseh izseljenih."155  

Koliko lahko današnja zgodovinska ocena seže čez tako stališče, je seveda stvar individualne 

presoje, ki je -  ne nazadnje - odvisna tudi od nacionalne pripadnosti. S civilizacijskega vidika 

je gotovo poraz za oba naroda, da nista zmogla skupnega življenja na istem prostoru, čeprav 

je takih primerov  v Evropi žal še mnogo. Presoja na kakšen način bi bilo mogoče petdeset let 

kasneje poravnati individualne storjene krivice Volksdeutscherjem (ob upoštevanju tega, kar 

se je prej zgodilo slovenski strani!) pa je stvar presoje politikov in ne zgodovinarjev.     

Diplomatski in drugi odnosi med Slovenijo / Avstrijo in Jugoslavijo po drugi 
svetovni vojni 156  

 

Redni diplomatski odnosi med Jugoslavijo in Avstrijo so bili ponovno obnovljeni leta 1951. 

Jugoslavija je sicer imela že od konca vojne na Dunaju svoje politično in ekonomsko 

predstavništvo, v 40. ter v začetku 50. let pa je bilo podpisanih več ekonomskih sporazumov. 

Še pred podpisom Avstrijske državne pogodbe je jugoslovanski zunanji minister Koča Popovič 

uradno obiskal Avstrijo (9.-12. november 1953).  

Odločilna za povojni status in razvoj Avstrije je bila Avstrijska državna pogodba (Državna 

pogodba o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije – dalje ADP).157 Po osmih letih 

pogajanj so jo na Dunaju podpisali zunanji ministri Sovjetske zveze, ZDA, Francije, Velike 

                                                      
155 AMNZ. »Poročilo o selitvah Volksdeutscherjev iz LRS v letih 1945 – 1946«, Ljubljana 26. november 1951. 
156  Besedilo v nadaljevanju je članek: Ferenc, Mitja, Božo Repe. »Jugoslavija/Slovenija in Avstrija med vzhodom 
in zahodom 1955-1991.«. V: Slovensko- avstrijski odnosi v 20. stoletju, ur. Dušan Nečak. 147-160. Historia 8, 
Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2004, 481- 488.  
157 Zakon o ratifikaciji državnog ugovora o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije, S1. 1. FNRJ, št. 2-7. 
Dodatak. Medunarodni ugovori i drugi sporazumi z dne 1. 2. 1956. 
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Britanije in Avstrije.158 K pogodbi so v skladu z njenim 37. členom pristopile: Avstralija, 

Brazilija, ČSSR, Mehika, Nova Zelandija, Poljska in SFRJ. S tem je Jugoslavija priznala mejo in 

se odrekla mejnim zahtevam, hkrati pa dobila pravico, da skrbi za dosledno upoštevanje 

obveznosti avstrijske države do manjšine, ki so izvirale iz te pogodbe. Jugoslavija je na 10. 

zasedanju Generalne skupščine OZN decembra 1955 tudi podprla kandidaturo Avstrije za 

sprejem v članstvo OZN.159 

ADP je sestavni del povojne pravne ureditve Evrope in je mednarodnopravna podlaga za 

številne obveznosti, ki jih je Avstrija prevzela na podlagi te pogodbe. Pomeni sporazum med 

zavezniki o usodi in statusu Avstrije, ki kot država med drugo svetovno vojno ni obstajala in 

zato z njo po vojni niso sklenili mirovne pogodbe, do uveljavitve ADP pa je bila – podobno 

kot Nemčija – razdeljena v štiri zavezniške zasedbene cone. Pogodba prepoveduje Avstriji 

združitev z Nemčijo, povezovanje s katerim koli politično-vojaškim blokom, posest določenih 

vrst modernega orožja, zahteva denacifikacijo, vzdrževanje zavezniških grobišč, določa način 

izplačevanja odškodnine zaveznikom. Po odhodu zasedbenih zavezniških sil je avstrijski 

parlament po predhodnem dogovoru z velesilami sprejel ustavni zakon o trajni nevtralnosti. 

ADP natančno določa meje Republike Avstrije, vključno z mejami z nekdanjo SFRJ oz. sedanjo 

Republiko Slovenijo. 

Avstrija je v okviru ADP prevzela posebno odgovornost do kolektivne zaščite narodnih 

manjšin, ki živijo v Avstriji. V zvezi s tem je pomemben 7. člen ADP, ki ureja varstvo slovenske 

manjšine na Koroškem in Štajerskem. Z ADP so regulirana tudi premoženjskopravna 

razmerja, s katerimi so povezani premoženje, pravice in interesi slovenske manjšine v 

Avstriji, pa tudi povrnitev škode, ki jo je manjšini prizadejal nacizem. V 27. členu ADP regulira 

odškodninsko obveznost Avstrije v zvezi z zaplembo premoženja v nekdanji SFRJ, kar danes v 

največjem delu zadeva Republiko Slovenijo. ADP v 9. členu ureja prepoved nacionalističnih 

organizacij, preprečevanje nacistične in militaristične dejavnosti in propagande v Avstriji. Za 

Slovenijo je ta določba pomembna glede na protislovensko in do nacistične preteklosti 

nekritično propagandno in politično dejavnost nekaterih političnih krogov v Avstriji, še 

                                                      
158  Avstrija je pri urejanju mirovnih vprašanj prišla na vrsto šele leta 1947. Britanska vlada je še septembra 1947 
izhajala s stališča, da obstaja med Veliko Britanijo in Avstrijo vojno stanje. Vse štiri velesile so v osnutku 
pogodbe predvidele sklep, daje Avstrija odgovorna za udeležbo v vojni. Tо stališče je bilo leta 1955 pod vplivom 
spremenjenih mednarodnih okoliščin opuščeno (o poteku pogajanj glej: Pleterski, Janko. Avstrija in njeni 
Slovenci 1945-1976. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2000). 
159 Več o jugoslovansko-avstrijskih odnosih do leta 1959 glej: »Jugoslavija i Avstrija.« Jugoslovenski pregled: 
informativno-dokumentarne sveske, marec 1960. 
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posebej FPO, proti interesom slovenske manjšine. Mednarodna obveznost Republike Avstrije 

do spoštovanja, varovanja in vzdrževanja vojnih grobov in spomenikov je določena v 19. 

členu ADP. 

Vprašanje manjšine je bilo sicer v celotnem obdobju socialistične Jugoslavije ena od 

središčnih točk odnosov med obema državama. Krizna obdobja so bila leto 1958 (zaradi 

avstrijske ukinitve sklepa o obveznem dvojezičnem šolstvu iz leta 1945), leto 1970 

(protijugoslovanska proslava plebiscita, pisanja v Ruf der Нeimat, glasilu Heimatdiensta, da je 

treba slovensko manjšino fizično iztrebiti), med leti 1972 in 1976, ko sta si obe državi 

izmenjevali ostre diplomatske note,160 leto 1972 zaradi napadov na dvojezične napise in 

uničevanja spomenikov.161 

Ker je bila Slovenija edina od jugoslovanskih republik, ki je mejila na Avstrijo, je imela 

pomemben vpliv na jugoslovansko politiko do Avstrije, hkrati pa je na lokalni ravni tudi sama 

vodila neposredne stike, predvsem s sosednjima deželama avstrijske Koroške in avstrijske 

Štajerske.  

Na državni ravni so se diplomatski odnosi začeli intenzivneje razvijati po podpisu državne 

pogodbe, ko sta obe strani začeli reševati vrsto vprašanj, povezanih s prometom, turizmom, 

z maloobmejnim prometom, dvolastništvom, z industrijskim in s kulturnim sodelovanjem.162 

Na ravni zunanjih ministrov je prišlo do srečanj leta 1960 (obisk Bruna Kreiskega marca in 

Koče Popoviča novembra). Pet let kasneje (marca 1965) je sledil obisk vršilca dolžnosti 

predsednika Avstrije J. Klausa. Predsednik SFRJ Josip Broz-Tito je Avstrijo obiskal februarja 

1967, avstrijski predsednik pa Jugoslavijo oktobra 1968. "Na vseh teh sestankih je avstrijska 

stran obljubljala končno rešitev člena 7. in izboljšanje položaja slovenske in hrvaške narodne 

manjšine v Avstriji."163 Spomladi leta 1972, dve leti po krizi zaradi dvojezičnih napisov, sta 

državi podpisali sporazum o gospodarskem in tehničnem sodelovanju, vendar so se jeseni 

odnosi zopet poslabšali. Jugoslovanska stran je kritizirala Avstrijo, da ne uresničuje 7. člena 

                                                      
160 O vsebini diplomatskih not glej članek: »Odnosi Jugoslavije i Avstrije 1966-1984.« Jugoslovenski pregled: 
informativno-dokumentarne sveske, november-december 1984, 431-437. 
161 Do rušenja spomenikov je prišlo večkrat: 10. 9. 1953 so razstrelili spomenik padlim partizanom v Šent -
rupertu pri Velikovcu – storilcev niso našli, obnovili so ga 1983; 16. 9. 1973 so razstrelili spomenik pri 
Robežu (kraj prvega spopada partizanov na Koroškem 25. 8. 1942), spomenik so leta 1976 obnovili; 16. 6. 
1976 razstrelili spomenik H. Steinacherju v Velikovcu, storilci neznani; 30. 10. 1976 so razstrelili partizanski 
spomenik na Komiju nad Pliberkom, obnovili so ga leta 1978. Reakcija na to je bila eksplozija v plebiscitnem 
muzeju v Velikovcu 18. 9. 1979, zaradi katere so aretirali dva jugoslovanska državljana, pozneje sta bila ob-
sojena na Dunaju. 
162 Jugoslovenski pregled, marec 1960, 139-140 in Jugoslovenski pregled, november 1960, 491-492. 
163  Nečak, Dušan. »Austrijsko-Jugoslavenski odnosi«. V Enciklopedija Jugoslavije. 
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Avstrijske državne pogodbe, da se izogiba dogovoru o restituciji kulturnih dobrin in 

arhivskega gradiva. Avstrijska stran je očitke zavračala. Decembra 1975 je bil pri Josipu 

Brozu-Titu na obisku avstrijski kancler Bruno Kreisky, kar je odnose izboljšalo, vendar so se že 

naslednje leto zaradi avstrijskih poskusov, da bi pravice manjšin povezali s (tajnim) 

ugotavljanjem števila pripadnikov manjšine na osnovi maternega jezika, poslabšali. Tako 

imenovana sedmojulijska zakonodaja je izzvala številne proteste in demonstracije v Sloveniji 

oz. Jugoslaviji, pa tudi levih organizacij v Avstriji.164 Pogovori vlade in koroških Slovencev so 

se obnovili najprej leta 1979 in nato 1983, pred tem so koroški Slovenci in gradiščanski Hrvati 

o neizpolnjevanju Avstrijske državne pogodbe obvestili vse podpisnice. Leta 1986 je bil v 

avstrijski državni zbor izvoljen Karel Smolle, dotlej edini predstavnik slovenske manjšine. 

Vzporedno sta obe strani skušali rešiti nekatera vprašanja: potekala so pogajanja o arhivih in 

kulturni dediščini, sprejet je bil sporazum o (delni) nostrifikaciji diplom, avstrijska stran je 

prekinila sodni proces proti slovenskim aktivistom iz Sel. 

Aprila 1980 je Kreisky znova obiskal Jugoslavijo, s predsednikom zveznega izvršnega sveta 

Veselinom Djuranovičem je podpisal sporazum o vojni odškodnini.165 Utečeni meddržavni 

odnosi so se nadaljevali tudi po Titovi smrti: avstrijski predsednik Rudolf Kirschlager je 

Jugoslavijo obiskal leta 1982, zunanja ministra Lazar Mojsov in W. Phar sta se srečala leta 

1983 (Brdo pri Kranju), kancler Franz Wranitzky pa je jugoslovanskega premiera Branka 

Mikuliča obiskal leta 1987 (srečanje je bilo na Bledu). 

Na ravni slovensko-avstrijskih odnosov so se odnosi začeli krepiti v petdesetih letih. 

Jugoslovansko konzularno pisarno, ki je začela delovati leta 1950, so leta 1955 spremenili v 

konzulat (avstrijski generalni konzulat je bil recipročno odprt v Ljubljani pet let kasneje, leta 

1960). V šestdesetih letih je bila vrsta uradnih obiskov na deželni oz. republiški ravni 

(predsednik skupščine Miha Marinko je bil leta 1962 v Celovcu, koroški deželni glavar H. Sima 

leta 1968 v Sloveniji, vmes je prihajalo tudi do vladnih obiskov). 

Že v petdesetih letih seje postopoma začela odpirati meja. O tem je bilo med letoma 1953 in 

1965 sklenjenih več sporazumov. Najprej so leta 1953 v Avstrijo lahko začeli hoditi 

dvolastniki - tedaj sta bila namreč podpisana sporazuma o ureditvi obmejnega prometa in o 

nepremičninah (neuradno so se prehodi začeli že prej). Poleg dvolastnikov so v izjemnih 

                                                      
164 Nekaj sto koroških Slovencev je leta 1977 na Dunaju protestiralo zaradi neizpolnjevanja Avstrijske dr-
žavne pogodbe (koroški Slovenci niso hoteli sodelovati v manjšinskih sosvetih, kot jih je določila zakonodaja iz 
leta 1976). 
165 Uradni list SFRJ, МР, št. 9/81, 31. avgust 1981. 
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primerih lahko tridnevne dovolilnice za prehod dobili tudi drugi obmejni prebivalci, pravico 

do stalnega prehoda pa zdravniki, veterinarji in babice (leta 1958 je bilo z jugoslovanske 

strani v celoti 6.000, z avstrijske pa 5.000 dovolilnic za prehod meje). Leta 1960 je bil 

podpisan dodatni sporazum o ureditvi obmejnega prometa in v Avstrijo so lahko prehajali 

stalni prebivalci iz desetkilometrskega obmejnega pasu. Prebivalci so dobili stalno obmejno 

prepustnico, čez mejo so lahko potovali štirikrat mesečno in se lahko tam zadrževali do 

največ šestdeset ur. Državno mejo so morali obakrat prestopiti na istem mejnem prehodu 

(maloobmejnih prehodov z Avstrijo je bilo skupaj devetnajst). Pri prehodu so mesečno smeli 

prenesti 3.500 din, kar je znašalo dobrih deset dolarjev. Upravičencev za maloobmejne 

propustnice je bilo na jugoslovanski strani na koncu blizu 200.000, na avstrijski pa okrog 

170.000. Maloobmejno propustnico je na jugoslovanski strani uporabljalo okrog 18, na 

avstrijski strani pa 12 odstotkov celotnega števila prebivalstva v maloobmejnem območju.166 

Meja se je v celoti odprla z ukinitvijo viz (1964), s postopno izgradnjo novih prehodov in 

prometnih objektov (predor na Ljubelju leta 1964, most med obema Radgonama leta 1969 in 

drugi objekti). 167  V sedemdesetih letih so avstrijsko-slovenski  mejni prehodi zaradi 

množičnega turizma in zdomstva postali prenatrpani, meja med obema državama pa (poleg 

jugoslovansko-italijanske) najbolj odprta meja med socialističnimi in kapitalističnimi 

državami. V šestdesetih letih se je v bližnjih avstrijskih krajih začel nakupovalni turizem, 

ki je višek dosegel v času jugoslovanske krize v osemdesetih letih, ko je v Jugoslaviji 

primanjkovalo osnovnih artiklov, kot so kava in pralni praški. Na mejnih prehodih med 

Avstrijo in Slovenijo (Jugoslavijo), še zlasti na mejnih prehodih Šentilj in Ljubelj, se je razvilo 

zanimivo tekmovanje med cariniki obeh držav na eni in tihotapci na drugi strani, ki so 

organizirano ali individualno skušali pretihotapiti velike količine raznih izdelkov. Med njimi je 

bil glavni artikel kava. Tako so npr. na šentiljskem mejnem prehodu do srede leta 1982 

zaplenili kar 130 ton kave in tudi številne druge izdelke. Število carinskih prekrškov se je že v 

prvi polovici osemdesetih letih več kot podvojilo.168 Ko je konec osemdesetih let novi 

jugoslovanski premier Ante Markovič uvedel konvertibilni dinar, se je pritisk na avstrijske 

                                                      
166 Jugoslovenski pregled, april 1966, 159-160. 
167 Repe, Božo. »Tihotapijo vse, razen ptičjega mleka. Vpliv nakupovalnega turizma na kulturne spremembe in 
način življenja v Sloveniji po drugi svetovni vojni.« Zgodovina za vse, 1998/5, 90-96. 
168 Več o tem: Boljka, Polona. »Tihotapljenje preko avstrijsko jugoslovanskih in italijansko jugoslovanskih mejnih 
prehodov (1980-1985).« Diplomska naloga, Filozofska fakulteta UL, 2002. 
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obmejne trgovine še povečal, uplahnil pa je po osamosvojitvi Slovenije in stabilizaciji 

slovenskega  gospodarstva.  

Z novo jugoslovansko ustavo iz leta 1974 seje okrepila državnost republik, ustanovljeni so bili 

sekretariati oziroma komiteji za mednarodno sodelovanje, kar je stike še okrepilo. V 

osemdesetih letih je prišlo do novih oblik sodelovanja, ustanovljene so bile kontaktne 

komisije, sestavljene iz predstavnikov slovenske vlade (izvršnega sveta) in avstrijskih 

deželnih vlad. Leta 1982 je bila na prvem obisku v Ljubljani delegacija koroškega deželnega 

zbora. V osemdesetih letih je raven bilateralnih odnosov presegla ustanovitev delovne 

skupnosti Alpe-Jadran.   

 

Če je v sosedskih odnosih prihajalo do težav predvsem zaradi manjšine, pa je bila globalna 

usmeritev obeh držav kljub različnima sistemoma podobna. Mednarodni položaj obeh držav 

je bil specifičen: "Avstrija je enako kot Jugoslavija iskala rešitev iz hladne vojne. Prva jo je 

našla v nevtralnosti, druga v neuvrščenosti. Obe pa tudi v medsebojnem podpiranju takšnih 

prizadevanj sosednje države. V tem času se je avstrijsko-jugoslovanska meja odprla za 

osebne, gospodarske, kulturne in politične stike, kljub različnima sistemoma."169 Ne glede na 

to pa je za Avstrijo južna meja pomenila veliko obremenitev, ne samo v vojaškem smislu, pač 

pa tudi psihološkem (zadnji top, obrnjen proti Sloveniji, je bil simbolično odstranjen šele leta 

2002, deset let po slovenski osamosvojitvi). Po drugi strani pa je v Avstriji živelo veliko 

delavcev iz Jugoslavije (leta 1992 je bilo v Avstriji 542.000 tujcev oziroma 6,6 odstotka, od 

tega kar 48 odstotkov iz Jugoslavije).170 Avstrijsko jugoslovanski odnosi so se formalno 

končali 31. 12. 1991, ko sta tako  Avstrija kot Jugoslavija odpoklicali svoje veleposlanike.171 

Med jugoslovansko krizo je skušala Avstrija loviti ravnotežje med bilateralnimi odnosi z 

Jugoslavijo in tesnimi  vezmi s Slovenijo in Hrvaško, ki so izhajali iz geografske lege, 

ekonomskih interesov, skupne preteklosti in sorodne kulture. Kompromis je po letu 1989 

videla v regionalnih povezavah, ki jih je na državni ravni spodbujala (najprej v obliki 

kvadragonale, nato pentagonale in heksagonale oziroma srednjeevropske pobude, čeprav je 

                                                      
169 Pleterski. Avstrija in njeni Slovenci 1945-1976, 240. (nastop avtorja na tribuni Avstrija in Slovenija v Gradcu, 
9. novembra 1990). 
170 Jančar, Matjaž. Slovenska zunanjepolitična razpotja. Ljubljana: Društvo 2000, 1996, 70. 
171 Ob tem je avstrijski zunanji minister Alois Mock izjavil, da Jugoslavija sicer še obstaja, da pa je v procesu 
nepriznavanja s strani mednarodne skupnosti ("derekogniozacije") in da Srbija ne more računati na avto-
matično sukcesijo. Tomas Klestil je nekaj kasneje, 30. januarja 1992 na zasedanju KEYS zastopal stališče, da 
Jugoslavija kot država ne obstaja več, da Zvezna republika Jugoslavija ni njena naslednica in da mora ZRJ zato na 
novo zaprositi za mednarodno priznanje. To je bilo tedaj tudi uradno stališče Evropske unije. 
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tu prihajalo do kritičnih gledanj na rivalsko italijansko politiko). V Efti se je trudila osnovati 

poseben sklad za Jugoslavijo (analogno skladu za Portugalsko) za pomoč pri industrijskem 

razvoju. Regionalno povezanost s Slovenijo in Hrvaško je skušala uravnotežiti z Delovno 

skupnostjo za donavske dežele, v kateri je bila tudi Srbija (zadnji sestanek članic v polni 

sestavi je bil maja 1991 v Beogradu).172   

Avstrija je bila v času jugoslovanske krize in nato razpada Jugoslavije kot neposredna soseda 

za razrešitev jugoslovanske krize zelo zavzeta. V geostrateški usmeritvi ji je jugoslovanska 

kriza ustrezala (z izjemo varnostnih problemov, ki jih je povzročila). Slovenija je po volitvah 

aprila 1990 "imela Avstrijo za strateško politično zaledje slovenskih osamosvojitvenih 

prizadevanj".173 Takoj je odprla svoje posebno predstavništvo na Dunaju, ki ga je vodil Karel 

Smolle. Stiki so postajali vse pogostejši, tako uraden kot neuraden pretok informacij vse 

gostejši. Slovenska skupščinska delegacija je Avstrijo uradno obiskala že junija 1990, Alojz 

Peterle pa Aloisa Mocka 11. decembra 1990. Tedaj lahko prvič prepoznamo Mockovo javno 

naklonjenost slovenski osamosvojitvi, saj je v izjavi omenjal pravico do samoodločbe. Sicer 

pa so bili v stikih s Slovenijo avstrijski politiki zelo obvladani, čeprav so, kot med obiskom 

Peterleta in Rupla januarja 1991 (pogovarjala sta se z Mockom, s podkanclerjem Josefom 

Riglom in z državnim sekretarjem Petrom Jankowitschem) sogovorniki za slovensko 

osamosvajanje kazali "simpatije" in "načelno razumevanje".174  

 

Avstrija je – tako kot druge zahodne države – sprva podpirala politične in ekonomske 

reforme v Jugoslaviji, ki naj bi po njeni oceni zagotovile stabilno Jugoslavijo, in je skušala do 

vseh republik voditi uravnoteženo politiko. Kljub temu je bila izpostavljena ostrim srbskim 

obtožbam, da podpira odcepitvene težnje Slovencev in Hrvatov, čeprav predvsem kot 

podaljšana roka Nemčije, češ da – kljub lastnim starim imperialističnim ambicijam – za kaj 

več ni zmožnа.175 Ohladitev odnosov je vidna navsezadnje iz tega, da je avstrijski zunanji 

minister Alois Mock zadnjič uradno obiskal Jugoslavijo 29. maja 1989,176 kancler Franz 

                                                      
172  Siegl, Walter (ur.). »Die Österreichische Jugoslawienpolitik.« Osterreichisches Jahrbuch für Politik, 
Oldenburg: Politische Akademie der ÖVP, 1992, 826. 
173  Jančar. Razpotja, 102. 
174 Osterreichische außenpolitische Dokumentation. Bericht fiber eine Stеllungnаhmе zum Problemkomplex der 

Jugoslawien-Krise, Wien am 17. 1. 1992, 171. 
175 Kadijević, Veljko. Moje viđenje raspada. Vojska bez države. Beograd: Politika, 1993, 34. 
176 Osterreichische außenpolitische Dokumentation. Sonderdruck Jugoslawische Krile. Bundesministerium fiir 

auswartige Angelegenheiten 1992, 119. 
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Vranitcky pa 5. aprila 1990.177 Vendar si je Avstrija kljub temu prizadevala, da bi ohranila 

sodelovanje z vsemi republikami oz. vsemi vpletenimi v jugoslovansko krizo, kar je pokazala 

tudi tako, da je njena parlamentarna delegacija obiskala Beograd že po vojni v Sloveniji 

(delegacija je sicer obiskala tudi Ljubljano).  

Ko je slovenski predsednik Kučan marca 1991 obiskal Dunaj, je bilo avstrijsko stališče, daje 

uradni partner jugoslovanska vlada, Avstrija ima intenzivne stike s Slovenijo in Hrvaško, želi 

pa jih imeti tudi s Srbijo. Ima pa, kot je rekel Vranitzky, tudi jasen pogled v prihodnost in ne 

izključuje revolucionarnega razvoja.178 Priznava pravico do samoodločbe jugoslovanskih 

narodov, zavzema pa se za integriteto SFRJ v obliki konfederacije (ali carinske unije), saj bi 

razpad SFRJ ogrozil evropske integracije in uveljavljanje regionalizma. Slovenija bi morala od 

drugih republik dobiti dovoljenje za osamosvojitev, njena dolžnost pa je, da si prizadeva za 

demokratični razplet jugoslovanske krize. Če do rešitve po demokratični poti ne bo prišlo in 

se bo Slovenija osamosvojila, bi ji morale zahodne države pomagati, vendar Avstrija ne bo 

prva država, ki bo Slovenijo tudi formalno priznala. Neuradno je bilo slovenskim 

predstavnikom rečeno, da bi v primeru osamosvojitve stike še okrepili, nekako na ravni 

odnosov, kakršne ima Avstrija s Švico in z Lichteinsteinom.179 Mock je med obiskom Kučanu v 

zvezi s priznanjem rekel, da mora Slovenija najprej sama sebi ustvariti neodvisnost, Avstrija 

pa je pripravljena reagirati in ji bo pomagala v težavah. 

Še nekaj tednov pred razglasitvijo slovenske osamosvojitve, v začetku junija, je Mock na 

Peterletove besede, da Slovenija upa, da bo Avstrija prva država, ki jo bo priznala, odgovoril, 

da to pričakovanje razume, vendar se mora koordinirati najmanj z Italijo in Madžarsko, 

odločitev o priznanju pa je lahko sprejeta le na podlagi mednarodnega prava.180 Spomladi 

1991, ko se je politična kriza v Jugoslaviji bližala vrhuncu, je Mock predlagal ustanovitev 

nekakšnega "gremija modrih mož iz Evrope" ("Weisen-Rat"), ki bi skušali pripomoči k dialogu 

                                                      
177 Prav tam, 101. 
178 Osterreichische aullenpolitische Dokumentation. Bericht fiber em n Treffen des Bundesministers fiir aus-
wartige Angelegenheiten mit dem Prasidenten Sloweniens, Wien am 13. 3. 1991, 175; Bericht fiber Aussagen 
des Bundeskanzlers and des Bundesministers fiir auswartige Angelegenheiten zur rechtlichen Beziehung zu 
Jugoslawien, Wien am 14. 3. 1991, 178. 
179 Glej tudi: Repe, Božo. Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan, 2002, poglavje 
Mednarodna osamosvojitev. Navedeno usmeritev potrjujejo dostopni dokumenti, med drugim: Magnetogram 
роgovora v Predsedstvu Republike Slovenije 20. 5. 1991; Arhiv predsednika Republike Slovenije. »Vidiki 
mednarodnega razdruževanja,« uvodna razprava Dimitrija Rupla; AMZZ [Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve]. 
Informacija o angažiranju Republike Avstrije ob jugoslovanski krizi in stališčih do neodvisnosti Republike 
Slovenije, 31. julija 1991. 
180 Der Standard, 6. 6. 1991. 
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med republikami in federacijo, hkrati pa tudi vzpostavitev varnostnega mehanizma, ki bi na 

lokalni in regionalni ravni preprečeval uporabo sile.181 Predlog so nekatere države sicer 

podprle, v ES so ga dali "na čakanje", Markovič in Lončar sta ga zavrnila, Tanjug pa je celo 

komentiral, da gre za "dunajsko opereto".182 Po avstrijskih načrtih bi ustavno krizo v 

Jugoslaviji lahko rešili s pomočjo komisije Demokracija skoz pravo s sedežem v Benetkah. Ta 

predlog je naletel na večje razumevanje v jugoslovanskih republikah (podprle ga nista le 

Srbija in Črna Gora, soglasja pa ni hotel dati tudi Zvezni izvršni svet in to kljub pritiskom 

ZDA).183 Avstrija je pri svoji politiki morala upoštevati mednarodni položaj. Tedaj še ni bila 

članica ES, zato je ravnala previdno in upoštevala mnenje vse dvanajsterice, pa tudi stališče 

ZDA. Njena politika pravzaprav ni bistveno odstopala od politike ES, je pa — zlasti v času 

vojne za Slovenijo - s svojimi pobudami in predlogi odigrala pomembno posredovalno vlogo 

(za slovenski politični vrh je bil zlasti Mock eden najbolj zanesljivih virov informacij o tem, 

kakšna so stališča zahodnih držav). Poleg uradne politike je Avstrija ubirala tudi neformalen 

pristop, pri čemer se je opirala zlasti na javno mnenje, pa tudi strankarska stališča in izjave.  

Predhodnica uradne politike je bila  običajno politika avstrijskih dežel, zlasti Štajerske in 

Koroške. S takim pristopom, ki je bil za Avstrijo uspešen, je dosegla, da "nihče ni mogel 

dokazati uradni Avstriji, da kakor koli prehiteva politiko EU in velikih sil glede Jugoslavije. Na 

drugi strani pa je neformalni pristop pri Sloveniji ustvarjal (sicer popolnoma neobvezujoč) 

občutek podpore Avstrije in s tem vzdušje hvaležnosti in dolžnosti, kar je Avstriji nudilo 

boljšo pozicijo pri strukturiranju nadaljnjih bilateralnih stikov. 

Razglasitev neodvisnosti Slovenije in Hrvaške 25. junija je avstrijska uradna politika ocenila 

kot izraz demokratične volje obeh narodov in pozdravila pripravljenost obeh republik na 

pogajanja o sprejemljivi rešitvi z drugimi republikami. Mock je izrazil upanje, da bo 

osamosvojitev spodbudila dogovore tudi z zvezno vlado. 

Med spopadi v Sloveniji se je Avstrija izkazala kot dobra soseda, ki je na razne načine 

pomagala Sloveniji (možnost uporabe letališč, pomoč pri diplomatskih uslugah, humanitarna 

                                                      
181 Kot je poročal Alois Mock na seji avstrijskega parlamenta 8. 7. 1991, je predlog naletel na pozitiven odmev v 
Luksemburgu, Nemčiji, Španiji, Italiji in Veliki Britaniji, od jugoslovanskih republik pa so ga podprle Slovenija, 
Hrvaška ter BiH. V: AMZZ. Erklarung des Bundesministers fiir auswartige Angelegenheiten zur Lage in 
Jugoslawien, 5-6. 
182 Rogy, Неidemarie. Der Weg Sloweniens in die Unabhangigkeit tinter besonderer Berticksichtigung der 
osterreichischen AufBenpolitik. Diplomska naloga, Geisteswissenschaftlichen Fakultat der Universitat Salzburg, 
1994, 112. 
183 AMZZ. Informacija o angažiranju Republike Avstrije ob jugoslovanski krizi in stališčih do neodvisnosti 
Republike Slovenije, 31. julij 1991. 
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pomoč, ponudba za azil slovenskim politikom in njihovim družinam ob morebitni 

dolgotrajnejši vojni ipd.). Vojna v Sloveniji se je Avstrije neposredno dotaknila in še posebej 

na Koroškem in Štajerskem je bilo precej panike (zaprte meje, boji na mejnih prehodih, 

kršenje avstrijskega zračnega prostora med 28. junijem in 5. julijem 1991). Zato je avstrijska 

vlada na jugoslovansko vlado naslovila vrsto apelov, naj se kriza rešuje brez uporabe sile, 

enako kot Italija pa je predlagala, naj KEVS sproži krizni mehanizem. Obe strani sta si 

izmenjavali diplomatske note (Avstrija je protestirala zaradi omenjenega dogajanja, 

Jugoslavija ji je očitala krepitev vojske na meji, "neupravičene vojaške premike" in da si že 

dolgo prizadeva za dezintegracijo Jugoslavije). 

Avstrijska politika do jugoslovanske krize je izzvala kritike nekaterih držav, zlasti Francije in 

Sovjetske zveze, medtem ko je bila blizu nemškim stališčem, zaradi česar jo je Nemčija 

podpirala in skušala amortizirati kritike, saj je s tem branila tudi sebe oz. zagovarjala svojo 

politiko v odnosu do Jugoslavije. Sovjetski zunanji minister Besmertnij je Avstriji celo očital, 

da ogroža varnost v Evropi in da avstrijska politika do Jugoslavije lahko ponovno vzpostavi 

politično situacijo, kakršna je bila na začetku 20. stoletja, pred prvo svetovno vojno. 

Obtožujoča do Avstrije pa je bila zlasti izjava sovjetskega veleposlanika v Beogradu Loginova, 

da Avstrija ne ravna v skladu z obveznostmi iz Avstrijske državne pogodbe in določili o stalni 

nevtralnosti. Zagrozil je, da bodo podpisnice Avstrijske državne pogodbe, če bo Avstrija 

nadaljevala s tako, politiko, prisiljene sprejeti določene ukreрe.184 Zaradi vojne v Sloveniji in 

potem na Hrvaškem se je Avstrija začela odkrito zavzemati za priznanje Slovenije in Hrvaške, 

vendar ne kot izolirano dejanje, pač pa v kontekstu celovite rešitve jugoslovanske krize. Pri 

tem je prihajalo do pomembnih razlik tako med lokalno politiko in Dunajem kot med 

posameznimi strankami. Deželna vlada Koroške je že 2. julija 1991 enoglasno sklenila 

zahtevati od zvezne vlade, da prizna suvereno in samostojno Republiko Slovenijo, to stališče 

je podprl tudi deželni parlament. Deželni zbor Štajerske je 1. julija sprejel posebno resolucijo, 

v kateri je zahteval od avstrijske zvezne vlade (in tudi od vseh držav mednarodne skupnosti), 

da storijo) vse mednarodno-pravne korake za priznanje neodvisnosti Slovenije in Hrvaške. 

Salzburški deželni zbor je prav tako (z glasovi ljudske in svobodnjaške stranke ter zelenih) 

sprejel sklep, da zahteva od zvezne vlade, da prizna republiki Slovenijo in Hrvaško ter da to 

zahteva tudi od drugih evropskih držav. Na sestanku predsednikov vlad članic Delovne 

                                                      
184 Prav tam. 
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skupnosti Alpe-Jadran 3. julija na Koroškem (iz Avstrije so bile članice Koroška, Štajerska, 

Gradiščanska, Salzburg in Gornja Avstrija) je bilo sprejeto stališče, da članice Sloveniji 

priznavajo pravico do samoodločbe in osamosvojitve in da bodo v tem smislu vplivale na 

centralne vlade. 

Dunajska deželna vlada je 6. avgusta pod predsedstvom dr. Helmuta Zilka soglasno sprejela 

resolucijo, v kateri je zahtevala od zvezne vlade priznanji Slovenije in Hrvaške. Druge zvezne 

dežele so zavzele stališče, da so take odločitve v pristojnosti zveznega parlamenta in zvezne 

vlade. 

Tu pa so bili pogledi avstrijskih politikov bolj različni kot na lokalni ravni navedenih dežel. 

Konservativna Mockova in Busekova Ljudska stranka je bila priznanju bolj naklonjena kot 

Vranitzkyjevi socialisti, uradno stališče pa je nihalo vzporedno z evropsko politiko. Po začetku 

mirovne konference v Haagu na začetku septembra 1991, ko je bila tudi Nemčija v zvezi s 

priznanjem v defenzivi, je kancler Vranitzky 17. septembra v parlamentu izjavil, da je Avstrija 

ostala ena redkih dežel, ki še vedno (pogosto) govori o priznanju Slovenije in Hrvaške, in 

nakazal, da Avstrija ne bo izvajala solističnih akcij, pač pa se bo podredila mnenju ES. 

Kanclerja Mocka je tudi svaril, da bi prezgodnje priznanje povzročilo še hujše spopade na 

Hrvaškem. Tudi avstrijski parlament je vztrajal pri mnenju, ki ga je sprejel že 8. julija, da 

priznanje ni mogoče, preden pogajanja o Jugoslaviji ne bodo končana. Ko je po neuspeli 

konferenci 5. novembra v Haagu postalo jasno, da Srbi blokirajo sporazum, je Avstrija takoj 

(6. novembra) – podobno kot Nemčija – začela pledirati za priznanje, čeprav je obe republiki 

formalno priznala šele 16. januarja 1992. Ta zakasnitev je bila posledica nesoglasij med 

ljudsko in socialistično stranko, ki sta še decembra – kljub temu, da sta bili koalicijski 

partnerici – ostro javno polemizirali. Mock je 18. decembra 1991 v parlamentu izjavil, da bo 

Avstrija naslednje leto 15. januarja priznala Slovenijo in Hrvaško in da je bilo to že sklenjeno. 

Vranitzky je to demantiral (po slovenskih informacijah, ki jih je Ministrstvo za zunanje zadeve 

dobivalo od svojih predstavnikov na Dunaju, sta menda oba politika v zvezi s tem celo kričala 

drug na drugega). Vranitzky je menil, da je za Avstrijo bolje, da ni prva oz. med prvimi 

državami, ki bodo priznale obe republiki (zaradi varnosti oz. "raison d'Ëtat", kot se je izrazil). 

Na eno ali drugo stran so se postavljali tudi vplivni politiki in intelektualci. Tako je Kurt 
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Waldheim npr. bolj pritrjeval Vranitzkemu kot Мосku.185 Mednarodno priznanje je podpirala 

tudi opozicijska FPÖ, ki pa je priznanje pogojevala z vprašanjem upodobitve knežjega kamna 

na slovenskih denarnih bonih in z vprašanjem nemške manjšine. 

Slovenska manjšina v Avstriji po drugi svetovni vojni  

 

Ob koncu vojne leta 1945 so zasedle Koroško jugoslovanske in britanske vojaške sile. 

Jugoslovani so izvedli v času svoje tritedenske navzočnosti nekaj povračilnih dejanj proti 

resničnim ali dozdevnim nekdanjim nacionalsocialističnim aktivistom.  Med drugim so  

nasilno odvedli 263 Korošcev, en del se ni vrnil.   

Ob prizadevanjih za ponovno vzpostavitev avstrijske državne neodvisnosti so avstrijski 

pogajalci  izpostavljali odporniško gibanje kot avstrijski prispevek k lastni osvoboditvi. 

Ozemeljske zahteve Jugoslavije so povzročile kar nekaj nemira v deželi.  Socialistična ureditev  

ter različna pričakovanja glede meje so pripeljala do zaostritve ideoloških in političnih razlik 

znotraj manjšine, razhajanja in nasprotovanja so bila zlasti  med katolicizmom in 

komunizmom. Jugoslavija je ozemeljske zahteve opustila po sporu z informbirojem. V 

pogajanjih  pa je dosegla   7. člen avstrijske državne pogodbe. 

Avstrijska državna pogodba (nemško Österreichischer Staatsvertrag; celoten naziv 

Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen 

Österreich, gegeben zu Wien am 15. Mai 1955, slovensko Sporazum o ponovni vzpostavitvi 

samostojne in demokratične Avstrije, podpisan na Dunaju 15. maja 1955) je mednarodni 

sporazum, ki so ga podpisale zavezniške zasedbene sile v Avstriji po osmih letih pogajanj na 

gradu Belvedere na Dunaju. Podpisali so ga  ministri za zunanje zadeve Francije (Antoine 

Pinay), tedanje Sovjetske zveze (Vyacheslav Mikhailovich Molotov), Velike Britanije (Harold 

MacMillan) in Združenih držav Amerike (John Foster Dulles) na eni ter Avstrije (Leopold Figl) 

na drugi strani. Pogodba je uradno stopila v veljavo 27. julija 1955, ko je vseh pet omenjenih 

pogodbenic deponiralo ratifikacijske listine. K pogodbi so pristopile Avstralija, Brazilija, 

Češkoslovaška socialistična republika, Mehika, Nova Zelandija, Poljska in Socialistična 

federativna republika Jugoslavija, ki so izpolnjevale v 37. členu pogodbe navedene pogoje za 

                                                      
185 Več o tern v: Die Presse, 20. 12. 1991 (Dieter Lenhardt, AuBenpolitik von innen; Andreas Unterberger, Mock 
dart rechtlich viel mehr als politisch; redakcijski članek, Anerkennung: Waldheim will wie Vranitzky einen 
Regierungsbeschluß). 
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pristop: države so bile članice Organizacije združenih narodov in na dan 8. maj 1945 v vojni z 

Nemčijo. 

 

Pogodbo sestavljajo preambula in devet poglavij:  

1. Politična in ozemeljska določila 

2. Vojaška določila in določila o zračnem prometu 

3. Reparacija 

4. Umik zavezniških sil 

5. Lastnina, pravice in interesi 

6. Gospodarski odnosi 

7. Določbe za primere sporov 

8. Gospodarska določila 

9. Zaključna določila 

 

S pogodbo je bila obnovljena suverenost, državnost Avstrije, potrjene so bile njene meje 

pred 13. marcem 1938. 

 

V kontekstu dvostranskih odnosov z Avstrijo je za Slovenijo pogodba zelo pomemben 

mednarodni pravni dokument (vsaj) z vidika naslednjih členov: člen 7, v katerem so 

navedena specifična določila glede varstva in zaščite slovenske narodne skupnosti na 

avstrijskem Koroškem in Štajerskem (na zaščito manjšin in njihovih pravic se posredno 

nanašajo še nekatere določbe v členih 8, 9 in 10), člen 5, ki določa meddržavno mejo, in člen 

27, ki naslavlja vprašanje odškodnine v zvezi z zaplenjenim avstrijskim premoženjem. 

Slovenija in Avstrija nimata enotnega stališča glede formalno-pravnega statusa Slovenije v 

pogodbi po razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije.  Avstrija sicer kljub temu  

priznava, da je pogodba njena nesporna mednarodnopravna in notranje pravna obveznost 

ter da je Slovenija legitimna zaščitnica slovenske narodne skupnosti in njenih pravic na 

avstrijskem Koroškem in Štajerskem. 

S šolstvom naj bi bil položen temeljni kamen za novo kakovost sožitja in medsebojnega 

spoštovanja. Drugače kot v času monarhije in prve republike, ko so bile predvidene za južno 

Koroško tako imenovane utrakvistične šole, je uredba provizorične koroške deželne vlade 

leta 1945 za jasno določeno ozemeljsko območje uvedla dvojezične ljudske šole. Otroci in 
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mladostniki obeh delov prebivalstva naj se bi učili oba deželna jezika ne glede na 

narodnostno pripadnost oz. priznavanje. Učenci in učenke z veljavnostnega območja za 

manjšinsko šolstvo so tudi v nadaljevalnih šolah (glavnih šolah, gimnazijah) obvezno 

obiskovali slovenski jezikovni pouk. Koroški deželni svet je označil odredbo kot popravo 

škode. 

Po švicarskem vzorcu so odločili, da ustvarijo osnovo za novi regionalni izobraževalni 

koncept, ki naj bi mlade ljudi ne glede na pripadnost in narodnostno priznavanje usposabljal 

za odprto srečavanje. Obvezni dvojezični pouk naj bi bil temelj za enakopravno partnerstvo, 

hkrati pa naj bi s pomočjo jezikovnega znanja spremljal novi rod do miroljubnih čezmejnih 

dejavnosti. Zamisel je kljub občasnim udarcem ostala živa vse do današnjega časa. 

Ob koncu osemdesetih let dvajsetega stoletja se je pričela nova ureditev politične podobe 

Evrope. Nove tvorbe držav, prelom v političnih sistemih kakor tudi odpravljanje številnih 

predsodkov in bojazni so prinesli ljudem zopet upanje in vero v boljšo prihodnost. 

Osamosvojitev Slovenije in njen sprejem v Evropsko unijo ter neovirana propustnost 

državnih in upravnih meja omogočajo prijateljsko čezmejno izmenjavo na področju 

gospodarstva, izobraževanja, kulture, znanosti in športa. 

Štirje od avstrijskih avtohtono udomačenih jezikov narodnosti so postali uradni jeziki 

Evropske unije. Gospodarsko in siceršnje sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo oz. Koroško v 

okviru Evropske unije je v celoti dobro in se še naprej razvija v korist obeh strani. 

Za skupne evropske vrednote veljajo spoštovanje človekovega dostojanstva in svobode, 

demokracije, enakosti, pravne države in varovanje splošnih človekovih pravic, vključno s 

pravicami oseb, ki pripadajo kaki manjšini. 

Vse evropske države imajo pod svojo streho vrsto jezikovnih manjšin. Skoraj 50 milijonov 

ljudi pripada narodnosti ali jezikovni skupini, ki v deželi, kjer živi, v družinskem ali vaškem 

pogovoru ne uporablja prevladujočega državnega jezika. 

V Avstriji veljajo za narodne skupnosti „v delih ozemlja zvezne države živeče in udomačene 

skupine avstrijskega državljanstva z nenemško materinščino in lastno narodnostjo“ (Zakon o 

narodnih skupnostih). Glede „udomačenosti“ se izhaja iz časovnega obdobja med eno in 

največ tremi generacijami. Na državnem ozemlju republike so to trenutno gradiščanski 

Hrvati, Slovenci na Koroškem in Štajerskem, Madžari na Gradiščanskem, Čehi in Slovaki na 

Dunaju ter narodna skupnost Romov in Sintov. 
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Zaščitni zakoni za manjšine v Avstriji  

 

- Državni temeljni zakon z dne 21. decembra 1867 o splošnih državljanskih pravicah, 

posebno člen 19 

- Senžermenska državna pogodba z dne 10. septembra 1919, zlasti člena 67 in 68 

- Zakon o zvezni ustavi z besedilom iz leta 1929 

- Konvencija o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin 1950 

- Državna pogodba o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije z dne 

15. maja 1955, zlasti člen 7 

- Zakon o manjšinskem šolstvu za Koroško z dne 19. marca 1959 

- Zvezni zakon o narodnih skupnostih z dne 7. julija 1976 

- Konvencija Združenih narodov o pravicah otrok z dne 2. septembra 1990 

- Sistemi manjšinske zaščite KVSE/OVSE (Konferenca oz. organizacija za varnost in 

sodelovanje v Evropi) 

- Evropska listina regionalnih in manjšinskih jezikov z dne 5. novembra 1998 

- Okvirni sporazum o zaščiti narodnih manjšin z dne 1. februarja 1998 

- Državno ciljno določilo o zaščiti avstrijskih narodnih skupnosti iz leta 2001 

 

Za izvajanje teh številnih temeljnih določil in pravnih norm se sprejemajo tako na zvezni kot 

na deželni ravni izvedbeni zakoni in izdajajo uredbe. Zvezni ustavni zakon z dne 1. avgusta 

2001 vsebuje državno ciljno določilo za zaščito avstrijskih narodnih skupnosti: Republika 

(zveza, dežele, občine) se priznava k svoji zrasli jezikovni in kulturni pestrosti, ki se izraža v 

avtohtonih narodnih skupnostih. Jezik in kulturo, obstoj in ohranjanje teh narodnih skupnosti 

je treba spoštovati in podpirati.  

Določila manjšinske zaščite so dosegla v Avstriji v primerjavi z drugimi evropskimi deželami 

tako glede temeljnih določil kakor tudi izvedbene zakonodaje razmeroma visoko raven. 

Vendar urejajo pretežno le razne obveznosti iz preteklosti, ki so bile državi naložene ali jih je 

sama prevzela. Aktualne in nanovo nastajajoče potrebe, ki jih prinaša razvoj, v njih niso 

upoštevane; reševanje le-teh zavisi v glavnem od dobre volje nosilcev politične oblasti. 

Obveznosti, ki tudi po letih še niso izpolnjene in katerih odloženo uresničevanje povzroča 

politične težave, niso toliko manjšinski problem; v vse večji meri so izziv za pravno državo, ki 

mora zagotoviti vsem državljanom pravno varnost in zaščito. 
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V zakonu o narodnih skupnostih so predvideni za svetovanje zvezni vladi in zvezni ministrom 

narodnostni sosveti. Varujejo in zastopajo naj kulturne, socialne in gospodarske skupne 

interese narodne skupnosti. Narodnostni sosveti izdelajo poleg tega predlog za razdeljevanje 

zveznih podpornih sredstev, ki so vsako leto na razpolago. 

Zvezni zakon iz leta 1976 predvideva tudi ureditev glede dvojezičnih topografskih označb, ki 

jih nameščajo samoupravne ozemeljske enote, druga združenja ter javnopravne ustanove. V 

posebnem poglavju zakona o narodnih skupnostih so zajeta določila z ozirom na morebitno 

uporabo slovenščine kot uradnega jezika pri poslovanju z uradi in javnimi službami. V 

narodnostnem sosvetu so poleg članov, ki jih pošiljajo strešne organizacije koroških 

Slovencev, tudi zastopniki rimsko-katoliške Cerkve ter političnih strank. Za usklajevanje želja 

in interesov vseh državno priznanih avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji je nastala kot 

poseben organ še konferenca predsednikov vseh narodnostnih sosvetov. 

Podatki o ljudskih štetjih  

 

Po ljudskem štetju iz leta 1910 (zadnje pred prvo svetovno vojno) je imela Koroška v 

takratnih mejah 384.072 prebivalcev, od teh 82.212 (21,4% vsega prebivalstva) s slovenskim 

občevalnim jezikom. V 20. stoletju je močno nazadoval delež koroškega prebivalstva, ki 

navaja pri uradnih poizvedovanjih slovenščino (in vindišarščino) kot občevalni jezik. V 

jezikovnem življenjskem okolju narodne skupnosti je prišlo do globoke preobrazbe. Zaradi 

notranjega spreminjanja vrednot ter (včasih prav krepkega) zunanjega siljenja k prilagajanju 

so se znotraj slovenskega prebivalstva spremenile jezikovne in govorne navade. Šibka 

prisotnost slovenskega jezika v javnosti ter možnost vidnega in slišnega zaznavanja sta 

prispevali svoje k nadaljnjemu upadanju njegove družbene veljave. Jezik koroških Slovencev 

je identičen s standardnim jezikom, ki je v rabi v Sloveniji. Glavna narečja, ki se govorijo na 

Koroškem (ziljsko, rožansko in podjunsko narečje) se deloma znatno razlikujejo od zbornega 

jezika. 

Tako kot na mnogih drugih stičnih področjih regionalnih jezikov prehajajo sosednja narečja 

organsko drugo v drugega in so tu zaradi bližine nemščine dodatno prežeta z nemškimi 

izposojenkami. Enako se najde v koroški nemščini tako v besedišču kakor v slovnici vrsta 

tvorb, ki izhajajo iz slovenščine. Določila manjšinske zaščite imajo namen, da se z njimi skuša 

zadržati upadajoči razvoj slovenskega jezika. Po novem je opazen določen preobrat. Zlasti na 
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področju izobraževanja je vidno vračanje k tradicionalni jezikovni pestrosti dežele ter 

ponovno oživljanje zavesti glede družinskega porekla ter rodbinskih korenin. Povečana 

»tržna vrednost« (slovanskih) jezikov v gospodarstvu ter pridobitniškem življenju nasploh bi 

mogla biti dodatna spodbuda za ohranjanje in učenje jezikov. Spremembe v postnacionalni 

družbi so prinesle v jezikovnem vprašanju znatno sprostitev in manj krčevit pristop pri 

osebnem in družinskem odločanju, ponekod celo v procesih izravnavanja političnih 

interesov. Ta razvoj bi mogel privesti v povezavi z višjo izobrazbo do pojemanja jezikovne 

asimilacije. 

Načeloma vprašljivo je ugotavljanje številčnosti slovenske narodne skupnosti za pridobivanje 

legitimacije izvajanja oblasti in dodeljevanje pravic. Precejšnje nihanje številk odseva po eni 

strani politično vzdušje v trenutku poizvedovanja, po drugi pa tudi mnogolike, včasih 

nepojmljive koncepte ugotavljanja tega, kaj je etnična skupina in kdo ji pripada. Dolgoletna 

štetja so pa vendarle odraz dejanskega razvoja in posredujejo vsaj neke ključne podatke. 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko govoreče prebivalstvo in delež od celotnega prebivalstva Koroške (podatki iz 

uradnih ljudskih štetij): 

 

Leto popisa Število prebivalstva Odstotek prebivalstva 

1880 85.051 26,18 % 

1890 84.667 25,12 % 

1900 75.136 21,87 % 

1910 66.463 17,89 % 

1923 37.292 10,04 % 

1934 26.796 6,61 % 

1939 43.179 10,36 % 
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1951 42.095 8,86 % 

1961 25.470 5,13 % 

1971 20.972 4,04 % 

1981 16.652 3,13 % 

1991 14.850 2,79 % 

2001 13.109 2,48 % 

 

Organizacije, društva, zveze 

 
Na osnovi državnega temeljnega zakona iz leta 1867 je bilo mogoče ustanavljati društva. 

Politična združenja kakršna so bila povečini bolj kratkoživa »društva demokratov«, ki so se 

snovala na južnem Koroškem, so na začetku določala za zborovanja, zapise in društvena 

obvestila v pravilih rabo obeh jezikov, ki sta v deželi udomačena, enako tudi socialni 

demokrati, v kolikor so razvili dejavnosti v slovenskih krajih. »Katoliško politično in 

gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem « (1890) je na splošno veljalo za slovensko 

politično gibanje. Iz tega društva je nastala po prvi svetovni vojni »Koroška slovenska 

stranka«, ki je nastopala pri volitvah kot »Kärntner slowenische Partei«. Na začetku 20. 

stoletja so ustanovili vrsto slovenskih kulturnih društev, ki so se združila v slovenski kulturni 

zvezi (»Slovenska krščansko-socialna zveza«, od leta 1934 naprej »Slovenska prosvetna 

zveza«). 

Nove strukture 

 
Po drugi svetovni vojni je prišlo do priostrenega ideološkega in političnega razhajanja znotraj 

slovenske narodne skupnosti. Leta 1949 ustanovljeni Narodni svet koroških Slovencev je 

nastal kot »katoliški protipol do komunistične Osvobodilne fronte«. Le-ta se je odtlej 

imenovala »Demokratična fronta delovnega ljudstva« in je bila leta 1955 nanovo 

ustanovljena kot Zveza slovenskih organizacij. Leta 2003 se je pridružila kot tretja 

organizacija še Skupnost koroških Slovencev in Slovenk. 

O skupnem političnem nastopanju koroških Slovencev se dogovarjajo v »Koordinacijskem 

odboru« (KOKS). Ta odbor sestavljajo zastopniki merodajnih slovenskih organizacij. Skupne 
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programatične smernice se občasno spišejo v »memorandumih « in oblikujejo v usklajenih 

javnih izjavah ali resolucijah. 

Narodni svet koroških Slovencev 

 

Narodni svet koroških Slovencev zastopa »tradicionalno bolj katoliško usmerjene koroške 

Slovence«. On gradi na osebnem članstvu in se pojmuje kot zastopnik političnih, 

gospodarskih ter kulturnih pravic Slovencev na Koroškem. Kot politično interesno zastopstvo 

se zavzema za pravice narodne skupnosti na osnovi mednarodnih in državnih pogodb, 

dogovorov, načel ter priporočil glede varovanja človekovih pravic, zlasti pa še na osnovi 

Avstrijske državne pogodbe z dne 15. maja 1955. V prizadevanju za demokratizacijo 

zastopstvenih struktur naj bi se neposredno od članov izvolil vsaka štiri leta zbor narodnih 

predstavnikov ter predsednik Narodnega sveta. 

Narodni svet podpira Enotno listo (EL), volilno gibanje narodne skupnosti, ki je neodvisno od 

drugih političnih strank. Kljub temu občasno sklepa strateške alianse z Zelenimi ali z 

Liberalnim forumom. V interesnem zastopstvu kmetov nastopa kot volilna skupina Skupnost 

južnokoroških kmetov. Ob vsem se Narodni svet prizadeva za dobre odnose do večinskega 

prebivalstva. 

Smernice Narodnega sveta vsebujejo zahtevo po okrepljeni samozavesti. V njih se naglaša, 

da so člani slovenske narodne skupnosti enakopraven del koroške in avstrijske družbe. Čut 

manjvrednosti v ničemer ni utemeljen, kajti s svojim jezikovnim znanjem imajo v socialnem 

in gospodarskem oziru celo boljše izglede. Bernard Sadovnik je iskal kot nekdanji predsednik 

preko tega nove oblike medsebojnega sporazumevanja na Koroškem, kar je privedlo do 

notranje cepitve. Ideološkim usmeritvam v Narodnem svetu ne pripisujejo več posebno 

velikega pomena. 

Zveza slovenskih organizacij 

 
Zveza slovenskih organizacij pokriva s svojo liberalno usmeritvijo »svetovnonazorsko opcijo 

od levice tja do desne sredine«. Kot volilna grupacija ne nastopa in celo odklanja zamisel o 

narodni skupnosti, ki je organizirana kot politična stranka. Ta strešna organizacija podpira 

integracijo koroških Slovencev v domala vsa politična gibanja in se vede ob volitvah kar se da 

nevtralno. V njenih vrstah je mogoče najti člane in funkcionarje različnih političnih gibanj, 
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med njimi tudi Komunistične stranke Avstrije ter delne organizacije Socialnodemokratske 

stranke Avstrije, delovne skupnosti »Avstrijske narodnosti v SPÖ« ter Zelenih. Zveza 

slovenskih organizacij je bila ustanovljena leta 1955 kot naslednica »Osvobodilne fronte za 

slovensko Koroško«. Člani Zveze so tako osebe kot tudi organizacije. Kot namen in cilj se 

navaja: Usklajevanje med slovenskimi kulturnopolitičnimi, gospodarskimi in drugimi 

organizacijami ter aktivno sooblikovanje družbenega in političnega življenja na Koroškem in v 

Avstriji. 

Osem organizacij sestavlja skupno s številnimi podorganizacijami temelj Zveze: Slovenska 

prosvetna zveza, Zveza slovenske mladine, Zveza slovenskih žena, Zveza slovenskih 

izseljencev, Zveza koroških partizanov, Slovensko šolsko društvo, Slovensko planinsko 

društvo, Slovenska kmečka zveza. 

Zveza zastopa načelo, da naj priznavanje k slovenski narodni skupnosti ne privede do 

oddaljevanja od splošnih družbenih struktur dežele Koroške in države Avstrije. Prizadevati se 

je treba za sodelovanje na vseh področjih javnega življenja, kar ustvarja zaupanje. Vsekakor 

lahko pospešuje vključevanje pripadnikov narodne skupnosti v večinske strukture 

medetnično sodelovanje ter medkulturno izmenjavo. Nekaj časa je organizacija gradila na 

politiki samopomoči, ki je privedla do ustanovitve zasebnih dvojezičnih otoških vrtcev, 

gradnje mladinskega doma ter več kulturnih domov. 

Skupnost koroških Slovenk in Slovencev 

 
Leta 2003 se je skupina zavzetih Slovenk in Slovencev odlepila od Narodnega sveta koroških 

Slovencev in se združila v Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk. Do razhajanj je prišlo, ker 

je z vidika nekaterih funkcionarjev Narodnega sveta postala linija takratnega predsednika 

preveč popustljiva do deželne politike. Skupnost pa vendarle želi nadaljevati to politiko 

odpiranja in sodelovanja. 

Tako je dobila narodna skupnost tretjo zastopstveno organizacijo. V njej se po lastnem 

prikazu upošteva želja znatnega dela narodne skupnosti po pozitivnem odnosu do drugega 

deželnega jezika in do večinskega prebivalstva. Treba je graditi in čuvati enakopravno sožitje 

obeh narodov na Koroškem, namesto da bi se vodila srdita narodnostna politika. Skupnost je 

dobila kot »reprezentativna zastopstvena organizacija« sedež v manjšinskem sosvetu. 

Glavna skrb Skupnosti je namenjena krepitvi slovenske besede in jezika ter pospeševanju 

dialoga in sodelovanja obeh narodov v deželi. Dobri odnosi vseh Slovencev tako v matični 
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deželi kakor po svetu ter dani človeški resursi naj se mobilizirajo v prid dežele ter v korist 

slovenske narodne skupnosti na Koroškem. V ospredju je skrb za sočloveka, za gospodarsko 

in socialno varnost posameznika. Ob tem naj se ohranja in pospešuje slovenščina kot 

materinščina ali kot pogovorni jezik v družinah in vaseh. 

Podpora in pospeševanje  

 

Ni mogoče dovolj visoko ceniti delo, ki ga prostovoljno opravljajo ljudje s svojim trudom na 

različnih področjih. Načelo samopomoči uživa v narodni skupnosti slej ko prej visok ugled. 

Vseeno so potrebna denarna sredstva za ureditev in vzdrževanje struktur. Ker denarja 

povečini ni dovolj, je treba najti različne vire za kritje najpotrebnejšega. 

Podpore imajo za narodno skupnost v prvi vrsti namen, da izenačijo pomanjkanja v splošnem 

ustroju. Ohranjevanje slovenskega jezika, utrjevanje slovenščine, njena prisotnost v javnosti 

ter možnost rabe na različnih področjih življenja in delovanja manjšine ter enakopravnost 

vseh ljudi so cilj prizadevanj. Postopno so nastale na osnovi zakonskih določil ter pod 

naslovom prostovoljnih prispevkov deželne in zvezne strukture ter ukrepi pospeševanja, ki 

omogočajo urejanje solidne strukturne in gmotne osnove za številne dejavnosti slovenske 

narodne skupnosti. Na zvezni ravni so nastali v skladu z zakonom o narodnih skupnostih 

narodnostni sosveti za svetovanje zvezni vladi. Le-ti morajo ščititi in zastopati splošne 

kulturne, socialne in gospodarske interese narodne skupnosti. Narodnostni sosveti izdelajo 

tudi predloge glede razdelitve posebnih zveznih pospeševalnih sredstev. Za nekatere 

projekte, zlasti na področju izobraževanja in kulture, se izplačujejo občasno posebne 

podpore. 

Na deželni ravni je nastal leta 1990 pri Uradu koroške deželne vlade Biro za slovensko 

narodno skupnost kot ustanova, ki ureja in pospešuje zadeve slovenske narodne skupnosti. 

Ta služba omogoča pripadnikom narodne skupnosti boljši dostop do deželne uprave, hkrati 

pa skrbi za obširne informacije in za stike z javnostjo. Tako pospeševanje narodne skupnosti 

ne sloni v prvi vrsti na izplačilih denarja. Mnogotere dejavnosti imajo namen, da se v duhu 

evropske in regionalne kulturne pestrosti doseže znotraj dežele partnerski odnos povezan s 

strpnostjo in spoštovanjem. 

Slovenska društva in kulturne skupine dobivajo podpore iz splošnega deželnega 

pospeševanja kulture. Dosežki umetnic in umetnikov, kulturnih ustvarjalcev ter iniciativ se z 
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upoštevanjem pri podelitvi kulturnih nagrad posebej odlikujejo. Z ureditvijo sklada za 

vzdrževanje dvojezičnih zasebnih otroških vrtcev na Koroškem je bila utrjena njihova 

materialna osnova. Izplačila javnih sredstev za slovensko glasbeno šolo pa so vezana le na 

srednjeročna zagotovila podpor. 

Slovenska narodna skupnost na Koroškem ima enako kot Slovenci v Italiji, na Madžarskem in 

Hrvaškem dostop do nekaterih denarnih in siceršnjih podpor Republike Slovenije. Ob tem se 

pospešujejo meddržavni sosedski projekti Avstrije in Slovenije, zlasti na področju znanosti, 

izobraževanja in kulture, ki pa se ne nanašajo le na narodno skupnost. Nekatere namere v 

korist slovenskih narodnih skupnosti podpirajo pristojna strokovna ministrstva ter druge 

ustanove. Tako se včasih odpira boljši dostop do pospeševalnih sistemov Evropske unije.186 

Slovensko-avstrijski odnosi po mednarodnem priznanju187 

 

Po priznanju Republike Slovenije 15. januarja 1992 in po vzpostavitvi diplomatskih odnosov 

na ravni veleposlaništev je že do poletja 1992 prišlo do več obiskov na najvišji državni ravni 

(obiski zunanjega ministra Aloisa Mocka, podkanclerja Erharda Buseka, predsednika 

avstrijskega parlamenta H. Fischerja, ministra za gospodarstvo W. Schüssla, deželnega 

glavarja in župana mesta Dunaj dr. H. Zilka). S slovenske strani je Avstrijo obiskal zunanji 

minister dr. Dimitrij Rupel. Avstrija je podprla vstop Slovenije  v KVSE, kot članica OZN in VS 

OZN pa je Sloveniji pomagala, da je v raznih organih OZN predstavila svoja stališča, kot 

nestalna članica VS OZN pa je maja 1992, ko je bila predsedujoča, sprožila postopek za 

sprejem Slovenije v OZN. Slovenijo je podpirala tudi pri vstopu v nekatere druge 

mednarodne organizacijе.188 Hkrati pa je Avstrija v odnosu do Slovenije že zelo zgodaj 

(deloma še pred mednarodnim priznanjem) začela uveljavljati nekatere zahteve, med njimi 

na prvem mestu vprašanje vračanja premoženja. Leta 1990 je zunanji minister dr. Mock 

skušal vplivati na vsebino denacionalizacijske zakonodaje tako, da bi ta zajela tudi pripadnike 

nekdanje nemške manjšine. Na začetku 1. 1992 je v zvezi s tem tedanjemu zunanjemu 

ministru Ruplu v Pragi tudi izročil dve pismi o premoženjskih zahtevkih avstrijskih 

državljanov. Rupel je izrazil pripravljenost, da takšne konkretne primere preuči skupina 

                                                      
186  Ogris. »Kärnten…« 
187 Povzeto po članku: Ferenc, Mitja, Božo Repe. »Slovensko-avstrijski odnosi po mednarodnem priznanju.« 
Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju, Nečak Dušan et al. (ur.), Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske 
fakultete, 2004, 611-653. 
188 AMZZ. Informacija o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Repubiko Avstrijo, Ljubljana, 15.6. 1992. 
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strokovnjakov.189 Med prvim uradnim obiskom ministra za zunanje zadeve v Avstriji 18. in 

19. maja 1992 je slovenska stran vztrajala pri stališču, da imajo nemško govoreči državljani 

Republike Slovenije pravico, da se organizirajo v društva in da pri tem njihovo število ni 

pomembno, vendar je treba to vprašanje ločiti od premoženjskih vprašanj, povezanih z 

denacionalizacijo. Strinjala pa se je, da bi veljalo vprašanje obojestransko proučiti in ga šele 

potem tudi obravnavati.190 Z namenom ugodne rešitve tega vprašanja je desetletju po 

osamosvojitvi prihajalo do pritiskov tako na formalni kot na neformalni ravni. Posamezni 

politiki pa tudi veleposlaništvo Republike Avstrije so slovenskim oblastem dostavljali spiske 

denacionalizirancev, ki bi jih bilo treba prioritetno rešiti, med njimi so bile tudi nekatere 

vplivne fevdalne rodbine. To vprašanje se je povezovalo z zahtevo po odpravi avnojskih 

sklepov, s čimer je bilo napol uradno pogojevano avstrijsko soglasje pri vstopu Slovenije v 

EU. Sporna za avstrijsko stran so bila še nekatera druga vprašanja, bodisi "manjša", t. j. zgolj 

na simbolni ravni, kot npr. upodobitev knežjega kamna na slovenskih denarnih bonih, bodisi 

taka, ki bi lahko imela resne posledice za položaj Slovenije v mednarodnih odnosih in pri 

vstopanju v EU, ali pa gospodarske posledice (npr. zapiranje prostocarinskih prodajaln). 

 Na lokalni ravni (odnosi med avstrijsko Koroško in Slovenijo) so ostajali problematični 

predvsem zaradi nacionalistične politike koroškega deželnega glavarja Jörga Haiderja. Po 

njegovi  smrti in zmagi socialdemokratov na volitvah,  so se sicer razmere na Koroškem 

otoplile, a predvsem v ozračju. Leta 2013 je bila v avstrijski parlament (prva Slovenka po 

Smolleju) izvoljena  Angelika Mlinar  in sicer na listi  liberalno usmerjene stranke NEOS (Das 

neue Österreisch, Nova Avstrija, ki je  kritizirala pomanjkanje konkretnih oblik zaščite in 

pomoči manjšini: »Tudi z novo vlado na avstrijskem Koroškem se še ni čisto nič premaknilo v 

prid narodne skupnosti, čisto nič, niti milimeter, naši pa so že veseli, če se jih neha tepsti.«191 

1. junija 2017 je Deželni zbor avstrijske Koroške sprejel novo deželno ustavo, za katero so 

glasovali poslanci vladajočih koalicijskih strank ( socialdemokrati, ljudska stranka in Zeleni, 

ter poslanci Team Stronach Koroška).   V ustavi so, sledeč 8. členu zvezne ustave (ta člen 

govori o jezikovni in kulturni raznolikosti Avstrije) omenili tudi slovensko manjšino na 

Koroškem, a hkrati zapisali, da je deželni jezik nemščina. Na spremembe so se različne 

                                                      
189 AMZZ. Zabeležka pogovorov ob obisku predsednika Vlade Republike Avstrije dr. Erharda Buska in dr. 
Wolfanga Schiissla, zveznega ministra za gospodarstvo Republike Avstrije, 1. in 2. februar 1992. 
190 AMZZ. Beležka o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrija Rupla v 
Avstriji, 18. in 19. maj 1992. 
191 Prav tam. 
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organizacije koroških Slovencev odzvale različno, od ocene, da  je to »korak v pravo smer« 

do kritičnosti, da je to »minimum od minimuma« ter zahtev po notifikaciji ADP. Slovensko 

ministrstvo za zunanje zadeve je prenovljeno deželno ustavo podprlo.192 

Nerešeni problemi  

Sukcesija jugoslovansko-avstrijskih sporazumov: Avstrijska državna pogodba (ADP) 

 
V prvem letu po vzpostavitvi diplomatskih odnosov so se začeli pogovori o sukcesiji. 

sporazumov med Jugoslavijo in Avstrijo. Največja težava in še danes odprto vprašanje je bila 

Avstrijska državna pogodba (ADP). Avstrija je zagovarjala stališče, da je ADP glede na 

spremenjene okoliščine v Evropi zastarela. Izhajala je iz prepričanja, da je nepotrebna in 

presežena pogodba, ki ima le še zgodovinski pomen omejitev suverenosti. Od začetka 

pogajanj je vztrajala, da ADP ne more biti vključena v pogodbeno nasledstvo med nekdanjo 

SFRJ in Republiko Avstrijo, ki ostaja v veljavi med Slovenijo in Avstrijo. Zato se državi nista 

mogli dogovoriti o njenem nasledstvu, oziroma ADP sploh ni postala predmet razgovorov. 

Avstrija je nasprotovala uveljavljanju nasledstva s strani Slovenije, kar je argumentirala s 

tem, da gre za zaprti tip pogodbe, pri kateri so pogodbenice samo določene države, za 

pridobitev statusa pogodbenice v takšnih pogodbah pa je potrebno soglasje vseh 

pogodbenic. Avstrija je poskušala enako stališče uveljaviti v odnosu do Rusije, prav tako leta 

1992, vendar je bilo rusko stališče, da se ADP ne bodo odpovedali, Avstrija pa na to od tedaj 

ni več uradno reagirala. Ker razlogi, zaradi katerih je Jugoslavija pristopila k ADP, bodisi v 

celoti ali v pretežnem delu zadevajo ravno Slovenijo,193 je bilo stališče Republike Slovenije, 

da ne gre za nov pristop, pač pa za posledico razpada ene od pogodbenic, v tem primeru 

SFRJ. ADP je štela za veljavno mednarodno pogodbo, ki Republiko Avstrijo zavezuje, ne glede 

na to, ali je Republika Slovenija njena pogodbenica. Status pogodbenice bi Republiki Sloveniji 

dal mednarodnopravno podlago za neposredna posredovanja pri avstrijskih oblasteh v prid 

varstva slovenske manjšine z vidika statusa države zaščitnice. Pri tem se je Slovenija 

sklicevala na skladnost z Dunajsko konvencijo o nasledstvu držav glede mednarodnih 

                                                      
192 http://www.24ur.com/novice/svet/v-novi-koroski-dezelni-ustavi-omenjena-tudi-slovenska-narodna-

skupnost.html 8dostop 7.10. 2017). 
193 Gre za zadeve, kot so skupna meja in njeno priznanje po stanju na dan 1. 1. 1938 (5. člen), spoštovanje 
človekovih pravic in nediskriminacija, varstvo slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem (6. in 
7. člen), obveznost denacifikacije (9. člen), varovanje in vzdrževanje grobov pripadnikov zavezniških sil na 
avstrijskem ozemlju (19. člen), premoženjskopravna vprašanja (24. - 27. člen, idr). 

http://www.24ur.com/novice/svet/v-novi-koroski-dezelni-ustavi-omenjena-tudi-slovenska-narodna-skupnost.html%208dostop%207.10
http://www.24ur.com/novice/svet/v-novi-koroski-dezelni-ustavi-omenjena-tudi-slovenska-narodna-skupnost.html%208dostop%207.10
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pogodb.194 Za nasledstvo ADP si je Slovenija začela (tudi na pritisk javnosti in nekaterih 

poslancev) intenzivneje prizadevati leta 1997, glavni namen pa je bil doseči ustrezne 

mehanizme za zaščito slovenske manjšine v Avstriji, ter hkrati ublažiti avstrijske posredne in 

neposredne pritiske in pogojevanja. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo (maj 2004) se 

vprašanje nasledstva ADP v slovenski politiki in diplomaciji ni več javno izpostavljalo. Kritična 

do takega odnosa je bila civilna družba. Ob 60. obletnici veljavnosti ADP (2015) je pobudo za 

vložitev notifikacije podpisalo 122  vplivnih posameznikov, med njimi tudi pravniki France 

Bučar, Ivan Kristan in Danilo Türk. Ob sprejemanju nove deželne ustave na avstrijskem 

Koroškem  (2017) so polemike in zahteve znova oživele.195 

Problemi so bili še na drugih področjih, recimo  sukcesija na področju arhivskega gradiva.196 

(Problem arhivov je kompleksen in se je začel reševati že v 20. letih 20. stoletja, sklenjeni so 

bili razni sporazumi (leta 1923, 1958, 1987), eno bolj simbolnih vprašanj je vprašanje 

lipicancev, to je domicila in vodenja izvornih rodovniških knjig o lipicancih, kjer  ni prišlo do 

dogovora – Avstrija vodi svoje knjige (kobilarna Piber in dunajska jahalna šola), Slovenija pa 

svoje (Lipica). Glavni spor v letih po osamosvojitvi pa se je vrtel okrog vprašanja priznanja 

nemške manjšine v Sloveniji in  t.i. nediskriminatorne denacionalizacije. 

 

Vprašanje nemško govorečih prebivalcev, državljanov Republike Slovenije je avstrijska stran 

uradno postavila po osamosvojitvi Republike Slovenije leta 1992, ko je Avstrija Sloveniji 

izročila memorandum o "nemško govoreči narodnostni skupini v Republiki Sloveniji". 

Neuradno je vprašanje načela že precej prej, takoj po večstrankarskih volitvah aprila 1990, 

na katerih je v Sloveniji zmagala združena opozicija Demos. Pred tem, v vsem povojnem 

obdobju, Avstrija tega vprašanja v odnosu do Jugoslavije ni upala načeti. 

Rešitev za ureditev statusa nemško govoreče skupine ljudi v Sloveniji in za zadovoljitev 

njihovih nacionalnih, kulturnih in drugih potreb se je nato začela iskati v okviru kulturnega 

sporazuma, ki naj bi ga sklenili Avstrija in Slovenija. Sklenitev kulturnega sporazuma je bila 

tudi sicer predmet dogovarjanja, saj po mednarodnem priznanju Slovenije ni bil prevzet 

                                                      
194 Dunajska pogodba je bila sprejeta 23. 8. 1978, v veljavo je stopila 6. 11. 1996, zato se je Slovenija nanjo 
lahko trdneje oprla šele od tedaj dalje. V primeru ADP je relevanten 34. člen konvencije, ki določa, da vsaka 
pogodba, ki je bila na dan nasledstva v veljavi za državo prednico, ostane v veljavi za državo naslednico, razen 
če se ne nanaša na njeno ozemlje, če ni drugačnega dogovora med zainteresiranimi državami, ali če bi bila 
uporaba pogodbe za državo naslednico v nasprotju s predmetom in namenom pogodbe. 
195  Več o tej problematiki: Ivan Kristan: Osamosvajanje Slovenije in ADP, pogled z Dunaja in iz Ljubljane. GV 

založba, Ljubljana 2016.  
196 Problematika je povzeta po gradivih Arhiva Republike Slovenije in Ministrstva za kulturo. 
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Sporazum o sodelovanju na področju kulture, znanosti in prosvete med SFRJ in Republiko 

Avstrijo iz leta 1972. Pobudo za sklenitev novega sporazuma, ki je bila dana leta 1992, sta 

nato sprejeli Vlada Republike Slovenije ter Komisija Skupščine Republike Slovenije za 

mednarodne odnose. Avstrijska stran je pobudo sprejela tri leta kasneje, konec leta 1995. 

Zaradi nejasnosti, kaj bo z nasledstvom ADP, je bila na slovenski strani ob kulturnem 

sporazumu nekaj časa aktualna tudi t. i. bilateralna pogodba med obema državama o zaščiti 

slovenske manjšine v Avstriji. Osnutek tovrstnega sporazuma je slovensko zunanje 

ministrstvo pripravilo že oktobra 1992. Slovenska stran je osnutek sporazuma predala 

avstrijskemu kanclerju Vranitzkemu ob njegovem obisku v Ljubljani novembra 1992.42 Do 

sklenitve sporazuma potem iz različnih razlogov ni prišlo, eden pomembnejših je bil v tem, 

da so se ocene glede položaja in problemov slovenske manjšine v Avstriji med obema 

državama bistveno razlikovale, še bolj pa glede nemško govoreče skupine v Sloveniji, ki jo je 

avstrijska stran označevala za manjšino ("Volksgruppe"), slovenska stran pa je taki oznaki 

nasprotovala. Še jeseni 1997 je takratni slovenski zunanji minister Frlec izjavil, da ne pozna 

nobene nemške manjšine v Slovenji, medtem ko je avstrijska stran zahtevala priznanje 

"nemške manjšine" ("Volksgruppe") v Sloveniji v klasičnem smislu (na ravni zaščite, kakršno 

sta uživali avtohtoni italijanska in madžarska manjšina), hkrati pa je Sloveniji odrekala, da 

zastopa interese slovenske manjšine v Avstriji skozi nasledstvo ADP. 

Prvi krog pogajanj o kulturnem sporazumu je na podlagi sprejetih izhodišč Vlade Republike 

Slovenije potekal oktobra 1997, drugi krog pa junija 1998. Postopoma so se stališča začela 

približevati, tako da je bilo v obeh krogih pogajanj usklajeno celotno besedilo sporazuma, 

nerešeno pa je ostalo vprašanje preambule in člena, ki sta na predlog slovenske strani 

omenjala ADP, na predlog avstrijske strani pa zahtevo po navedbi recipročnega priznanja t. i. 

"nemške manjšine" ("Volksgruppe") v Sloveniji. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je nato na podlagi sklepov vlade in odbora za mednarodne 

odnose decembra 1998 v tretjem krogu poskušalo poiskati  nove rešitve. Namesto  ADP je bil  

uporabljen termin "mednarodni pravni instrumenti", v kar je implicitno vključena ADP, hkrati 

pa je bila prvič v neki mednarodni pogodbi slovenska manjšina v Avstriji omenjena kot 

celoten subjekt, torej ni posebej ločena na Slovence na Štajerskem in Slovence na Koroškem, 

saj je Avstrija v pogajanjih poudarjala, da gre pri obeh skupnostih za eno manjšino. 14. člen 

sporazuma določa, da "neposegajoč v obstoječe pravice slovenske manjšine v Avstriji bosta 

obe strani v programe sodelovanja vključevali tudi projekte v korist kulturnih kakor tudi 
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izobraževalno pomembnih želja in potreb slovenske manjšine v Avstriji (kot npr. projekte na 

področju učenja jezika, spomeniškega varstva, štipendij ipd)." Poseben (16.) člen je 

namenjen tudi slovensko govorečim v Avstriji zunaj območja, kjer živi slovenska manjšina, 

kar je povsem nov element v dvostranskih odnosih s sosedno Avstrijo, ki je omembo te 

kategorije svojih državljanov doslej odklanjala. Na drugi strani pa so v 15. členu sporazuma 

zagotovljene pravice pripadnikom "nemško govoreče etnične skupine" v smislu 61. člena 

Ustave Republike Slovenije  ( ta govori  o izražanju narodne pripadnosti: »Vsakdo ima 

pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in 

izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo«.) Slovenija je nasprotovala, da bi bile 

pravice zagotovljene po 64. členu (ki opredeljuje položaj madžarske in italijanske manjšine v 

Italiji). S tem je  bilo po menju slovenske strani postavljeno dovolj jasno razlikovanje med 

kolektivnimi in individualnimi pravicami. Da ne bi bilo nesporazumov, je bilo dogovorjeno, da 

bo v obrazložitvi ("Erlauterungen") pri ratifikaciji sporazuma v avstrijskem parlamentu glede 

ustavnega položaja te skupine s strani avstrijske vlade posebej navedeno, da so s tem 

posebnim členom sporazuma pripadnikom nemške etnične skupine v Sloveniji zagotovljene 

pravice iz 61. člena slovenske ustave. Taka, v avstrijskem parlamentu sprejeta interpretacija 

("Erlauterungen"), je zavezujoča. Sporazum je bil podpisan 30. aprila 2001 ob obisku 

avstrijske zunanje ministrice Benite Ferrero-Waldner v Ljubljani. Avstrijska stran ga je 

ratificirala julija 2001, slovenska pa februarja 2002, tako da je v veljavo stopil 1. maja 2002.  

 

 

 

 

 Vprašanje nemške manjšine na Slovenskem ima več aspektov, od številčnih do političnih. Že 

obravnava statističnih podatkov oseb nemške in avstrijske narodnosti v povojnih desetletjih 

in tudi v samostojni Slovenijo predstavlja problem, saj se da v statističnih prikazih pridobiti 

podatke o obeh narodnostih ob posameznih štetjih le za nekatera kategorije. Nemce in 

Avstrijce so namreč zaradi majhnega deleža v strukturi prebivalstva Slovenije pri nekaterih 

kategorijah združevali v skupino "ostale narodnosti" ali v skupino "neslovanske narodnosti". 

Prvi povojni popis v Jugoslaviji 1. 1948 in vsi nadaljnji se glede narodnosti razlikujejo od 

prejšnjih popisov na območju Jugoslavije, saj so predvideli, da se vpogled v nacionalno 

sestavo prebivalstva povojne Jugoslavije dobi z vprašanjem o narodnosti. Tako je bilo 
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mogoče prvič v zgodovini jugoslovanskih popisov dobiti stvarnejšo podobo o nacionalni 

sestavi prebivalstva Jugoslavije. Po prejšnjih popisih se je narodnost lahko ugotovila le 

posredno prek podatkov o maternem jeziku in veroizpovedi (1921, 1931), medtem ko so pri 

avstrijskih popisih (1880, 1890, 1900, 1910) ugotavljali narodnost po občevalnem jeziku. 

Poznavanje in ločevanje različnih kategorij "nemštva" v popisih pa je pomembno, če jih 

primerjamo s števili v povojnih popisih. 

V  nadaljevanju sta obravnavani dve kategoriji "Nemcev", in to tisti, ki sta ob štetjih 

prebivalstva izjavili, da je njihov materni jezik nemščina, za njih uporabljava statistični izraz 

"osebe z nemškim maternim jezikom", medtem ko za skupino oseb, ki so se ob popisih izrekli 

za avstrijsko ali nemško narodnost, uporabljava izraz "Nemci" v narekovajih. Obeh kategorij 

namreč ne moremo obravnavati skupno pod oznako "Nemci", temveč ločeno. Vzrok je v tem, 

da več kot tretjini oseb, ki so se izrekle za avstrijsko ali nemško narodnost, nemščina ni bila 

materni jezik, in da je kar dve tretjini oseb z nemškim maternim jezikom bilo slovenske, 

hrvaške, srbske, češke ali katere druge narodnosti. 

Prispevek je rezultat obdelave statističnih podatkov šestih povojnih popisov prebivalstva in 

podaja podatke, ki se jih da izluščiti iz izidov popisov prebivalstva v letih 1948, 1953, 1961, 

1971, 1981 in 1991.  

Značilnosti, ki opredeljujejo "Nemce", t. j. osebe avstrijske in nemške narodnosti ter osebe z 

nemškim maternim jezikom in so enake ali vsaj podobne v vseh šestih popisih prebivalstva 

po drugi svetovni vojni, so: maloštevilnost, razpršenost, v pretežni meri neavtohtonost in 

posebna strukturiranost te skupine prebivalstva. 

Maloštevilnost 

Prebivalci, ki so se izjavljali za "Nemce" in jim je bila materni jezik nemščina, so v primerjavi s 

stanjem med obema vojnama maloštevilni. Njihovo število je upadalo iz popisa v popis, še 

bolj pa njihov delež v prebivalstvu Slovenije. 

Če rezultate popisa iz 1. 1991 primerjamo s številčnim stanjem nemške manjšine pred 2. 

svetovno vojno, ki je za nemško manjšino pomenila usodno prelomnico, ugotovimo, da 

število "Nemcev" dosega le 2,6 odstotka predvojnega števila, število oseb, ki jim je bila 

materni jezik nemščina, pa 5,3 odstotka. 

Opozoriti velja, daje prvi povojni popis 1. 1948 naštel največje število "Nemcev" v vseh 

povojnih popisih na Slovenskem (in to 2.406)2 Nadaljnji popisi so prikazovali nenehno 

upadanje in to vse do 1. 1981, ko jih je bilo najmanj, to je 560. Upadanje števila oseb nemške 
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in avstrijske narodnosti zasledimo tudi na območju celotne Jugoslavije, kjer je bilo upadanje 

števila Nemcev veliko večje kot v Sloveniji. Do 1. 1991 je nato njihovo število v Sloveniji 

naraslo za tretjino. Kot kaže, gre povečanje predvsem na račun priselitve "nemških" članov iz 

mešanih zakonov slovenskih delavcev na začasnem delu v Avstriji in Nemčiji ter v nekaterih 

drugih državah, pa tudi nekaterih drugih priseljenih Nemcev in Avstrijcev. Tako se je za 

Avstrijce opredelilo 199 oseb, za Nemсe pa 546, skupaj 745.  Delež "Nemcev" v prebivalstvu 

Slovenije je znašal manj kot pol desetinke odstotka - 0,038 odstotka. Po številčnosti so bili 

pripadniki obeh narodnosti in osebe z nemškim maternim jezikom na enajstem mеstu.  

Razdrobljenost, razpršenost 

 

Poleg maloštevilnosti je druga značilnost "Nemcev" razdrobljenost po vsem slovenskem 

ozemlju. Nemško prebivalstvo je bilo tako po narodnosti kot po maternem jeziku navzoče v 

vseh večjih upravno-teritorialnih enotah - okrajih, občinah. "Nemci" nikjer niso prebivali in 

ne prebivajo strnjeno. Njihova koncentracija v nobenem okraju (1eta 1948 in 1953) ali občini 

(v popisih od 1971 dalje) ni dosegla odstotka vsega prebivalstva. V popisih od 1971-1991 so 

"Nemci" največji delež v neki občini dosegli 1. 1971 v občini Maribor in 1. 1991 v občini 

Lendava (0,12 odstotka). Po številu jih je bilo največ v občini Maribor – 115, v vseh drugih pa 

manj kot 35. 

V vseh občinah je bilo navzočih tudi 1.543 prebivalcev Slovenije z nemškim maternim 

jezikom. Vendar so največji delež dosegli v občini Lendava – 0,22 odstotka, kjer jih pred 2. 

svetovno vojno skoraj ni bilo. V nobeni občini skupina oseb z nemškim maternim jezikom 

glede na materni jezik ni prišla med prvih pet po številu najmočnejših skupin. 

Tudi če podatke prilagodimo novim, manjšim občinam, je stanje enako. 

Pregled po najnižjih upravno teritorialnih enotah – po krajevnih skupnostih in naseljih 

pokaže presenetljive podatke o razdrobljenosti. "Nemci" so bili navzoči kar v 309, osebe z 

nemškim maternim jezikom pa v 459 naseljih. V Sloveniji so bila le štiri naselja, v katerih je 

število "Nemcev" preseglo deset (Ljubljana 99, Maribor 87, Kranj in Murska Sobota po 12) in 

le 13 naselij z več kot deset osebami z nemškim maternim jezikom. Več kot polovica 

"Nemcev" ter več kot tretjina oseb z nemškim maternim jezikom je živela v naseljih z enim, 

dvema ali tremi osebami ene ali druge narodnosti oz. osebami z nemškim maternim jezikom. 
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Vprašanje avtohtonosti in selitvene značilnosti  

 

Mnoga naselja ali kraji, v katerih se pojavlja nemško prebivalstvo, ter njihova maloštevilčna 

zastopanost kažejo na veliko razdrobljenost in navzočnost tudi daleč od njihovega 

historičnega naselitvenega območja. Pregled števila obeh skupin na območjih, kjer so bili 

Nemci med obema vojnama močneje zastopani, nam pokaže, da jih je na nekdanjih agrarnih 

poselitvenih območjih ostalo malo, medtem ko jih je bilo več v mestih. Tako je v Ljubljani, 

Mariboru, Celju in na Ptuju pred 2. svetovno vojno prebivalo nekaj manj kot petina nemške 

manjšine na Slovenskem (okoli 5.000), 1. 1991 pa četrtina "Nemcev" (190) ter tretjina oseb z 

nemškim maternim jezikom (okoli 500). Na Apaškem polju so bili po popisu 1. 1991 le še trije 

"Nemci", oz. 25 oseb z nemškim maternim jezikom (v treh oz. 11 naseljih). V prekmurskih 

vaseh Kramarovci, Fikšinci, Ocinje in Serdica sta bili le dve osebi z nemškim maternim 

jezikom, medtem ko "Nemcev" ni bilo več. Kljub temu, da "nemško govoreče ljudi" z 

nekdanjega nemškega jezikovnega otoka na Kočevskem predstavlja društvo Kočevarjev 

staroselcev iz Kočevskih Poljan in deloma tudi društvo Peter Kozler iz Ljubljane, se je tam za 

nemško narodnost opredelilo le pet oseb, oseb z nemškim maternim jezikom pa je bilo le 19. 

Zanimivi so tudi podatki o kraju rojstva. Več kot polovica (54 odstotkov) "Nemcev" in skoraj 

dve tretjini (64,5 odstotka) oseb z nemškim maternim jezikom je bila po popisu 1. 1991 

rojenih v tujini. Tako velik delež rojenih v tujini pri obeh skupinah gre v veliki meri na račun 

povečanja števila zdomcev in njihovih družinskih članov oz. oblikovanja mešanih zakonov v 

tujini. 

Da velik del obravnavanih skupin nima značaja avtohtonosti, dokazujejo podatki o njihovih 

selitvenih značilnostih, saj se je več kot polovico "Nemcev" ter oseb z nemškim maternim 

jezikom doselilo iz tujine. V veliki večini gre za priselitev iz Avstrije in Nemčije. Iz slednje 

skoraj enkrat več kot iz Avstrije. 

Pregled po obdobjih priseljevanja iz tujine kaže, da se jih je kar 93 odstotkov doselilo v 

obdobju po 2. svetovni vojni (1946-1991). Skoraj četrtina vseh doseljenih je prišla v obdobju 

med zadnjima dvema popisoma. 

Podatki iz popisov o kraju rojstva in podatki o avtohtonih in priseljenih osebah potrjujejo, da 

glede avtohtonosti večine "Nemcev" ter oseb z nemškim maternim jezikom ne moremo 

uvrstiti med ostanke predvojne nemške narodne manjšine na Slovenskem oz. njihove 

potomce. 
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Druge značilnosti nemškega prebivalstva 

 
Obe skupini označuje posebna strukturiranost, ki v mnogočem izrazito odstopa od 

slovenskega povprečja: nesorazmerje med spoloma (le tretjina moških), majhno število 

otrok, visoka starostna sestava, velik delež začasno bivajočih v tujini, narodnostna 

nehomogenost družin. Posledica narodnostne nehomogenosti je tudi, da nemščino kot 

pogovorni jezik v družini uporablja le manjši del "Nemcev" in oseb z nemškim maternim 

jezikom. 

Opozoriti velja nа število 1.813, ki ga avstrijska stran poudarja kot število nemško govoreče 

skupnosti v Sloveniji in na pazljivost pri skupnem poimenovanju oseb bodisi ene ali druge 

narodnosti ter oseb, ki so za svoj materni jezik navedle nemščino. Na podlagi seštevka oseb 

obeh narodnosti in oseb z nemškim maternim jezikom lahko sestavimo maksimalno možno 

število oseb, ki bi jim lahko priznavali "nemštvo" po merilu narodnosti ali maternega jezika. 

Če 745 "Nemcem", t. j. 199 Avstrijcem in 546 Nemcem, torej osebam, ki so se opredelile 

bodisi za avstrijsko ali nemško narodnost, dodamo število oseb z nemškim maternim jezikom 

neavstrijske in nenemške narodnosti – teh je 1.068, torej osebe, ki so se po narodnosti 

opredelile za Slovence, Srbe, Hrvate, Jugoslovane itd., lahko pridemo do števila 1.813. A tudi 

pri osebah avstrijske in nemške narodnosti je treba povedati, da jih je le nekaj manj kot dve 

tretjini za svoj materni jezik navedlo nemščino. 

Ob upoštevanju maloštevilčnosti, razdrobljenosti, neavtohtonosti in velike selitvene 

dinamike obravnavanih skupin oseb in dejstva, da večji del obeh skupin večino časa preživi v 

tujini, bi bilo zato nepravilno in nekorektno ta seštevek oseb enačiti z "nemško govorečo 

etnično skupnostjo". 

Popis l. 1991 je npr. naštel tudi 2.582 oseb, ki so nemščino uporabljale kot družinski jezik. 

Vendar ali lahko tudi za njih rečemo, da je to "nemško govoreča skupnost", če je bilo tri 

četrtine vseh po narodnosti Slovencev oziroma je bila trem četrtinam materni jezik 

slovenščina, 2 odstotkoma madžarščina, nekaj manj kot 3 odstotkom hrvaščina., nekaj več 

kot odstotku srbskohrvaški jezik, in 2,3 odstotka romski, srbski, italijanski, hrvaško-srbski, 

albanski, makedonski ali drugi jezik, za 3,6 odstotka pa materni jezik ni bil znan. 

Lahko ugotovimo tudi 9.468 prebivalcev Slovenije (od tega 84 odstotkov Slovencev), ki jim je 

bila nemščina jezik v okolju, vendar je ob tem treba povedati, da je 34.091 oseb delalo ali 

živelo kot družinski člani na začasnem delu v Avstriji in Nemčiji. 
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V popisih leta 1971, 1981 in 1991 so bili prebivalci razvrščeni v dve osnovni skupini, 

narodnostno opredeljeni in narodnostno neopredeljeni. Osebe, ki se narodnostno niso 

opredelile, so bile razvrščene v tri skupine: (1. Narodnostno se niso opredelili, 2. Opredelili so 

se kot "Jugoslovani", 3. Opredelili so se po regionalni pripadnosti). Na podlagi rezultatov 

popisa lahko ugotovimo, da se od 1.543 oseb z nemškim maternim jezikom narodnostno ni 

opredelilo 32 oseb, za "Jugoslovane" se je opredelilo 22, po regionalni pripadnosti pet, za 77 

oseb pa narodnost ni znana. 

Popis 1. 2002 je v Sloveniji naštel 181 (0,01 odstotka) oseb avstrijske narodnosti in 499 (0,03 

odstotka) oseb nemške narodnosti ter 1.628 oseb z nemškim maternim jezikom. Kljub temu, 

da nimamo še vseh podatkov po različnih kategorijah in da je metodologija predstavljenih 

rezultatov popisa 1. 2002 različna od prejšnjih popisov (niso upoštevani zdomci), je osnovna 

značilnost zadnjega popisa, da se je število Nemcev in Avstrijcev povečalo, število Avstrijcev s 

126 na 181 in število Nemcev z 298 na 499. 

Tudi število oseb, ki jim je materni jezik nemščina, se je povečalo s 1.093 na 1.628. Pregled 

po občinah pokaže enake značilnosti kot ob prejšnjih popisih: maloštevilnost in razpršenost, 

raztresenost po celi državi, saj so navzoči v večini slovenskih občin. Le v občini Hodoš šest 

oseb presega en odstotek prebivalstva (1,6 odstotka), v drugih občinah pa dosežejo največ 

0,2 odstotka. Po številu jih največ prebiva v Ljubljani – 284 in Mariboru – 243, sledi Koper – 

42, Gornja Radgona in Celje – 36, Krško – 31. V osmih občinah je njihovo število med 20 in 

30, v 18 pa med 10 in 20. 

Kar 61 odstotkov oseb, ki jim je materni jezik nemščina, uporablja slovenščino kot pogovorni 

jezik v družini, 23 odstotkov (330 oseb) pa uporabija oba jezika, le pri 11 odstotkih je materni 

jezik enak pogovornemu v družini. 

Podatki glede narodnosti in ekonomske aktivnosti nam pri Nemcih in Avstrijcih kažejo 

odstopanje od slovenskega povprečja. Ta odstopanja gredo na račun visoke povprečne 

starosti Nemcev (tudi Avstrijcev), saj je med njimi več upokojencev. Skoraj polovica Nemcev 

(47 odstotkov) je upokojencev (v Sloveniji 32 odstotkov) in le čеtrtina jih je zaposlenih (v 

Sloveniji polovica). Med Nemci je tudi največ gospodinj, 12 odstotkov (Slovenija 2,6 

odstotka).88 

Statistiki so ugotovili, da seje kar 37 odstotkov Nemcev, ki se 1. 1991 niso opredelili za 

slovensko narodnost, 1. 2002 zanjo opredelilo. 
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 Društva nemško govorečih državljanov Republike Slovenije 

 

V Republiki Sloveniji delujejo štiri društva, ki združujejo nemško govoreče državljane: 

Internacionalno društvo Most svobode/Freiheitsbriicke/Freedomsbridge, Društvo Kočevarjev 

staroselcev/Gottscheer Altsiedler Verein, Slovensko kočevarsko društvo Peter Kosler in 

Kulturno društvo Apaško polje. 

Internacionalno društvo Most svobode/Freiheitsbriicke/Freedomsbridge iz Маribora je bilo 

ustanovljeno decembra 1990. Predsednik društva je Dušan Kolnik. Program društva je:  

• skrb za uresničevanje človekovih pravic in spoštovanje zgodovinske resnice; 

• ohranjanje kulturne dediščine Nemcev v slovenskem prostoru; 

• zavzemanje za priznanje nemške manjšine v Sloveniji nа enaki ravni, kot jo imata 

italijanska in madžarska manjšina; 

• skrb za sodelovanje med nemško in slovensko govorečimi prebivalci; 

• organiziranje izobraževalnih in športnih dejavnosti ter verskih aktivnosti za člane 

društva. 

Društvo se šteje za reprezentativno društvo Nemcev v Sloveniji in je nezadovoljno, ker obe 

drugi društvi kočevskih Nemcev delujeta samostojno in se ukvarjata predvsem z ohranjanjem 

lastne kulturne dediščine. 

 

Društvo Kočevarjev staroselcev/Gottscheer Altsiedler Verein iz Kočevskih Poljan je bilo 

ustanovljeno leta 1992. Društvo združuje večinoma Коёеvагjе90 iz nekdanjega novomeškega 

okraja, ki se 1. 1941 niso preselili, ter njihove potomce in simpatizerje. Predsednik društva je 

August Gril. Namen in cilji društva so: 

• medsebojno sodelovanje pri ohranjanju jezikovnih, kulturnih, etničnih in 

arhitekturnih značilnosti kočevskega naroda v obdobju od leta 1330 do leta 1941, ter 

v ohranjanju njegove identitete; 

• ohranjanje in razvijanje kočevarsko kulture in jezika; 

• razvijanje in poglabljanje stikov med Kočevarji in njihovimi potomci v stari domovini z 

izseljenci in njihovimi potomci; 

• zbiranje zgodovinskega in etnološkega gradiva o Kočevarjih.  
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Svoje namene in cilje društvo uresničuje z izobraževanjem svojih članov, s kulturnimi 

prireditvami in z družabnim življenjem, z amatersko kulturno dejavnostjo (organiziranje 

gostovanj umetnikov, amaterskih skupin, obiskov in predavanj strokovnjakov, organiziranje 

prireditev, namenjenih Kočevarjem doma in po svetu), z zbiranjem dokumentacije, z 

urejanjem muzejske zbirke, s sodelovanjem s sorodnimi društvi v državi in tujini, z 

organizacijo obiskov in srečanj izseljencev v stari domovini, z ohranjanjem kulturne 

dediščine. Društvo izdaja trikrat letno glasilo Bakh/Pot, ki je namenjeno predvsem članom 

društva. 

Društvo v največji meri financirajo Republika Avstrija in deželna vlada Koroške, delno tudi 

Zvezna republika Nemčija in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, financira se tudi s 

prispevki in s prostovoljnim delom članov. 

Društvo ima od leta 1998 kulturni center v Občicah, kjer so v podstrešnih prostorih uredili 

muzej. V centru je organiziran pouk nemškega jezika in (občasno) kočevarskega narečja. Tu 

deluje tudi mladinski pevski zbor. V počitniškem času je pouk povezan tudi z delavnicami in 

drugimi dejavnostmi za mladino. Leta 2002 so se s predstavniki Kočevarjev pogovarjali: 

avstrijski kancler Wolfgang Schiissel, predsednik Republike Avstrije Thomas Klestil in 

predsednik ZR Nemčije Johannes Rau, kasneje pa številni drugi politiki. Leta 2013 je avstrijski 

predsednik Fischer, ki je skupaj s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem obiskal 

Kočevje. Kočevski Nemci so zahtevali  priznanje kot avtohtone manjšine, a jim je Fischer 

diplomatsko dejal, da se je skupaj s Pahorjem seznanil s problemi nemško govoreče etnične 

skupine v Sloveniji. Oba sta manjšinam naklonjena in jih spoštujeta, sicer pa imajo te v 

slovenski ustavi zagotovljeno, da lahko razvijajo in ohranjajo svojo kulturo in jezik, je 

pristavil. Glede današnjih predlogov o sodelovanju je dejal, da jo bo Avstrija na temelju 

kulturnega sporazuma, ki ga je sklenila s Slovenijo, še najprej finančno podpirala. Kočevarji 

so bili zato nad obiskom razočarani.197 

Slovensko kočevarsko društvo Peter Kosler je bilo ustanovljeno 1. 1994 v Ljubljani. 

Predsednik je Erik Krisch. Deluje predvsem na ohranjanju kulturne dediščine nemških 

prebivalcev na Kočevskem. 

Od 1. 1998 se vsa tri društva udeležujejo razpisov na podlagi katerih so jim bili odobreni in 

financirani različni projekti . 

                                                      
197  »Obisk Pahorja in Fischerja jih je razočaral.« Slovenske novice, dosegljivo na: 
http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/obisk-pahorja-fischerja-jih-je-razocaral (Dostop: januar 2014). 

http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/obisk-pahorja-fischerja-jih-je-razocaral


136 

 

 

Kulturno društvo Apaško polje je bilo ustanovljeno 31. 7. 2000. Pred ustanovitvijo so delovali 

v društvu Most svobode, s katerim pa so se razšli in ustanovili lastno društvo. V njem so 

potomci nemških staroselcev z Apaškega polja, vključujejo pa se tudi drugi. Sedež društva je 

v Apačah, vodi ga predsednica Rozalija Vengušt. Društvo prireja tečaje nemščine in 

slovenščine ter razne druge dejavnosti. V Apačah so odkupili propadajočo hišo, ki jo 

preurejajo v kulturni dom dr. Josefa Matla. Sredstva za obnovo so dobili s prostovoljnimi 

prispevki doma in v svetu in od avstrijske države.  

 

Vprašanje  t.i. nediskriminatorne denacionalizacije je zadevalo vprašanje  vračanja 

premoženja jugoslovanskih Nemcev oz. premoženja avstrijske države in avstrijskih 

državljanov (datum razmejitve je bil 13. marec 1938, torej dan anšlusa). Ta problem je rešila 

že ADP in ljudem, ki so izgubili premoženje (jim je bilo zaplenjeno) v Jugoslaviji, je bila škodo 

dolžna povrniti avstrijska država. Avstrija pa se je začela zavzemati tudi za tiste jugoslovanske 

Nemce, ki so po vojni našli zatočišče v Avstriji in jim je bilo premoženje odvzeto po vojni z 

revolucionarnimi ukrepi. Slovenski zakon o denacionalizaciji z dne 29.11. 1991 je 

predvideval, da se premoženje vrača tistim, ki so bili do 9.5. 1945 jugoslovanski državljani, 

tako je temeljna ločnica za vračanje postalo  jugoslovansko državljanstvo. Tisti, ki jim je bilo 

odvzeto – sprememba jugoslovanskega zakona o državljanstvu iz leta 1948 namreč 

državljanstva ni priznavala osebam nemške narodnosti v tujini, ki so bile nelojalne, so se 

pregrešile zoper državljanske dolžnosti oz. delovale proti narodom Jugoslavije. Zakon o 

denacionalizaciji je bil predmet ustavne presoje, saj je bil glavni očitek , da je neevropsko, če 

moranekdo dokazovati svojo lojalnost, namesto, da se mu dokazuje, da je bil nelojalen. 

Ustavno sodišče je zato leta 1997 deloma razveljavilo principe, zapisane v odloku 

predsedstva  AVNOJ iz novembra  1944, ki so bili podlaga za povojno odvzetje premoženja 

folksdojčerjem. Avstrija je vztrajala pri popolni razveljavitvi sklepov in  njeni diplomati so 

govorili o »diskriminatorni« denacionalizaciji«. Hudo so napadali tudi predsednika Kučana, ki 

je avnojske sklepe branil kot sestavni del slovenske državnosti. Tudi  v Sloveniji  so avnojski 

sklepi sprožili hudo razpravo med levico in desnico. Vlogo za vrnitev premoženja je vložilo 

1617 vlagateljev ali sovlagateljev, ki živijo v Avstriji. V praksi so denacionalizacijski postopki  v 

glavnem tekli pod vplivom avstrijskega  lobiranja in pritiskov (tudi pritisku nekaterih drugih 

držav, v katerih so živeli folksdojčerji, še zlasti ZDA) in  ob močni vlogi  dobro plačanih 
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slovenskih odvetnikov. O obojemu slovensko pravosodje, še zlasti pa občinski organi ki so 

presojali o državljanstvu in drugih pogojih za vračanje niso bili kos. Tako so  vrnjeno 

državljanstvo in nato  premoženje dobili številni, ki do njega ob bolj načelni drži Slovenije 

nikakor ne bi bili upravičeni. Med drugim je bilo, podobno kot cerkvi, vrnjeno premoženje 

tudi nekdanjim fevdalnim družinam. Skupna vrednost zahtevanega premoženja je bil 460  

milijonov tedanjih nemških mark (cca 235 milijonov Evrov, do leta 2001 pa vrnjenih že več 

kot 150 milijonov (nekaj manj kot 77 milijonov). 
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Slovensko - nemški odnosi  po drugi svetovni vojni  
 

Po  drugi svetovni vojni  so se  odnosi z Nemčijo  do osamosvojitve Slovenije razvijali  znotraj 

jugoslovansko- nemških odnosov. 198  Od konca šestdesetih let dalje je sicer Slovenija 

navezovala tudi samostojne stike s posameznimi nemškimi deželami, še posebej z Bavarsko. 

Po sporazumu zahodnih zavetnikov in po sprejemu ustave je bila 7.9.1949 ustanovljena 

Zvezna republika Nemčija (ZRN). Temu je le mesec kasneje  sledila ustanovitev Nemške 

demokratične republika (NDR). Do združitve leta 1990 je bila ZRN  del zahodnega bloka, NDR 

pa v vzhodnega. Jugoslavija je z ZRN navezala diplomatske odnose leta 1951, leta  1957 pa je 

(po normalizaciji odnosov z vzhodnevropskimi državami, ki so bili prekinjeni zaradi spora z 

informbirojem)  priznala NDR. Vlada ZRN je v skladu s t. i. Hallsteinovo doktrino le nekaj dni 

po tem pretrgala diplomatske odnose z Jugoslavijo.199. Prekinitev diplomatskih odnosov  

sicer ni omejila vsakdanjih stikov med državama, kjer je bilo v ospredju gospodarsko  in 

kulturno sodelovanje, obiski nemških turistov in veliko število jugoslovanskih (tudi 

slovenskih) delavcev na začasnem delu v Nemčiji (t.i. gastarbajterjev)   

 V letih  1966- 1999 je Velika koalicija v ZRN (Krščanskodemokratska zveza, Krščanskosocialna 

zveza in Socialnodemokratska stranka Nemčije) začela s spremenjeno vzhodno politiko, 

katere nosilec je bil zunanji minister Willy Brandt. V tem kontekstu se je spremenila tudi 

politika do Jugoslavije. Ta je brez pogojev sprejela nemško pobudo za obnovo diplomatskih 

odnosov po skupni izjavi obeh vlad 3. februarja 1968. Postopoma je bilo podpisanih več 

meddržavnih sporazumov o sodelovanju in položaju  zdomcev (od 48.000 zdomcev iz 

Slovenije jih je bilo 1971 skoraj 30.000 na delu v ZRN). Redni so bili stiki med parlamentoma, 

ustanovljena je bila nemško - jugoslovanska  skupina parlamentarcev, ter med raznimi 

političnimi organizacijami in sindikati. Odprto in še do danes nerešeno je ostalo vprašanje 

odškodniпе  jugoslovanskim  žrtvam v drugi svetovni vojni. Jugoslavije je bila kritična tudi do 

politike ZRN do politične emigracije, ki je izvedla več atentatov na jugoslovanske 

predstavnike (med drugim je bil ubit tudi slovenski konzul Edvin Zdovc.) Plačilo reparacij je 

bilo odloženo do sklenitve mirovne pogodbe,  do katere pa nikoli ni prišlo, z  združitvijo obeh 

držav se ji je Nemčija izognila,Jugosdlavija pa je bila tkarat že pred svojim koncem. 

                                                      
198 Povzeto po:  Čačinovič, Rudi.  »Nemško-slovenski odnosi«. V Enciklopedija Slovenije. 
199 Več o tem: Nečak, Dušan. Hallsteinova doktrina in Jugoslavija. Tito med Zvezno republiko Nemčijo in Nemško 
demokratično republiko.  Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002.  
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Odškodnino žrtvam nacizma so urejali z raznimi sporazumi med leti  1972 in 1974, pri čemer 

je šlo predvsem za t. i. pomoč v kapitalu  (300 in 700 milijonov mark), pri čemer denar ni 

prišel do zasebnih upravičencev. 

Stiki z NDR so  od navezave diplomatskih odnosov  leta 1957 imeli različna nihanja. 

Normalizacija po sporu z informbirojem v letih 1955 in 1956 (beograjska in moskovska 

deklaracija) je doživela zastoj že leta 1958, ker so vzhodnoevropske komunistične partije 

obdsodile program ZKJ iz leta 1958 Do prvih srečanj na vrhu je prišlo šele  v letih 1964 in  

1965. Ob  zadušitvi praške pomladi leta  1968  je prišlo do nove ohladitve. Šele 1974 je NDR v 

odnosih med državama sprejela načela samostojnosti, enakopravnosti, nevmešavanja in 

spoštovanja različnosti.  

Slovensko sodelovanje s posameznimi deželami je temeljilo na gospodarskih interesih in 

skrbi Slovenije za zdomce. Za sodelovanje z Bavarsko je skrbela 1971 ustanovljena mešana 

komisija za sodelovanje med SRS in Bavarsko; to je potekalo tudi v okviru delovne skupnosti 

Alpe-Jadran. Bavarsko so zanimale zlasti slovenske prometne povezave, zanje se je 

potegovala tudi v evropskih bančnih ustanovah. Slovensko-bavarska menjava je imela 

pomen meddržavne menjave, razvite so bile tudi druge oblike gospodarskega sodelovanja. 

Izraz razvitih stikov z Bavarsko sta bila obiska predsednikov IS Skupščine SRS (Stane Kavčič 

1972, Andrej  Marinc 1978). Uradne odnose je Slovenija vzpostavila tudi z deželo Bremen 

 

Nemška vloga pri slovenski osamosvojitvi 200 

 

Nemčija je bila zaradi  dobrih odnosov z Jugoslavijo pri slovenskem osamosvajanju sprva 

previdna in je Slovenijo svarila pred enostranskimi potezami.   Tako je na srečanju s Kučanom  

20. marca 1991 nemški zunanji minister Genscher, »močno svetoval«, naj Slovenija ne hiti, in 

še posebej, naj ne dela unilateralnih potez, ampak naj raje išče možnosti za ohranitev 

Jugoslavije na drugačnih ustavnih osnovah, podobno pa je že prej izjavljal tudi nemški 

kancler Kohl. Po napadu na Slovenijo junija 1991 so slovenski politiki uspeli vzpostaviti stik z  

avstrijskim zunanjim ministrom Mockom, z  evropsko »trojko«, Genscherjem (ki je na 

slovensko pobudo skušal aktivirati KEVS) in še nekaterimi evropskimi politiki vzpostavljen.  Že 

pred napadom pa je Genscher, ki bil 25. junija na obisku v Rimu, od tam je klical  

                                                      
200 Povzeto po: Repe. Jutri je nov dan. 
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jugoslovanskega zunanjega ministra Budimirja Lončarja, ker je izvedel za govorice, da 

armada pripravlja intervencijo proti Sloveniji, ki je tistega dne razglasila neodvisnost. 

Lončarju je rekel, da vojaška intervencija nikakor ni sprejemljiva, ker je nasilno reševanje 

političnih vprašanj v nasprotju s principi Helsinške deklaracije 201  in Pariške listine 202 . 

Genscher je tudi  kasneje, v času spopadov imel pomembno vlogo. Zvečer 1. julija okrog 

18.30 je  priletel v Beograd umirjat razmere. Priti je nameraval tudi v Slovenijo, a se je potem 

zaradi obnovljenih vojaških spopadov s Kučanom in Ruplom pogovarjal v Beljaku. 203  

Slovensko vodstvo si je od napovedanega prihoda  veliko obetalo, saj je bila Nemčija tedaj 

edina odkrita zagovornica Slovenije in Hrvaške v ES, Genscher pa je bil tudi predsedujoči 

KEVS. Poleg tega sta tako George Bush (v govoru v Mainzu 31. maja 1991) kot že pred tem 

James Baker (v nastopu v Press Clubu v Berlinu decembra 1989) namignila, da bi morala biti 

Nemčija (skupaj z ES) tista, ki bo prevzela vodenje Jugovzhodne Evrope oz. odgovornost 

zanjo (Helmut Kohl se je sicer bolj zavzemal za delitev odgovornosti z ZDA). Obisk bi tudi 

lahko vsaj za nekaj časa odvrnil ponoven napad JLA in obenem omogočil ponovno odprtje 

brniškega letališča (če bi Genscher prišel z letalom iz Beograda). Tudi Tuđman si je zaradi 

lastne promocije prizadeval, da bi Genscher obiskal Zagreb.  

Nemški diplomati so Genscherja svarili zaradi nevarnosti napadov. Zato je bilo najprej 

dogovorjeno, da pride z letalom v Celovec, od tam z avtom v Beljak in z vlakom v Ljubljano. 

Ker pa se je medtem začel drugi val (zračnih) napadov armade, so pogovori (2. julija) Rupla z 

Genscherjem potekali v avtu med vožnjo z letališča, nato pa še skupaj s Kučanom v pisarni 

železniškega postajnega načelnika v Beljaku in v hotelu. Genscher je bil zelo jezen, ker so mu 

obisk v Ljubljani preprečili (po Ruplovem pričevanju ga je že prej razjezilo tudi to, da so v 

Beogradu od njega zahtevali njegov potni list).204 Po Kučanovem pričevanju je Genscher 

tedaj spoznal, da gre za pravo vojno, in obljubil, da bo v tem smislu posredoval pri 

dvanajsterici.205 Obisk v Beogradu, pogovor z Miloševićem ter demonstracija vojaške moči le 

                                                      
201 Dokument o odnosih med državami udeleženkami KEVS v Helsinkih je del zaključnega akta, ki so ga 1. 8. 
1975 podpisali vodje držav ali vlad vseh evropskih držav (razen Albanije), ZDA in Kanade. Helsinška deklaracija 
vsebuje načela o nedotakljivosti meja, ozemeljski celovitosti ter spoštovanju človekovih pravic in svoboščin. 
202 Dokument z naslovom Pariška listina za novo Evropo, ki ga je KEVS sprejela novembra 1990 na zasedanju v 
Parizu, nalaga članicam obveznosti glede človekovih pravic, pravne države in gospodarskega sodelovanja. Na 
konferenci so bili ustanovljeni novi organi KEVS, med njimi odbor visokih uradnikov in center za preprečevanje 
spopadov s sedežem na Dunaju. 
203 Več o tem v poglavju Mednarodni vidik slovenske osamosvojitve. 
204 Rupel, Dimitrij. Skrivnost države. Ljubljana: Delo, Slovenske novice, 1992, 154-157.  
205 Pogovor avtorja z Milanom Kučanom 12. 3. 1987.  
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nekaj kilometrov stran od avstrijsko-slovenske meje (JLA je napadla karavanški predor), ki je 

spremljala pogovore s Kučanom in Ruplom, so v Genscherju zbudili prepričanje, »da bodo 

vodstvo jugoslovanske armade in za njim stoječe politične sile izkoristili vsa sredstva za 

dosego svojih ciljev«.206 Analitiki dogajanja se večinoma strinjajo v tem, da je Genscher 

spremenil svoje stališče po spoznanju, da gre v Sloveniji za pravo vojno (upoštevati pa je 

seveda treba tudi notranji politični pritisk v Nemčiji, op. B. R.)207 Genscherjeva prizadevanja 

je 1. julija podprl tudi kancler Kohl s posebno izjavo, v kateri je podprl napore evropske 

»trojke«, vendar dodal, da Jugoslavije ni mogoče obdržati skupaj s silo. Nemčija bo vztrajala, 

da se demokratično izražena volja posameznih republik spoštuje.208 Genscherjeva aktivnost v 

evropski diplomaciji je vsaj malo nevtralizirala prizadevanja Van den Broeka, takrat 

predsedujočega evropski »trojki«, ki je hotel ponovno vzpostaviti Jugoslavijo.209 Van den 

Broek ne samo da ni bil naklonjen osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške, ampak je tudi zaradi 

osebne užaljenosti nasprotoval Genscherjevin pobudam. Po mnenju novinarjev, ki so 

pozorno spremljali diplomacijo ES, odnosi med njima nikoli niso bili tako hladni kot v času, ko 

sta ES predsedovali Nizozemska in za njo Nemčija, normalizirali so se šele, ko je vodenje 

prevzela Portugalska.210  

3. in 4. julija Na Genscherjevo pobudo  se je v Pragi  3. in 4. julija sestal odbor visokih 

uradnikov (Committee of Senior Officials, CSO) KEVS, ki je obravnaval jugoslovansko krizo. 

Jugoslovanska diplomacija si je prizadevala, da bi preprečila internacionalizacijo problema, 

pri čemer jo je zlasti podpirala SZ. Od treh sprejetih dokumentov je bil najvažnejši predlog za 

posredovalno misijo KEVS v Jugoslaviji, ki naj bi pripravila mednarodno konferenco o 

Jugoslaviji. Jugoslovanska stran je predlog uspela ublažiti s formulacijo, »če in ko bo to 

sprejeto s strani Jugoslavije«.211 

                                                      
206 Genscher, Hans-Dietrich. Erinnerungen. Berlin: Siedler, 1995, 941. 
207 Bennett, Cristopher. Yugoslavia's Bloody Collapse: Causes, Course and Consequences. New York: New York 
University Press, 1994; Conversi, Daniele. German-Bashing and the breakup of Yugoslavia. Seattle: University of 
Washington, 1998; Libal, Michael. Limits of Persuasion: Germany and the Yugoslav crisis, 1991-1992. Westport, 
London: Praeger, 1997.  
208 Libal. Limits of Persuasion, 16.  
209 Meier, Viktor. Zakaj je razpadla Jugoslavija. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996, 312-315.  
Meier o tem sklepa na osnovi pričevanj slovenskih politikov, zlasti Rupla in Kučana. Slovenski politiki so sicer v 
času osamosvojitve in po njej  Van den Broekovo dejavnost iz diplomatskih razlogov ocenjevali s precejšnjo 
zadržanostjo.  
210 Ivanković, Nenad. Bonn: druga hrvatska fronta. Zagreb: Mladost, 1993, 51.  
211 Libal. Limits of Persuasion, 18.  
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Ko je haaška mirovna konferenca, ki naj bi jeseni 1991 rešila jugoslovansko krizo zašla v slepo 

ulico, je predsedujoči, angleški politik lord  Carrington (ki je celo sam 12. novembra izjavil, da 

bo priznanje tistih republik, ki si to želijo, postalo neizogibno) težo odločitve v zvezi z 

Jugoslavijo prenesel na Badinterjevo komisijo. Badinterju je 20. novembra pisal pismo, v 

katerem je od arbitražne komisije zahteval pravno mnenje o tem, ali so se tiste 

jugoslovanske republike, ki so ali pa še bodo razglasile suverenost in neodvisnost, odcepile 

(kot meni Srbija) ali pa gre za razpad SFRJ, ki je posledica volje nekaterih republik (kot menijo 

druge republike) in je zato treba vseh šest republik priznati kot enake naslednice SFRJ, tako 

da se nobena posamezna republika ali skupina republik ne more razglasiti kot edina 

naslednica SFRJ.  

Komisija je odgovorila 7. decembra. Po teoretični utemeljitvi pojmov država, federalna 

država in državna sukcesija je ugotovila, da je SFRJ sicer obdržala svojo mednarodno 

identiteto predvsem v mednarodnih organizacijah, vendar so republike izrazile željo po 

neodvisnosti (Slovenija, Hrvaška in Makedonija z referendumom, BiH pa s sprejetjem 

resolucije o suverenosti v skupščini, ki pa ji oporeka srbska skupnost). Struktura in delovanje 

osnovnih organov federacije, kot so zvezno predsedstvo, zbor republik in pokrajin, svet 

federacije, zvezni IS, zvezno ustavno sodišče in zvezna armada, ne ustrezata več kriterijem za 

sodelovanje in predstavljanje republik, kar je pogoj za federalno državo. Uporaba sile je 

povzročila oborožene spopade med različnimi deli federacije, tako da je v nekaj mesecih 

izgubilo življenje na tisoče ljudi in je bila povzročena velika materialna škoda. Federalne 

oblasti in oblasti posameznih republik niso bile zmožne zagotoviti upoštevanja sporazumov o 

prekinitvi ognja, ki so bili sprejeti pod okriljem ES in OZN. Zato arbitražna komisija meni: 

- da je Socialistična federativna Jugoslavija v procesu razdružitve; 

- da so posamezne republike dolžne reševati probleme sukcesije, ki izhajajo iz tega 

procesa, v skladu s principi in pravili mednarodnega prava in še posebej v zvezi s 

človekovimi pravicami ter pravicami narodov in manjšin; 

- da se republike, ki to želijo, lahko medsebojno odločijo za nove zveze z 

demokratičnimi institucijami, ki jih same svobodno izberejo.212 

Od prve odločitve Badinterjeve komisije do sklepa ES o priznanju 16. decembra 1991 in nato 

uradnega priznanja ES 15. januarja 1992 so stvari potekale zelo hitro, čeprav ne gladko.  

                                                      
212 Arhiv predsednika Republike Slovenije. Konferenca o Jugoslaviji, arbitražna komisija, mnenje. 7. december 
1991.  
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Politična odločitev v prid priznanju je namreč prevladala še pred mnenjem Badinterjeve 

komisije decembra 1991, po dolgih diplomatskih bojih, v katerih je imela glavno vlogo 

Nemčija. Nemčija je bila od septembra, ko je začela dajati prve določnejše izjave o priznanju, 

pod velikim pritiskom drugih evropskih držav, njeno politiko sta kritizirala španski in 

italijanski zunanji minister, kritični so bili na Nizozemskem, v veliki Britaniji in še posebej v 

Franciji. Pod tem pritiskom sta Kohl in Genscher morala popustiti, saj je bilo v igri vprašanje 

evropskega združevanja.  

Tudi slovenske analize, ki so zelo natančno spremljale tamkajšnje dogajanje (parlament, 

stranke, vlada, mediji), so kazale, da se je Nemčija po začetku haaške konference prilagodila 

stališču dvanajsterice.213 Kohl je med obiskom francoskega predsednika Mitterranda v 

Nemčiji 18. in 19. septembra obljubil, da bo Nemčija obe republiki priznala šele, ko bodo to 

storile preostale članice ES.214 Vendar se je nato situacija v Jugoslaviji dramatično poslabšala 

in ko je Kohl namero o priznanju ponovil ob ponovnem obisku 15. novembra (šlo je že za 58. 

redne nemško-francoske konzultacije na vrhu), ga Mitterrand ni mogel prepričati, naj 

odneha (zaradi česar je bil sicer nesrečen), vendar pri zavračanju priznanja ni več vztrajal, pač 

pa je poudarjal zlasti nujnost skupne odločitve dvanajsterice, garancije za meje in 

zagotovitev pravic manjšin. Nemška stran se je s tem strinjala, češ da je to tudi del njenih 

stališč (v resnici pa je Bundestag istega dne izdal še eno resolucijo o Jugoslaviji, v kateri je 

nemško vlado podpiral v naporih, da poleg haaške mirovne konference ustvarja pogoje za 

priznanje Slovenije, Hrvaške in tistih republik, ki to želijo). Na skupni tiskovni konferenci 

državnika nista dala enotne izjave v zvezi s priznanjem, pač pa sta le zagotovila, da bosta 

stališča skušala približati in znova oživiti haaško konferenco, ki je mirovala.215 Nemčija in 

Francija sta zavezništvo morali manifestirati, saj je po eni strani anglosaksonski blok (s 

podaljšano roko Nizozemske) čakal na razpoke v odnosih med državama, po drugi strani pa 

se je Italija bala ponovnega nemškega prodora v Srednjo in Vzhodno Evropo in bi ji izolirana 

Nemčija strateško ustrezala. Pred ES pa je bilo ključno združevalno srečanje v Maastrichtu 

11. in 12. decembra, na katerem naj bi se dogovarjali o politični uniji, zato je bila Jugoslavija v 

ozadju dogajanja, vendar so Francozi »ob robu« načeli tudi ta problem. Razprava o 

Jugoslaviji ni bila predvidena in je uradno ni bilo, neuradno pa so Francozi predlagali izdelavo 

                                                      
213 Arhiv vlade Republike Slovenije. Nemčija in slovensko osamosvajanje, Ministrstvo za zunanje zadeve, sektor 
za analizo, september 1991.  
214 Ivanković. Bonn, 88-91. 
215 Libal. Limits of Persuasion, 76.  
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kriterijev, po katerih bi priznavali bivše republike. Vsaka od njih bi jih morala sprejeti, potem 

pa bi arbitražna komisija določila, ali jih izpolnjuje. To je sicer komisija že počela, res pa je, da 

je Hrvaški nato (po vroči razpravi o priznanju 17. decembra v Bruslju) postavila dve dodatni 

zahtevi v zvezi z varstvom srbske manjšine. Namen Francozov je najbrž bil -- kar se da 

sklepati tudi iz Kohlovih izjav in tistega, kar je govoril Kučanu na obisku že v začetku oktobra, 

-- da se priznanje Slovenije, ki ni bilo problematično, loči od priznanja Hrvaške. Po nekaterih 

virih pa naj bi tudi Kohl skušal s priznanjem Hrvaške kupčevati pri določanju okvira bodoče 

socialne politike (na skupno evropsko socialno politiko sta namreč Kohl in Major gledala 

drugače kot Mitterrand). Kohl naj bi bil pri socialni politiki pripravljen popustiti, če mu 

dopustijo priznanje, Francozi pa naj bi to zavrnili in bili tako pripravljeni za svoje srbofilstvo 

žrtvovati socialno Evropo.216 

Potem ko se je Nemčija po srečanju v Maastrichtu trdno odločila, da bo Slovenijo in Hrvaško 

priznala še pred božičem, in je to Kohl javno povedal v nemškem parlamentu, so pričeli nanjo 

hudo pritiskati vsi, od De Cuéllarja in Carringtona, prek ameriške administracije, do Francije 

in Velike Britanije, da bi jo prepričali o nasprotnem.217 Nihanje držav v zvezi s priznanjem v 

novembru in prvi polovici decembra je bilo najprej povezano z mirovnimi misijami Vancea in 

Carringtona v Jugoslaviji (13.--14. in 19.--21. novembra), ki pa niso bile uspešne, potem pa z 

Vanceovimi prizadevanji, da bi organiziral mirovne sile, za kar se je odločil VS OZN.218 Za 

prihod mirovnih sil se je zavzemalo tudi »okrnjeno« predsedstvo oz. srbsko vodstvo, 

računajoč na »ciprsko« rešitev, vendar je dogovore zavlačevalo, da bi osvojili čim več 

ozemlja. Vance je bil pripravljen v zameno za Miloševićevo soglasje k mirovni misiji priznati 

Srbiji in Črni gori kontinuiteto z Jugoslavijo, pri čemer ga je močno podpiral De Cuéllar.219 To 

je bilo v nasprotju s tedaj že znano odločitvijo Badinterjeve komisije.220  

                                                      
216 Furnemont, Jean-François. Le Vatican et l’ex Yougoslavie. Paris: L'Harmattan, 1996, 83. Avtor kot vir navaja 
pogovor z Marcom Eyskensom, tedanjim belgijskim zunanjim ministrom.  
217 Javier Pérez de Cuéllar, ki se mu je iztekal mandat generalnega sekretarja OZN, je razmišljal in deloval v 
obrazcih iz časov bipolarnosti, bil pa je tudi pod velikim vplivom ZDA, zato se mu je razpad Jugoslavije zdel nekaj 
nepojmljivega in si je močno prizadeval, da bi ga preprečil. Podobno kot pri Sloveniji in Hrvaški je nasprotoval 
tudi priznanju baltskih držav.  
218 Resoluciji Varnostnega sveta, št. 721 (27. 11. 1991) in 724 (15. 12. 1991), objavljeno v: Bethlehem, Daniel, 
Marc Weller ur. The »Yugoslav« Crisis in International Law. Cambridge: Grotious Publications, 1997, 2-3. V 
celoti je bilo v zvezi z nekdanjo Jugoslavijo med septembrom 1991 in majem 1994 v VS sprejetih 112 resolucij.  
219 Vance je Miloševiću zelo zaupal, Wynaendts, ki ga je v tej politiki prav tako podpiral, je njegova prizadevanja 
celo primerjal z Rooseveltovimi pogajanji s Stalinom med drugo svetovno vojno.  
220 Libal. Limits of Persuasion, 81-82.  
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Zlasti kritični so bili dnevi pred 16. decembrom, ko so ministri ES razpravljali o priznanju. De 

Cuéllar je takoj po maastrichtskem srečanju zaprosil Van den Broeka, naj članicam ES 

prenese njegovo skrb za razvoj razmer, če bosta Slovenija in Hrvaška priznani. Potem se je v 

dopisovanju z Genscherjem skliceval na pismo Makedonije ter BiH, v katerem sta od VS 

zahtevali, naj se zavzame, da Slovenija in Hrvaška ne bosta priznani, ker obstaja nevarnost, 

da bi se vojna razširila na ti dve republiki, in je od njega zahteval, naj se ne spušča v 

»nekontrolirano in selektivno« priznanje. Pritisku so se pridružili tudi neuvrščeni, ki so 

kritizirali slabitev suverenosti, integritete in mednarodne subjektivitete Jugoslavije. Ameriški 

ambasador v OZN je nemško vlado pozval, naj znova preuči svoje stališče v zvezi s hitrim 

priznanjem Slovenije in Hrvaške. Carrington je izjavljal, da priznanje pomeni konec haaške 

konference in dejansko uničenje Jugoslavije. Dan pred sejo ministrov ES, 15. decembra, ko je 

VS sprejemal resolucijo o Jugoslaviji, so nekatere članice v besedilo hotele spraviti tudi 

zahtevo proti priznanju, vendar je bila na koncu sprejeta splošna formulacija, naj se vse 

države in skupine vzdržijo vsega, kar bi lahko pripomoglo k naraščanju napetosti in 

preprečevanju ali odlaganju mirnega izhoda iz jugoslovanske krize, ki bi omogočil vsem 

ljudem v Jugoslaviji konstruktivno odločitev o mirni prihodnosti.221 Genscher je celo noč s 14. 

na 15. december preživel ob telefonu in prepričeval evropske kolege, da je Slovenijo in 

Hrvaško treba priznati, druge pa, da mora VS OZN poslati mirovne sile na Hrvaško. Na koncu 

je razpravo v VS ocenil za zadovoljivo, na njej je prišlo do izraza tesno sodelovanje Belgije, 

Avstrije in Francije ter nemško delovanje »iz druge vrste«.222 VS je potem sprejel sklep, da 

gredo na Hrvaško najprej opazovalne skupine (tem so potem sledile tudi modre čelade).223  

Kljub temu uspehu pa je bil izid srečanja, na katerem so ministri ES 16. decembra v Bruslju 

odločali o priznanju Slovenije in Hrvaške, negotov. Genscher se je pred sestankom pogovarjal 

z Ruplom. Rekel mu je, da je francosko-nemški dokument, ki vsebuje kriterije za mednarodno 

priznanje vseh republik oz. vzhodnoevropskih držav, pomemben dosežek in temelj za 

nadaljnje pogovore.224 Nemci si bodo prizadevali, da bi Slovenijo in Hrvaško sprejeli čim prej, 

zato bodo predlagali, naj bi v Bruselj povabili oba predsednika ali pa od republik zahtevali, da 

                                                      
221 Resolucija Varnostnega sveta, št. 724 (15. 12. 1991), objavljeno v: The »Yugoslav« Crisis, 3, točka 7.  
222 Arhiv predsednika Republike Slovenije. Zapis pogovora zunanjega ministra RS D. Rupla z zunanjim ministrom 
ZR Nemčije H. Dietrichom Genscherjem v Bruslju, 16. december 1991.  
223 Ivanković. Bonn, 137-138.  
224 Šlo je za predlog, ki so ga Francozi dali ob robu maastrichtskega srečanja, po katerem naj bi jugoslovanske 
republike oz. vzhodnoevropske države pred priznanjem izpolnile določene – po francoskem mnenju čim strožje 
–  pogoje. Predlog je bil nato usklajen med Nemčijo in Francijo.  
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odgovorita na vprašanja, ki bi veljala kot kriterij za priznanje. Ob pozitivnih odgovorih bi bila 

pot do priznanja odprta in obe republiki bi lahko dobili priznanje do konca tedna. Izključil je 

možnost, da bi države ES v zvezi s priznanjem dosegle enotnost. Povedal je tudi, da je Grke 

prosil, naj se pri odločitvi abstinirajo, da pa ne ve, kako bo s Španijo. S Francijo so dosegli 

soglasje in Francija bo sledila Nemčiji. Tudi Velika Britanija je zagotovila, da pristaja na 

francosko-nemški načrt. Na Ruplovo vprašanje, kako si razlaga nasprotovanje ZDA, je 

Genscher odgovoril, da je »neverjetno«, med možnimi razlogi pa je navedel vpliv 

Zimmermanna in Eagleburgerja.225  

Po oceni opazovalcev Nemčija od leta 1945 dalje še nikoli ni bila tako osamljena in vložek v 

igri tako majhen.  

Priznanju Slovenije in Hrvaške so nasprotovali generalni sekretar OZN De Cuéllar, posrednik 

Vance, ameriška administracija in večina članic ES.226 Genscherja naj bi podpirali le Danska in 

Belgija. To sicer ni bilo čisto res, saj je Genscher -- kot kaže tudi pogovor z Ruplom -- pripravil 

teren, kolikor je bilo le mogoče. Res pa je bil izid kljub temu močno negotov. Genscher je 

uporabil vse argumente, moralne, strateške, politične, humanitarne, celo nezadržen pritisk 

javnega mnenja. Skliceval se je zlasti na Van den Broekov dvomesečni rok in tudi vse druge 

roke, ki niso bili upoštevani. Po telefonu se je ves čas posvetoval tudi s Kohlom, ki je bil v 

Dresdnu na kongresu stranke. Kohl je pri priznanju in pri datumu vztrajal, zato je Genscher 

oznanil, da bo Nemčija republiki priznala ne glede na dvanajsterico. Že pripravljen in usklajen 

francosko-nemški dokument o kriterijih, ki naj bi jih za mednarodno priznanje izpolnile 

vzhodno- in srednjeevropske države, ni zadostoval, saj je nemško vztrajanje pri datumu 

povzročilo nejevoljo na francoski strani, tako da so novinarji kasneje celo ocenjevali, da je 

nemško-francoska zveza pretrgana.227 Dumas naj bi na sestanku dvanajsterice ugotovil, da 

ima vsak svoje stališče in da ne sprejema stališča drugega.  

Kompromisni izhod iz pat pozicije je potem našel De Michelis. Predlagal je, naj države v 

osnovi sprejmejo francosko-nemški predlog, Nemčija pa naj odstopi od zahteve po priznanju 

še pred božičem. Predlog so udeleženci po dolgotrajnem prepričevanju sprejeli in načelno 

vprašanje priznanja potem ni bilo več vprašljivo. Razprava se je začela vrteti okoli vsebine 

                                                      
225 Arhiv predsednika Republike Slovenije. Zapis pogovora zunanjega ministra RS D. Rupla z zunanjim ministrom 
ZR Nemčije H. Dietrichom Genscherjem v Bruslju, 16. december 1991.  
226 Stark, Hans. »Dissonances franco-allemandes sur fond de guerre serbo-croate.« V: Politique étrangére, 
februar 1992, citirano po: Vernet, Daniel, Jean-Marc Gonin. Le ręve sacrifié: Chronique des guerres yougoslaves, 
Pariz: Editions Odile Jacob, 1994, 77. 
227 Vernet, Gonin. Le ręve sacrifié, 78.  
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pogojev in možnega datuma priznanja. Nazadnje so sprejeli sklep, da bodo tiste republike, ki 

bodo izrazile voljo do priznanja in izpolnile zahtevane pogoje, priznane 15. januarja 1992, 

Nemčija pa ju bo priznala že 23. decembra z veljavnostjo prav tako 15. januarja 1992.228 Volk 

je bil sit in koza cela: osnova za priznanje je bil francoski predlog o pogojih, Kohl in Nemčija 

sta lahko držala besedo, nevarnost razkola v ES pa je bila odstranjena.  

 

                                                      
228 Izjava ministara inozemnih poslova Evropske skupnosti o Jugoslaviji, Bruselj, 17. 12. 1991, objavljeno v: 
Ivanković. Bonn, 205.  
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Slovensko- italijanski odnosi  
 

Slovensko ozemlje na  zahodu je bilo predmet delitev že v 18. stoletju, ko je  propadla 

Beneška republika. Ko so ozemlje v času napoleonskih vojn  leta 1797 zasedli Francozi, se jim 

je  prebivalstvo upiralo (najbolj znan je upor v Kopru), hoteli so namreč avstrijsko oblast.  

Avstrija  je  na to z mirom v Campoformiu  istega leta  tudi res dobila Beneško Istro in 

Dalmacijo, je  pa ukinila vse avtonomne pravice, ki so jih prebivalci imeli stoletja pod 

Beneško republiko, zato so bili prebivalci (tudi slovenski) ves čas kasnejših vojn in 

garibaldinskih uporov na strani Italijanov. Ozemlje je za kratek čas Ilirskih provinc na začetku 

19. stoletja Avstrija znova izgubila in si ga nato povrnila, tako da so nekaj časa vsi Slovenci 

živeli znotraj ene države (Avstrije), kar pa na oblikovanje narodne identitete ni imelo 

kakšnega posebnega vpliva, saj je bila  delitev na dežele in  deželna zavest močnejša od 

nacionalne.  Leta 1866 je Benečija  z dunajskim mirom dokončno pripadla  Italiji in to pomeni 

začetek ločevanja Slovencev na zahodnem robu nacionalnega ozemlja od matice. Manj 

znano je, da so se Italijani kljub dodeljenemu ozemlju odločili za plebiscit, na katerem so se 

zaradi navedenih zgodovinskih okoliščin prebivalci odločili za  priključitev k Italiji. Slovence je 

nova oblast razočarala podobno kot prej avstrijska, saj so jih takoj začeli italijanizirati. V tistih 

delih, ki so bili pod Avstrijo (Trst z okolico, Istra, Goriško-Gradiščanska), pa lahko opazimo 

naraščanje slovenskega prebivalstva tudi v mestih, ki so sicer večinsko italijanska (v Gorici na 

primer so dosegli skoraj enako število kot Italijani, dolgoročno so si tak razvoj obetali tudi v 

Trstu). Avstrijci so imeli Slovence za  bolj lojalne kot Italijane, vendar ta naklonjenost tam, 

kjer so Italijani imeli večino, ni imela  neposrednega vpliva. Med Slovenci in Italijani so bili 

ves čas življenja pod Avstrijo oziroma Avstro-Ogrsko nacionalne napetosti.229   

 

Do druge, za Slovence še bolj tragične delitve slovenskega ozemlja je prišlo po prvi svetovni 

vojni, z rapalsko pogodbo leta 1920.  Italijanska imperialistična politika je oporo dobila v 

londonskem paktu (1915) in je  v  meje italijanske države zajela ne samo nacionalno mešana 

območja, ampak tudi čisto slovenske kraje (mejni  železniški postaji z Italijo sta bili na primer 

Rakek in Bohinjska Bistrica), v celoti pa  je pod Italijo prišla  kar četrtina slovenskega 

                                                      
229 Več o navedenem dogajanju (pregledno): Zgodovina Slovencev,  Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974;  
Slovenci skozi čas: kronika slovenske zgodovine, Ljubljana: Založba Mihelač, 1999; Slovenska kronika  XIX. 
stoletja 1800-1860, 1861-1883, 1884-1899, Ljubljana: Nova revija, 2001 in 2003. 
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narodnega telesa (327.230 ljudi po avstrijskem štetju iz leta 1910) in skoraj tretjina 

slovenskega ozemlja. Sledil je znani proces  italijanskega fašističnega raznarodovalnega 

pritiska v obdobju med obema vojnama in  slovenski upor v različnih oblikah, tudi oboroženi 

(organizacija TIGR), kar vse skupaj upravičeno  označujemo za prvi antifašizem v Evropi. 

Rapalsko mejo je Italija lahko dosegla kot zmagovalka v vojni, s potrjenim statusom velike 

sile, ki so ji ga priznavale antantne sile, Kraljevina SHS pa je bila šibka, komajda priznana kot 

država. 

 

Nevarnost razkosanja slovenskega ozemlja je že med vojno nakazal londonski sporazum, ki je 

bil podpisan 26. aprila 1915 med Italijo in silami Antante. Italijanski ministrski svet je nato  1. 

maja 1915 sklenil, da se Italija odpove članstvu v trojni zvezi, kar je bilo uradno objavljeno 3. 

maja. Po Londonskem paktu  naj bi Italija v primeru zmage antantnih sil dobila Tirolsko do 

Brennerja, Trst, Goriško, Gradiško in Trbiško kotlino, del tedanje Kranjske (po črti Triglav - 

Snežnik - Jadransko morje), Istro do Voloske, otoka Cres in Lošinj z bližnjimi otoki, severno 

Dalmacijo do Ploč z vsemi pomembnejšimi otoki, Saseno, Valono, otoke Dodekaneza ob 

maloazijski obali (ki jih je sicer že zasedala od leta 1911) in ustrezen delež pri morebitnih 

ozemeljskih pridobitvah v Mali Aziji in Afriki (povečanje italijanskih kolonij, turška ozemlja). V 

zameno naj bi Italija napovedala vojno Avstro- Ogrski, po dodatno sklenjeni vojni konvenciji 

naj bi (ob sočasni ruski in srbski ofenzivi) udarili v center Avstro-Ogrske monarhije (na črto 

Dunaj - Budimpešta), do česar pa zaradi razvoja na drugih frontah - porazov ruske in srbske 

vojske - ni prišlo. To je bila sreča  v nesreči za Slovence, saj bi tudi osrednja Slovenija lahko 

postala eno glavnih bojišč.  

Italija je po začetku prve svetovne vojne  z ozemlji mešetarila izjemno spretno. Ko je do vojne 

prišlo, so jo antantne sile (podobno tudi Romunijo) skušale pritegniti na svojo stran z raznimi 

koncesijami. Italija je bila pred vojno članica trojne zveze  torej zaveznica Avstro-Ogrske in 

Nemčije, po napadu slednje pa je 2. avgusta 1914 razglasila nevtralnost. To je storila pod 

izgovorom, da bi se moral Dunaj o taki odločitvi z vlado v Rimu prej posvetovati. Sporazum je 

namreč določal, da bi se državi morali vzdržati akcij, ki bi lahko pomenile  neugodne 

ozemeljske spremembe  na vzhodu za eno ali drugo podpisnico, oziroma  naj bi se o takih 

akcijah predhodno dogovorile in določile kompenzacije za ozemlja, ki bi jih eventualno 

pridobila ena stran. Ker je Avstro-Ogrska tudi z ankesijo Bosne in Hercegovine leta 1908 

storila podoben akt, je imela italijanska diplomacija v rokah močne argumente. Na Avstro-
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Ogrsko pa je močno pritisnila tudi Nemčija, ki je za vsako ceno želela ohraniti italijansko 

nevtralnost. Italija,  notranje razdeljena, ekonomsko nerazvita (z delno izjemo severa države) 

in kulturno raznolika, si je vse od »risorgimenta« (združitve) dalje prizadevala za notranje 

poenotenje, pa tudi za razširitev ozemlja. Prizadevala si je, da bi dobila status velesile. Pred 

prvo svetovno vojno je bila v krizi, v nekaterih pokrajinah (Romagna, Marche),  je prišlo do 

socialnih  uporov. Vojska je bila slabo organizirana, slabo opremljena in slabo oborožena. 

Vojaška obveznost je bila vpeljana šele na prelomu stoletja vojsko je služila le kakšna tretjina 

obveznikov (740 000 od približno dveh milijonov, kolikor bi jih v primeru splošne mobilizacije 

lahko poklicali pod orožje). Zasedba častniškega zbora je bila šibka, primanjkovalo je okrog 

13 000 časnikov. Tovarne orožja so bile redke. Razmere je začel urejati načelnik generalštaba 

Luigi Cadorna, tik pred začetkom prve svetovne vojne. Preuredil je enote, aktiviral rezervne 

časnike in po skrajšanem postopku dal gojencem vojaških šol višje čine. Država je pospešeno 

vlagala v oboroževalno industrijo, zlasti izgradnjo topov in pušk. Italija je začela tudi 

izdelovati letala in jih hkrati uvažati (ob začetku vojne jih je imela okrog šestdeset). Ob 

začetku vojne je imela pod orožjem okrog milijon vojakov.  Kljub pospešenim pripravam je 

odločitev o vstopu v vojno  zavlačevala, saj je poleg navedenih  praktičnih ukrepov v vojski 

morali pripraviti ofenzivne načrte (do tedaj so imeli le obrambne) in  zgraditi potrebno 

infrastrukturo za vojaške potrebe (ceste, železnice). Hkrati  je Italija za vstop v vojno 

diplomatsko želela  iztržiti čim več. To politiko so v tedanjih mednarodnih  diplomatskih 

krogih označili za »Italy' War Market«.   Začela  je igrati dvojno vlogo pogajanj z eno in drugo 

stranjo, ravnala se je po načelu »sacro egoismo«, kot je to označil  tedanji predsednik vlade 

Antonio Salandra. Avstro-Ogrsko  je pripeljala tako daleč, da ji je že obljubila Južno Tirolsko in 

Trentino, ozemlja zahodno od Soče, Trst pa bi dobil status svobodnega imeprialnega mesta 

znotraj Avstro-Ogrske  z italijansko univerzo in posebnim mestnim statutom (koncesije so 

zadevale tudi nekatere dalmatinske otoke in Valono). Antantne sile so ponudile več, vendar 

za vstop Italije v vojno. Tudi sicer se je večina političnih sil v Italiji opredeljevala za vstop 

Italije v vojno na strani Antante, nasprotovala ji je le manjša skupina poslancev, ki pa je bila v 

manjšini. Tedaj še socialist Benito Mussolini (kasneje se je na bovškem področju boril kot 

vojak, sočo pa je označil za »sveto reko«), ki je novembra 1914 začel izdajati list Il Popolo d' 

Italia se je (po Petri Svoljšak) goreče zavzemal za vstop v vojno: »Italija je vsa na meji! Če bo 

potrebno, bodo drugi zamenjali prve, druge tretji, vse dokler sovražnik ne bo zaprosil za 

milost. Želimo zmagati za kakršnokoli ceno, za ceno kakršnihkoli žrtev. Trdovratno in vztrajno 
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se bomo borili in upirali, saj to je za nas vprašanje življenja in smrti. In Tebi, Mati Italija 

darujemo brez solza in brez bojazni naša življenja in našo smrt« je zapisal v uvodniku 

časopisa. 24. maja 1915  pa je v svojem dnevniku  dodal:  »…Italijanska vojska prestopila 

stare in resnično zločinske meje, ki jih je potrebno izbrisati, saj so nevarne in sramotne in 

smo jih predlogo prenašali.«   

Italijanska nacionalna doktrina, tudi Mussolinijeva, je izhajala iz prepričanja, da so italijanske 

meje na Julijskih Alpah in da so bila ozemlja, ki jih je Italija zahtevala (in nato po londonskem 

paktu tudi dobila) sestavni del Rimskega cesarstva (desete Avgustove italske legije), da pa jih 

je zaradi prevlade slovanskih plemen in politike avstrijske vlade kasneje izgubila. V tistem 

času je Mussolini na »slovanski narod« še gledal kot na bratski narod, ki sovraži habsburško 

monarhijo (ki pa je Italijanom seveda kulturno podrejen)  in štel, da je »…dolžnost italijanskih 

vzgojiteljev, da se nanj obrnejo z ljubečo besedo, besedo miru in bratstva, da mu zagotovijo, 

da bo gospostvo Italije, ki se bori za svobodo in pravičnost, za svoje svobodne državljane 

imelo tudi Slovane«.  Ti  naj bi imeli pod italijansko vladavino pravico do narodnega jezika in 

možnost kulturnega in gospodarskega razvoja. Kasneje, ko je slovensko in hrvaško ozemlje 

pripadlo Italiji in ko je  prišel na oblast, je Mussolini  na ta svoja razmišljanja seveda pozabil. 

Tudi uradna italijanska politika je skušala Primorske Slovence prepričati v dobronamernost 

svoje politike. V času pogajanj so se sicer že širile novice, da bo Avstro-ogrska Italiji odstopila 

Primorsko, mnogi Italijani iz Trsta in drugih mest so se selili v Italijo. Slovenski politiki in 

intelektualci na Primorskem (večinoma tisti liberalne usmeritve) so se zavzemali za 

jugoslovansko zedinjenje in so v tem smislu napisali nekaj spomenic ter se z njimi obračali na 

srbsko in rusko zunanje ministrstvo. Nekateri od tistih, ki so emigrirali (npr. Bogomil Vošnjak) 

so se pridružili Jugoslovanskemu odboru  ali bili z njim v stikih (dr. Otokar Rybař, predsednik 

tržaškega političnega društva Edinost) in skušali preprečiti italijanske načrte. Pri drugih se je 

kazala želja, da bi Italija čim prej napadla in da bi Avstro-Ogrska in Nemčija doživeli poraz, kar 

bi dalo možnost za jugoslovansko zedinjenje, pa čeprav je bilo jasno, da bi bil v tem primeru 

najbrž izgubljen vsaj Trst. V takih razmerah je  januarja 1915 italijanska vlada preko zaupnega 

emisarja Carla Gallija (pred vojno  je bil vicekonzul v Trstu)  stopila v stik s primorskimi 

Slovenci in Hrvati. Galli jim je povedal, da Italija namerava vstopiti v vojno proti Avstriji in da  

hoče vzpostaviti meje na Julijskih Alpah (celo zahodno od Ljubljane) in da si hoče zagotoviti 

tudi Reko. Če bi Slovenci pristali na tako razmejitev, bi ozemeljske zahteve zmanjšali, tako da 

bi meja šla od Julijskih Alp mimo Postojne do Lovrana ali Labina. Če Slovenci na to pristanejo 
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vsaj v pasivnem smislu (da se torej ne upirajo), jim je Italija pripravljena zagotoviti kar 

največje narodnostne pravice in jih tudi mednarodno zajamčiti.  

Galli je italijanski vladi poročal, da je dobil pozitiven odgovor, medtem ko so slovenski (in 

hrvaški) politiki, ki so bili v veliki zadregi za odgovor, trdili, da neposredno v kaj takega niso 

privolili, češ, da jih ni nihče pooblastil in da nimajo pravice pristati, da bi se narod odrekel 

svoji prihodnosti. So pa izražali protiavstrijska stališča in se zavzemali za jugoslovansko 

zedinjenje. Kakšnemu koli dogovoru z Italijani je ostro nasprotoval tudi predsednik 

Jugoslovanskega odbora dr. Ante Trumbić in je to tudi sporočil tržaškim Slovencem. Zaradi   

lastnih dvomov  (deloma tudi  ruskega prepričevanja in tudi rezerviranosti avstrijske politike 

do morebitne ustanovitve zgolj slovenskih in hrvaških legij) Hrvati in Slovenci proti 

italijanskim  zasedbenim  četam potem niso poskusili organizirati odpora, ampak so potihel 

pristali na pasivizacijo. 

  

Londonski pakt je bil  tako za Slovence izjemno škodljiv, vendar bi tudi v primeru italijanskega 

sporazuma s  centralnimi silami velik del  slovenskega ozemlja pripadel Italiji.  

Čeprav so bila pričakovanja antantnih sil velika, pa vstop Romunije in Italije ni prevesil 

razmerja sil na frontah v njihovo korist, je pa  že italijanska nevtralnost zlasti Francozom 

omogočila, da so milijon vojakov lahko uporabili na Marni in tako po nekaterih vojaških 

ocenah preprečili zasedbo Francije. 

O londonskem paktu, čeprav je bil tajen, so prve informacije prišle iz različnih virov: iz Rusije, 

Velike Britanije in iz Italije. V obeh slovenskih osrednjih časopisih Slovencu in Slovenskem 

narodu je prva, dokaj točna novica o vsebini, posneta po italijanskem časopisnem viru, izšla 

24. maja. Član Jugoslovanskega odbora dr. Franjo Supilo pa je že aprila 1915, še pred 

podpisom pakta med obiskom v Moskvi uspel glavne podatke izvleči iz ruskega zunanjega 

ministra  Sergeja Dimitirjeviča Sazonova. Tudi ti dve državi sta imeli svoje razloge za sklenitev 

pakta, Britanci vojaške, Rusi pa  imperialne, saj so po vojni hoteli zasesti Carigrad, na kar sta 

Velika Britanija in Francija pristali že pred podpisom londonskega pakta. Italijansko stališče je 

bilo, da mora v tem primeru Italija dobiti vzhodno obalo Jadranskega morja  s pristanišči 

izven ruskega vpliva,  in Valono kot ščit proti morebitni jugoslovanski državi pod ruskim 

vplivom. Rusi so se namreč zavzemali za dve  južnoslovanski državi: eno, sestavljeno iz 

pretežno pravoslavnih držav s Srbijo in pristanišči na Južnem Jadranu, in drugo pretežno 

katoliško, s Hrvaško in pristanišči na Severnem Jadranu. Italijanom pa je bilo v  z 
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geostrateškega stališča  v bistvu vseeno ali ima na nasprotni strani Avstro-Ogrsko ali 

slovansko državo, kar je po vojni italijanski ministrski predsednik  in vodja prve italinajske 

delegacije na pariški mirovni konferenci Vittorio Emanuele Orlando izrazil z besedami: »Kar 

zadeva Italijo, so ti ljudje (Slovenci in Hrvati v okviru nove jugoslovanske države, Kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev  op.p.) samo zasedli mesto Avstrije.  

Zaradi lastnih interesov je Rusija močno pritiskala na  Primorske Slovence in sploh 

pričakovala, da se  bodo Slovenci žrtvovali za »višje« cilje in ne bodo nasprotovali italijanski 

okupaciji, višek diplomatskega cinizma pa je bila izjava ruskega zunanjega ministra  Sazonova 

z dvema srbskima poslancema leta 1915, v katerem je dejal: »Če bi bilo potrebno, da se ruski 

narod samo pol dneva bori z orožjem, da bi osvobodili Slovence, na to ne bo pristal.« Rusi so 

do Slovencev kot najbolj zahodnih Slovanov gojili veliko nezaupanje zaradi katolicizma, 

predsodke jim je zbujalo zlasti dejstvo, da imajo verskega poglavarja (papeža) izven države, 

pravoslavje pa je bilo eden od najpomembnejših temeljev carske zunanje politike.  

Za obstoj pakta in njegovo vsebino je izvedel tudi srbski veleposlanik v Rimu, neformalni 

podatki so prišli iz francoskega zunanjega ministrstva, pa tudi iz Londona. Natančna vsebina 

pakta pa je postala znana šele novembra 1917, ko so v Rusiji prišli na oblast boljševiki in so 

objavili tajne dokumente carske diplomacije.  Antantne sile so čutile nelagodje zaradi 

podpisa in so ga opravičevale z vojaškimi razlogi. Ker  ga je ostro zavračala Srbija, so bili 

italijansko - srbski odnosi, čeprav sta bili državi formalno zaveznici, na robu sovražnosti. Ko 

so  (verjetno aprila 1917) za pakt zvedeli tudi v ZDA, so mu načelno nasprotovali in so 

italijanski imperializem zavračali. Ameriški predsednik Thomas Woodrow Wilson je svoje 

nasprotovanje izrazil  tudi 8. januarja 1918 v 14 točkah. Zavračal je tajne sporazume in  

kasneje, na pariški mirovni konferenci povedal, da se ZDA kljub vstopu v vojno ne čutijo 

zavezane  sklenjenim pogodbam in da so se pripravljene sporazumeti le na podlagi dejstev. 

Po premirju med avstroogrsko in antantno vojsko podpisanem v Padovi (Villa Giustia) so 

italijanske čete zasedle v imenu Antante  črto, določeno z londonsko pogodbo (Trbiž-Predel-

Mangart-Podbrdo-Idrija-Snežnik-Kvarner), toda v začetku novembra tudi Gorico (6. 

novembra) in Trst (že 30. oktobra), ki naj bi bil avtonomen. Zasedba je trajala do 23. 

novembra in ni  naletela na večji odpor. Pred tem so bili v Trstu, Gorici in večjih krajih 

vzpostavljeni slovenski organi oblasti in obešene slovenske zastave, vendar je to trajalo zelo 

kratek čas, saj so Italijani takoj vzpostavili svojo oblast in izobesili svoje zastave. Drugih 

antantnih sil kljub zahtevam z jugoslovanske strani  na tem ozemlju ni bilo, bile pa je nekaj 
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manjših ameriških enot v okolici Reke ki pa  so italijanskemu ravnanju zgolj dale večjo 

legitimnost (Italija je antantnim zaveznikom dala vedeti, da bo pošiljanje njihovih enot, kljub 

temu, da so do njega imele pravico, štela za sovražno dejanje).  

En  slovenski polk se je upiral predati položaje le pri Gorici, a je 8. novembra moral popustiti. 

Pri zasedbi so se italijanske oblasti ravnale po izkušnjah iz vojnih časov. Razorožili so narodne 

straže, uvedli vojaška sodišča, cenzurirali tisk, omejili gibanje, prepovedali javna zborovanja 

in kakršnokoli javno izkazovanje avstroogrskih ali jugoslovanskih čustev, sledile so tudi 

internacije in deportacije prebivalstva, še posebej intelektualcev: učiteljev, duhovnikov, 

uradnikov in drugih. Izobešali so zgolj italijansko zastavo, ne pa tudi zastav drugih zavezniških 

držav in iz ravnanja okupacijskih oblasti je bilo jasno, da zasedbo štejejo za dokončno 

priključitev teh ozemelj k Italiji.  Že zgodnje obdobje okupacije je zato  povzročilo beg 

intelektualcev, uradnikov in drugega prebivalstva v Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se 

je z nastankom Kraljevine SHS samo še stopnjeval.  

Italijanska vojska je začela prodirati  tudi čez določeno črto. 9. novembra je v Postojni 

italijanskega polkovnika, ki naj bi prišel »na oglede« kot predstavnika »zavezniške« države 

pozdravil sam predsednik Vlade SHS Pogačnik. Polkovnik, vzhičen nad to prijaznostjo, je 

nekaj dni kasneje  v mesto  poslal svojo vojsko, ki je vkorakala z godbo na čelu in kljub 

protestom, da je prešla demarkacijsko linijo tudi ostala. 14. novembra je bila na Vrhniki, od 

koder je  celo v  Ljubljano že prišla njena izvidnica. Grozila je zasedba celotne ljubljanske 

kotline. Podpolkovnik  srbske vojske Stevan Švabić, ki je bil  takrat z manjšo skupino vojakov 

v Ljubljani (prišli so iz ujetniškega vojaškega taborišča blizu Salzburga) je pri Vrhniki 

razporedil svoje vojake in Italijanom zagrozil, da bo uporabil orožje, če bodo prodirali prek 

dogovorjene črte. Italijanska stran je svojevoljno ravnanje v  mednarodnih diplomatskih 

krogih  nato opravičevala  z domnevnim pozivom avstrijskih oblasti, naj bi italijanske čete v 

Ljubljani vzdrževale red in mir in tudi sicer zahtevala, da naj bi v italijansko zasedbeno cono 

dodelili tudi mesta Dunaj, Gradec, Linz, Salzburg in Ljubljano, za kar so že imeli pripravljenih 

5 italijanskih divizij. Ameriški polkovnik  Edward House, najtesnejši Wilsonov zaupnik, ki pa je 

često delal na svojo roko in je bil zelo naklonjen Italijanom je, kot piše Uroš Lipušček, Korošca  

med  njunim prvim srečanjem 18. novembra 1918 prepričeval, naj  vpliva na Pašića, da  

zaradi  grozeče italijanske zasedbe ne pošlje srbske vojske v Ljubljano, ker bi to lahko izzvalo 

spopade. Tolažil ga je, da se je bolje sprijazniti z okupacijo kateregakoli mesta na »spornem« 

ozemlju, kot pa izzvati konflikt. Če bodo Slovenci tako ravnali, bodo simpatije sveta na njihovi 
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strani in na koncu ne bodo nič izgubili. Podobne miselnosti je bil tudi predsednik narodne 

vlade Pogačnik. Srbski podpolkovnik Mihailo Švabić, ki je preprečil italijansko zasedbo 

Ljubljane, je zapisal, da ga je 13. novembra 1918  okrog 8h zvečer v domobransko kasarno v 

Ljubljani  prišel  predsednik narodne vlade vitez  Pogačnik prepričevat, naj italijanskega 

prihoda ne prepreči, ker bi to izzvalo pokole in ropanja. Pogačnik je imel namen, da vlada 

izda proglas, naj bo prebivalstvo mirno in naj ne demonstrira proti italijanskemu prihodu, 

Italijane pa bi namestili v artilerijsko  vojašnico. Švabić ga je prepričal, naj takega proglasa ne 

izda, in mu zagotovil, da Italijani ne bodo prišli v Ljubljano. Po dogovoru z majorjem 

Dušanom Simovićem pri Narodnem vijeću v Zagrebu je italijanski strani poslal  sporočilo, da 

je vojska Kraljevine Srbije v imenu Antante zasedla Ljubljano in da ima za  nalogo preprečiti 

vsak vstop zavezniških italijanskih čet. »Zelo bi mi bilo neprijetno«, je zapisal, »če bom moral 

pri izvršitvi te naloge uporabiti orožje, za kar imam vsa pooblastila. Če bo prišlo do prelivanja 

zavezniške  krvi, Srbska vojska zavrača vsako odgovornost.«  Zahteval je, naj se italijanska 

vojska umakne  do razvodja Soče in Save v smeri  dogovorjene demarkacijske linije  Triglav-

Snežnik, ki jo je že prekoračila. Podpisal se je kot »Komandant srbskih enot v Sloveniji.«   

Brzojavko je v italijanščino prevedel podpolkovnik Ulmanski, ki ga je Narodno vijeće  kot 

načelnika štaba II vojaškega okrožja v Državi SHS skupaj  s poveljnikom,  generalmajorjem  

Nikolo plemenitim Ištvanovićem, poslalo v Ljubljano. Ištvanović, ki je bil formalno podrejen 

Narodni vladi v Ljubljani, je poveljeval tedanji pisani slovenski vojski, raztreseni po raznih 

koncih Slovenije. Ta je po uradni formaciji zbirno  štela  (po Janezu Švajncerju) 11.364 

vojakov, 962 oficirjev, 47 štabnih oficirjev in dva generala ter imela več kot 21 000 pušk, 857 

strojnic, 538 topov, 2232 voz, 1797 konj, 417 avtomobilov in 7 letal). Pod poveljstvo 

Ištvanovića je sodilo tudi  1773 srbskih oficirjev in vojakov (81 oficirjev, 223 podoficirjev in 

1469 vojakov), nekdanjih vojnih ujetnikov, ki so bili tedaj že organizirani v Poveljstvo srbskih 

čet v Ljubljani in jih je vzdrževala Narodna vlada.  Nikola Ištvanović je  v razgovoru s Švabićem 

imel pomisleke glede sklicevanja na pooblastila Antante, vendar  mu je Švabić odgovoril, da 

bo noto podpisal sam in bo zanjo, če bo treba tudi odgovarjal. Noto je nato rezervni kapetan 

Milan Nešić z avtom odpeljal do italijanskih enot v bližini Vrhnike, kjer je poveljniku tudi 

ustno predal Švabićevo sporočilo, da bo zasedbo Ljubljane preprečil z orožjem in da naj pri 

umiku na demarkacijsko linijo pusti prebivalstvo pri miru in naj ne izvaja nikakršnih rekvizicij. 

»Čakajoč vrnitev gospoda Nešića«, je zapisal Švabić, »sem bil v nekakšne mrzličnem stanju, 



156 

 

ker je šlo za to, ali bomo mi Srbi v očeh bratov Slovencev in Hrvatov ostali tisti silni in močni 

Srbi, ki jih je že tedaj občudoval ves svet, ali bom moral to ponovno dokazovati nad Italijani.«   

Nota in  nato tudi fizična prisotnost srbskih prostovoljcev v bližini Vrhnike sta zadostovali, da 

Italijani niso prodirali naprej. Čeprav je Švabić po vojaški logiki ravnal preveč samovoljno, pa 

so njegovo izkušnjo koristno uporabili in »srbski vojaki so« (po Perovšku) Slovencem naredili 

nekaj velikih uslug«. Poveljstvo  srbskih čet v Ljubljani so  namreč v drugi polovici novembra z 

odobritvijo srbske vlade in Narodnega vijeća  organizirali v 26. pehotni polk Poveljstva 

srbskih čet v Ljubljani, ki je nato  po dogovoru z Narodno vlado nastopal kot antantna vojska.  

Pristajanje na nasvete, kakršnega je House dal Korošcu, in naivno zaupanje v ZDA,  so 

Slovenci in Jugoslovani  pri reševanju mejnega vprašanja drago plačali. T.i. »wilsonizem«  je 

bil sicer (po Mitroviću) značilen predvsem za obdobje pred pariško mirovno konferenco in 

prve mesece njenega poteka (do junija 1919), potem pa mu je v obdobju do decembra 1919 

sledilo oddaljevanje od ZDA, v začetku leta 1920 pa njihov dokončni odhod s konference), 

vendar so bile v prvem obdobju sprejete nekatere ključne odločitve. Razen tega se je Wilson 

(po Lipuščku)  zanašal na mlado, ad hoc sestavljeno in neizkušeno skupino Inguiry, ki je na 

višku delovanja štela 126 članov, na konferenco pa je prišla z že izdelanimi stališči, ki jih je 

bilo potem težko spremeniti, o Slovencih  kot »nezgodovinskem« narodu ni imela skoraj 

nikakršnega védenja.     

 »Osvobajate nas, hkrati pa nas režete na koščke«, je bil stavek, ki si ga je Wilson najbolj 

zapomnil iz enega od dveh srečanj s slovensko delegacijo  5. junija 1919 v Parizu. O srečanju  

se je kasneje izražal s simpatijami (na njem je sicer dr. Janko Brejc izrekel tudi besede »Ave 

Wilson, Sloveni morituri te salutant«- »Pozdravljen Wilson, umirajoči Slovenci te 

pozdravljamo«), vendar te simpatije na njegove odločitve v zvezi s slovenskimi mejami niso 

kaj dosti vplivale.   

Na Gorenjskem je italijanske poskuse, da bi zasedli Zgornjesavsko dolino  uspešno preprečila 

Narodna straža z Jesenic (kakšnih 150 fantov in mož iz Podkorena, Rateč, Kranjske gore in 

Gozda Martuljka). Italijani so zasedli Belo peč na Koroškem in  prišli do Planice ter tik pred 

Rateče (do tam kjer danes poteka slovensko- italijanska meja) in tudi na Vršič, kjer pa so 

zaustavili, ker so s slovenske strani razširili govorice, da jih čaka korpus Bosancev, teh pa so 

se Italijani še iz izkušenj s soške fronte strahovito  bali. Njihova izvidnica je prišla celo de 

Jesenic, a se je vrnila, zasedli pa so tudi večino občine Sorica, Ratitovec nad Selško dolino in 

Blegoš nad Poljansko dolino in v teh krajih tudi ostali. V Belo peč pa je z vlakom odšel odred 
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prostovoljcev iz Radovljice, da bi  Italijane  pregnal. Res jih je močno prestrašil, a so na 

zahtevo višjih poveljstev ostali.  

Prodor iz Trbiža pa so gornjesavski prostovoljci ustavili tako, da so najprej uničili kretnice na 

železnici, potem pa postavili zasedo. Karel Šefman, njihov poveljnik je dogodek opisal takole: 

»Bila je jasna in mrzla noč. Mesec je svetil, ko sem razporedil svoje fante na borbene 

položaje v Ratečah. Dve strojni puški sta držali v šahu cesto, pri Jalnovi žagi pa dve železniško 

progo. Po cesti je pripeljala kolona tovornjakov, po progi pa vlak. Z nekaj rafali smo opozorili 

makaronarje, da gre tokrat zares. Bili smo dovolj odločni, da so se nas nočni visljivci pošteno 

ustrašili. Ročno so opustili svojo namero, se obrnili in jo urezali nazaj proti Trbižu.« Nato so,  

podobno kot pri Vrhniki, njihove nadaljnje poskuse ustavili Srbi, ki so jih poklicali iz Kranja. 

Italijani so imeli, kot piše Lojze Ude »pred srbsko šajkačo več rešpekta, kakor pred našo  še 

avstrijsko vojaško  kapo.« Podoben recept so uporabili tudi pri italijanskem poskusu prodora 

iz Podbrda v Bohinjsko Bistrico, kamor so prišli z vlakom. Bohinjski prostovoljci so jih v 

spremstvu Srbov zavrnili in poslali nazaj.   

Italijani so nato na mirovni konferenci   od četverice  pridobili mandat, da zaradi varovanja 

nemotenih zvez med Italijo in Avstrijo zasedejo progo Trbiž-Beljak št. Vid.  Postavili so 

diplomatsko zahtevo, naj bi to ozemlje (t.i. jeseniški trikotnik skupaj z Jesenicami,  Gorjami, 

Bledom Ribnim in Bohinjem) Italija  dobila iz strateških interesov: »Italija hoče v interesu 

tržaškega pristanišča neprekinjeno zvezo pristanišča z nemško Avstrijo in Češko. Zato naj 

železniška proga ne poteka po ozemlju države, ki nima  nobenega neposrednega interesa na 

razvoju te linije, da mogoče celo ima interes…«, je zahtevo utemeljil italijanski zunanji 

minister baron Giorgio Sidney Sonino. To  brezmejno grabežljivost italijanske diplomacije  je 

na posredovanje Mihajla Pupina (posredoval je tudi knezoškof Jeglič pri maršalu  Ferdinandu 

Fochu)  nato odločno zavrnil Wilson, ki je Trbiž (Tarvisio) prisodil Italijanom, Beljak 

Avstrijcem, Jesenice pa Jugoslovanom, s čimer se je konferenca strinjala.Italija je dobila 

jamstva za uporabo t.i. Karavanške železnice in je zahtevo  po »jeseniškem trikotniku« nato 

avgusta 1919 umaknila. (Italijani so sicer  vojaško in diplomatsko posegali tudi v reševanje 

koroškega vprašanja. V bojih med Avstrijci in Jugoslovani junija 1920 so v bližini Podkloštra 

napadli jugoslovanske enote in zasedli Petelinek in Kamen, Avstrijce so oskrbovali z orožjem 

in municijo,  z denarno pomočjo in obveščevalnimi podatki in tudi  nemška koroška vlada je v 

Italiji imela veliko podpornico. 
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Diplomatska rešitev 

 

 Mejo se nato reševali zgolj po diplomatski poti. Italija je bila del antantnih sil, trdno 

odločena, da izsili uresničitev londonskega pakta, še ta se ji je zdel premajhna nagrada za 

sodelovanje v vojni, zato se je v italijanski javnosti ustvarjal vtis o »pohabljeni zmagi.« Ta je 

izhajal tudi iz prepričanja, da na drugi strani  Jadrana ne bi smela nastati nova močna država, 

ki bi ogrožala italijanske interese, pač pa več šibkih državic pod italijanskim protektoratom.   

Zaradi zapletenosti in dolžine jugoslovansko-italijanske meje je reševanje potekalo po 

etapah, najprej na pariški mirovni konferenci, nato pa kasnejših bilateralnih pogajanjih med 

Kraljevino SHS in Italijo. Dilema med Wilsonovo obljubo o samoodločbi narodov in interesi 

velesil se je tu izrazito prevesila v korist interesov, določenih z londonsko pogodbo.  Čeprav  

so na pariški mirovni konferenci prvič izraziteje upoštevali tudi kriterij  etničnih meja, so bili 

t.i.  zgodovinski  cilji (to je bil v resnici izraz za strateške in imperialne načrte) daleč v 

ospredju, poleg njih pa  pred etničnimi še naravni (geografski) in gospodarski. Demarkacijska 

črta je bila v času odločanja že ustaljena. Jugoslovanska delegacija je vztrajala pri stari 

avstroogrski meji proti Italiji, ki se je v glavnem pokrivala z etnično mejo (nekako od 10 do 35 

kilometrov zahodno od Soče). Pri taki rešitvi, ki je bila glede na razmere  precej utopična, bi 

bila Gorica in Trst  jugoslovanska. Za Trst je bila možna kombinacija, da bi dobil status 

svobodnega mesta, vendar sta se tako Velika Britanija kot Francija zavzemali za to, da 

pripade Italiji, ker bi to izničila pangermanske načrte na Jadranu (podobnega mnenja je bila 

tudi Rusija, ki sicer na konferenci ni sodelovala. Jugoslovanska delegacija, ki se je v naslednji 

fazi neuspešno zavzemala za plebiscit v Julijski krajini,   je na koncu usodo Trsta  kot tudi 

usodo  Istre prepustila  Wilsonovi presoji. Američani so predlagali vmesno rešitev, t.i. 

Wilsonovo črto: Karavanke-Učka-Raša-morje, ker so menili, da se v Trstu, Primorski, Istri in 

Gorici ne more upoštevati ne etnografska in ne londonska meja. Wilsonova črta je  Gorico in 

Trst dodeljevala Italiji, Kraljevina SHS pa naj bi dobila Reko. Potekala je nekako  po sredini 

ozemlja med kasnejšo rapalsko in današnjo mejo in za Slovence ni predvidevala izhoda na 

morje. Jugoslovanska delegacija je poleti 1919 po raznih kombinacijah v eni od variant  nanjo 

že pristala, ne pa tudi Italija in drugi dve velesili.  

Pogajanja so propadla, "jadransko vprašanje" je postalo tako zapleteno, da ga na konferenci 

niso mogli rešiti,  povezano je bilo z interesi Italije v Albaniji in Črni Gori in odnosi med 

velesilami nasploh.  Zato naj bi se o mejah dogovorili obe državi sami. Ta dogovor je bil 
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dolgotrajen in mučen, meja je bila 12. novembra 1920 določena z rapalsko pogodbo (Rapallo 

je mondeno turistično središče južno od Genove kjer je bila pogodba podpisana). Italija je z 

njenim podpisom pogojevala priznanje Kraljevine SHS. Razmejitev je potekala po črti Peč-

Jalovec-Triglav-Možic-Porezen-Blegoš- Hotderšica- Planina-Javorniki nad Cerknico-Biška 

gora- Snežnik-Kastav- morje. Italija je dobila Zadar, Cres, Lošinj, Lastovo in Palagružo. Da je 

Kraljevina SHS pristala na  bilateralne pogovore sta bili najbolj zaslužni Velika Britanija in 

Francija, ki sta od poletja 1920 sistematično in koordinirano pritiskali na tedanjega 

predsednika  jugoslovanske vlade  Miljenka Vesnića in zunanjega ministra Trumbića, češ da 

nerešeno Jadransko vprašanje predstavlja nevarnost za evropski mir. Na ta način sta državi 

hoteli dati večjo verodostojnost versajski mirovni konferenci, hkrati pa  izpolniti obljube iz 

Londonskega pakta. Pritisk pa ni zadeval le pogovore ampak tudi vsebino saj sta sugerirali, da 

Jugoslavija pristane na italijansko zahtevo po meji na Snežniku, ki je bila temelj in simbol 

vseh  italijanskih zahtev po t.i. strateški meji (čeprav je bila Italija trikrat številčnejša in 

neprimerno vojaško močnejša od Kraljevine SHS) in v popolnem nasprotju z  obljubljano 

pravico o samoodločbi.  Že ko  je  jugoslovanska delegacija 5. novembra 1920  v Beogradu 

vstopila v Orient Expres, je francoski veleposlanik vstopil v vagon in Trumbiću prebral 

brzojavko francoskega zunanjega ministra, v katerem mu je ta priporočil, da se mora 

vsekakor sporazumeti z italijansko vlado ker je to v jugoslovanskem interesu, sporočil mu je, 

naj ne računa na francosko vlado, ker ima ta zvezane roke z Londonskim paktom. Če do 

dogovora ne bo prišlo, bo imela Italija proste roke da razpolaga z ozemlji iz pakta, saj 

Kraljevina SHS nima več podpore Wilsona, ki je pravkar izgubil volitve. Italijanska zahteva, pa 

da je meja na Snežniku. 

Jugoslovanska delegacija, nastanjena na italijanskem ozemlju  v  slikovitem mestecu Santa 

Margherita Ligure in s slabimi telegrafskimi zvezami z Beogradom, je bila nenehno pod 

italijanskim pritiskom, pa tudi regent Aleksander je hotel sporazum ne glede na ceno. 

Italijanski zunanji minister grof  Carlo Sforza (prej je bil veleposlanik pri srbski vladi na Krfu) je 

prišel odločen, da dobi Snežnik, »ki edini zapira vrata naše hiše«, kot je sporočil italijanskemu 

ambasadorju v Washington (ta je imel nalogo, da pomiri ameriško administracijo, ki pa ji v 

volilnem času za Evropo tako ni bilo več mar). O svojih zahtevah prvem sestanku z 

Jugoslovani 8. novembra v Rapallu je zapisal: »Povedal sem, da ocenjujemo, da smo mi sedaj 

v novem in za nas boljšem položaju; naštel sem naše bistvene točke, to je mejo na Snežniku, 

ozemeljsko kontinuiteto z neodvisno Reko, suverenost nad Zadrom… Z naše strani so bile 
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dane diskretne a jasne aluzije na notranjo in zunanjo politiko, ki nas ne samo obvezuje 

ampak nam tudi omogoča da v primeru neuspeha pogajanj rešimo vprašanje z lastnimi 

sredstvi.«  Sforza je v neuradnem pogovoru Trumbiću še posebej poudaril, da je »Nevoza« 

(Snežnik) za Italijane  postal simbol, da ga vojska ne bo dala za nobeno ceno in da se mu sam 

zaklinja na edinega sina, da se brez Nevoze ne more vrniti v Rim, ker ne bi ostal živ in bi 

moral emigrirati. »Priznam, da Vam je težko, izgubljate še dodatnih 50 00 ljudi preko 

Wilsonove linije, recimo da jih je celo 100 000. Vendar pomislite, kaj dobite: Vašo končno 

mejo, kar pomeni konosoldiranje Vaše države, vaši protidržavni elementi se bodo morali 

temu prilagoditi ker jim bodo posekana krila, dobite naše priznanje Kraljevine SHS, to ni mala 

stvar; rešitev črnogorskega vprašanja v vašem smislu, prijateljsko politiko z naše strani, 

zaradi česar bo italijanska vlada na vaši strani v odnosih z Avstrijo, Madžarsko, Bolgarijo in v 

donavskem vprašanju, to je popoln obrat naše politike Vam v korist, reki boste vi diktirali 

pogoje, ker  je njen trgovski obstoj odvisen od Vas.« Sforza je tudi obljubljal liberalen odnos 

do slovenske in hrvaške manjšine, podoben tistemu do Francozov v Val d' Aosti.  

Italijani so  tako za nekaj praznih političnih gest, ki se niso obdržale niti do Mussolinijevega 

prihoda na oblast, dobili   ne samo tisto, čemur so se bili v zadnji zahtevi na pariški mirovni 

konferenci januarja 1920 že pripravljeni odreči, (okrog 2000 kvadratnih kilometrov več, 

okrog 100 000 ljudi in celotno železnico od Logatca do Reke), ampak tudi precej več, kot bi 

jim šlo po Londonskem paktu. Čeprav je jugoslovanski premier Vesnić obljubljal, da se z novo 

mejo  »Ljubljana ne bo znašla na dometu topov«, se je prav to zgodilo. Sforza je  bil celo 

dovolj zvit, da je potem, ko je dobil vse želeno  dogovor o pristanišču Baros na Sušaku - ta naj 

bi pripadel Kraljevini SHS - podpisal ločeno in tajno, tako da naslednje italijanske vlade ni več 

obvezoval. S tem je jugoslovansko stran hotel prisiliti, da bi pristala na mešani konzorcij v 

Reki in ne bi v Barošu ali kje drugje  gradila lastnega konkurenčnega pristanišča.  

Poleg rapalske pogodbe s katero se je Italija odpovedala Londoskemu paktu, sta državi  

ločeno podpisali še  t.i. »Antihabsburško konvencijo«, s katero naj bi sodelovali pri 

preprečevanju obnovitve monarhije ali ponovnega prihoda Habsburžanov na oblast. To naj bi 

bil neke vrste podaljšek jugoslovansko-češkoslovaškega zavezništva pod pokroviteljstvom 

Francije. Rapalska pogodba  je bila septembra 1923 registirana pri Društvu narodov. Italijani 

so jo v svojem uradnem listu objavili junija 1921. V Kraljevini SHS je bila prvič v uradnem listu 

(Službenih novinah) objavljena 8. decembra 1920, kot začasni zakon pa prav tako junija 1921. 

Zaradi nezadovoljstva in protestov se je oblast hotela izogniti razpravi v skupščini, zato jo je 
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zakonodajni odbor potrdil »v paketu« s številnimi zakoni in uredbami, ko so bili sprejeti med 

dnevom nastanka države (1. decembrom 1918) in dnevom proglasitve vidovdanske ustave 

junija 1921. Ker v petmesečnem roku na zakon (pogodbo) ni nihče dal pripomb, je bila 

avtomatično sprejeta. Dvema daljnovidnima  opozoriloma izven tega konteksta pa se 

zgodovinar ne more izogniti. Ameriški predsednik Wilson je (po Lipuščku) v  novembra 1920, 

v zadnjih  tednih svojega mandata, žalosten zaradi vsebine pogodbe zapisal: »Italija je v 

svojem bistvu absolutno pokvarjena in na drugi strani Jadrana očitno načrtuje novo Alzacijo-

Loreno, ki bo vsebovala seme nove evropske vojne. Če se bo to zgodilo in če bo seme začelo 

kaliti, upam, da se bo Italija podelala v hlače. Absolutno nima vesti. Če pa so Jugoslovani 

podpisali sporazum z Italijani prostovoljno, potem mislim, da jih nismo dolžni braniti pred 

njimi samimi.« Nekdanji slovenski in hrvaški  politični zastopniki z ozemlja, ki je po rapalski 

pogodbi pripadla Italiji, pa so v protestni  izjavi v Beogradu decembra  ugotovili, da je bila 

pogodba sprejeta pod pritiskom, da krši pravico do samoodločbe narodov in da bo uničila 

kulturno, gospodarsko in narodno  življenje ljudi  na teh ozemljih. »Izjavljamo, da ne bo 

trajnega miru in želenega prijateljstva med Jugoslovani in Italijani, dokler se pravici našega 

naroda ne  bo zadostilo z revizijo rapalske pogodbe«, so zapisali na koncu.    

Rapalski pogodbi je sledil sporazum Mussolini - Pašić o priključitvi Reke k Italiji in Sušaka k 

Jugoslaviji (rimska pogodba iz januarja 1924), nato pa še t.i. nettunske konvencije julija 1925, 

ki so med drugim brez obveznosti Italije do hrvatske in slovenske manjšine določala pravice 

italijanske manjšine  v kraljevini SHS.  

 Da bi razumeli, zakaj je Jugoslavija pristala na italijanska izsiljevanja, je treba poznati 

mednarodni položaj  Kraljevine SHS  (Jugoslavije) v tistem času in njeno mednarodno 

politiko. Jugoslovanska zunanja politika  je bila  izraz njenih notranjih protislovij in sporov,  

različnih  interesov in različnega položaja posameznih narodov in njihovih manjšin. Seveda pa 

tudi neprijaznih sosedov z neprikritimi ozemeljskimi  ambicijami.  Slovenci v zunanji politiki 

niso imeli praktično nikakršne vloge, razen tega da so posamezniki bodisi kot izkušeni 

diplomati bodisi zaradi strankarskih kupčij opravljali funkcije ambasadorjev in drugih 

diplomatov. Zunanjo politiko si je v veliki meri prisvojil kralj, ki je tudi skrbel za to, da so  ga 

zunanji ministri obveščali o vsem in izpolnjevali njegova naročila, pri čemer je bil zlasti 

servilen zunanji minister Momčilo Ninčić, medtem ko vlada ni odločala skoraj o ničemer. Po 

podpisih mirovnih sporazumov  na pariški mirovni konferenci in kasneje dogovorov z Italijo, 

ki so bili vsi po vrsti neugodni za Kraljevino SHS, si je zlasti kralj močno prizadeval (celo preko 
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italijanskega dekoraterja Guida Malagole Cappija), da bi uredil odnose z Italijo in sklenil 

dolgoročno pogodbo  o sodelovanju. Protiusluge, ki jih je zahteval so bile ob že podpisanih 

sporazumih več kot skromen: da Italija ne bi podpirala ustaških in drugih protijugoslovanskih 

skupin in da ne bi škodila jugoslovanskim interesom v Albaniji (Mussolini je pomagal  

vzpostaviti albanskega kralja Zogua in to celo kot kralja vseh Albancev (torej tudi tistih na 

Kosovu) in ne kot kralja Albanije. Mussolini se je zgolj igral, njegovo sovražno stališče do 

Jugoslavije je ostalo, »ključ do Jadrana«  in prodor v Srednjo Evropo pa temelj njegove 

politike. Računal je, da bo uboj kralja Aleksandra ali vstaja, ki bi jo dvignili ustaši, razbila 

Jugoslavijo. Aleksander  se z Mussolinijem ni uspel sestati, vse različice sporazuma pa je 

Italija na koncu  zavrnila. Jugoslovanska politika je tako ostala v okvirih tesne odvisnosti od 

Francije in  preko njene politike t.i. Male Antante  podpisano s češkoslovaško in Romunijo  

(uperjene predvsem proti Madžarski)  in poskusov  ustvariti balkanski sporazum. Po štirih 

balkanskih konferencah med leti 1930 - parafiran v Beogradu 4. februarja 1934, podpisale so 

ga Grčija, Romunija, Jugoslavija in Turčija, odprt pa naj bi bil tudi za Bolgarijo (stalno rivalko 

Jugoslavije z obojestranskimi težnjami po ozemlju), in Albanijo. Bolgarija je trdila, da je bil ob 

paktu podpisan tudi tajni dogovor o vojni proti kaćancem in komitom, ki jih je podpirala in o 

delni okupaciji Bolgarije, kar pa ni dokazano.  V zadnjem letu Aleksandrovega življenja in po 

prihodu Hitlerja na oblast je nakazal veliko željo po povezovanju z nacistično Nemčijo, do 

česar je kasneje tudi prišlo. To naj bi poleg gospodarskih interesov   tudi omililo italijanske 

pritiske na Jugoslavijo in izboljšalo odnose, kar se je v drugi polovici tridesetih let tudi 

zgodilo. S  Sovjetsko zvezo Jugoslavija vse do leta 1940 zaradi izrazito protikomunistične 

politike ni  navezala diplomatskih stikov.  

Vse do srede tridesetih let je za jugoslovanske razmere tako veljala ocena, ki jo je  leta 1928 

napisal angleški ambasador: »Beograd je verjetno ena najbolj nemirnih manjših prestolnic v 

Evropi. Redko mine teden, da ne bi prišlo do incidentov, ki nevarno ogrožajo mir na Balkanu. 

Komaj je konec spora z Italijo, že pride do zapletov na bolgarski ali albanski meji, in če je tam 

vse mirno, so napeti odnosi z Madžarsko in Grčijo.«  

To eksplozivno stvarnost pa je z druge strani tudi »delno pogojevalo dejstvo, da je imela 

Kraljevina SHS, takoj za Nemčijo, največ sosedov v vsej Evropi, delno pa so jo povzročale na 

novo začrtane meje, ki niso bile zakoreninjene v zgodovini in so obenem skoraj povsod tekle 

čez etnično mešana področja: na »priključenih ozemljih« je bila zaradi brutalne beograjske 

politike do manjšin temperatura vedno blizu melišča, kar je ustvarjalo ugodna tla za razvoj 
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najrazličnejših ekstremizmov in konfliktov s sosednjimi državami.« (Pirjevec,Čulinović, 

Krizman).  

Primorski Slovenci  

 

Primorsko ozemlje, ki ga je ob koncu vojne zasedla Italija in si ga nato z rapalsko pogodbo 

tudi priključila, se je med vojnama imenovala Julijska krajina (Venezia Giulia). Obsegala je 

Goriško, Trst, Istro in nekdanje avstrijske okraje: idrijskega, postojnskega, ilirskobistriškega in 

trbiškega. Več kot 300 000 Slovencev je prišlo pod Italijo. Po letu 1923 so prej enotno 

upravnopolitično enoto razdelili na posamezne province, tako da Slovenci v nobeni niso imeli 

večine. Ko je bila potegnjena rapalska meja, je ta zelo boleče zarezala v življenje ljudi, saj 

take ločitve niso bili navajeni. Z novo stvarnostjo se je ob meji  začelo donosno tihotapstvo 

ali trabant, kot so ga imenovali. Dobro organizirane in oborožene skupine so preko meje 

pretihotapile vsako noč, včasih pa tudi podnevi po več ton blaga (v Italijo tobak, kavo, čaj , 

moko sladkor, ker je bilo vse to cenejše in žganje, ker je bila žganjekuha v Italiji prepovedana. 

V Jugoslavijo pa so tihotapili manj, predvsem vino, riž in še nekatere izdelke). Skupaj s 

kontrabanti so čez mejo prehajali tudi ljudje, ki so bežali pred fašizmom ali pa so tihotapili 

knjige, propagandni material  orožje, diverzantska sredstva za TIGR in druge slovenske in 

hrvaške organizacije, ki so se na različne načine upirale italijanskemu fašizmu in 

poitaljančevanju. 

Med vojno je bila gospodarsko uničena Goriška, čez katero je potekala soška fronta, nova 

meja pa je pretrgala gospodarske povezave s srednjeevropskim prostorom in to je zlasti 

prizadelo Trst z okolico. Po vojni je prišlo do hude gospodarske krize, nato si je gospodarstvo 

počasi opomoglo, vendar je bilo ves čas labilno in industrijski razvoj nikoli ni dosegel 

predvojne stopnje. Država je vlagala predvsem v infrastrukturo in strateško pomembne 

objekte. Večina gospodarskih panog (rudniki, lesna industrija, predelovalna industrija, 

elektrarne) je bila v lasti Italijanov, prav tako tudi finančni kapital. Slovenci so bili odvisni 

predvsem od kmetijstva, ki pa je bilo razdrobljeno in revno. Kmete so zelo prizadeli tudi 

vojna škoda, posojila, inflacija, menjava denarja, povišani davki, predvsem pa izguba tržišča. 

Vlada si je prizadevala Slovensko Primorje in Istro italijanizirati, s sodelovanjem bank je 

načrtno odkupovala prezadolžena hrvaška in slovenska posestva in naseljevala italijanske 

kolone, kmetje, ki niso mogli odplačati dolgov, pa so se izseljevali. Za časa fašizma se je 
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raznarodovalna politika še stopnjevala, pritiski so se povečali in postali bolj raznovrstni. 

(Obrtna dovoljenja so npr. izdajali samo pod pogojem, če se je lastnik vpisal v fašistično 

stranko.) Slovenska narodna skupnost je do srede tridesetih let izgubila večino že sicer šibke 

ekonomske podlage, ki je bila finančno večinoma zbrana v zadrugah, posojilnicah in 

hranilnicah. Gospodarska kriza in fašistični pritisk sta povzročila množično izseljevanje vseh 

slojev, najprej pa inteligence in uradništva. To je močno spremenilo socialno strukturo, saj so 

Slovenci izgubili skoraj ves srednji sloj. Večina ekonomskih in političnih emigrantov - okrog 70 

000 skupaj Slovencev in Hrvatov, Slovencev naj bi bilo od tega 52 000 - se je izselila v 

Jugoslavijo, 30 000 v Južno Ameriko, nekaj tisoč pa tudi v druge evropske države. (Kacin-

Wohinz-Pirjevec). Približno toliko ljudi, pretežno uradnikov, učiteljev, policajev,  naj bi se v 

Julijsko krajino preselilo iz notranjosti države. Kljub močni emigraciji pa je podeželje ostalo 

slovensko, medtem ko so Italijani obvladovali večja mesta.  

Še pred sklenitvijo rapalske pogodbe so italijanske oblasti izvajale hud pritisk na slovensko 

prebivalstvo: bivše avstroogrske vojake so internirale, pogosti so bili izgoni v Jugoslavijo, 

vojaška sodišča so izrekala visoke kazni za politične prekrške. Zborovanja so bila 

prepovedana, delovala je cenzura, prihajalo je do zaplemb tiska. To je bila deloma tudi 

posledica nemirnih socialnih razmer, porasta delavskega gibanja, ki se je kazalo v množičnih 

manifestacijah in stavkah, spopadih s fašisti in v pričakovanju revolucije. Spomladi 1921 so 

rudarji v raških rudnikih zasedli obrate in ustanovili t. i. Labinsko republiko, ki pa jo je po 

nekaj spopadih zasedla vojska. Upirali so se tudi kmetje. V Marezigah pri Kopru so se s 

kamenjem branili pred fašističnim napadom in štiri fašiste ubili. Temu so sledile represalije in 

sodni procesi. Oblasti so taka dejanja označevale za "slavokomunizem".  

Kot osrednja nacionalna organizacija je že od leta 1874 delovalo društvo Edinost, v katerem 

sta bila oba politična tabora: narodno liberalni in katoliški (po vojni je v njem prevladala 

krščansko - socialna smer). Društvo si je prizadevalo ohraniti jezikovne in šolske pravice in 

obnoviti kulturne in gospodarske ustanove. Leta 1924 sta se obe struji razcepili, oba tabora 

sta se med seboj javno obtoževala in spopadala vse dokler so slovenski časopisi izhajali (do 

leta 1928). Kljub temu pa sta v odnosu do oblasti skušala nastopati enotno, kar velja tudi za 

oba slovenska poslanca v rimskem parlamentu Engelberta Besednjaka (1894-1968) in Josipa 

Vilfana (1878-1955). Oba tabora sta imela organizirano široko mrežo kulturnih društev na 

podeželju. Dokler je bilo možno, sta zastopala pot zakonitosti in lojalnosti do italijanskih 

oblasti, to pa je omogočilo podaljšanje množičnega društvenega življenja in izhajanja tiska še 
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dve leti potem, ko so bili v Italiji vse opozicijske stranke že prepovedane. Konec dvajsetih let 

je precej vodilnih politikov emigriralo ali pa so bili konfinirani, tisti, ki so ostali, pa so bili 

strogo nadzorovani. Dejavnost obeh strank in društev je precej upadla, znova pa je zlasti na 

kulturnem in prosvetnem področju, pretežno v ilegalnih razmerah, oživelo po letu 1932, ko 

so bili z amnestijo izpuščeni mnogi konfiniranci.  

Slovenski socialisti so najprej vstopili v socialistično stranko Italije, nato pa leta 1921 v 

novoustanovljeno KP Italije. Komunistično gibanje sprva nacionalnemu vprašanju ni dajalo 

posebnega poudarka in je poudarjalo predvsem vizijo revolucije, ki da bo rešila tudi druga 

vprašanja, pa tudi sicer je bil njihov vpliv mnogo manjši kot vpliv obeh meščanskih strank. 

Kljub temu so na volitvah leta 1924, predvsem zaradi doslednega antifašizma, dobili dva 

poslanca, eden je bil Slovenec, komunist  Jože Srebrnič (1884- 1944). Sredi dvajsetih let so 

odnos do nacionalnega vprašanja definirali natančneje: menili so, da imajo Slovenci, Hrvati in 

Italijani v Julijski krajini pravico do samoopredelitve, vključno s pravico do odcepitve in 

priključitve h kakšni drugi državi ali ustanovitve samostojne republike. Nacionalno politiko pa 

so italijanski komunisti začrtali šele konec dvajsetih let; leta 1934 je prišlo do podpisa skupne 

deklaracije treh komunističnih partij - italijanske, avstrijske in jugoslovanske o rešitvi 

slovenskega nacionalnega vprašanja. KP v Julijski krajini je delovala ilegalno, vendar le 

izjemoma s terorističnimi akcijami. Njeni člani, organizirani v celice, so trosili listke, pisali 

gesla, širili komunistični tisk, organizirali proteste in demonstracije. Vodstvo je bilo v 

emigraciji, zato so bile ocene razmer često nestvarne, dejavnost pa usmerjena na velike cilje 

(pričakovanje revolucije) in ne na reševanje vsakdanjih potreb ljudi. Precej so bili ločeni od 

podeželja, socialiste in slovenske nacionaliste so imeli za nasprotnike, obenem pa so živeli v 

iluziji, da bo delavski razred postal združevalec slovenskega nacionalnega gibanja. Pogosti so 

bili vdori v organizacijo in aretacije, vendar se je organizacija zlasti po zaslugi mladine uspela 

obdržati.   

Že v začetku dvajsetih let je začelo naraščati fašistično nasilje. Fašisti so v Julijski krajini 

postali najmočnejša politična sila še pred "pohodom na Rim« (28. oktobra 1922). V Trstu je 

bilo fašistično gibanje ustanovljeno aprila 1919, v Gorici pa novembra 1920. Fašizem ni 

priznaval manjšin in je razglašal manjvrednost slovanske rase (parola Slavi - sciavi, to je 

Slovani sužnji). 13. julija 1920 so fašisti požgali slovenski Narodni dom v Trstu, do prevzema 

oblasti pa so s podobnimi akcijami še nadaljevali: požgali so tiskarno časopisov Il Lavoratore 

in Delo, napadli tiskarno Edinosti, na t. i. kazenskih ekspedicijah pa so po mestih in vaseh 
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uničevali šole, delavske in kulturne domove, župnišča. Oblastni organi, vojaška poveljstva in 

karabinjerji so fašiste pri tem odkrito podpirali.  

Raznarodovanje je po fašističnem prevzemu oblasti postalo sistematično. Slovenščina je bila 

odpravljena s sodišč, uradov, javnih napisov in celo nagrobnikov, v letih pred vojno pa je bila 

prepovedana tudi v cerkvi. Krajevna in osebna imena so bila poitalijančena. Okrog 500 

društev, vključno s političnimi, in 450 knjižnic je bilo do leta 1928 razpuščenih, njihovo 

premoženje pa so dobile fašistične organizacije. Podobno se je zgodilo s časopisi. Ves čas 

med obema vojnama so se nekako obdržale le knjige, ki so jih ljudje skrivali in so krožile iz 

rok v roke, primorski pisatelji pa so pisali in izdajali nova dela, kljub zaplembam naklad, 

prepovedim prodaje, policijskim ukrepom proti pisateljem, založnikom in prodajalcem. Po 

letu 1937 (sklenitvi pogodbe o prijateljstvu med Italijo in Jugoslavijo) je slovenski tisk - sicer z 

omejitvami - lahko prihajal čez mejo. Fašisti so si prizadevali poitalijančiti tudi cerkev, v 

katero so slovenski duhovniki prenesli precejšen del prejšnjega društvenega življenja. Cerkve 

so bile edini kraj, kjer so Slovenci lahko javno nastopali, in v njih se je slovenska beseda 

obdržala kljub ukrepom proti duhovnikom, fašističnim vdorom v cerkve, prepovedovanjem 

pridig v slovenščini, razganjanjem pevskih zborov, zaplembam slovenskih molitvenikov. Leta 

1931 je moral odstopiti slovenski goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej (1854-1931), leta 

1936 pa tudi tržaško-koprski škof Luigi Fogar (1882-1971), ker sta ščitila hrvaške in slovenske 

duhovnike in zagotavljala vernikom jezikovne pravice.  

Samo do konca leta 1921 so fašisti v Julijski krajini razdejali 134 poslopij, večinoma kulturnih 

ustanov in šol. Potem, ko so prevzeli oblast, so s t. i. Gentilejevo reformo, imenovano po 

prosvetnem ministru, oktobra 1923 ukinili okrog 400 slovenskih in hrvaških šol. Slovenščina, 

hrvaščina in nemščina so se lahko poučevale na posebno prošnjo staršev, vendar so bile 

dodatne ure ukinjene že leta 1925. Do leta 1927 so vse šole postale italijanske, večino 

učiteljev so odpustili ali upokojili, večina se je nato izselila v Jugoslavijo. Za poitalijančevanje 

in fašizacijo slovenske mladine so ustanovili posebne organizacije, ki so zajemale 

prebivalstvo od vrtca do univerze. Toda Slovenci se niso dali, Engelbert Besednjak je v 

rimskem parlamentu napovedal, da bo vsaka hiša postala šola in vsi starši učitelji.  

Fašizem je pri slovenski narodni skupnosti zaradi nacionalnih nagibov izzval splošen odpor. 

Oblike so bile različne, od spontanih do organiziranih in tudi oboroženih.  

Ilegalni dejavni odpor v Julijski krajini je spodbudila Orjuna, ki je bila sicer izrazito 

unitaristična in centralistična organizacija, vendar je zaradi izgubljenih ozemelj gojila 
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sovraštvo do Italije in fašizma in izvajala teroristične, diverzantske, zastraševalne in druge 

akcije na italijanskem ozemlju. Leta 1924 je poleg organizacij Orjune v Julijski krajini nastala 

tudi narodnorevolucionarna organizacija za Slovence in Hrvate v Julijski krajini TIGR (ime je 

dobila po začetnih črkah Trst, Istra, Gorica, Reka). TIGR je nastal iz želje po radikalnejšem 

odporu in je združeval mladino različnih nazorskih usmeritev. Njegova dejavnost je dejansko 

zaživela leta 1927, ko so ga mladinci iz razpuščenih društev na Nanosu obnovili. Njihov 

namen je bil z nasilnimi akcijami zbuditi pozornost svetovne javnosti, ustrahovati 

organizatorje raznarodovalne politike, Slovence pa spodbujati k uporu in krepiti njihovo 

zaupanje v možnost združitve z matico. Za zgled so jim bili Irci, ki so z nasiljem skušali doseči 

svobodo. S propagando, literaturo, orožjem in razstrelivom so se s pomočjo emigrantov pa 

tudi jugoslovanske vojaške obveščevalne službe oskrbovali iz Jugoslavije. Glavne akcije so 

bile požigi fašističnih otroških vrtcev, šol in drugih ustanov, bilo je tudi nekaj oboroženih 

napadov na oddelke fašistične milice in ustrelitev posameznikov. Proti osumljencem je 

fašistična država organizirala sojenja posebnih sodišč za zaščito države. Prvo večje sojenje je 

bilo leta 1929 v Pulju, tam so obsodili Vladimirja Gortana na smrt z ustrelitvijo (zaradi uboja 

policista), štiri njegove sodelavce pa na trideset let zapora. Po eksploziji v uredništvu 

fašističnega časnika Il Popolo di Trieste februarja 1930 je bila organizacija v glavnem razkrita, 

na tržaškem procesu pa so bili voditelji Borbe (tržaškega dela Tigra) Ferdo Bidovec, Fran 

Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič obsojeni na smrt in takoj naslednjega dne ustreljeni 

v Bazovici. Dvanajst soobtožencev je bilo obsojenih na različne zaporne kazni, dva sta bila 

oproščena. Naslednje leto so v Rimu sodili še tridesetim pripadnikom gibanja in jih šestnajst 

obsodili. Po teh obsodbah je teroristična dejavnost za nekaj let zamrla, oživela pa je znova 

proti koncu tridesetih let, zlasti v pričakovanju vojne med Jugoslavijo in Italijo. Prišlo je tudi 

do poskusa ljudskofrontnega povezovanja - leta 1935 sta KPI za Julijsko krajino in 

narodnorevolucionarno gibanje sklenila akcijski sporazum.  

Narodni revolucionarji so leta 1938 celo načrtovali atentat na Mussolinija v Kobaridu, do 

dejanskih akcij pa je prišlo leta 1940 (požigi skladišč, razstrelitev proge pri Trbižu, sabotaže 

na železnici). Akcije so tigrovci izvajali tudi na avstrijskem Koroškem. Tajna policija je leta 

1940 odkrila več skrivališč orožja in razstreliva, radijski oddajnik in tri tiskarske centre. Zaprli 

so 300 Slovencev in z mučenjem jim je (enako kot leta 1930) uspelo razkriti mrežo. Do 

procesa proti šestdesetim (druge so izpustili) so odlašali in je do njega prišlo že med vojno, 

decembra 1941. Na drugem tržaškem procesu so devet voditeljev (obtožene so razdelili po 
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skupinah na komuniste, narodne revolucionarje in izobražence) obsodili na smrt in jo nad 

petimi tudi izvedli: nad komunistom Pinkom Tomažičem) ter narodnimi revolucionarji 

Viktorjem Bobekom, Ivanom Vadnalom, Simonom Kosom in Ivanom Ivančičem. Drugi 

obtoženci so bili obsojeni na zaporne kazni do trideset let, štiri pa so oprostili. Kljub razbitju 

organiziranega protifašističnega gibanja fašistične oblasti niso mogle preprečiti, da se ne bi 

Primorci množično vključevali v nastajajoče osvobodilno gibanje, ki so ga jemali kot 

nadaljevanje vztrajnega protifašističnega odpora.             

 

Odnos Jugoslavije do manjšine v Italiji je bil protisloven, nenačelen in obremenjen z napetimi 

odnosi med državama. Moralno in materialno je sicer manjšino podpirala, toda ta podpora ni 

bila posledica skrbi za Slovence in Hrvate (ki so bili tudi v Jugoslaviji izpostavljeni 

unitarističnemu pritisku), ampak pa težnje, da izrabi protiitalijanske in iredentistične težnje, 

ki jih je v manjšini zbujala fašistična politika. V nenehnem strahu pred konfliktom in vojno z 

Italijo je popuščala italijanskim zahtevam, z manjšino je občasno tudi skušala kupčevati (npr. 

na račun omejevanja italijanskega vpliva v Albaniji). Italija jo je stalno obtoževala, da podpira 

teroristične organizacije, sovražne Italiji, čeprav je sama to počela mnogo bolj intenzivno in v 

večjem obsegu. V nobeni italijansko- jugoslovanski pogodbi ni bilo členov o zaščiti slovenske 

in hrvatske manjšine. Manjšina je imela predvsem podporo slovenske in hrvaške javnosti ter 

raznih organizacij in društev.  

 Italijanska okupacija Slovenije, italijanska okupacijska politika  

 

Italijanska okupacijska politika med drugo svetovno vojno  je bila sprva milejša od nemške, 

dopuščala je dejavnost kulturnih in prosvetnih ustanov ter nepolitičnih društev, izhajal je 

lahko dvojezični tisk. Dovolili so tudi delovanje ljubljanske univerze, vendar je bila večkrat 

zaprta, veliko študentov so poslali v taborišča, pa tudi sicer so jo  okupacijske oblasti  kmalu 

začele obravnavati kot center protiitalijanstva in  so jo imele za leglo uporništva. V Ljubljano 

se je zateklo tudi precej beguncev z nemškega in madžarskega okupacijskega področja.  

 

Italijani zasedenega ozemlja niso imeli za del nacionalnega italijanskega ozemlja: nacionalno 

mejo so videli nekako tam, kjer so jo dobili po prvi svetovni vojni. Vendar so priključeno 

Ljubljansko pokrajino skušali čimprej fašizirati in skozi fašistični sistem poitalijančiti, tako da 
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bi ne samo formalno z aneksijo, ampak tudi po narodnosti prebivalstva in po kulturi resnično 

postala italijanska. Bili so prepričani v superiornost  italijanske kulture, ki bo hitro prevladala 

nad manjvredno slovensko. K temu naj bi prispevale številne kulturne prireditve, gostovanja 

italijanskih umetnikov, poudarjanje italijanske kulture v medijih,  vpeljevanje italijanskih in 

fašističnih praznikov, pošiljanje Slovencev na študij v italijanska mesta, italijanščina v šolah (v 

upravi in javnosti so dopuščali dvojezičnost),  predvsem pa vpeljevanje fašističnih organizacij 

in korporativnega sistema in naseljevanje Italijanov. Pomembnejše funkcije  v upravnem 

aparatu so postopoma  prevzemali italijanski uradniki, predvsem fašisti.  V vmesnem času,  

do popolne integracije je (naj bi) v  Ljubljanski pokrajini  veljal poseben statut. Njeni 

prebivalci so dobili poseben status (moškim, npr. ni bilo treba služiti vojske), ohranjena pa je 

bila tudi rapalska meja.  

Po priključitvi Ljubljanske pokrajine k Italiji  na osnovi kraljevega ukaza  z dne 3. maja 1941 je 

zbornica fašijev in korporacij  ukaz potrdila 10. junija 1941, zakonodajna komisija za notranje 

zadeve in pravosodje pri senatu pa šele 15. aprila 1943, nato je bil kraljevi ukaz spremenjen v 

zakon. Mussolini je s priključitvijo pohitel zato, ker se je bal, da mu Hitler dodeljenega 

ozemlja ne bi še dodatno skrčil. Zasedeno ozemlje je italijanski okupator po kratkotrajni 

vojaški upravi  preoblikoval  v provinco imenovano Ljubljanska pokrajina (Provinzia di 

Lubiana). Vodil jo je visoki komisar (najprej Emilio Grazioli, za njim Guiseppe Lombrassa in na 

koncu general Riccardo Moizo). 

Ljubljanska pokrajina je bila pravno  formalno ena od italijanskih provinc, dobila pa je 

avtonomijo, ki se je kazala v drugačnem nazivu izvajalca oblasti (visoki komisar in ne prefekt 

kot drugje po Italiji), v dvojezičnosti, v formalnem soupravljanju  s strani sosveta za 

Ljubljansko pokrajino, ki so ga sestavljali slovenski predstavniki in v tem, da prebivalcem 

pokrajine ni bilo treba služiti vojske. Taka politika je (po pisanju italijanskega zunanjega 

ministra grofa Gaelazza Ciana v znanem dnevniku) imela za namen prikazati, da so Italijani 

bolj kulturni in strpni od Nemcev. Šlo je predvsem zato, da so Italijani etnocid nad Slovenci 

načrtovali na daljši rok kot Nemci, prepričani pač v svojo kulturno premoč in moč fašistične 

ideologije. 

Italijani so v glavnem pustili staro jugoslovansko administrativno ureditev. Na čelo okrajnih 

glavarstev so imenovali italijanske ljudi, medtem ko so na nižjih ravneh (občine)  lahko bili 

slovenski župani, le da so morali priseči italijanskemu kralju. Na področju gospodarstva, 

financ, bančništva in zavarovalništva so vzpostavili italijanski fašistični korporativni sistem. 
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Vzporedno s z jugoslovansko upravo so začeli počasi vzpostavljati tudi svojo, vendar je bilo 

zaradi kadrovskih težav v pokrajini več slovenskih kot italijanskih uradnikov. Sosvet za 

Ljubljansko pokrajino, kot najvišji slovenski politični organ, je bil podoben kot v drugih 

italijanskih provincah, le da so ga drugje sestavljali Italijani. Imel je 14 članov, njegova vloga 

pa je bila  v Sloveniji (v nasprotju z drugimi italijanskimi pokrajinami) zgolj simbolična. Vsega 

skupaj je imel pet sej in ni odločal o ničemer pomembnem. Obiskal je sicer Mussolinija in 

papeža, nato so zaradi kritik o kolaboraciji posamezni člani izstopili in sosvet je jeseni 1941 

prenehal delovati. Šele maja 1943 je bil znova obnovljen, deloma z istimi predstavniki, 

vendar se njegov pomen ni povečal. 

Za varnost in mir so poleg vojske skrbele štiri vrste oboroženih oddelkov: policija, orožništvo 

(karabinjerji), finančna straža in obmejna milica (na meji z nemško okupacijsko cono, pa tudi 

na nekdanji rapalski meji, ki so jo ohranili in tako v praksi ločevali Ljubljansko pokrajino od 

Italije). Vse vrste enot so bile italijanske, v orožništvo  in policijo pa so bili vključeni tudi bivši 

jugoslovanski orožniki (od okrog 1350 je bilo 322 slovenskih, še nadaljnjim 204 pa so dajali 

plačo, vendar niso bili na dolžnosti). 

Na področju sodstva se je  v civilno - pravnih razmerjih večinoma ohranila  stara 

jugoslovanska zakonodaja, delovati pa so začela italijanska vojaška sodišča, ki so bila 

pristojna za  izvršena ali nameravana dejanja v škodo italijanske vojske ali njenih oseb. V 

praksi je to pomenilo vse oblike nasprotovanja italijanski okupaciji in pred vojaškim sodiščem 

v Ljubljani je bilo do kapitulacije Italije obravnavanih 13186 oseb, od tega obsojenih 8737.  

Fašistična stranka je uvedla vse vrste organizacij tako kot v Italiji. Člani stranke niso mogli biti 

Slovenci, pač pa le italijanski uradniki, pri šolski  in univerzitetni mladini  in nekaterih ženskih 

organizacijah  ter pri delavskih organizacijah pa so z namenom fašizacije pospešeno 

vključevali Slovence. Na vojaškem področju so po daljšem oklevanju dopustili nastanek t.i. 

Prostovoljne protikomunistične milice (Milizia volontaria antiommunista), ki se je borila proti 

partizanom. 

Stiki med slovenskim in italijanskim protifašističnim gibanjem so bili do kapitulacije Italije 

omejeni predvsem na obe komunistični partiji, ki sta imeli skupen revolucionarni cilj, vendar 

so bili odnosi (zaradi vprašanja "pristojnosti" za ozemlje, pa tudi drugih vzrokov) zelo 

spremenljivi. Italijanska KP je v načelu priznavala pravico Slovencem do samoodločbe, 

vendar naj bi se vprašanje reševalo po vojni. Druge protifašistične skupine so se zavzemale 

za ohranitev rapalskih meja s posebno avtonomijo za Julijsko krajino. Slovenci so zaradi 
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slabih izkušenj zahtevali stvarne ozemeljske opredelitve in so bili nezaupljivi tudi do tistih 

Italijanov, ki so se opredeljevali protifašistično.  

Po kapitulaciji Italije so se razmere spremenile in začelo se je tudi vojaško sodelovanje. Prvo 

italijansko partizansko skupinico so sestavljali bivši italijanski ujetniki, ki so jih že marca 1943 

iz Slovenije poslali v Furlanijo in prostovoljci. Večje enote so nastale po kapitulaciji, nekatere 

so bile v sestavi NOV in POS ali so ji bile operativno podrejene, druge več ali manj 

samostojne; vseh italijanskih borcev je bilo več tisoč. V NOV in POS so se bojevale tudi ruske 

enote in avstrijski bataljon, pa tudi pripadniki drugih narodov;  

Odnosi med  Slovenijo in Italijo po drugi svetovni vojni   

 

Po drugi svetovni vojni se je zadeva spremenila. Italija je bila de facto poraženka, Jugoslavija 

pa zmagovalka, čeprav so Italiji zmagovalke zaradi njenega obrata po kapitulaciji leta 1943 

priznavale status »sobojevnice.«  Nikakor pa je za njeno vlogo v vojni niso nameravale 

nagraditi. Po drugi strani pa se je v času pogajanj za mejo že začela hladna vojna. Zahodni 

zavezniki  so se v svoji politiki gibali nekako med tremi točkami: popraviti mejo (to so bili 

dolžni zaradi protifašističnega boja Primorcev in jugoslovanske pripadnosti protifašistični 

koaliciji); preprečiti, da se sovjetski vpliv ne bi preveč razširil (Jugoslavija je veljala za 

najtesnejšo zaveznico Sovjetske zveze) in da ne bil dobila izhoda na Jadransko morje v 

Tržaškem zalivu (čeprav tudi sicer nobena od vlad ni dala zagotovil  tudi ne kraljevi 

jugoslovanski oblasti, da bi kdaj lahko dobila Trst) in tretjič v Italiji  zagotoviti oblast  desno 

sredinskih meščanskih strank (obstajala je namreč realna  možnost, da oblast prevzame 

levica (komunisti). 

V takih razmerah so zahodne države najprej zahtevale umik Jugoslovanske armade iz Trsta 

na t.i. Morganovo linijo.  Morgan je bil načelnik generalštaba zavezniške vojske za 

Sredozemlje, ki ga je kot poveljnik  sicer vodil fedmaršal Alexander. 9. junija  1945 je 

Jugoslavija popustila (tudi zato, ker Sovjetska zveza ni  hotela tvegati spopada z zahodnimi 

zavezniki) in prišlo je do delitve ozemlja na Cono A Julijske Krajine in Cono B Julijske krajine. 

V razdelitev niso prišle  Beneška Slovenija, Rezija in Kanalska dolina, čeprav je Jugoslavija to 

zahtevala. Tako so bile te pokrajine že vnaprej izločene iz obravnave o novi meji. Cono A 

Julijske krajine  je nadzorovala zavezniška vojaška uprava,  Cono B Julijske krajine pa 

jugoslovanska vojaška uprava. Zahodne zaveznik so pri tej delitvi vodili tudi strateški interesi 
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(želeli so ohraniti pristanišči Pulj in Trst za vojaške operacije in neposredno komunikacijo 

preko Predila do Avstrij)e. Je pa opazna tudi - zlasti Churchillova  načelna nenaklonjenost - da 

se Trst dodeli Jugoslaviji, medtem ko je bil fedmaršal Alexander  zaradi  jugoslovanskega 

prispevka v vojni npr. bolj naklonjen tej ideji po končanju vojaških operacij, a ni imel 

nobenega političnega vpliva. Italija je  vsekakor hotela ohraniti rapalsko mejo ali vsaj doseči 

t.i. Wilsonovo črto iz časa po prvi svetovni vojni, ki je bila rapalski meji najbližja.    

Že na   potsdamski konferenci avgusta 1945 je bil ustanovljen Svet zunanjih ministrov velesil, 

ki naj bi pripravil podlage za mirovne pogodbe, tudi z Italijo. Delo Sveta je bilo v resnici 

pomembnejše kot kasnejša pariška mirovna konferenca, saj njegovih sklepov  na konferenci 

niso bistveno spreminjali. Svet se je prvič sestal 11. septembra 1945 v Londonu. Spomladi 

1946 je določil skupino izvedencev, ki naj bi šla na teren in pripravila predlog za razmejitev 

med Italijo in Jugoslavijo. Jugoslavija  je v tem času  zastopala koncept etnične meje, medtem 

ko je Italija zagovarjala t.i. Wilsonovo linijo iz časa po prvi svetovni vojni. 16. maja se je prvi 

krog pogovorov v Svetu zaključil, 29. julija se je 21 držav zmagovalk prvič sestalo v Parizu 

(italijanske interese je zastopala Brazilija), ki je nadaljevala z delom do 15. oktobra 1946, ko 

je odobrila osnutke petih mirovnih pogodb (z Italijo, Romunijo, Madžarsko, Bolgarijo in 

Finsko).  Svet velesil se je znova sestal v New Yorku  4. novembra in potrdil dosežene 

dogovore, posebno tiste v zvezi s Svobodnim tržaškim ozemljem. Mirovne pogodbe so bile 

podpisane v Parizu 10. februarja 1947, Italija jo je ratificirala 31. julija 1947, veljati je začela 

15. septembra 1974. V tem času so bile tri države (Madžarska, Romunija, Bolgarija) že  v 

celoti pod  sovjetskim vplivom, Finska pa zaradi mejnega položaja v zelo težavnem položaju, 

tako da se je boj med zahodnimi državami in Sovjetsko zvezo skoncentriral na jugoslovansko- 

italijansko mejo. Šlo je torej  v veliki meri za merjenje moči, za prestiž, in Sovjetska zveza je 

zato močno podpirala Jugoslavijo, čeprav je bilo vprašanje meje med Jugoslavijo in Italijo v 

kontekstu svetovne politike  precej nepomembno. Kljub hladni vojni pa   zahodni zavezniki  

na noben način niso hoteli, da bi Italija postala velesila in da bi bila za agresijo v času druge 

svetovne vojne  nagrajena. V Jugoslaviji je bilo v tem času  zelo veliko kritike na zahodno 

politiko, kar je  Titova vlada eksemplarično pokazala s sojenji Mihailoviću in Stepincu, v času 

Pariške mirovne konference sta bili sestreljeni dve ameriški  letal nad Sloveniji, v bližini 

albanske obale pa je na mino naletela britanska ladja, kar so prav tako pripisovali Jugoslaviji. 

Obe strani sta na potek konference skušali vplivati z desetinami knjig in študij  o razmerah v 

Julijski krajini in zgodovinski ter nacionalni upravičenosti, pa tudi z obiski delegacij, ki naj bi 
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udeležencem konference prikazali pravico do spornega ozemlja (eno takih je vodil pisatelj 

France Bevk), kar vse pa  ni imelo velikega vpliva. Bili so razni predlogi, tudi zahteva po 

plebiscitu v Julijski krajini, ki ga je zahteval Molotov. Variante so bile naslednje:  sovjetska se 

je najbolj držala etnične meje in je potekala v bližini nekdanje avstro-ogrsko- italijanske meje 

ali jo ponekod celo presegala. Ameriški in angleški predlog sta se deloma razlikovala, bila pa 

sta najbližje italijanskim zahtevam, Jugoslavija bi dobila le Soško dolino,  meja bi obšla 

celoten tržaški zaliv, presekala Istro in na morje prišla nekje pri Kvarnerju. Italija bi dobila ne 

samo Trst, ampak tudi vso obalo  od Kopra do Pule. Francoski kompromisni  predlog je izhajal 

iz načela etnične ekvidistance (pri čemer ni ločeval med Slovenci in Hrvati). Trst naj bi (po 

jugoslovanskem predlogu) postal sedma jugoslovanska republika, vendar odprto pristanišče, 

bili pa so še drugi predlogi. Na koncu je bila dogovorjena rešitev, ki je bila najbližja francoski 

inačici. Osnova je bila razmejitvena črta med Cono A Julijske krajine, ki je sedaj postala 

italijanska in Cono B Julijske krajine, ki je postala Jugoslovanska.  Jugoslavija pa je iz Cone A 

Julijske krajine dobila še  Kras, Vipavsko dolino do Gorice, dolino Soče do Bovca in Predila. 

Nova razdelitev je bila marsikje neživljenjska in je globoko zarezala v življenje ljudi. Pri kraju 

Miren v bližini Gorice  je npr. presekala pokopališče in so krste z umrlimi dobesedno potiskali 

iz ene države v drugo.  V celoti je Jugoslavija dobila 7328 kvadratnih kilometrov ozemlja, 

Slovenija od tega pa 3982 kvadratna kilometra. Trst  z okolico naj bi postal tamponska 

državica pod jurisdikcijo Združenih narodov (podobno kot Gdansk po prvi svetovni vojni), 

vendar ideja ni zaživela, tako da je bil razdeljena na Cono A Svobodnega tržaškega ozemlja 

(STO) in Cono B STO.  Cona A STO je obsegala mesto Trst, ki je bil narodnostno mešan s 

prevladujočim italijanskim prebivalstvom, Milje (prav tako narodnostno mešane) in  

slovenske občine Devin-Nabrežina, Zgonik, Repentabor in Dolina (skupaj 22 kvadratnih 

kilometrov). Cona B STO je obsegala okraje Koper in Buje (516 kvadratnih kilometrov). Prvo 

cono je upravljala zavezniška vojaška uprava, drugo pa jugoslovanska.230  

                                                      
230 O Pariški mirovni konferenci in njenih posledicah glej: Darovec, Darko ur. Pariška mirovna pogodba, nova 
jugoslovansko-italijanska meja in priključitev Primorske k Sloveniji. Acta Histriae VI, Koper: Znanstveno-
raziskovalno središče Republike Slovenije, 1998, 7-14; Pariška mirovna pogodba. Ljubljana:Ministrstvo za 
zunanje zadeve republike Slovenije, 1997; Gombač, Boris. Slovenija, Italija: od preziranja do priznanja. 
Ljubljana: Debora, 1996;  Troha, Nevenka. Komu Trst: Slovenc in Italijani med dvema državama.  Ljubljana: 
Modrijan, 1999; Kacin Wohinz, Milica, Nevenka Troha ur. Slovensko-italijanski odnosi 1880 - 1956. Poročilo 
slovensko-italijanske komisije, Ljubljana: Nova revija, 2001;  Nečak, Repe. Oris … ; Repe, Božo. »Les Slovènes et 
la question des frontières européennes.« V: Penser les frontières de l'Europe di XIX au XXIe siècle, ur. Gilles 
Pécout, 341-346. Paris: Presses Universitaires de France, 2004.   
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Ob sicer nedvomno velikem dosežku jugoslovanske (in znotraj nje  slovenske) diplomacije na  

pariški mirovni konferenci, pa je ostajalo (in ostaja) odprto zgodovinopisno vprašanje, ali bi 

lahko jugoslovanska stran dobila vsaj Gorico.  Precejšnjo težo nekateri pisci pripisujejo 

ponudbi italijanskega komunističnega voditelja  Palmira Togliattija  Titu leta 1946 v Beogradu 

po katerem naj bi Jugoslavija Trst odstopila Italiji, Gorico pa bi dobila Jugoslavija. Predlog, ki 

sicer v Parizu uradno ni nikoli prišel na mizo (podobno  ponudbo je istega leta  dal Edvardu 

Kardelju v Parizu tudi italijanski politik Pietro Nenni)  je izhajal iz želje, da bi problem meje 

uredili bilateralno, brez posredovanja zaveznikov. Bila je ena od številnih pobud v tistem času 

in ni imela kakšne večje teže,231  ne nazadnje Togliatti tudi ni bil na oblast. Po nekaterih virih 

(angleški  diplomat Neal, ki je bil  tedaj namestnik zunanjega ministra), naj bi bili zahodni 

zavezniki pripravljeni  Gorico odstopiti Jugoslaviji, ker pa ruski zunanji minister Molotov pri 

takem predlogu ni vztrajal, so jo prepustili Italijanom. Kolikor lahko ugotovimo, se je Gorica 

pojavljala v  »paketu« z zahtevo, da bi bilo internacionalizirano le mesto Trst, ne pa tudi 

okolica, kar bi pomenilo, da ne bi bilo neposredne povezave po kopnem med Trstom ( z 

guvernerjem, ki bi ga določili v Združenih narodih) in Italijo. Zavezniki so to seveda zavrnili,  

nato naj bi Molotov  samo pri vprašanju  Gorice ne bi več vztrajal. 

Po določitvi meje  je Italija postala prvo okno v zahodni svet . Meja je zelo boleče zarezala v 

življenje prebivalcev, ki so do tedaj stoletja živeli skupaj. Ponekod je meja šla med hišami, čez 

vrtove ali pa je (kot npr. v kraju Miren) presekala na pol pokopališče (znani so primeri, ko so 

pogrebci, ob provizorični razmejitvi in navzočnosti oboroženih graničarjev krsto dobesedno 

potiskali iz ene države v drugo, da so se od pokojnika lahko poslovili sorodniki na obeh 

straneh meje). Dokler niso bili postavljeni mejniki, so ljudje količke tudi premikali, da bi si na 

tej ali oni strani ohranili košček zemlje. Do srede petdesetih let  so bili prehodi meje redki, 

pravico do njih pa so imeli ljudje, ki so živeli v stometrskem obmejnem pasu in dvolastniki, to 

je ljudje, ki so imeli zemljo na obeh straneh meje. Ti so lahko šli po najkrajši poti na svojo 

njivo, niso pa smeli v večje kraje. Kljub strogemu nadzoru na obeh straneh meje so to počeli 

(na italijanski strani so jih največkrat prepoznavali že po »socialističnih« čevljih ali pa po 

registrskih tablicah na kolesih). Med iznajdljivejšimi tihotapci je znan primer človeka, ki je  

preko meje postavil  skrivno žičnico in z njo uspešno prenašal blago, dokler ga niso odkrili in 

obsodili na dve leti zapora. Obmejni prebivalci so bili prvi kupci zahodnega blaga, ki so ga 

                                                      
231 Jeri, Janko. Tržaško vprašanje po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1991. 
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nato tihotapili v Slovenijo. Skrivali so ga največ v kolesa ali pod obleko, glavni artikli pa so bili 

sladkor, kava, riž, limone, zdravila, milo, fotografski aparati in drugo blago, ki ga je v Sloveniji 

primanjkovalo, modra gajica, ki so jo potrebovali pri vzgoji trte in celo sirkove krtače in 

sirkove metle. V glavnem je pri teh nakupih šlo za blagovno menjavo, v Italijo so tihotapili 

meso, žganje, jajca, maslo (še danes pripovedujejo zgodbo o ženski , ki se ji je pod bluzo 

skrito maslo stopilo in začelo curljati prav na meji).232 Nekateri tihotapci so delali tudi v 

dogovoru s policijo in pomagali oblastem pri nabavi pisarniškega materiala, pisalnih strojev  

in podobno. V prvi polovici petdesetih let so donosen tihotapski posel postajali že tudi modni 

artikli, zlasti t.i. »šuškavci«, to je šumeči dežni plašči iz umetnega materiala. Tvegani 

tihotapski posli so se splačali in marsikdo iz obmejnih krajev si je  v prvih povojnih letih s 

prisluženim denarjem lahko postavil celo hišo. 

Poleti (6. avgusta) 1950 je prišlo do srečanja prebivalcev z obeh strani meje na mejnem 

prehodu v Rožni Dolini. Srečanje naj bi pripomoglo k obnovitvi prijateljskih in sorodnih stikov 

prebivalcev na obeh straneh meje (ti so se preko pisem  sicer tudi že prej dogovarjali za 

inidivdualna srečanja ob meji, tu pa je šlo za množično in organizirano, politično motivirano 

srečanje). Srečanje naj bi se ponovilo naslednjo nedeljo, 13. avgusta, vendar je siloviti val 

množice z jugoslovanske strani mejo podrl, ljudje pa so se do poznih večernih ur razkropili po 

trgovinah Gorice, kjer so v glavnem kupovali metle in sirkove krtače. Dogodek je izzval 

različne komentarje: jugoslovanski tisk je o njem molčal, zamejski je pisal o podrtju krivične 

meje, nacionalistični italijanski pa o »pohodu lačnih«.233 

 Odnosi med  Italijo in Jugoslavijo so ostajali napeti, Italija je vsaj posredno vztrajala pri tezi, 

da ni izgubila suverenosti nad  Svobodnim tržaškim ozemljem.  čeprav sta nekatera vprašanja  

obe državi potopoma skušali rešiti.234 Za razmere po pariški mirovni  konferenci in določitvi 

meje je bila zelo pomembna  situacija v Italiji. Ta je bila  tudi po pariški konferenci zelo 

nestabilne, vlade so se kar naprej menjavale in da bi ZDA in Velika Britanija zagotovili  oblast 

krščanski demokraciji in koalicijskim strankam (ki so nastopale z zahtevami po reviziji pariške 

                                                      
232 Več o tem: Malnič, Andrej. »Topografija spomina na novo mejo.« V: Pariška mirovna pogodba, nova 
jugoslovansko-italijanska meja in priključitev Primorske k Sloveniji. Ur. Darko Darovec, 331-345.  Acta Histriae 
VI, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 1998.  
233 Marušič, Branko. Z zahodnega roba. O ljudeh in dogodkih iztekajočega se stoletja. Gorica: Branko, 1995. 
234 Februarja 1949 je bil v Vidmu podpisan prvi sporazum o maloobmejnem prometu, vendar ga je Jugoslavija 
ratificirala šele leta 1955. Maja  1949 so v Beogradu na temelju pariške mirovne pogodbe  podpisali sporazum o 
odškodnini, ki naj bi jo Jugoslavija izplačala Italiji  za lastnino, ki je pripadla Jugoslaviji (72 milijonov dolarjev), 
decembra 1950 je sledil sporazum o ureditvi medsebojnih finančnih in ekonomskih obveznosti ter še nekaj  
manjših sporazumov (o ribolovu  ipd.)   



176 

 

mirovne pogodbe)  sta  pred volitvami 20. marca 1948 sprejeli (in nato zaradi večje teže 

pritegnili še Francijo) t.i. tripartitno izjavo, namero, da bi celotno STO postavili pod italijansko 

suverenost. Jugoslavija se je na to ostro odzvala, sama izjava pa je bila predvsem politično-

psihološka in na ravni predloga, saj bi sleherna revizija terjala soglasje Sovjetske zveze, ki pa 

na to ni bila pripravljena in je že tedaj tržaško vprašanje pogojevala z rešitvijo avstrijskega 

vprašanja. Mnogo resnejša je bila namera 8. oktobra 1953, da britanska in ameriška vlada 

prepustita upravo Cone A STO Italiji (v tistem času jima je bila namreč  že povsem odveč in 

nepotreben strošek), implicitno pa je to nakazovalo tudi željo, da se potem tudi Cona B STO 

dodeli Italiji ali da se jo vsaj deli. Italija je želela dobiti vsaj  celotno slovensko obalo in 

ozemlje tja do  Savudrije. Italija je sicer že pred tem večkrat izrazila namero, da bi prevzela  

jurisdikcijo nad Cono A STO in njene meje s Cono B STO izkoristila v svojo korist, še pred 

objavo uradnega sporočila vlad ZDAin Velike Britanije pa je čez poletje začela kopičiti 

vojaštvo na meji Italije s  Cone A STO. Tito je nato  na zborovanju  na Okroglici 6. septembra 

1953 pred približno 300 000 ljudmi  (kar je bila že sama po sebi mogočna manifestacija volje 

in pripravljenosti Jugoslavije, da brani ozemlje, ki ga je osvobodila med drugo svetovno 

vojno) predlagal, naj Trst postane mednarodno mesto, njegovo zaledje pa  naj se priključi 

Jugoslaviji. Dokaj odmerjeno je izjavil, da bo Jugoslavija uporabila orožje samo v primeru 

nevarnosti, nikakor pa ne preden se ne prepriča, da je sovražnik napadel jugoslovansko 

področje. Je pa hkrati  tudi namignil, da se italijanskih vojaških groženj Jugoslavija ne boji, saj  

so Jugoslovani Italijane videli že v vseh pozicijah, tako oborožene kot razorožene. 

 Sporočilo britanske in ameriške vlade je izzvalo tržaško krizo, saj je tedaj Italija začela 

stopnjevati grožnje z vojaško silo. Pella, De Gasperijev naslednik na mestu premiera, ki je od 

avgusta 1953 vodil manjšinsko vlado, je javno govoril, da mora Italija »pokazati moč« pri 

reševanju tržaškega vprašanja. Italija je  še bolj intenzivno začela koncentrirati svoje enote 

na meji Cone A STO, del vojne mornarice pa je  poslala v Benetke. Jugoslavija je naslednji 

dan, 9. oktobra v protestni noti vladama Velike Britanije in ZDA  odgovorila z  jasnim 

opozorilom, kakšne bodo posledice, če bo namera uresničena. Sklep obeh vlad je označila za 

enostransko kršitev mirovne pogodbe , zato si Jugoslavija pridržuje pravico, da zaščiti svoje 

interese na tržaškem območju. Morebitno italijansko okupacijo cone A STO bo, v skladu z 

ustanovno listino OZN, ocenila za agresivno dejanje iz uporabila pravico do legitimne 

samoobrambe, vključujoč tudi oboroženo silo. Nato so šli na meje tudi jugoslovanski tanki, 

izvedena je bila delna mobilizacija, Tito je 10. oktobra v Leskovcu  povzel vsebino protestne 
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note: Jugoslavija bo vkorakanje italijanskih čet v Cono A STO imela  za napadalno dejanje in 

bo uporabila vsa sredstva, ki jih predvideva Ustanovna listina OZN, vključujoč tudi vojaško 

silo, o čemer je Jugoslavija obvestila tudi Varnostni svet Združenih narodov. Naslednji dan, v 

Skopju (v tem času so po vsej Jugoslaviji potekale množične manifestacije), je bil  Tito še bolj 

konkreten:« Tisti trenutek, ko bo vstopil v Cono A prvi italijanski vojak, bo tja vkorakala tudi 

naša vojska.«235 Ideološko motivirana jugoslovanska armada, z izkušnjami iz  druge svetovne 

vojne in povprečno starostjo  svojih generalov okrog 30 let, je bila po moči  tedaj tretja ali 

četrta armada v Evropi in  že tudi  dobro oborožena ne samo s sovjetskim pač pa tudi 

ameriškim orožjem. Bila je  zadostna grožnja italijanskim apetitom. 5. decembra 1953  sta  se 

obe strani dogovorili in  umaknili čete z meje. Začela se je diplomatska akcija. Francozi so 

predlagali pogajanja v petero, ki pa sta jih obe strani zavračali. Januarja 1954  je prišlo do 

dogovora, da potekajo najprej pogajanja med Jugoslavijo, ZDA in Veliko Britanijo, zatem pa 

še obeh zahodnih sil z Italijo. V naslednjih mesecih sta se oblikovali dve možnosti razdelitev 

STO: po obstoječi demarkacijski liniji z manjšimi popravki in drugi, po katerem naj bi 

Jugoslavija dobila izhod na morje nekje v bližini Trsta (Škedenj, Žavlje) ali v samem Trstu , 

Italiji pa bi pripadli etnični italijanski otoki v Coni B (torej tudi današnja slovenska obmorska 

mesta Koper, Izola, Piran). Prevladala je prva varianta,ki je bila bolj racionalna saj italijanski 

»otoki« sredi jugoslovanskega ozemlja ne bi imeli smisla niti prihodnosti. Vendar so bila tudi 

tu pogajanj, potem, ko je Italija spoznala, da ne bo dobila obale do Savudrije  za nekaj 

manjših kosov zemlje (predvsem  za Miljske hribe) zelo zagrizena, Italija je večkrat grozila da 

bo pogajanja zapustila. Tedaj pa je bil mednarodni položaj Jugoslavije že precej boljši, ZDA so 

ji bile  relativno naklonjene ( sploh pa v primerjavi s pogajanji po prvi svetovni vojni ko so se 

zavzemale, da Celovška kotlina pripade Avstriji ali na pariški mirovni konferenci leta 1946 s 

prej omenjenimi  neugodnimi predlogi) in nazadnje je bil  5. oktobra 1954 sklenjen dogovor, 

ki je v bistvu določil mejo (čeprav je bil začasen in Italijani so za nekatere dele vse do 

osimskih sporazumov uporabljali izraz demarkacijska črta), zagotovil pa je  (vsaj na papirju) 

tudi pravice manjšin.236  Rešitev tržaškega vprašanja je pozdravila tudi  Sovjetska zveza 

čeprav so pogajanja potekala brez nje, saj je nakazovala, da bo možno rešiti tudi  avstrijsko 

vprašanje. Vse to je vplivalo na uspešen dogovor. 

                                                      
235 Prav tam. 
236 Uradni list SFRJ, 27. oktober 1954: Memorandum o saglasnosti između vlade Italije, Ujedinjene kraljevine, 
Sjedinjenih država i Jugoslavije o  Slobodnoj teritoriji Trsta (skupščina SFRJ je memorandum sprejela dva dni 
pred objavo v uradnem listu, 25. oktobra 1954). 
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Oba mednarodna sporazuma, mirovna pogodba z Italijo in londonski memorandum, sta 

priznavala pravico do izbire državljanstva in v skladu s tem so se prebivalci lahko svobodno 

opredelili za jugoslovansko ali italijansko državljanstvo. Prebivalci jugoslovanskega ozemlja (s 

stalnim prebivališčem do 10. junija 1940 in njihovi otroci) so izgubili italijansko in dobili 

jugoslovansko državljanstvo. Lahko pa so zaprosili (optirali) za italijansko. Ta ponudba je 

veljala za eno leto od uveljavitve mirovne pogodbe, po odločitvi pa so se morali izseliti v 

Italijo. Optiralo je 21 323 ljudi. Razlogi za izselitev so bili politične in ekonomske narave,237 

Italija pa je k izseljevanju svoje državljane na različne načine načrtno vzpodbujala in njihovo 

izselitev predstavljala kot množični beg, čeprav je kasneje to obžalovala, saj je ocenila, da bi ji 

številčno močna manjšina v Sloveniji bolj ustrezala.238 

Jugoslavija je kot celota  z londonskim sporazumom - če upoštevamo tedanje okoliščine 

dobila veliko, Slovenija znotraj tega pa je bila prikrajšana, saj je v Italiji ostalo skoraj izključno 

slovensko prebivalstvo, ne pa Hrvaško, je pa Slovenija z londonskim memorandumom prvič v 

svoji zgodovini dobila neposredni izhod na morje. Z današnjega stališča pa je zanimivo, da se 

je Italija ves čas pogajanj  upirala, da bi Jugoslavija dobila, pa  čeprav samo v komercialno 

uporabo del tržaškega pristanišča (danes pa, kot vemo, luka Koper upravlja z enim od 

pomolov v tržaškem pristanišču)  in je raje pristala na razmejitev, zapisano v londonskem 

memorandumu.  

Po hudih povojnih napetostih zaradi meje, dokončni razdelitvi in potem, ko sta obe državi na 

spornih področjih prevzeli oblast, so se italijansko-jugoslovanski odnosi po letu 1954 močno 

izboljšali in kljub občasnim krizam je meja med obema državama v povojnih desetletjih 

veljala za najbolj odprto mejo med socialističnimi in kapitalističnimi državami.  Vendar je bil 

                                                      
237 Deloma gre že od leta 1943 dalje za beg ljudi, ki so se bali obračunov zaradi fašistične preteklosti. 
Pomembno je bilo gospodarsko vprašanje, saj je bila Istra revna, prebivalci pa so živeli v težkih razmerah, 
industrije je bilo malo. Italijansko meščanstvo je odšlo, ker je bilo pod udarom nove, ljudske oblasti (čeprav je 
tu nacionalizacija imela svoje posebnosti), izobraženci, učitelji, uradniki so odšli zato, ker pač niso imeli več 
prejšnjega monopolnega položaja, izhajajočega iz  dodeljene nacionalne superiornosti s strani italijanske 
države. Del ljudi je šel, ker ni hotel biti pod oblastjo »slavokomunistv«, torej iz nacionalnih in razrednih 
razlogov. Tudi slovenska emigracija s tega področja, to je kakšnih 3000 ljudi ,je  deloma odšla zaradi nestrinjanja 
z novim sistemom, deloma pa iz ekonomskih razlogov. Je pa treba poudariti, da so jugoslovanske oblasti  
skušale izseljevanje zadržati, tudi z zavlačevanjem administrativnih postopkov, italijanske pa so ga spodbujale, 
ker so ga hotele prikazati kot nacionalno čiščenje in posledico komunističnega prevzema  oblasti.  (Več o tem:  
Zagradnik, Maruša. »Odseljevanje in optiranje za italijansko državljanstvo iz dela Primorske, ki je bil z mirovno 
pogodbo priključen k LR Sloveniji.« Acta Histiriae, 1998, 187-202; Troha, Nevenka. »Preselitve v Julijski krajini 
po drugi svetovni vojni.« Prispevki za novejšo zgodovino, 2000/1, 255-268; Volk, Sandi. Istra v Trstu. Naselitev 
istrskih in dalmatinskih ezulov in nacionalna bonifikacija na Tržaškem. Koper: Univerza na Primorskem, 2003. 
238 Več o tem: Troha. »Preselitve v Julijski krajini …«, 255-268; Pupo, Raoul. »Med zgodovino in geografijo. 
Razmišljanja o italijanski vzhodni meji.« Prispevki za novejšo zgodovino (zbornik Milice Kacin Wohinz), 2000/ 1, 
285-299; Volk. Istra v Trstu. 
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Londonski memorandum  le osnovni dogovor, ključen zaradi meje. Ostalo je vprašanje  njene 

»začasnosti«, določitve konkretne meje  na terenu, cele vrste praktičnih vprašanj (pokojnine, 

terjatve, reparacije, prometna vprašanja ipd.), ki so jih reševali postopoma. Seveda pa v prvi 

vrsti vprašanje optantov in njihovega premoženja, pa tudi maloobmejnega prometa in vrste 

drugih vprašanj, povezanih s postopnim odpiranjem meje, tudi odprave viz do česar je prišlo 

leta 1966. 

Slovenska zahodna meja in ekonomsko vprašanje  

 

Meje usodno določajo življenje ljudi, zaradi njih lahko cele pokrajine vzcvetijo ali osiromašijo. 

Trst  s svojim večinsko slovenskim zaledjem je to občutil že po prvi svetovni vojni.  Njegov 

gospodarski vzpon je  izhajal iz danosti srednjeevropskega gospodarskega prostora, s 

katerimi ga je povezala Južna železnica. Ko je to zaledje izgubil, je začel gospodarsko upadati, 

z njim pa tudi širša okolica.  Slovenski gospodarstveniki in politiki si ob koncu prve svetovne 

vojne zaokroženega narodnega gospodarstva brez Trsta in Primorske sploh niso znali 

predstavljati. Dejansko je izguba Trsta za  slovensko gospodarstvo,  zlasti pa  za industrijo, ki 

se je komaj dobro začela razvijati, obenem pa navajati na povsem nove ekonomske razmere 

v novonastali Državi SHS, pomenila  veliko izgubo (dodatno je treba upoštevati, da je tudi  

Reko  kot  drugo  Sloveniji najbližje pristanišče dobila Italija). Brez izhoda na morje tudi v 

mnogo ugodnejših pogojih, kot so  bili v času med obema vojnama  slovensko gospodarstvo  

- gledano dolgoročno - ne bi moglo vzpostaviti dovolj solidne osnove za narodno preživetje. 

Enaka dilema se je Slovencem postavljala ob koncu druge svetovne vojne. Ekonomsko 

vprašanje je bilo v prvi vrsti odvisno od diplomatskih odločitev o razmejitvi, zato enako kot 

pri političnem dogajanju tudi na gospodarskem področju  lahko  v osnovi razberemo tri 

politike: italijansko, slovensko oz. jugoslovansko in zavezniško, in tri  glavna  časovna 

obdobja. Prvo je obdobje tik ob koncu vojne do razmejitve  na cono  A Julijske krajine in 

Cono B Julijske krajine. Drugo  je obdobje od začetka te razdelitve (od beograjskega  

sporazuma, podpisanega maja, oz. devinskega sporazuma,  podpisanega junija 1945) do 

uveljavitve pariške mirovne pogodbe (september 1947). Tretje  je obdobje od  uveljavitve 

pariške mirovne pogodbe  in s tem ustanovitve Cone A Svobodnega tržaškega ozemlja  (STO) 

in Cone B Svobodnega tržaškega ozemlja  do podpisa  spomenice o soglasju oktobra 1954 v 

Londonu.  Po  tem obdobju  sta Italija in  Jugoslavija vsaka na svoji strani usmerjali 
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ekonomsko politiko pač v skladu s svojimi  interesi in vizijami. Z bilateralnimi pogodbami 

(poleg mednarodnih, kot sta mirovna pogodba in spomenica o soglasju) pa  sta postopoma  

reševali nerešena ekonomska vprašanja, ki so zadevala obe strani (nekateri sporazumi so  bili 

sicer sklenjeni še pred letom 1954). Tako  je bilo npr. vprašanje  premoženja oseb, ki so se 

izselile iz Cone B Julijske krajine na italijansko stran  (o tem je bilo od leta 1947 do 1983 

sklenjenih več splošnih in sedem posebnih sporazumov), vračanje premoženja, ki ga je Italija 

odnesla z ozemlja Jugoslavije in STO po 3. 9. 1943, plačilo nacionaliziranega premoženja, 

vprašanje vračanja premoženja slovenski manjšini, ki ga je izgubila v času  med obema 

vojnama, in še nekatera druga vprašanja (Gombač, 1996). 

Skladno z reševanjem  ekonomskih in  političnih vprašanj med obema državama se je 

postopoma odpirala tudi meja. Že podpis sporazuma o obmejnem prometu leta 1955 

(Videmski sporazum) je spodbudil pretok ljudi, blaga in idej na regionalni ravni,  Osimskih 

sporazumi, sklenjeni dve desetletji kasneje (1975),  pa so jugoslovansko - italijansko mejo 

naredili za najbolj odprto mejo med kako socialistično in kapitalistično državo v Evropi . 

V prvem obdobju, ko je Trst in  velik del Julijske krajine zasedala jugoslovanska vojska ter  so 

oblast prevzeli organi narodne oblasti,  o  načrtnejši gospodarski politiki ne moremo govoriti. 

Po  osvoboditvi Trsta in Julijske krajine so organi osvobodilnih sil v važnejša industrijska 

podjetja postavili svoje delegate, med jugoslovansko vlado in posameznimi podjetji pa so 

bile sklenjene pogodbe. Prevzeli so tudi pomorsko in pristaniško upravo vključno z luško 

kapetanijo. Preskrbo je vodil odsek za trgovino in preskrbo pri Pokrajinskem 

narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko primorje in Trst  (PNOO).  Popisali so živež, del 

zalog prepustili tržaški provinci, del pa poslali v Gorico, Reko, Pulo in Ljubljano. V italijanska 

prehrambena podjetja so prav tako postavili delegate, ki naj bi tam ostali,  dokler se status  

teh podjetij dokončno ne reši.  Na finančnem področju je bila ustanovljena podružnica 

Denarnega zavoda  za Slovenijo v Trstu , obstoječe finančne  in fiskalne organizacije so tudi 

dobile delegate PNOO. Prometni odsek PNOO je prevzel prejšnje italijanske prometne urade 

in začel nadzorovati promet,  pošta je dobila delagata PNOO, železnice pa  je prevzela 

delegacija Jugoslovanskih državnih železnic. Podoben postopek je veljal tudi za druge 

gospodarske organizacije (uradi za javna dela, zadruge, kmetijski uradi).  Radio je bil 

organiziran po načelu dvojezičnosti.  V  slabem mesecu in pol, kolikor so slovenske oz. 

jugoslovanske oblasti kontrolirale ozemlje, kaj več kot sprotnih  ukrepov za zagotovitev 

preskrbe in prometa niso utegnile storiti.  
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13. julija 1945 sta v  razdeljeni Julijski krajini  začeli delovati dve upravi. V coni A Julijske 

krajine je oblast prevzela zavezniška uprava (ZVU), ki je takoj ukinila vse delegate PNOO in 

tudi v gospodarstvu začela uvajati staro italijansko upravo.239 Iz poročil gospodarsko politične 

komisije  PNOO je razvidno, da zavezniška uprava v Coni A Julijske krajine ni storila kaj dosti 

za oživitev  gospodarstva. Izjema je bilo le popravilo pristaniških naprav v Trstu, ki jih je 

potrebovala za svoje potrebe in dovažanje pomoči Unnre in drugih mednarodnih 

organizacij.240  Slovenska stran, ki je  s filigransko natančnostjo spremljala in analizirala 

delovanje zavezniške vojaške uprave, ji je v številnih poročilih in časopisnih zapisih očitala 

veliko potratnost s  katero da predvsem vzdržuje in še širi stari italijanski aparat (v  njem so 

sedeli mnogi bivši fašistični funkcionarji), namesto  da bi imela pred sabo imela 

dolgoročnejšo vizijo gospodarskega razvoja. Jugoslovanska država je v tem času skušala 

doseči, da bi Trst postal svobodno pristanišče (pobuda je prišla v javnost z uradno izjavo 

londonskega veleposlaništva FLRJ 26. septembra 1946). Predlog so podpirale  slovenske in 

italijanske Jugoslaviji naklonjene politične sile v Julijski krajini, ki so se zavzemale za to, da bi  

bilo širše ozemlje v lasti  in pod suverenostjo FLRJ, samo pristanišče pa pod mednarodno 

upravo.  Mednarodno upravo naj bi  po njihovem mnenju sestavljale Jugoslavija (štirje 

glasovi v upravnem odboru), Češkoslovaška (trije glasovi), Avstrija ( trije glasovi), Madžarska 

(en glas), Poljska (en glas) in Italija (en glas).241  Predloga  zahodne velesile iz vrste  ideoloških 

in strateških razlogov niso podprle.   

Slovenska oz. jugoslovanska stran je svojo ekonomsko politiko v  času obstoja  Cone A 

Julijske krajine osredotočila na  dokazovanje, da je za preživetje Trsta in Julijske krajine nujna 

čim tesnejša povezava   s srednjeevropskim zaledjem, zlasti jugoslovansko industrijo, ki bi 

omogočila oživitev omrtvičenega tržaškega gospodarstva.  Prizadevala si je tudi, da bi 

Jugoslavija izpodrinila Italijo pri preskrbovanju Cone A  Julijske krajine. Skušala   je povezati 

slovenske in Jugoslaviji naklonjene  italijanske gospodarstvenike  v raznih združenjih in 

zbornicah. Organizirala je  razne akcije s socialnim ozadjem proti pristranski Zavezniški  

                                                      
239 ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla 6 - p, k in 12, 13 a:  Pregled najvažnejših ukrepov naših in 
zavezniških proti nam uperjenih ukrepov na gospodarskem polju, Trst, 1. marec 1946, Pokrajinski 
narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje in Trst, gospodarsko-politična komisija. 
240 ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla 11b, 11c: Podatki o event. investicijah v coni A s strani 
zaveznikov, gospodarsko - politična komisija pri PNOO, Trst, 8. aprila 1946. 
241 ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla 9, 10 a, 10 b: Anketa o vprašanju internacionalizacije tržaškega 
pristanišča, brez datuma. 
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vojaški upravi, ki je favorizirala italijansko stran, in skušala krepiti šibke slovenske ekonomske 

pozicije, ki jim je korenine spodjedel fašizem.   

Italijanska stran si je na mednarodnem prizorišču v dveh letih obstoja obeh con zlasti 

prizadevala za mednarodno utrditev svojih pozicij in poudarjanje pomena Trsta in Julijske 

krajine kot mejnih branikov pred prodorom komunizma , kar naj bi bil poleg »zgodovinskih« 

razlogov glavni adut v prepričevanju zahodnih zaveznikov, da bi ozemlje moralo pripasti 

Italiji. Italijanska vlada je morala financirati delovanje Zavezniške vojaške uprave, sicer pa je 

ozemlje bolj ali manj načrtno pustila  životariti, kar  so ji očitali tako lokalni gospodarstveniki 

kot časopisje.  Ladje nekdanjega tržaškega ladjevja je  povečini registrirala v drugih 

pristaniščih ter spodbujala razvoj drugih italijanskih pristanišč, zlasti Benetk. Gospodarsko  

obubožani Trst naj bi bil dokaz, da brez Italije ne more živeti. Seveda je pri tem šlo tudi za 

objektivne razloge: italijanski kapital se še ni opomogel od vojne in tudi ni imel velikega 

interesa  za vlaganje  na ozemlju, katerega usoda je bila nejasna, odrezanost od  

srednjeevropskega zaledja pa  v času hladne vojne tako ali tako ni ponujala  realne  

gospodarske perspektive. Tržaško gospodarstvo je bilo prezadolženo,  nekdaj mogočne 

tržaške banke  pa so konec štiridestih let  po zavezniških poročilih  mesečno povprečno 

dolgovale 1500 milijonov lir. 

Zavezniška vojaška uprava  je ozemlje  cone upravljala po starih italijanskih (fašističnih) 

zakonih, svojo funkcijo pa je videla predvsem v krotenju »plemenskih« (kot so jih označevali) 

in ideoloških strasti , zagotavljanju  minimalnega socialnega miru,  osnovni preskrbi  

prebivalstva in preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Cono A  je videla kot »del 

italijanskega gospodarstva«  in je omogočala, da območje sodeluje tudi v  italijanski 

mednarodni trgovini.  Strogo  finančno kontrolo pa je vpeljala na mejah  Morganove linije 

(osebna prehodi so bili za prebivalce cone B Julijske krajine sicer možni zgolj z osebnimi 

izkaznicami). Iz  poročil, ki jih  je uprava pošiljala vladama velike Britanije in ZDA je razvidno , 

da  je zavezniška vojaška uprava v  bližnji perspektivi Cono A Julijske krajine videla kot del 

Italije in  je temu ustrezno tudi uravnavala svojo politiko in gospodarske ukrepe. 

V Coni B Julijske krajine  je oblast  sicer formalno prevzela jugoslovanska vojaška uprava 

(VUJA), dejansko pa je življenje ob sodelovanju z njo uravnavalo  poverjeništvo PNOO, ki si je 

prizadevalo oživiti gospodarstvo in ga čim bolj povezati s Slovenijo in Jugoslavijo.242  

                                                      
242  O političnih razmerah v  Coni B Julijske krajine glej: Troha, Nevenka. »Oris položaja v koprskem okraju cone 
B Julijske krajine v letih 1945 -1947.« Prispevki za novejšo zgodovino, 1996/1-2, 67-93. 
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Postopoma je bil  v coni vzpostavljen poseben pravni red.243  Gospodarske vezi s Cono A 

Julijske krajine so bile  (z izjemo nakupov) šibke. Zaradi velikega odliva lir v Cono A  Julijske 

krajine je oktobra 1945 Gospodarska banka za Istro, Reko in  Slovensko Primorje  (Istrska 

banka) izdala poseben denar, t.i. jugoliro (Istrska banka je po nalogu Vuje tudi sicer prevzela 

vso finančno in kreditno politiko). Temu so se upirali zlasti italijanski podjetniki, ki so ozemlje 

šteli za italijansko, jugoslovansko upravo pa za začasno. Organizirali so stavke in 

demonstracije, na protistavkovnem zboru v Kopru, ki so ga organizirale slovenske politične 

organizacije pa je prišlo do spopadov in žrtev. Večja industrijska podjetja v lasti tujih 

državljanov so prišla pod sekvester, prav tako italijanska državna podjetja. Vendar so bile 

oblasti pri  vpeljevanju sekvestra zelo previdne in so jih utemeljevale na podlagi 

mednarodnih določil. Privatna lastnina je bila zaščitena,  v posamičnih primerih so dovolili 

rekvizicije, drugih posegov vanjo pa ne.244 Konfiskacija fašistične  imovine je bila izvršena na 

podlagi posebnih odlokov, ki sta jih  18. septrembra1946 izdala Pokrajinski 

narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Oblastni narodnoosvobodilni odbor za 

Istro. Odlok je bil nato dopolnjen 29. novembra 1946 in je zajemal lastnino fašistov in 

kolaboracionistov ter imovino fašističnih društev in ustanov.245 Ta imovina je prišla v sklada 

za pomoč žrtvam fašizma, ki je deloval do 23. marca 1950, ko so imovino razdelili krajevnim 

narodnim odborom.  Nekaj podjetij je bilo februarja 1947 evakuiranih v Jugoslavijo, vendar 

so bila plačana.246  

Tam, kjer so  še obstajali kolonatski odnosi (na Koprskem) so jih oblasti ukinile, zemljo pa 

razdelile bivšim kolonom.247  Ljudska oblast je skušala porušeno gospodarstvo čim  prej 

okrepiti, vzpostaviti trgovsko in preskrbovalno mrežo ter prometno infrastrukturo. 248  Zaradi 

mednarodnih pravnih določb pa  oblasti  na splošno  do pariške mirovne pogodbe niso  

izvajale konfiskacije, nacionalizacije in agrarne reforme. Večja podjetja so bila v lasti 

                                                      
243 PAK [Pokrajinski arhiv Koper]. Okrajni LO Koper, škatla 1366: Pravna in politična osnova pravnega reda v coni 
B.  
244 PAK. Vojaška uprava JA, škatla 2: Poročilo ministrstvu za zunanje zadeve v Beograd z naslovom »Dostavljamo 
Vam izveštaj po pitanjima navedenim u Aide-memoire poslanika R.I.  Martini-a. Brez datuma in podpisa.  
245 PAK. Vojaška uprava JA, škatla 2: Najvažnija imovinsko-pravna pitanja koja su se rješavala u zoni »B«. 
246 PAK. Vojaška uprava JA, škatla 2: Imovinsko-pravne obveze Italije do cone B in pomoč ter imovinsko-pravni 
odnosi Jugoslavije glede na teritorij. Koper, 13. marec 1952. 
247 Kolonski odnosi so bili  v koprskem okraju spremenjeni v zakupne z odredbo o odpravi kolonata 1. julija 
1946. Odredba, ki jo je sprejel okrajni izvršilni narodnoosvobodilni odbor za koprski okraj, se je dejansko 
uporabljala v celotnem Istrskem okrožju. Dokončno je bil kolonat ukinjen leta 1947. Več o tem glej: Čepič, 
Zdenko. Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji 1945 -1948. Maribor: Obzorja, 1995, 169 - 178. 
248 Perovšek, France. Moja resnica. Dop. izdaja, Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, Koper: Artis, 
1997, 27 - 41. 
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italijanskih delniških družb. Tam, kjer so se lastniki ali upravniki izselili, je upravljanje prevzela 

komisija za upravo narodne imovine -  KUNI (kasneje so jih prevzeli gospodarski odseki pri 

PNOO), ki pa je pozivala lastnike naj se vrnejo in prevzamejo podjetja.  Po pariški mirovni 

pogodbi  in priključitvi k Jugoslaviji so v Coni B začeli uvajati enake ukrepe kot drugod po 

državi, tako da se nacionalizacija leta 1948 npr. že ni več razlikovala od nacionalizacije 

drugod po Sloveniji (z izjemo podjetij, katerih lastniki so se opredelili za italijansko 

državljanstvo in s tem prešli pod zaščitna določila  za optante, ki jih je zagotavljala pariška 

mirovna pogodba).249 

Po uveljavitvi pariške mirovne pogodbe  je ostalo odprto vprašanje Svobodnega tržaškega 

ozemlja (STO). V Coni B  STO je najprej prevladovalo prepričanje, da bo državica zares 

zaživela, zato so skušali vzpostaviti čim močnejšo gospodarsko infrastrukturo, ki bi bila  

zmožna sprejeti izziv kapitalističnega gospodarstva, vendar tako, da bi vsaj v 

najpomembnejših vejah prevladovalo državno lastništvo.  Ko je  vedno bolj kazalo, da  s 

skupnim guvernerjem ne bo nič in bo treba STO razdeliti, se je spremenila tudi politika. 

Slovenske  oblasti so  skušale  cono B STO čim bolj integrirati v slovenski gospodarski prostor 

ter ji  omogočiti hiter razvoj. Eden prvih ukrepov je bila monetarna unija z Jugoslavijo. Glede 

gospodarske politike  ter celo bodoče usode Cone B STO  pa je  - vsaj po nekaterih 

pričevanjih  - prihajalo tudi do različnih pogledov lokalnih oblasti v Kopru, slovenskih oblasti v 

Ljubljani in centralnih oblasti v Beogradu.  Zvezne oblasti  naj bi bile pod težo spora z 

Informbirojem  nekaj časa celo  pripravljene na poravnavo z Italijo tako, da bi ji odstopile 

Koper in še nekatera ozemlja v zameno za izhod na morje in rafinerijo  v Žavljah  pri Trstu. To 

zamisel naj bi kasneje opustile.  Cono B  je Beograd  v investicijski politiki upošteval enako 

kot republike in je bil  pripravljen neposredno financirati nekatere infrastrukturne objekte  

(npr. cestno in železniško progo Koper - Kozina). Slovenske oblasti so temu iz načelnih 

razlogov nasprotovale, ker so se zavzemale za decentralizacijo in hotele same prevzeti skrb 

za gospodarski razvoj na celotnem slovenskem ozemlju.250    

Po določilih mirovne pogodbe je bila  Italija dolžna  na ozemlju STO prepustiti državna 

podjetja brez odškodnine, tako da je v državno last STO prešlo nekaj podjetij, med njimi tudi 

soline. Nacionalizacija se  v coni B STO ni izvajala, zato je bilo lastništvo različno:  delniške 

                                                      
249 Zagradnik, Maruška. »Nacionalizacija industrijskih podjetij v Slovenskem primorju in slovenski Istri.« Viri, 
1992/5, 151 - 154 in Prinčič, Jože. Nacionalizacija na ozemlju LR Slovenije 1945-1963. Novo mesto: Dolenjska 
založba, 1994, 71. 
250 Perovšek. Moja resnica, 168 - 171. 
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družbe katerih glavni lastnik je bila Gospodarska banka za Istro, Reko in Slovensko primorje, 

privatna podjetja katerih lastniki so bili odsotni ,in privatna podjetja z  navzočimi lastniki . 

Podjetja pa so bila vodena na centralistični način  po vzoru jugoslovanskega 

administrativnega upravljanja z gospodarstvom. Bila so pod nadzorom istrskega okrožnega 

ljudskega odbora. Po priključitvi Cone B STO k Jugoslaviji leta 1954 je jugoslovanska zvezna 

vlada  vpeljala  jugoslovansko zakonodajo, le nacionalizacija se je izvajala s časovnim 

zamikom.251 Predvsem pa se je slovenska politika osredotočila  v gradnjo Kopra kot  

nadomestnega pristanišča za Trst in v  gradnjo prometne infrastrukture, ki naj bi nastajajoče 

pristanišče povezalo z notranjostjo, ter v razvoj slovenske mornarice. 

V coni A STO  je general T.S. Airey še naprej vodil enako politiko kot prej v Coni A Julijske 

krajine. Pri Zavezniški vojaški upravi so delovale gospodarske misije iz Jugoslavije, Italije in 

Cone B STO, ki naj bi upravi pomagale urejati gospodarske probleme. Italijanski strani je ZVU 

prepustila upravo železnic, poštne službe in telekomunikacij ter podaljšala vse trgovske in 

druge pogodbe. Jugoslovanska  stran si je sprva prizadevala, da bi dosegla enoten 

gospodarski prostor , kar je bilo v nasprotju s stališči ZVU, ki je hotelo dve ločeni gospodarski 

enoti.252   Zaradi padca trgovine in industrije se je ZVU srečevala z veliko brezposelnostjo  (od 

okrog 300 000 (100 000 delazmožnih)  prebivalcev  Cone A STO je bilo brezposelnih med 25 

in 30 000. Zavezniki so problem reševali z javnimi deli in socialnimi podporami pa tudi 

zaposlovanjem ljudi v upravi, čeprav jih dejansko niso rabili. Dolgoročne ekonomske politike 

niso niti načrtovali, to naj bi bila formalno gledano  naloga nove vlade STO. Dejansko pa je 

uprava skušala Cono A STO čim tesneje povezati z Italijo . Tu ni šlo zgolj za pragmatizem 

(italijanska vlada je ZVU vzdrževala), pač pa tudi za prepričanje, da bosta obe coni pripadli 

Italiji. Zato je ZVU  izvajala italijanske monetarne in druge predpise . General Airey je precej 

prispeval k t.i. tristranski izjavi Francije , Velike Britanije in ZDA z dne 20.3. 1948 v kateri so 

predlagale, naj se celotno ozemlje STO vrne pod italijansko suverenost.  Slovenska stran je 

taki politiki nasprotovala in skušala tržaško gospodarstvo ločiti od italijanskega.  Veliko 

nevarnost je iz ideoloških razlogov videla v izdatni pomoči, ki jo je Italija dobivala iz 

                                                      
251 Zagradnik. »Nacionalizacija industrijskih podjetij …«, 153 - 154. 
252 ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla 6 p, k, 12, 13 a: Poročilo o upravi anglo-ameriškega področja 
Svobodnega tržaškega ozemlja od 15. septembra do 31. decembra 1947, sestavil generalni major T.S. Airey , 
poveljnik anglo-ameriškega področja  Svobodnega tržaškega ozemlja. 
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Marshallovim načrta.  »Uničujoče posledice«  Marshalovega načrta naj bi se preko Italije 

prenašale v STO.253  

 Dokler je še obstajalo upanje, da bo STO zaživel , so na podlagi  natančnih analiz razmer 

organi in komisije slovenskih političnih organizacij izdelovali gospodarske  in finančne načrte. 

Strokovnjaki v  odseku za izvedence štirih velesil  so zasnovali gospodarsko in  finančno 

strukturo STO, ki je temeljila na razvoju pristanišča, njegovi povezavi z zaledjem,  na razvoju 

industrije, deloma tudi turizma ter na bančništvu in zavarovalništvu. Slovenski politiki in 

gospodarstveniki so načrtovali, da bodo v  STO, ko bo ta zaživel kot država, podpirali 

samostojno gospodarsko politiko  po načelu gospodarske neodvisnosti, obenem pa si 

prizadevali za čim tesnejšo povezavo z Jugoslavijo. Večina strateško pomembne industrije naj 

bi ostala v državni lasti , manjša pa v privatni.  V etatizaciji  gospodarstva so načrtovalci videli 

edino možnost za borbo z angloameriškim kapitalom in obenem za »razbijanje italijanskega 

tabora«, s čimer naj bi ločili »srednji, uradniški in malomeščanski sloj od italijanskega 

velekapitala.«254  Največ težav pri zagotavljanju take politike so pisci načrta videli na 

področju bančništva in zavarovalništva kjer je prevladoval italijanski in tuji kapital. V smislu 

take politike je  slovenska stran pripravila tudi načrt ustave STO.255   Zbrala je podatke o 

slovenskih oz. jugoslovanskih lastnikih kapitala v  Coni A STO.  Izhajajoč iz ugotovitve, da so 

gospodarske pozicije Slovencev v bodočem STO zelo šibke, je glavni  načrtovalec in 

usmerjevalec slovenske tržaške politike  Boris Kraigher  že več mesecev pred podpisom 

pariške mirovne pogodbe izdelal načrt   slovenskega gospodarskega prodora  v bodočo 

svobodno tržaško cono. Slovenska stran naj bi nakupila primerne objekte in ustanovila 

gospodarska podjetja v oblikah, kakršne bi dopuščal statut bodoče državice. Med nujnimi 

institucijami bi morala biti banka z najmanj 200  milijoni lir kapitala in  ladijska družba, pa 

tudi prevozna, špedicijska , turistična in druga podjetja. Za začetek investicij bi bilo treba 

zbrati 100 milijonov lir, kar naj bi dobili zlasti iz  sredstev obstoječih slovenskih  trgovskih 

družb CENTROPROM- a v Trstu  in  UIVOD - a (uvozno-izvozne družbe).256 

  

                                                      
253 ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla 9c, 9e: Koncept ocene gospodarskega položaja, osnutek, 6.3. 
1948, brez podpisa. 
254  ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla  11b, 11c: Gospodarska  in finančna struktura STO, Odsek za 
izvedence štirih velesil, brez datuma. 
255 ARS. Dislocirana enota I, fond Borisa Kraigherja 30/2: Ustava svobodnega tržaškega ozemlja. 
256 ARS. Dislocirana enota I, fond Borisa Kraigherja 30/2: Gospodarska penetracija v tržaško svobodno cono, 
brez datuma in podpisa s priloženo depešo  UDB-e (30.7. 1946 Borisu Kraigherju, da se Kardelj strinja z 
ekonomskim načrtom in pravi, da je treba takoj pristopiti k njegovi realizaciji. 
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Še pred koncem štiridesetih let je postalo popolnoma jasno, da s Svobodnim tržaškim 

ozemljem kot samostojno državo ne bo nič. Slovenska stran je zato  gospodarsko strategijo 

prilagodila novim razmeram in  skušala zagotoviti vsaj ekonomsko osnovo Slovencem, 

živečim v Coni  A STO. Za eno važnejših nalog je imela ustanovitev  slovenske  finančne 

ustanove (banke ali kreditnega zavoda) s kar najobsežnejšimi možnostmi poslovanja.  

Prizadevanja za ustanovitev banke so se začela leta 1952, načelno soglasje pa je ZVU izdala  

tik pred svojim koncem, oktobra 1954.257  Da je banka oz. kreditni zavod  (sprva omejen  le 

na posle v Italiji) zaživel, je trajalo še nekaj časa. Še dalj pa, da  si je slovenska manjšina z 

lastnimi močmi in pomočjo matice  ponovno ustvarila gospodarsko osnovo . Njen položaj 

(vključno z vprašanjem med obema vojnama izgubljenega premoženja) naj bi se reševala v 

sklopu globalne zaščite slovenske manjšine v Italiji, kot je to določal londonski 

memorandum.  Ta vprašanja so bila rešena le deloma, saj -  kot vemo -  zakona o globalni 

zaščiti Slovenci v  Italiji še niso dočakali.  V zadnjih letih  gospodarsko osnovo slovenskih 

zamejcev, ki so si jo s trudom znova pridobili v preteklih desetletjih, pretresajo  precejšnje 

težave. Za to svoj delež odgovornosti  nosi tudi Slovenija, saj po osamosvojitvi  iz  različnih 

razlogov - med  njimi brezbrižnost in  notranje politične razprtije niso ravno na zadnjem 

mestu -  ni znala  oblikovati celovite politike do svoje manjšine. 

Italija  je takoj po prevzemu Cone A STO  spremenila politiko  omejevanja Trsta na 

provincialno središče.   Pristanišču je priskrbela  pomembne mednarodne posle (leta 1961 je 

že imelo promet v višini 5 200 000 ton) ter vanj investirala velika sredstva ( ta so  leta 1958, 

torej štiri leta po priključitvi k Italiji, dosegla letno vsoto 45 milijard lir). Po dohodku je bil Trst 

v začetku šestdesetih let  na petem mestu, takoj za najbolj razvitimi italijanskimi 

industrijskimi mesti. 258  Toda stare slave ne Trst in ne njegovo zaledje v  kasnejših desetletjih 

nista več doživela. Niso je prinesle ne državne subvencije in ne množice jugoslovanskih 

kupcev, ki so se  v  hlastanju po cenenem blagu zgrinjali na Ponterosso. Slovenija si je 

zgradila svoje pristanišče  v Kopru in  je Trstu  (v sočasni konkurenci z Reko) vzela velik del 

nekdanje srednjeevropske vloge. Meja - čeprav  postopoma znova odprta -  ter ideološka in 

nacionalna nasprotja so  v ekonomsko življenje zarezala  globoke sledi.  Skupnega 

                                                      
257 ARS. Fond SZDL, AE 21610 – 2612: Office of the Military Governor British-United States Zone, Free Territory 
of Trieste, 15. oktober 1945, pismo dr. Francu Tončiču. 
258 Napisano na osnovi  naslednjih virov: ARS. Fond SZDL, škatla  1067, AE 21610 – 2612: Komisija za narodne 
manjšine GO SZDL Slovenije: Nekateri elementi položaja slovenske narodne manjšine v italiji v letu 1961, 
februar 1962. 
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ekonomskega prostora , značilnega za devetnajsto stoletje, v  dvajsetem  ni bilo več  mogoče 

popolnoma sestaviti skupaj. Ali bo  nova evropska ureditev  v enaindvajsetem stoletju 

omogočila, da bodo nasprotja presežena in da bo  nekoč  gospodarsko cvetoče območje  -  

morda kot most med Sredozemljem ter Srednjo in Vzhodno Evropo - zaživelo v  

večkulturnosti , sodelovanju in zdravi tekmovalnosti pa  - vsaj za skeptičnega zgodovinarja - 

ostaja  odprto vprašanje.259   

Odnosi po Londonskem memorandumu , Osimski sporazumi 

 
Po hudih povojnih napetostih zaradi meje, dokončni razdelitvi in potem ko sta obe državi na 

spornih območjih prevzeli oblast, so se italijansko-jugoslovanski odnosi po letu 1954 močno 

izboljšali in kljub občasnim krizam je meja med obema državama v povojnih desetletjih 

veljala za najbolj odprto mejo med socialističnimi in kapitalističnimi državami.  Vendar je bil 

Londonski memorandum  le osnovni dogovor, ključen zaradi meje. Ostalo je vprašanje  njene 

»začasnosti«, določitve konkretne meje  na terenu, cele vrste praktičnih vprašanj (pokojnine, 

terjatve, reparacije, prometna vprašanja ipd.), ki so jih reševali postopoma, seveda pa v prvi 

vrsti vprašanje optantov in njihovega premoženja, pa tudi maloobmejnega prometa in vrste 

drugih vprašanj, povezanih s postopnim odpiranjem meje, tudi odprave viz, do česar je prišlo 

leta 1966. 

                                                      
259 ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla 6 - p, k in 12, 13 a: Pregled najvažnejših ukrepov  naših in 
zavezniških proti nam uperjenih ukrepov na gospodarskem polju, Trst, 1. marec 1946, Pokrajinski 
narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje in Trst, gospodarsko-politična komisija; 
ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla 11b, 11c: Podatki o event. investicijah v coni A s strani zaveznikov, 
gospodarsko - politična komisija pri PNOO, Trst, 8.aprila 1946; ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla  9, 10 
a, 10 b: Anketa o vprašanju internacionalizacije tržaškega pristanišča, brez datuma; PAK.  Okrajni LO Koper, 
škatla 1366: Pravna in politična osnova pravnega reda v coni B; PAK. Vojaška uprava JA, škatla 2: Poročilo 
ministrstvu za zunanje zadeve v Beograd z naslovom »Dostavljamo Vam izveštaj po pitanjima navedenim u 
Aide-memoire poslanika R.I.  Martini-a. Brez datuma in podpisa; PAK. Vojaška uprava JA, škatla 2: Najvažnija 
imovinsko-pravna pitanja koja su se rješavala u zoni »B«; PAK. Vojaška uprava JA, škatla 2: Imovinsko-pravne 
obveze Italije do cone B in pomoč ter imovinsko-pravni odnosi Jugoslavije glede na teritorij. Koper 13.3. 1952; 
ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, škatla 6 p, k, 12, 13 a: Poročilo o upravi anglo-ameriškega področja 
Svobodnega tržaškega ozemlja od 15. septembra do 31. decembra 1947, sestavil generalni major T.S. Airey , 
poveljnik anglo-ameriškega področja  Svobodnega tržaškega ozemlja; ARS. Dislocirana enota I, fond PNOO, 
škatla 9c, e: Koncept ocene gospodarskega položaja, osnutek, 6.3. 1948, brez podpisa; ARS. Dislocirana enota I, 
fond PNOO, škatla 11b, 11c: Gospodarska  in finančna struktura STO, Odsek za izvedence štirih velesil, brez 
datuma; ARS. Dislocirana enota I, fond Borisa Kraigherja 30/2: Ustava svobodnega tržaškega ozemlja; ARS. 
Dislocirana enota I, fond Borisa Kraigherja 30/2: Gospodarska penetracija v tržaško svobodno cono, brez 
datuma in podpisa s priloženo depešo  UDB-e (30.7. 1946 Borisu Kraigherju, da se Kardelj strinja z ekonomskim 
načrtom in pravi, da je treba takoj pristopiti k njegovi realizaciji; ARS. Fond SZDL, AE 21610 – 2612: Office of the 
Military Governor British-United States Zone, Free Territory of Trieste, 15. oktober 1945, pismo dr. Francu 
Tončiču; ARS. Fond SZDL, škatla  1067, AE 21610 – 2612: Komisija za narodne manjšine GO SZDL Slovenije: 
Nekateri elementi položaja slovenske narodne manjšine v Italiji v letu 1961, februar 1962. 
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Po podpisu  Londonskega memoranduma sta državi sklenili vrsto sporazumov o lokalni 

izmenjavi in maloobmejnem prometu260: leta 1955 so bili  podpisani goriški, tržaški in  tako 

imenovani drugi videmski sporazum o maloobmejnem prometu in izmenjavi, leta 1956 ribiški 

sporazum (ki se je v naslednjih letih podaljševal), leta 1957 v Portorožu protokol o dokončni  

obeležitvi mejne črte (Italija ne pristane na termin  državna meja, uporablja se pojem linija 

londonskega sporazuma, leta 1966 so ukinjeni vizumi). Leta 1962 je bil v Vidmu podpisan 

tretji sporazum o maloobmejnem prometu. So pa bila  hkrati tudi zaostrovanja: leta 1964 

zaradi pokopaliških pristojbin v slovenskih občinah, ki jih italijanski državljani  niso hoteli 

plačevati, letra 1967 zaradi epikontinentalnega pasu med državama (Jugoslavija ga meri s 

Savudrijskega rta, Italijani zahtevajo, da ga od izliva reke Mirne), spor je rešen naslednje leto, 

težave so z optantskim premoženjem. Leta 1970 je italijanski zunanji minister Aldo Moro 

(sicer naklonjen sporazumom in evropskim povezavam, ki naj bi preprečili nacionalizme) 

neprevidno  izjavil, da se Italija  ne bo odpovedala legitimnim pravicam do cone B, kar  pa je 

izzvalo proteste na jugoslovanski strani in odpoved obiska  Tita v Italiji. Spori  so dosegli vrh 

leta 1974 zaradi tabel z napisom SFR Jugoslavija- SR Slovenija, za katere je Italija štela, da so 

postavljene na ozemlju nekdanje cone A STO. Občasne krize so izbruhnile zaradi italijanskega 

krivolova v jugoslovanskih vodah (kar se je zavleklo še v pozna osemdeseta leta). Ves čas je 

bilo v ospredju odnosov tudi vprašanje slovenske manjšine v Italiji.261 

 

Ključni korak naprej v urejanju medsebojnih odnosov so pomenili osimski sporazumi, ki so 

bili podpisani sredi sedemdesetih let, 10. novembra 1975 v mestu Osimo di San Pietro (v 

bližini Ancone). Bili so prvi pomemben evropski dokument, podpisan na načelih Helsinške 

listine. Z začetkom njihove veljavnosti (3. april 1977, ko sta državi v Beogradu izmenjali 

ratifikacijske listine) je prenehal veljati londonski Memorandum o soglasju z dne 5. oktobra 

1954 med SFRJ in Republiko Italijo. Z osimskimi sporazumi (Pogodba med Socialistično 

federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, Sporazum o pospeševanju 

gospodarskega sodelovanja, Protokol o skupni prosti coni in šestnajst prilog) je bila potrjena 

oziroma sporazumno določena (v tistih delih, ki jih mirovna pogodba z Italijo 10. februarja 

                                                      
260 Kronologijo slovensko-italijanskih odnosov glej: Valentinčič, Slobodan (ur.). Zbornik Primorske - 50 let. Koper: 
Primorske novice, 1997. 
261 Več o tem: Kacin-Wohinz, Milica, Jože Pirjevec. Zgodovina Slovencev v Italiji 1866-2000. Ljubljana: Nova 
revija, 2000.  
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1947 ni eksaktno označevala) meja med obema državama (fizična označitev meje na terenu 

je bila končana 27. septembra 1979). Obe strani sta z osimskimi sporazumi prevzeli 

obveznost za maksimalno zaščito manjšin v svojih državah, sporazumi pa so med drugim tudi 

obvezovali k izboljšavi življenjskih pogojev v obmejnem pasu in predvidevali dolgoročno 

industrijsko sodelovanje, skupna vlaganja in izmenjavo tehnologije. »Mejno vprašanje, ki je 

pravzaprav pogojevalo vsa ostala vprašanja, je z Osimskimi sporazumi dokončno rešeno. V 

praksi je bila v celoti obeležena  državna meja, razrešeno vprašanje državljanstva za osebe, 

katerih status je bil po koncu druge svetovne vojne zaradi nedefinirane meje med državama 

na območju bivšega STO sporen, razrešeno vprašanje odškodnine za italijansko 

nacionalizirano imovino, vračanje nepremičnin, podpisan Sporazum o priznavanju 

visokošolskih diplom in Sporazum o skupni obrambi pred točo. Zgrajeni sta bili cesti na 

Kolovratu in pod Sabotinom ter predani uporabnikom, noveliran pa je bil tudi Videmski 

sporazum.«262 Ni pa bil uresničen sporazum o skupni gospodarski coni na območju Sežane, 

deloma zaradi italijanskih trenj v obmejnem tržaškem pasu, morda še v večji meri pa zaradi 

nasprotovanja Hrvaške, ki je ljubosumno menila, da bi Slovenija s tem pridobila preveč 

neposrednih gospodarskih koristi. Kolikor lahko sodimo, si je jugoslovanski zunanji minister, 

Hrvat Josip Vrhovec, močno prizadeval za to, da do uresničitve gospodarske cone ne bi 

prišlo. Neuresničeni so ostali tudi nekateri drugi projekti (o vračanju kulturnih dobrin, ki so 

bile v času fašizma prenesene v Italijo, o kanalu Soča - Sava, projektu, ocenjenem na 

približno 12 milijard dolarjev) ali pa so ostali zgolj na papirju (na primer podpisani dogovor o 

medsebojnem priznavanju diplom). Z Rimskim sporazumom iz  februarja leta 1983 je bila 

ugotovljen tudi dokončni odškodninski seznam 500 primerov italijanskih optantov in višina 

škode za nacionalizirano premoženje (110 milijonov $), ki naj bi ga Jugoslavija začela 

izplačevati po sedmih letih, vendar do tega zaradi razpada države ni prišlo in je dolg v celoti v 

devetdesetih letih postopoma na subsidiarni  račun v Švici  izplačala Slovenija (Italija denarja 

ni hotela dvigniti). Na splošno pa je Italija po sklenitvi osimskih sporazumov, kot ocenjuje 

nekdanji jugoslovanski veleposlanik v Italiji  Marko Kosin: »podpirala samostojnost in 

neuvrščeno politiko nekdanje skupne države. Ob smrti predsednika Tita je izrecno 

                                                      
262  Škorjanec, Viljenka. »Tajna pogajanja o sporazumni določitvi meddržavne meje. Analiza priprav.« 
Specialistično delo, Fakulteta za družbene vede UL, 2000; Škorjanec, Viljenka. »Neuspeh jugoslovansko-
italijanskih pogajanj v letu 1973.« Zgodovinski časopis, 2003/1-2, 135-146; Škorjanec, Viljenka. »Jugoslovansko-
italijanski odnosi v luči dubrovniškega srečanja zunanjih ministrov 1973.« Zgodovinski časopis, 2001/3-4, 465-
487. 
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zagotavljala svojo  podporo in obljubljala, da nam bo varovala hrbet. Ezulov, fojb, svoje 

manjšine v Jugoslaviji v tistih časih sploh ni omenjala. Za slovensko manjšino sicer ni kazala 

večjega posluha kot po naši osamosvojitvi, ni pa skušala zoževati njenih pridobljenih pravic…. 

Italija se je zelo zavzemala, da je nekdanja skupna država dobila v osemdesetih letih 

mednarodna posojila za premagovanje gospodarske krize in prestukturiranje gospodarstva in 

jih tudi sama prispevala (šlo je za 300 milijonov dolarjev, op.p.).«263 

Ob osamosvojitvi in po njej  

 
Razpadu Jugoslavije Italija ni bila naklonjena, slovenske osamosvojitvene težnje je blokirala, 

kjer je le mogla, njeno politiko pa je najbolj neposredno izrazil tedanji zunanji minister De 

Michelis maja 1991 (na tiskovni konferenci v Benetkah) z izjavo, da Slovenija še najmanj 

petdeset let ne bo priznana, če razglasi samostojnost. Italijo je razpad Jugoslavije  prizadel 

neposredno, saj se je zgodil na njenih mejah, tako da je doživljala podobne občutke kot 

Avstrija.  Med drugim je pričakovala naval nekaj sto tisoč beguncev, v Furlaniji -Julijski krajini 

je bil ustanovljen poseben krizni štab in določeni prostori za begunska taborišča.  Razlika 

med uradno (rimsko) politiko in pritiskom javnega mnenja za priznanje je bila velika, prav 

tako razlika med rimsko politiko in pogledi lokalnih oblasti obmejnih pokrajin Furlanije-

Julijske krajine, Benečije in Goriške, kjer živi slovenska manjšina in ki so bile zaradi zaprtja 

meje gospodarsko ogrožene. De Michelis je vojno v Sloveniji večkrat označeval kot »medijsko 

vojno« oziroma kot vojno, ki so si jo izmislili mediji264, v blažjih reakcijah pa, da je vojna v 

Sloveniji sicer bila, vendar ne čisto »prava«, mediji pa da  so jo dobro izkoristili. V nekem 

intervjuju je na vprašanje, zakaj je svoje sovražno stališče do priznanja obeh republik 

spremenil, odgovoril, da pod medijskim pritiskom, da je bila slovenska vojna prva virtualna 

vojna v zgodovini in mojstrovina propagande. V nekaterih drugih izjavah je svoj odnos 

interpretiral nekoliko drugače, da je podlegel političnemu realizmu, ker bi bilo sicer v 

nevarnosti evropsko združevanje. Osamosvojitev in mednarodno priznanje  Slovenije naj bi 

bila  rezultat »brain trusta« posameznih ekspertov v Avstriji in Italiji (z goriške univerze), 

pripravljen naj bi bil scenarij, po katerem naj bi konflikt naraščal in s tem mobiliziral svetovno 

                                                      
263 Kosin, Marko. Začetki slovenske diplomacije z Italijo: 1991-1996. Ljubljana: Fakulteta z družbene vede, 2000, 
7-8. 
264 Dizdarević, Zlatko, Gigi Riva. L’ONU é morta a Sarajevo. Dall genocidio alla spartizione. Milano: Il Saggitore, 
1996, 170. 
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javno mnenje v korist Slovenije.265 Italijanska zunanja politika je morala  vsaj do določene 

mere slediti ameriški politiki in politiki večine v Evropske skupnosti, na drugi strani pa 

upoštevati tudi voljo Vatikana, ki je bil priznanju (še posebej Hrvaške) naklonjen, čeprav 

diskretno in upoštevajoč razmerje sil v ES. Hkrati pa je bila njena ambicija imeti vodilno vlogo 

v srednji in jugovzhodni Evropi, pri čemer je precej gradila na tako imenovani pentagonali 

oziroma heksagonali,266 vendar je vpliv širila tudi v »tradicionalne« interesne sfere, zlasti v 

države ob Jadranu (julija 1991 je bil v Anconi sestanek tako imenovane Jadranske pobude, ki 

naj bi povezovala države ob jadranski obali)  in skušala preprečiti prodor nemškega vpliva. 

Zato je bilo zanjo ugodneje, da jugoslovansko krizo rešuje ES in ne OZN.  Jugoslovanska kriza  

in šibkost jugoslovanske države pa sta  v italijanskih notranjih odnosih imeli za posledico 

naraščanje revizionističnih teženj, sprva v tržaških desničarskih in neofašističnih krogih, po 

mednarodnem priznanju Slovenije pa tudi na ravni italijanske uradne politike, še zlasti v času 

prve Berlusconijeve vlade.  

Različnost pogledov italijanskih politikov na priznanje Slovenije je odsevala tudi v slovenskih 

notranjepolitičnih konfliktih, zlasti med zunanjim ministrom Ruplom in predsednikom vlade 

Peterletom. Rupel je italijansko podporo gradil predvsem na De Michelisovi politiki, Peterle 

pa je poudarjal dobre zveze z vladajočimi Andreottijevimi krščanskimi demokrati, ki pa so bili 

tedaj že v hudi krizi in so se bolj kot z zunanjo politiko ukvarjali sami s seboj. Tako je bil 

Peterletov obisk v Rimu 7. junija 1991 pretežno strankarske narave (le nekaj dni pozneje, 12. 

junija,  sta v Rim odpotovala tudi predsednik Kučan in zunanji minister Rupel, ki sta obiskala 

papeža, predsednika republike Cossigo, predsednika vlade Andreottija in De Michelisa). 

Peterle je po obisku izjavil, da je priznanje Italije »zrela hruška, ki jo je treba le utrgati«. Na to 

je potem v pogovoru z Ruplom reagiral De Michelis (čeprav je tudi sam dejal, da »v tem 

trenutku« samostojnosti Slovenije ne podpirajo, mogoče pa jo bodo kdaj kasneje). De 

Michelis je Ruplu povedal, da italijanska stran ne želi demantirati takih izjav, kot je bila 

Peterletova, da pa jih bo v prihodnje prisiljena, če jo bodo narobe interpretirali.267 De 

Michelis je v zvezi s Peterletovimi izjavami oziroma slovenskimi interpretacijami italijanskih 

stališč po obisku Peterleta (in nato tudi Kučana) potožil premierju Markoviću. Za demantije je 

                                                      
265 Cosi ceramo di impedire la guerra, conversazione con Gianni De Michelis, Limes, Rim, januar 1994, citirano 
po: Vernet, Gonin. Le ręve sacrifié, 204-205. 
266 Heksagonala je povezovala Avstrijo, Češkoslovaško, Italijo, Jugoslavijo, Madžarsko in Poljsko, njen zadnji 
sestanek (edini na ravni predsednikov in premierov držav) je bil 27. julija 1991 v Dubrovniku.  
267 Rupel. Skrivnost države, 129.  
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nato prek »svojih« novinarjev v raznih republikah poskrbel jugoslovanski predstavnik za tisk, 

ki je seveda še dodatno poudaril tedanji negativen odnos Italije do slovenske odcepitve in 

podporo zvezni vladi. Bistvo demantija na Peterletovo izjavo je bilo, da so italijanska stališča 

identična s stališči ES, ki se zavzema za enotno Jugoslavijo, pri čemer pušča odprto, kakšen 

bo dogovor šestih republik o notranji politični ureditvi. V pogovoru med De Michelisom in 

Kučanom pa naj bi uradni Rim opozoril Kučana, da bo jugoslovanska vlada imela podporo vse 

Evrope, če bo želela preprečiti odcepitev Slovenije, in da je za Rim razglasitev neodvisnosti 

kot formalnega, političnega dejanja eno stanje, drugo pa izdajanje svojih potnih listov, 

formiranje svoje meje, odpiranje ambasad v tujini, ustanavljanje svoje vojske, »kar bi lahko 

pripeljalo do pekla«. Zato je za Rim vsaka enostranska odločitev Slovenije nesprejemljiva. De 

Michelis je zahteval, da Slovenija  preloži razglasitev neodvisnosti, Kučana pa je tudi opozoril, 

da je stališče Avstrije (kljub podpori avstrijskega zunanjega ministra Mocka) enako stališčem 

ES (tudi Vranitzky naj bi se namreč Markoviću pritoževal, da slovenski mediji pišejo 

nasprotno od tega, kar slovenski vladi reče avstrijska vlada).268  

Italijanska politika je izhajala iz prepričanja, da je nadaljnja drobitev Evrope nesmiselna, da 

Slovenija in Hrvaška lahko pomembno vplivata na demokratizacijo Jugoslavije in  na omejitev 

ruskega vpliva v njej ter da bo osamosvojitev sprožila krvavo vojno v Jugoslaviji. Položaj 

Slovenije ji je bil pri takem strateškem gledanju pač nepomemben269, zato je  celotna uradna 

italijanska politika slovensko vodstvo na vse načine odvračala od osamosvojitve.270  

 

Med spopadi v Sloveniji je italijanska diplomacija skušala vplivati na slovensko stran, naj ne 

zaostruje spopada z Jugoslovansko ljudsko armado in naj ne postavlja preostrih zahtev, po 

Brionski deklaraciji pa se je stališče italijanske vlade postopoma začelo spreminjati, čeprav je 

Jugoslavijo vsaj v ohlapni obliki skušala ohraniti tudi kasneje.  

Strankarske razlike, vsaj kar zadeva mejo, niso odločilno vplivale na italijansko zunanjo 

politiko, saj je italijanski premier Gulio  Andreotti  sicer že junija 1990 novi slovenski vladi 

poslal tajno zagotovilo, da bo Italija do Slovenije prijateljska in ne bo odpirala vprašanja 

                                                      
268 Tasić, Predrag. Kako sam branio Antu Markovića. Skopje: Mugri 21, 1993, 97-98. 
269 Kosin. Začetki …, 25.  
270 Ko je De Michelis decembra 1990 odprl italijanski konzulat v Ljubljani, je na odprtje povabil tudi 
jugoslovanskega zunanjega ministra Budimirja Lončarja, da bi jasno pokazal, kako odprtje ne pomeni podpore 
slovenskim težnjam po osamosvojitvi, maja 1991 pa je slovenskim in jugoslovanskim novinarjem zagotavljal, da 
Slovenija še 50 let ne bo priznana, če razglasi samostojnost.  
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meje, ki je zanjo dokončna in nedotakljiva.271 To stališče za slovenske oblasti ni bilo posebno 

olajšanje, saj so bile do italijanske politike tudi na osnovi zgodovinskih izkušenj  nezaupljive. 

Vendar je septembra, po spopadih v Sloveniji in po sprejetju Brionske deklaracije, 

Andreottijevo stališče  javno  potrdil tudi De Michelis, vendar  je začrtal tudi bodočo 

italijansko politiko, ki naj bi temeljila nas zahtevah po  zaščiti italijanske manjšine v 

Sloveniji272, na  vrnitvi optantskega premoženja in na  »preseganju« osimskih sporazumov.  

Pri priznanju ES je nekaj zaslug imel tudi De Michelis, ki je v polemiki na seji Sveta zunanjih 

ministrov 10. decembra 1991 našel  kompromis med zahtevo Nemčije po takojšnjem 

priznanju in stališčem nekaterih držav (Francija, Velika Britanija), da je s priznanjem  treba še 

počakati. ES  naj bi skupaj priznala Slovenijo in Hrvaško 15. januarja 1992, kar se je tudi 

zgodilo.273 Italija je Slovenijo bilateralno resda priznala z enodnevno zamudo, 16. januarja 

1991, vendar je italijanski predsednik Francesco Cossiga Slovenijo (Novo Gorico) obiskal že  

3. novembra  1991 še pred odločitvijo ES in ji s tem dal moralno podporo, kot prvi tuji 

državnik pa je v Ljubljano prišel že 17. januarja 1992 in  slovenskemu predsedniku osebno 

izročil izjavo italijanske vlade o priznanju. 

Osimske in druge sporazume, s tem pa tudi obstoječo razmejitev, je Italija po daljšem 

uspešnem dogovarjanju  priznala. 31. julija 1992, ko je bila v Rimu opravljena izmenjava not, 

s katero sta Republika Slovenija in Republika Italija  potrdili veljavnost tistih bilateralnih 

sporazumov med Italijo in Jugoslavijo, ki  so zadevali Slovenijo (skupaj jih je bilo 49), med 

njimi pa so bili tudi Osimski sporazumi v celoti. V veljavo je sporazum stopil 1. avgusta 1992, 

v Uradnem listu republike Italije pa je bil objavljen 8. septembra 1992. Ozadje  presenetljive 

italijanske potrditve ni  znano, komentatorji ga razlagajo s tedanjimi kriznimi notranjimi 

razmerami, ko so bila v ospredju druga vprašanja, ki so v temeljih spremenila italijansko 

politično sceno. Morda tudi s časom poletnih počitnic, ko je bila politična pozornost  

zmanjšana. Vsekakor je Slovenija imela veliko politično srečo, saj je bila glede tega 

osamosvojitev, kot še v marsikaterem pogledu, tvegan »skok v neznano«.  Seveda pa, tudi v 

odnosu z Italijo, ni šlo brez zapletov. Leta 1991 je slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel 

za  koprsko televizijo neprevidno izjavil, da se lahko z Italijo pogajamo o vsem, razen o meji 

                                                      
271 Kosin. Začetki …, 25. 
272 Po pričevanju Kosina se italijanska vlada skoraj petindvajset let zanjo praktično ni zmenila, v štirih letih 
(1980-1984), ko je bil veleposlanik v Italiji, pa so se nanj zaradi manjšine iz zunanjega ministrstva obrnili le 
enkrat, po popisu prebivalstva v Jugoslaviji, ki je pokazal, da v Jugoslaviji živi le še 15.000 Italijanov. 
273 De Michelisu je zato republika Slovenija  leta 1992 dodelila najvišje državno odlikovanje, Zlati znak svobode, 
vendar na  podelitev v Ljubljano ni prišel. 
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(doma močno kritizirano izjavo tako s strani strokovnjakov kot medijev je kasneje zanikal). 

Italijanska stran se je na izjavo »obesila« in zahtevala spremembo osimskih sporazumov. Za 

ureditev odnosov z Italijo je bila na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve oblikovana 

tričlanska komisija.274  Z zahtevami je začela neofašistična desnica v Trstu, sledil ji je velik del 

italijanskega tiska, pa tudi vplivni politiki krščanske demokracije in socialistov. Po velikih 

spremembah na italijanskem političnem prizorišču po tako imenovanem »tangentopoliju« v 

letih 1992-1994 je v ospredje italijanske politike je  prišla  tako imenovana ezulska 

problematika, z njenim razreševanjem je Italija  tudi pogojevala svojo  privolitev  za podpis 

pridružitvenega sporazuma Slovenije  z EU. Obnovile so se tudi trditve o neveljavnosti 

Osimskih sporazumov, zahteve po vračanju nepremičnin beguncev iz nekdanje cone B ali o 

odškodnini za nacionalizirano lastnino. Je pa vsaj uradna italijanska politika (zunanji minister 

Colombo) ostala zvesta načelu o nespremenljivosti državne meje, kar je utemeljevala z načeli 

Evropske konference o varnosti in sodelovanju o nedotakljivosti in nesprejemljivosti meja. V 

letu 1993 so se v tisku pojavile novice o tajnih pogajanjih med Italijo in Slovenijo o 

spremembi Osimskih sporazumov, vendar jih je slovenska stran zanikala. Napetosti med 

Itaslijo in Slovenijo so se stopnjevale, Italija je marca 1993 zahtevala, da mora Slovenija 

spremeniti ustavo in sprejeti evropska merila glede lastnine tujcev, če hoče v EU. 4. aprila, po 

slovenskih obljubah, da bo do tega prišlo, je sicer umaknila veto in omogočila podpis 

sporazuma o sodelovanju med EU in Slovenijo, vendar so se pritiski nadaljevali. Do dogovora,  

po oceni slovenske politike in javnosti neugodnega za slovensko stran, je prišlo s tako 

imenovanim oglejskim sporazumom, ki ga je 10. oktobra 1994 podpisal tedanji zunanji 

minister Lojze Peterle, vendar sta ga slovenski parlament in javnost zavrnila.275  Oglejska 

izjava276 je predvidevala, naj bi slovenska stran ugotovila, koliko nepremičnin ezulov je še v 

javni lasti in prepovedala promet z njimi, dokler tujcem ne bo dovoljen vstop na slovenski trg 

nepremičnin, in da bo Slovenija sodelovala pri odpravljanju posledic, ki so nastale za 

italijansko manjšino zaradi ločitve ob osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške. Italijanska stran se 

je obvezala, da bo  sprejela ukrepe v korist slovenske manjšine v Italiji (omenjena je bila tudi 

manjšina v Beneški Sloveniji). Italija je pri Evropski komisiji zahtevala, da bo Slovenija obveze 

                                                      
274 AMNZ: Zabeležka sestanka o problematiki osimskih sporazumov dne 15. januarja 1993, zabeležila Eva Tomič. 
275 20. oktobra 1994 je osnutek deklaracije, parafirane v Ogleju, zavrnila slovenska vlada, sledila so pogajanja o 
njegovem popravljanju (Italija je bila pripravljena le na manjše, 28. oktobra tako vlada kot državni zbor zavrneta 
popravljeni osnutek. 
276 Obljavljeno v: Kosin. Začetki …, 221-224. 
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iz dvostranske izjave izpolnila še pred začetkom veljavnosti pridružitvenega sporazuma, kar 

je Evropska komisija sicer zavrnila, vendar je italijanska gesta sprožila revolt in nezaupanje v 

italijanske obljube v Sloveniji, oglejski sporazum pa je bil zavrnjen.  Zaradi zavrnitve  izjave s 

slovenske strani je 31. oktobra 1994 Italija na bruseljskem zasedanju ministrskega sveta 

preprečila podelitev mandata Evropski komisiji za začetek pogajanj o pridruženem članstvu s 

Slovenijo. Šele po padcu Berlusconijeve vlade v začetku leta 1995 so se pogajanja obnovila, 

6. marca 1995 pa je Italija v Bruslju dala soglasje k začetku pogajanj EU s Slovenijo. Po letu 

dni trajajoči blokade je Svet zunanjih ministrov EU sprejel sklep o podelitvi mandata Evropski 

komisiji za pogajanja s Slovenijo o pridružitvenem sporazumu, vendar s spremljajočo izjavo o 

pričakovanjih, da bo Slovenija uskladila  zakonodajo, ki ureja možnost nakupa nepremičnin z 

evropsko. 15. junija so bila pogajanja končana, Italija pa znova ni hotela dati svojega soglasja, 

čeprav je slovenska vlada izpolnila obveznosti. S pomočjo EU je bil v začetku decembra 1995 

sprejet tako imenovani španski (Solanov) kompromis s predkupno pravico tujcev, ki so 

najmanj tri leta živeli na sedanjem ozemlju Republike Slovenije, do  nepremičnin.277 Kljub 

temu tudi v naslednjih mesecih Italija sporazuma med EU in Slovenijo ni potrdila. Aprila 1996 

jo je močno kritiziral prvi veleposlanik ZDA v Sloveniji, Alan Wendt, v Washington Postu, pa 

tudi sicer so iz ZDA na račun italijanske politike začeli prihajati kritični glasovi. V tem času je 

na volitvah v Italiji zmagala leva koalicija (Oljka) in šele nova vlada Romana Prodija, ki je bila 

imenovana maja 1996, je dala soglasje k podpisu pridružitvenega sporazuma. Po navedbah 

italijanskega tajnika levih demokratov Pierra  Fassina v knjigi S prednostjo  naj bi  italijansko 

pogojevanje Sloveniji pred vstopom v EU ustavil sam ameriški predsednik Bill Clinton, ki je 

Prodiju naročil, da mora končati konflikt s Slovenijo.278 Prodi  sam naj bi, kot je povedal v 

nekem intervjuju za radio Koper, še pred  zmago na volitvah med obiskom v ZDA  v Beli hiši 

obljubil, da bo, če bo zmagal, v nekaj mesecih uredil odnose s Slovenijo.  Slovenija je 10. 

junija 1996  postala pridružena članica EU zaradi italijanskega oviranja pet let za tako 

imenovano višegrajsko skupino, za pribaltskimi državami in celo za Romunijo in Bolgarijo in 

je celo isti trenutek tudi vložila zahtevo za stalno članstvo, ki ga je dosegla maja 2004. Na 

bilateralni ravni z Italijo so se na nekaterih področjih zadeve izboljšale, že leta 1997 je na 

primer začel veljati sporazum, po katerem so prebivalci obeh držav mejo lahko prestopali le z 

                                                      
277 Po sklenitvi španskega kompromisa si je za podoben sporazum začela prizadevati tudi Avstrija in je v tem 
smislu izvajala različne pritiske na Slovenijo, vendar se jim je slovenska diplomacija (tedaj pod vodstvom Zorana 
Thalerja) presenetljivo odločno uprla. 
278 »Clintonovo posredovanje.« Delo, 29. avgusta 2003, 20. 
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osebnimi izkaznicami.  Kljub temu razmere med državama na nekaterih področjih ostajajo 

neurejene, delo je uspešno zaključila italijansko-slovenska zgodovinsko-kulturna komisija. 

Zaščitni zakon o slovenski manjšini279 je bil v Italiji sprejet šele leta 2001, vendar se je 

italijanska vlada v kasnejših mesecih na vse mogoče načine izogibala njegovi uresničitvi280,  

sprejet je bil zakon o spominu na fojbe, velik del  tiska in pa javnosti obtožuje Slovenijo 

genocida nad italijanskim prebivalstvom ob koncu druge svetovne vojne. Težavno sosedstvo 

nas torej čaka tudi v prihodnosti. 

Italija je Slovenijo  po začetni  izraziti nenaklonjenosti njenemu osamosvajanju priznala 

skupaj z drugimi članicami Evropske skupnosti  15. januarja 1991. Italijanski predsednik 

Francesco Cossiga  je že pred tem, 3. novembra  1991, obiskal Slovenijo  (Novo Gorico) in ji s 

tem dal moralno podporo, kot prvi tuji državnik pa je v Ljubljano prišel  17. januarja 1992 in  

slovenskemu predsedniku osebno izročil izjavo italijanske vlade o priznanju. 

Na bilateralni ravni so se po vstopu Slovenije v EU  na nekaterih področjih stvari izboljšale. 

Delo je uspešno zaključila italijansko-slovenska zgodovinsko-kulturna komisija, katerih 

rezultate pa italijanska politika ni vzela kot temelj svoje politike do Slovenije. Zaščitni zakon o 

slovenski manjšini, eden glavnih problemov v bilateralnih odnosih,  je bil po desetletjih 

neuspehov sprejet leta 2001, vendar se je italijanska vlada uresničitvi zakona na vse mogoče 

načine izogibala in se  uresničitvi na tak ali drugačen način izogiba še danes. Sprejet pa je bil 

zakon o spominu na fojbe in eksodus italijanske manjšine iz Jugoslavije.  

Odnos do preteklosti je sploh ena bolj problematičnih ročk med obema državama in 

narodoma. Velik del italijanskega  tiska in politike Slovenijo obtožuje genocida nad 

italijanskim prebivalstvom ob koncu druge svetovne. Pri tem sprevrača zgodovino, pozablja 

vrstni red dogajanja, zamolčuje  italijansko nasilje in načrtno poitalijančevanje  na 

Primorskem med obema vojnama ter italijansko okupacijo  dela slovenskega ozemlja in 

zločine, ki jih je v letih 1941-1943 tu  storila okupacijska oblast (pobijanje civilnega 

prebivalstva, pošiljanje Slovencev v koncentracijska taborišča, streljanje talcev, požiganje 

vasi in druge oblike nasilja, kar vse je višek doseglo med veliko italijansko ofenzivo poleti in 

jeseni leta 1942).  Poudarja zgolj povojni eksodus Italijanov, fojbe in zločine jugoslovanske 

oziroma slovenske  strani (»slavokomunistov« oziroma »Titinov« kot jih imenujejo), pri 

                                                      
279 Več o položaju slovenske manjšine v Italiji glej: Kacin-Wohinz, Pirjevec. Zgodovina Slovencev … 
280 Čeprav naj bi zakon začel veljati šest mesecev po izglasovanju v rimskem parlamentu, je predsedstvo 
italijanske vlade še v  septembru 2004 zavrnilo seznam dvojezičnih občin z namenom, da bi bila izključeni kraji 
Milje, Trst, Gorica in Čedad. Več v: Kante, Lojze. »Tržaško-rimsko sprenevedanje.« Delo, 30. septembra, 5.  
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čemer pa  so kljub ugotovitvam zgodovinarjev  navajane nekajkrat (tudi nekaj desetkrat) 

prenapihnjene številke žrtev.  Italijanska medijska in politična  kampanja ob vsakokratnem 

dnevu spomina na fojbe doživlja višek. Eden takih je bil še posebej pred leti, ko so posneli 

film Srce v breznu, ki ga je sproducirala italijanska državna televizija. 

 

 



199 

 

Slovensko - hrvaški odnosi 
 

Odnos do jugoslovanstva, trializem,  skupen vstop v jugoslovansko državo 

 

Hrvaško - slovenski politični odnosi, so se, izhajajoč iz narodnega gibanja, začeli z ilirizmom v 

19. stoletju. Skupna zgodovina naj bi bila po nekaterih bolj ali manj mitičnih teorijah še 

mnogo starejša, segla naj bi  do Karantanije, to je do obstoja »koroške Hrvaške«  ali  

»velike«, «oz. »bele« Hrvaške. Zgodovinsko dokazljiva pa je skupna obramba pred Turki, 

slovensko- hrvaški kmečki upori, pa tudi neprikrita podpora slovenskih dežel in prebivalstva  

banu Jelačiću v času upora proti  madžarsko - avstrijski nadvladi. Skupni  hrvaško-slovenski 

državni koncepti so nastajali od marčne revolucije dalje, potem pa, ko je leta 1867 prišlo do 

dualizma v Avstro-Ogrski in je večina Hrvatov prišla pod Ogrsko, se je sodelovanje omejilo 

predvsem na avstrijski del monarhije, kjer so  Hrvati predstavljali le 2, 8% prebivalstva 

(Slovenci 4,7%). Prednost Hrvatov je bila, da so se - v nasprotju s Slovenci - v političnih 

zahtevah lahko sklicevali na srednjeveško državno tradicijo, oboje pa je družila predvsem 

jugoslovanska ideja. Ta je zbujala tudi nasprotovanja in pomisleke: Slovenci pač niso hoteli 

biti le »planinski Hrvati«, Hrvati so jezno vzrojili ob teorijah da so hrvaški kajkavci Slovenci, 

štokavci pa Srbi. Občasno so se pojavljale tudi zahteve, da se del tega ali onega ozemlja vrne 

hrvaškim oz. slovenskim deželam (npr. Kranjski Žumberak). 

Ilirizem je bilo  južnoslovansko književno-kulturno in narodno-politično gibanje iz prve 

polovice 19. stoletja. Ideja izhaja iz panslavistične teorije Jana Kollarja,  na regionalni ravni pa 

iz  teze o slovanski avtohtonosti na Balkanu , teorije, da so Južni Slovani potomci antičnih 

Ilirov. Zato so tudi štokavski dialekt hrvaščine in srbščine  imenovali ilirščina (lingua Illyrica, 

illyrische Sprache), prebivalcem pa Iliri. Posamezni vidni  razsvetljenci so že v Ilirskih 

provincah videli slovansko državo. Žiga Zois in Jernej Kopitar sta  celo upala, da bo leta 1816 

ustanovljeno Ilirsko kraljestvo kot posebna administrativna tvorba znotraj Avstrije  postalo 

država avstrijskih Južnih Slovanov. Ilirsko gibanje  je bilo pomembno zlasti na Hrvaškem, kjer 

je Kollarjeve ideje na lokalni ravni  razdelal  Ljudevit Gaj. V času ilirizma je  štokavski dialekt 

postal osnova enotnega hrvaškega knjižnega jezika, gibanje je dobilo politični značaj in je 

imelo pomembno vlogo pri oblikovanju hrvaške narodne zavesti in v boju proti madžarizaciji.  
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Za Slovence bi uresničitev ilirizma pomenila sprejetje skupnega južnoslovanskega jezika, 

nekakšne kombinacije štokavščine z elementi drugih jezikov. Zato izvirna  zamisel med 

Slovenci ni imela veliko privržencev, več pa v obliki kulturnega in političnega  sodelovanja z 

upoštevanjem narodne individualnosti.  Ilirizem so zagovarjali zlasti tam, kjer je bil 

germanizacijski pritisk najmočnejši, torej na Štajerskem in Koroškem, na Kranjskem pase ni 

prijel. Glavni zagovornik ilirizma je bil  Stanko Vraz, čeprav niti on ni razmišljal o popolni 

opustitvi slovenščine. Po njegovem konceptu bi bilo višje slovstvo v ilirščini, nižje (nabožne, 

poučne in šolske knjige) pa v slovenščini.  Temu je nasprotoval  zlasti France Prešeren, ki se 

je  odločil za slovenski knjižni jezik, kar je sicer zagovarjal tudi njegov prijatelj  Matija Čop.  

V novi obliki je južnoslovansko povezovanje ponovno postalo pomembnejše  konec 19. in v 

začetku 20. stoletja.  Tako je v državnem zboru na Dunaju konec 19. stoletja  prišlo do 

prizadevanj, da bi se slovenski, hrvaški in istrski poslanci povezali v skupen klub. Nasploh je 

bila (zlasti pri slovenskih katoliških politikih) močna prohrvaška usmerjenost in upanje, da bo 

slovensko nacionalno vprašanje mogoče rešiti v združitvi s Hrvati in na osnovi hrvaškega 

državnega prava, zlasti sklicevanja na to, da so Hrvati nekoč že imeli lastno državo. Podobno 

so začeli razmišljati tudi liberalci in socialdemokrati, čeprav na hrvaški strani (ki se je nagibala 

k povezovanju s Srbi na Hrvaškem in v Dalmaciji) ni bilo podobnega navdušenja. Aneksija 

Bosne in Hercegovine (z 1.737 000 prebivalci) leta 1908 je zamisli o južnoslovanskem  

povezovanju okrepila, slovenski, hrvaški in srbski poslanci v državnem zboru pa so se začeli 

taktično povezovati, čeprav je pri slovenskih politikih obstajala bojazen, da bodo  izpadli iz 

hrvaško-srbskih kombinacij. 

Hrvaški politiki so  v tistem času menili, da Slovenci kot narod nimajo možnosti za preživetje,  

eden najvplivnejših dalmatinskih politikov dr. Josip Smodlaka  je  npr. (po  Igorju Grdini) 

poudaril, da je »posebej za Slovence vprašanje njihove knjižne enotnosti s Srbohrvati 

vprašanje njihove prihodnosti. V  svetovni konkurenci   se 1,5-miljonski  narod ne more upirati   

80-miljonskim in 35-milijonskim množicam (Nemcev in Italijanov)«.   

Prva svetovna vojna je postopoma spremenila tudi hrvaške poglede.    Pred vojno so tako 

Slovenci kot Hrvati (Slovenci sicer bolj)  verjeli v domnevni reformizem prestolonaslednika 

Franca Ferdinanda, ki naj bi rešil  tako slovensko kot hrvaško  nacionalno vprašanje, čeprav 

nezanesljivi spominski prikazi govorijo največ o tem, da je  morda nameraval  rešiti hrvaško, 

ne pa tudi slovensko. Njegov namen naj bi bil ustanoviti Veliko Hrvaško, ki naj bi obsegala 

poleg tedanje Hrvaške še Slavonijo, Dalmacijo, Bosno in Hercegovino, Istro in Kranjsko.  To 
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naj bi izražale njegove besede Hrvatom leta 1910, naj ostanejo za vsako ceno zvesti 

Habsburžanom, saj jim bo po prihodu na prestol poravnal in poplačal nekdanje krivice.  

V prvih  dveh letih vojne so slovenski politiki, zlasti vodilni katoliški, zaradi nemškega pritiska 

na Slovence postajali vedno bolj zmedeni. Ravnanje oblasti je bilo v nasprotju z njihovo vero 

v habsburško monarhijo. Hkrati je bila  Avstrija na bojiščih trdna, kar je nkrepilo nemški 

nacionalizem. V takih razmerah je tedaj vodilni politiki  Krek videl rešitev v hrvaško-slovenski 

državi znotraj monarhije in je bil  nekaj časa pripravljen celo na to, da v tako tvorbo pride le 

Kranjska (»žrtve morajo biti«). Korošec, ki je v Krekovi senci postopomakrepil svoj položaj in 

Kreka po njegovi smrti nasledil,  je bil  po vsaj enem pričevanju pripravljen sprejeti nemški 

državni jezik pod pogojem, da Slovenci na njihovem strnjenem jezikovnem ozemlju dobijo 

šolsko avtonomijo. Tako Krek kot Korošec sta verjela v velikoavstrijsko idejo, ki naj bi jo   

(kljub smrti Franca Ferdinanda) uresničili  najvišji vojaški krogi.  V tej smeri je nato  šla 

pobuda (t.i. »akcija Kranjska in Primorje«) Kreka in drugih  slovenskih politikov armadnemu 

vrhu,  da naj bi ustanovili ilirsko upravno avtonomno območje, ki bi obsegalo Trst, Goriško, 

Gradiščansko, morebitne avstrijske osvojitve v Beneški Sloveniji, Kranjsko, južno Koroško, 

Spodnjo Štajersko, Istro in Dalmacijo. Italijane in Srbe bi bilo treba slovenizirati ali pohrvatiti, 

z Nemci pa naj bi sklenili pravičen sporazum. Taka enota bi imela v preurejeni monarhiji (z 

močno centralo vlado na eni in federalnimi enotami na drugi strani) zagotovljeno kulturno in 

šolsko avtonomijo. Takemu načrtu naj bi bil naklonjen  tudi načelnik generalštaba Conrad, 

vendar nikoli ni bil uresničen, kar je slovenske politike znova usmerilo k iskanju povezav s 

Hrvati.  

Krek, ki je oktobra  1917 umrl, je že poleti spoznal, da  »starega lepega čebrička (t.j Avstrije, 

op.p) ne bo več«, Korošec pa  se je tega obdobja (do aprila 1917, ko so v vojno vstopile ZDA), 

le nerad spominjal in ga je  zamegljeno označil za čas, ko »sploh nismo iskali nobene 

orientacije.« V tistem času v izjavah lojalnosti cesarju in monarhiji ni prav nič zaostajal za 

Šušteršičem, kdaj ga je morda celo prekosil.  Po mnenju Walterja Lukana  so slovenski politiki 

v tem času »pristali na centralistično-federativno ureditev habsburške monarhije v smislu 

Conrada von Hötzendorfa in so koncidirali v tej zvezi tudi nemški državni jezik. Ta etapa v 

slovenski politiki je obsegala drugo polovico leta 1915 ter začetek leta 1916 in je odevala tudi 

na prvih dveh sejah Hrvaško-slovenskega kluba med vojno, dne 29. oktobra in 16. decembra 

1915. Ni naključje, da je istrski Hrvat Spinčić tisti, ki je nas oktobrski seji (državnega zbora, 
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op.p.) urgiral hrvaško-slovenski trialistični program. Slovenci bi ga - kot izgleda - takrat 

pozabili.«   

Prelomni dogodki v avstrijski notranji politiki so se zgodili proti koncu leta 1916   z nasilno  

smrtjo ministrskega predsednika Stürgkha in nato Franca Jožefa, zunanjepolitični pa aprila 

1917 z vstopom ZDA v vojno. Nakazovala se je možnost, da centralne sile vojne ne bodo 

dobile, govorilo se je o možnih reformah cesarstva, novi cesar Karel je ponujal separatni mir. 

Maja 1917 je znova začel delovati dunajski parlament. Odpirale so se nove opcije. V ospredje 

vedno bolj začelo prihajati nacionalno vprašanje. Vodilni slovenski politiki so skoraj do konca 

vojne verjeli v možnost, da bodo nacionalno vprašanje lahko rešili znotraj Avstro-Ogrske. 

Vendar tudi pri trializmu,  to je  združenju  »vseh južnih Slovanov monarhije v državnopravno 

samostojen organizem pod žezlom habsburške monarhije«, kot je to opredeljevala izjava 

kranjskega deželnega zbora z dne 16. januarja 1909,  sprva niso bili povsem brez bojazni. Ne 

le zaradi vladajočih avstroogrskih krogov, pač pa tudi zaradi hrvaških stališč. Prizadevanja SLS 

in katoliških krogov po utrditvi zveze s katoliškimi Hrvati v letih pred prvo svetovno vojno 

namreč  niso rodila posebnih rezultatov, podobno pa je bilo tudi na liberalni strani.   

Dr. Josip Smodlaka,  in dr. Ante Trumbić  (poleg dr. Franja Supila) vodilna  jugoslovansko 

usmerjena hrvaška politika sta  trializem pojmovala kot avtonomno srbsko-hrvaško državo, ki 

bi bila v personalni dinastični uniji z Avstrijo in Ogrsko. Hrvati naj bi  skupaj s Srbi na 

Hrvaškem in v dogovoru z Ogrsko in v zavezništvu z Italijo dobili v ogrskem delu cesarstva 

nekakšen subdualistični status. Za zavezništvo z Italijo so bili pripravljeni žrtvovati Trst, 

Slovensko Primorje in Istro ter sploh ločiti reševanje hrvaškega vprašanja od slovenskega.  V 

tem primeru bi Slovenija,  severni del Istre in  Trst ostali izven meja jugoslovanskega dela 

države, v dednih avstrijskih deželah pa naj bi  Slovenci dobili avtonomije (kot je to 

predvidevala ideja t.i. avstroslavizma). Tako stališče je bilo zapisano v t.i. reški  deklaraciji iz 

leta 1905 (podobno tudi v zadarski deklaraciji). Slovenski politiki so si na vse načine 

prizadevali, da bi hrvaške odvrnili od takih načrtov in da bi v svoje državno-pravne programe 

vključili tudi Slovence. Vendar je zmedenost vladala tudi na slovenski strani. Celo  Šušteršič 

sam  je pred  izjavo kranjskega deželnega zbora Hrvatom razlagal, da je o trializmu  sicer 

treba javno govoriti, ne pa (še) javno zahtevati, da se morajo tudi slovenske dežele in Istra 

vključiti v hrvaško državo. Na drugi strani pa (kot ugotavlja dr. Janko Pleterski) hrvaški 

politiki, ki so se sklicevali na hrvaško državno pravo, tudi niso želeli  izgovarjati srbskega 

imena (mišljeni so Srbi na Hrvaškem), saj naj bi to zanikovalo nacionalni pomen hrvaške 
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države, v kateri da je  le en »diplomatični«, to je v zgodovinskih listinah zapisan narod. Sicer 

pa tudi redki zunanji poznavalci zapletenega nacionalnega vprašanja v Avstro-Ogrski 

Slovencem pred prvo svetovno vojno niso posvečali kaj dosti pozornosti  in jih niso šteli kot 

ključne pri morebitni preureditvi monarhije.  Publicist Robert William Seton Watson, ki je 

veljal za najboljšega poznavalca habsburške monarhije in je imel velik vpliv na odločitve 

britanske vlade, se je leta 1911  (resda precej pod hrvaškim vplivom) izrekal za trializem brez 

Slovencev. Je pa kasneje mnenje spremenil in je leta 1914  dokazoval britanski vladi, da 

nobena ureditev jugoslovanskega  vprašanja ne bo popolna, če bo prezrla Slovence. 

Slovenski politični načrti so bili tako v veliki meri odvisni od notranjih  hrvaških strankarskih 

razmerij  (zlasti od vladajoče hrvaško-srbske koalicije) v hrvaški banovini, torej znotraj 

ogrskega dela monarhije,. Vendar so Hrvati  več naklonjenosti do vključevanja Slovencev v 

svoje državne načrte začeli kazati šele po letu 1915. Manjši krog katoliških hrvaških politikov 

se je leta 1915 pridružil spomenici, ki sta jo ljubljanski nadškof dr. Anton Bonaventura Jeglič 

in Šušteršič poslala papežu in ga prosila, naj se zavzame, da bi slovenske in hrvaške dežele 

ostale skupaj pod Avstrijo, vendar tako, da ne bi bili  več pod nemško in ogrsko nadvlado. 

Podobno peticijo so napisali dr. Janez Evangelist Krek, škof dr. Anton Mahnič in nekaj 

hrvaških in slovenskih duhovnikov. Konec novembra 1916 se je v Gradcu sestal hrvaško-

slovenski poslanski klub in sprejel sklep, da bo postavil zahtevo po združitvi Hrvatov in 

Slovencev v eno enoto. Enako zahtevo naj bi postavil hrvaški sabor, ki naj bi se sestal 

januarja 1917 zato, da bi sprejel adreso  (nagovor) sabora   novemu cesarju in ogrskemu 

kralju Karlu. Vladajoča hrvaško-srbska koalicija  na tako zahtevo ni pristala, pač pa jo je v 

saboru 1. februarja 1917 postavila hrvaška stranka prava, ki je tudi zahtevala odpravo 

dualizma. Pri tem se je sklicevala na narodnostno načelo in na hrvaško državno pravo. 

Vendar so bili tudi drugi predlogi, frankovci so npr. zahtevali, naj se hrvaška združi z Bosno in 

(brez Slovencev) tvori tretjo državno enoto v monarhiji.    

Končno podobo je  trialistična ideja v avstrijskem delu monarhije potem   dobila maja 1917 v 

t.i. Majniški deklaraciji Jugoslovanskega kluba v dunajskem državnem zboru, medtem ko je  v 

hrvaški banovini še naprej ni podpirala ne hrvaško-srbska koalicija in ne  druge politične 

stranke. 29. maja  1917, dan preden se je obnovilo parlamentarno življenje v avstrijskem 

delu monarhije, je namreč  nastal Jugoslovanski klub, v katerem so se združili slovenski, 

hrvaški in srbski poslanci iz avstrijskega dela monarhije (prej so obstajali trije klubi: Hrvaško-

slovenski, Narodni klub in Dalmatinski klub). Klub je imel ob ustanovitvi 33 članov, večino so 
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imeli poslanci SLS (pred vojno je bilo jugoslovanskih poslancev sicer 37, od tega 23 

Slovencev, 12 Hrvatov in dva Srba, večina je bila članov hrvaško-slovenskega kluba, med 

vojno sta dva poslanca umrla, eden je bil v emigraciji, eden -  Franc Grafenauer pa v ječi). V 

imenu kluba je dr. Anton Korošec 30. maja 1917 v nemškem jeziku prebral t.i. Majniško 

deklaracijo, kot se je imenovala listina, ki jo je v začetku maja  sestavil dr. Janez Evangelist 

Krek, pri končni redakciji pa so sodelovali dr. Anton Korošec, Vjekoslav Spinčić, dr. Josip 

Smodlaka in dr. Melko  Čingrija (sicer tudi dubrovniški župan in eden od tvorcev hrvaško-

srbske koalicije), podpisali pa so jo vsi  člani Jugoslovanskega kluba. Deklaracija  se je  glasila:   

»Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da zahtevajo na temelju 

narodnega načela in hrvaškega državnega prava, naj se vsa ozemlja monarhije, v katerih 

prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom habsburško - lotarinške dinastije v 

samostojno državno telo, ki bodi prosto vsakega narodnega gospodstva tujcev in zgrajeno na 

demokratičnem temelju. Za uresničenje te zahteve svojega enotnega naroda se bodo zavzeli 

z vso silo. S tem pridržkom se bodo podpisani udeleževali parlamentarnega dela.« 

Nekateri poslanci, zlasti dalmatinski,  so formulacijo »pod žezlom habsburško-lotarinške 

dinastije«  podpisali s stisnjenimi zobmi. Josip Smodlaka jo pripisuje zastopniku Trsta dr. 

Otokarju Rybaŕžu, ki naj bi to predlagal v sporazumu  s Krekom.  Ko je protiavstrijsko 

razpoloženi Smodlaka (več mesecev je preživel v avstrijski samici, nato pa je bil konfiniran) 

Kreku očital da le-ta  »verjame, da bomo svobodni in srečni pod Habsburžani, našimi večnimi 

tlačitelji«, mu je  ta   odgovarjal z anekdoto o t.i. »klin čorbi«: »Človeku so dali lonec, poln 

vode, v katerem je bil železen klin in mu pod težko grožnjo naložili, naj skuha tako klin-čorbo, 

ki bo bolj okusna od katerekoli druge, vendar mora biti lonec, ko bodo juho pojedli povsem 

prazen. Človek je vzel najboljšo mast, razne vrste zelja in dišav in skuhal čorbo s klinom. Ko se 

je zbrala družba, da pojé čorbo, je vtaknil dva prsta v lonec, potegnil klin in ga vrgel ven. Vsi, 

ki so čorbo poskusili, so priznali, da je zelo okusna in rekli: Ni boljšega od klin-čorbe.« Krek je 

zgodbo zaključil z mislijo: »Tak klin so za nas Habsburžani.«   

 »Habsburški »klin« (obstoj  dinastije in z njo monarhije) iz Krekove anekdote je trialistično 

oziroma majniško jugoslovansko idejo ločeval od drugih dveh, bolj radikalnih vizij rešitve 

jugoslovanskega vprašanja.  Potek vojaškega in političnega dogajanja proti koncu vojne sta 

imela za posledico, da je vedno bolj  pomembna postajala opcija združitve jugoslovanskih 

narodov izven Avstro-Ogrske.  Tudi slovenski politiki so majniško deklaracijo postopoma 

začeli previdno označevati za minimum  svojih zahtev, omenjali so možne rešitve mimo  
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vlade in monarhije, patriotizem in zavezanost prestolu sta usihala. Vendar so na 

jugoslovansko opcijo izven Avstro-ogrske slovenski politiki doma imeli kaj malo vpliva. 

Najpomembnejšo, t. i. piemontsko vlogo (po pokrajini, ki ji je uspelo združiti Italijo), je  imela 

Srbija. Ta vloga je izhajala iz njenega položaja: Srbija je bila samostojna država, članica 

antantnih sil, imela je vojaško silo in to ji je pri združevanju omogočilo, da si je druge 

dejavnike združevanja podredila. Srbska vlada je svoje namene pokazala že na začetku vojne, 

7. decembra 1914 z Niško deklaracijo, v kateri je kot vojni cilj poleg osvoboditve proglasila 

tudi združitev »vseh naših nesvobodnih bratov Srbov, Hrvatov in Slovencev.« S tem je 

manifestativno sicer presegla svoj zgodovinski program iz leta 1849 (t.i. Garašaninovo 

Nacertanije), to je težnjo, združiti vse Srbe v eni državi. Ruski carski diplomati  so opozarjali 

srbske politike, naj ne ustvarjajo take države (to je Jugoslavije), v kateri bodo Srbi kot narod 

in pravoslavje kot vera  sicer imeli relativno večino, a bodo drugi narodi skupaj v odnosu do 

njih in  druge vere v odnosu do pravoslavja predstavljali večino, saj bo to Srbijo potegnilo v 

krizo, kakršno je med vojno doživela carska Rusija. 

V Niški deklaraciji ni bilo nobene besede o notranji ureditvi države, zato je obstajala 

utemeljena bojazen, da Srbi želijo, tako kot so to storili po balkanskih vojnah z Vardarsko 

Makedonijo, z aneksijo (»prisajedinjenjem«, kot so rekli) le razširiti svoje ozemlje. Kam se 

podajajo, jim ni bilo prav jasno, saj je moral srbski geograf Jovan Cvijić  na začetku vojne 

vojaškim poveljnikom, regentu Aleksandru in predsedniku vlade na zemljevidu šele pokazati, 

kje  vse živijo južnoslovanski narodi, na osnovi česar so  potem opredelili svoje vojne cilje in 

vanje vključili tudi Slovence. V precejšnji meri  tudi na prigovarjanje Nika Zupaniča,  

slovenskega etnografa, ki je živel v Beogradu in vodil tamkajšnji muzej.  

Nihanje med velikosrbskim programom, ki so ga zaradi ozemeljske primerjave z 

jugoslovanskim imenovali tudi "mali", in »velikim«jugoslovanskim programom, je bilo v 

srbski politiki navzoče do konca vojne. Še zlasti, ker razpad Avstro-Ogrske in nastanek novih 

držav na njenem ozemlju vse do oktobra 1918 ni bil posebno verjeten oz. je bil v nasprotju s 

politiko antantnih držav, mnogi srbski politiki pa srbstva niso hoteli podrediti jugoslovanstvu 

in so tudi kasneje ves čas med njima delali enačaj. Tudi sicer je bil njihov pogled bolj kot na 

sever do Slovencev, usmerjen  v Bosno in Hercegovino ter v Dalmacijo in hrvaška ozemlja, 

poseljena s Srbi, predvsem pa na vzhod, tja za Peč na Madžarskem in Temišvar v Romuniji 

(večna težnja, da bi dobili Egejsko Makedonijo in izhod na morje v Solunu glede na 

zavezništvo z Grčijo niso prihajala v poštev).  
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Poleg avstrijskega jugoslovanstva in srbskih načrtov o širjenju države je  tretji center 

jugoslovanske ideje zaradi vojnih razmer, nasilja in prepovedane politične dejavnosti v 

Avstro-Ogrski postala politična emigracija, zlasti hrvaški politiki iz Dalmacije: dalmatinski in 

državnozborski poslanec dr. Franjo Supilo,  dr. Ante Trumbić, svetovnoznani kipar Ivan 

Meštrović in drugi. Pridružili so se jim tudi nekatere slovenske javne osebnosti: Bogumil 

Vošnjak, Gustav Gregorin, Josip Jedlowsky, Niko Zupanič in Drago Marušič. Skupaj so 

ustanovili Jugoslovanski odbor. O  datumu nastanka so različni  spominski podatki, začetni 

pogovori naj bi se odvijali najprej  v Benetkah, kjer se je po naključju znašla manjša skupina 

prebežnikov, nadaljevali pa so se  novembra 1914 v Rimu. Tam se je 24. januarja 1915 

Jugoslovanski odbor v ožji sestavi začasno tudi konstituiral in o svojih namerah obvestil 

veleposlanike antantnih držav. Podobno misijo so nato njegovi predstavniki nadaljevali v 

Parizu. Uradno in v širši sestavi je nato nastal  30. aprila 1915 v Londonu. Člani odbora so 

skušali dobiti podporo antantnih sil in so bili zaradi osebnih zvez dokaj vplivni.  Tega se je 

zbala srbska vlada (odbor je imel tudi precej pristašev v srbski parlamentarni opoziciji) in si je 

skušala odbor podrediti ali vsaj omejiti njegov mednarodni vpliv. Že ob prvi deklaraciji 

odbora o združitvi jugoslovanskih narodov , ki jo Pašić sicer podprl, so drugi  srbski vplivni 

politiki izražali dvome in nasprotovanja.  Dr. Milenko Vesnić, kasnejši predsednik vlade v 

Kraljevini SHS, ki je izsilil Vidovdansko ustavo in podpisal rapalsko pogodbo (vendar  pred 

tem tudi  branil slovenske zahteve na pariški mirovni konferenci) je  kiparju Ivanu Meštroviću 

v Rimu jeseni 1914 zabrusil: «Vi  tam imenujete povečano državo »Jugoslavija«, ali ste tudi Vi 

za to ime? Pravim vam, da to ne more biti. Tega Srbi nikoli ne bomo sprejeli. Nismo neko 

židovsko podjetje, ki menja ime, ko dobi še neke artikle. Do sedaj se je država imenovala 

Srbija, v prihodnje, ko  vanjo pridejo še Hrvati in Slovenci, naj se imenuje »Velika Srbija«. 

Hrvati so v njej lahko enakopravni državljani, lahko imajo tam, kjer so v večini, če že hočejo, 

tudi svojo malo avtonomijo, jezik se bo imenoval srbsko-hrvaški in tako naprej, ampak država 

Srbija, razširjena država Velika Srbija.«  

Nikola Pašić je sredi julija 1917 (tedaj je bila Srbija zaradi razmer v Rusiji, ki je bila njena 

glavna podpornica precej oslabljena) na Krfu sklical konferenco, na kateri sta sodelovala 

srbska vlada in Jugoslovanski odbor. Rezultat je  predstavljala t.i. Krfska deklaracija, sprejeta 

20. julija 1917. Po tej deklaraciji, naj bi nova jugoslovanska država nastala na temelju 

samoodločbe in ne aneksije, vendar bi bila ustavna monarhija z dinastijo Karadjordjevićev. 

Imenovala naj bi se Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, njena ustava naj bi bila sprejeta s 
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kvalificirano (absolutno) večino v ustavodajni skupščini, ki bi bila izvoljena na splošnih in 

neposrednih volitvah. Odbor pod vodstvom Anteja Trubića na pogajanjih zaradi svoje 

šibkosti ni zmogel uveljaviti načela o federativnosti. Država naj bi se delila po naravnih, 

socialnih in gospodarskih kriterijih, ne pa zgodovinskih in nacionalnih, čeprav so govorili o 

enakopravnosti jezikov, pisav in ver jugoslovanskih "plemen". Krfska deklaracija je bila v 

bistvu politični manifest in srbska vlada ga je tako tudi jemala (tako, npr. kasneje ni 

upoštevala sklepa o sprejetju ustave s kvalificirano večino). Po potrebi, kadar ji je to šlo v 

korist (pri vprašanju monarhije, centralistične ureditve), pa ji je  dajala značaj 

državnopravnega akta. Tudi v nadaljevanju si je srbska vlada prizadevala, da  Jugoslovanski 

odbor ni dobil vloge mednarodno priznanega subjekta. Njegova vloga je slabela, čeprav je še 

sodeloval na pogajanjih o združitvi, ki so bila od 6. do 9. novembra 1918 med predstavniki 

Države SHS in srbske vlade v Ženevi. Eden od razlogov za podcenjeno vlogo odbora je bilo 

tudi dejstvo, da odbor ni - tako kot npr. češkoslovaški narodni odbor - ustanovil lastnih 

vojaških enot.  

16. in 17. avgusta 1918 so slovenski politiki v Ljubljani ustanovili Narodni svet za slovenske 

dežele in Istro. Nastanek nadstrankarskega telesa, ki naj bi uresničeval slovensko željo po 

samoodločbi in sodeloval pri nastanku nove jugoslovanske države je bila  časopisih 

napovedan že decembra 1917, vendar se je ustanovitev zaradi pogajanj med slovenskimi 

strankami v  precej vlekla. V Narodni svet so bili izbrani predstavniki  Slovenske ljudske 

stranke (18), Jugoslovanske demokratske stranke, to je enotne stranke liberalcev, ki je 

nastala junija 1918 (10), Jugoslovanske socialdemokratske stranke (3), političnega društva 

Edinost iz Trsta (2), Političnega in gospodarskega društva za Hrvate in Slovence v Istri iz 

Pazina (7), vsega skupaj 40 ljudi. Svoje predstavnike so kasneje imenovali tudi iz  Katoliškega 

političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem. Predsednik narodnega sveta 

je postal dr. Anton Korošec. Svet je imel več odsekov: organizacijski - za delovanje okrajev in 

občin, ustavno-pravni, za propagando, za varstvo slovenskih interesov pod obstoječo 

avstrijsko upravo, gospodarski odsek, odsek za tujski promet, finančni odsek, kulturni odsek. 

Delovali so tudi pokrajinski odseki za Trst, Istro, Goriško, Koroško in Maribor (kasneje 

preimenovani v narodne svete za posamezne pokrajine), ki so zbirali gradivo za rešitev 

mejnega vprašanja.  Narodni svet se je štel  za del Jugoslovanskega narodnega odbora 

(Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov), katerega ustanovitev se je pripravljala v 

Zagrebu. Zastopniki jugoslovanskih narodov v monarhiji (vseh večjih političnih strank in 
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skupin iz Slovenije, Istre, Hrvaške s Slavonijo in Dalmacijo, Bosne in Hercegovine ter 

Vojvodine) so ga ustanovili 5. in  6. oktobra 1918, bil je sestavljen po teritorialnem načelu. 

Vsaka narodna pokrajina je imela po enega poslanca na 100 000 prebivalcev. Slovenske 

pokrajine (Kranjska, Štajerska, Goriška, Koroška in Trst) so imeli 14 poslancev od 80.  

Narodno vijeće je vodil Osrednji odbor s 30 člani, ki je skliceval seje, usmerjal politiko 

Narodnega vijeća in ga predstavljal navzven. Osrednji odbor je imel  svoje predsedstvo. 

Glavni program Narodnega vijeća je bil, kot so to zapisali  tudi v pravilniku, »združitev vseh 

Slovencev, Hrvatov in Srbov v narodno, svobodno in neodvisno državo Slovencev, Hrvatov in 

Srbov, urejeno po demokratičnih načelih«.  V predsedstvu so bili  Slovenec dr. Anton Korošec 

kot predsednik, podpredsednika   Srb Svetozar Pribičević in  Hrvat dr. Ante Pavelić (ne gre za 

istoimenskega kasnejšega ustaškega poglavnika)  in tajniki Srđan Budisavljević, Mate 

Drinković in  Ivan Lorković.  

Do prelomne zamenjave oblasti pa je prišlo  29. oktobra 1918, ko je v Zagrebu hrvaški sabor 

pretrgal državnopravne vezi z Avstro-Ogrsko, za nično proglasil hrvaško-ogrsko nagodbo iz 

leta 1868 in razglasil nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.  

V Ljubljani je istega dne prišlo zgolj do množične manifestacije.  Ivan Hribar je proglasitev 

odcepitve Slovenije od avstroogrske monarhije in njeno priključitev k Jugoslaviji pripisal kar 

stavku v svojem govoru: »Prejmi torej naše poklonstvo ti, naša krasna, ob neizmernih mukah 

rojena in zato večno neporušljiva Jugoslavija.«   Po mnenju zgodovinarjev   in pravnikov v 

času nekdanje Jugoslavije (npr. dr. Ferdo Čulinović)  je bil državnopravni akt  pač 

nadomeščen s  sklicevanjem na sklep hrvaškega sabora. Hrvati so s sklepom sabora sicer res 

imeli bolj trdno pravno podlago kot Slovenci, vendar to ni veljalo za Dalmacijo, ki je bila 

avstrijska pokrajina in je hrvaško-ogrska nagodba ni zadevala. V primeru Dalmacije pa so se 

sklicevali na hrvaško državno pravo. Slovencem brez lastne državne tradicije je še vedno 

ostalo sklicevanje na naravno pravo, na stališče ZDA in ne nazadnje tudi na privolitev Avstro-

Ogrske, da njeni narodi samo odločajo o svoji usodi. Sicer pa  so pravne utemeljitve nastanka 

Države SHS glede na to, da je  Avstro-Ogrski preostalo le še nekaj dni življenja, Država SHS pa 

je bila prehodna tvorba, imele zgolj notranji pomen v žolčnih mednacionalnih polemikah  v 

kasnejši Jugoslaviji.  Del piscev državnopravni akt vidi tudi v množični manifestaciji po 

razglasitvi združitve v Ljubljani in pav  javni prisegi nadporočnika dr. Mihajla Rostoharja, ki je 

v imenu kakšnih 200 navzočih  slovenskih oficirjev avstroogrske armade položil prisego 

zvestobe in vdanosti  nastajajoči, še  močno nedefinirani Jugoslaviji. Prav Rostoharjev 
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spominski zapis plastično prikazuje zmedo, v kateri se je slovenski  politični vrh poslovil od 

Avstrije. Rostohar, ki je na manifestacijo prišel kljub prepovedi vojaškega poveljstva v 

Ljubljani, si je besedo na balkonu deželnega dvorca (današnjega rektorata univerze) moral  

šele izboriti. Potegnil je sabljo in vzkliknil:« Mi vojaki odrekamo pokorščino Avstriji in 

prisegamo zvestobo svoji narodni državi Jugoslaviji!« časniki so nato prekrižali sablje in 

bodala, med množico  je to povzročilo navdušenje, ne pa ravno med vsem politiki. Tako je 

knezoškof Jeglič razburjeno pristopil k Rostoharju in vzkliknil: »To je pa revolucija!«, na kar 

mu je Rostohar odgovoril: »Da prevzvišeni, tako nekako!«  

Država Srbov, Hrvatov in Slovencev je, kot je to definiral Ferdo Čulinović, »nastala zato, da 

izgine.«   V resnici kakšnih resnih namenov, da bi avstroogrski Južni Slovani  vzpostavili 

(ohranili) lastno državo  zgodovinopisje  ne pozna, kljub temu pa  ima  kratkotrajna slovenska 

samostojnost znotraj Države SHS  kljub prehodnemu značaju za razvoj slovenske državnosti  

večji pomen, kot so mu ga pripisovali v jugoslovanskih časih.  

Združevanje Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo in drugimi 

jugoslovanskimi deli v eno državo, je  sprva potekalo po dveh tirih in v ključnih trenutkih  

brez koordinacije. Dr. Anton Korošec, delegati Države SHS in predstavniki Jugoslovanskega 

odbora so se  med 6. in 9. novembrom 1918  v Ženevi pogajali s predsednikom srbske vlade 

Nikolo Pašićem in predstavniki srbskih parlamentarnih strank. Stanje je bilo za predstavnike 

Države SHS neugodno,  država mednarodno  ni bila priznana, na njeno ozemlje so prodirale 

italijanske enote. Italija je  namreč 3. novembra v Padovi s soglasjem antantnih sil in ZDA 

sklenila premirje s predstavnikom vrhovne komande avstroogrske vojske, čeprav Avstro-

Ogrska kot država sploh ni več obstajala, vojaške operacije pa  tudi že dolgo niso več 

potekale. V  pogojih za premirje je bila določena tudi demarkacijska linija, ki je  sledila 

obljubam iz londonskega pakta. Na to linijo naj bi prišle  italijanske (antantne) enote. S tem 

je Italija dobila formalno pokritje za uresničevanje imperialnih ciljev (implicitno tudi soglasje 

ZDA, ki se z londonskim aktom niso strinjale) in njene enote so  krenile v zasedbo.    

Predsednik srbske vlade Pašić je v skladu s svojo vizijo razširjene Srbije sicer sprva  

nasprotoval širšemu jugoslovanskemu sestanku  in dogovoru o združitvi, vendar ga je 

zagovarjal  večji del srbske opozicije, večina jugoslovanske emigracije (še posebej v ZDA) pa 

tudi vplivni oblikovalci javnega mnenja v Franciji in Veliki Britaniji (med njimi Seton Watson). 

Na Pašića je neposredno pritiskala tudi francoska vlada, ki je zahtevala, da prizna Državo SHS, 

vendar je Pašić priznal le  predstavniške organe  Narodno vijeće oziroma njegovo 
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predsedstvo, ne pa države. Hkrati je računal, da bo na Korošca laže vplival kot na Trumbića, 

zato mu je kot predstavniku Narodnega vijeća  hotel dati več poudarka.  Pašić  se je za 

pogajanja na koncu vendarle odločil. Načrtoval je, da  bo v Srbiji sestavil novo vlado in je bil 

prepričan, da bo potem zlahka korigiral  morebitna  ženevska odstopanja od srbskih ciljev. 

Pomembno vlogo je igrala tudi neinformiranost o dogajanju doma, in Pašićeva zmotna 

ocena, da sta Trumbić (kot predsednik Jugoslovanskega odbora) in Korošec (kot predsednik 

Narodnega viječa) odločilni osebi pri združevanju. Zato je bil kljub nesorazmerju v politični 

moči med obema stranema, sklenjen sporazum, ki je upošteval enakopravnost obeh 

združujočih se držav (za  črnogorski narod so v glede združitve v Ženevski deklaraciji zapisali, 

»da jim je odprt naš bratski objem in bo gotovo pohitel da pozdravi in se pridruži temu delu, 

ki je bilo vedno njegov največji ideal«).  Sporazum je predvideval konfederativno združitev 

(čeprav ta izraz ni bil neposredno uporabljen), do izvolitve ustavodajne skupščine naj bi bilo 

začasno  narodno predstavništvo paritetno sestavljeno iz poslancev srbske narodne 

skupščine in Narodnega vijeća. Ustava bi bila sprejeta s kvalificirano (dvotretjinsko) večino. 

Nova država bi v prehodnem času  opravljala minimalne skupne zadeve zunanjo politiko, 

vojsko in finance. Vlado naj bi sestavljalo dvanajst ministrov, šest iz Srbije in šest iz Države 

SHS, srbski bi prisegli pred regentom Aleksandrom, tisti iz Države SHS  pa  pred 

predsednikom Korošcem.  

Diplomatski uspeh Korošca in Trumbića je Pašić  nato doživel kot svoj poraz. Doma so 

ženevsko deklaracijo namreč ocenili kot žalitev srbskega orožja, deklaracije nista priznala ne 

regent Aleksander niti srbska vlada. Pašićev namestnik Stevan Protić mu je s Krfa poslal 

ogorčeno brzojavko z odstopom, zapisal je, da je sporazum (zbodla  sta ga zlasti sestava 

vlade in različni prisegi) »izraz nezaupanja in Vam osebno in Srbiji, ki si ni zaslužila takega 

ravnanja, to je nekaj, kar se nikoli ne zgodi med ljudmi, ki resnično hočejo narodno 

enotnost.«  Protić in srbska vlada sta se bila pripravljena odreči združevanju, če bi bila 

dinastija Karadjorđevićev kakorkoli postavljena pod vprašaj. Pašić je nekaj dni po podpisu 

Korošcu  in Trumbiću sporočil, da je zaradi pritiskov doma prisiljen odstopiti in da je dogovor 

neveljaven. Oba politika sta kljub temu pri antantnih silah v Franciji  še naprej lobirala za 

priznanje Države SHS in narodnega Vijeća kot njegove vlade in se zavzemala za uresničitev 

sporazuma, Pašić pa jima je v razgovoru 18. novembra  jasno povedal, da se morata 

prilagoditi realnim razmeram. Zato sta Korošec in  drugi predstavnik Narodnega vijeća Melko 

Čingrija preko srbske ambasade v Londonu regentu Aleksandru poslala telegram v katerem 
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sta zaradi enostranskega suspenza ženevskega dogovora postavila pod vprašaj dotedanjo 

načelno podporo dinastiji Karadjorđevićev. Telegram je izzval veliko užaljenost, Protić je tak 

»odnos do krone«  izenačil z avstroogrsko politiko do Srbije, »nikoli si nismo mogli 

predstavljati, da bomo take aluzije in grožnje spet slišali od predstavnikov naših bratov, za 

katerih osvoboditev je Srbija  resnično postavila na kocko svoj obstanek« je zapisal v 

telegramu ambasadorju v Londonu Jovanu  Jovanoviću. Ocenjeval je, da so v Ženevi delali 

fronto proti Srbiji in Korošca in podobno misleče politike opozarjal, da, če ne bodo pristali na 

srbske pogoje, gredo lahko  vsak svojo pot, »Srbi s Srbi, Hrvati in Slovenci s Hrvati in 

Slovenci«.  Srbska vlada je nato poskrbela, da je Korošec zaradi "neurejenih" potnih 

dokumentov  v odločilnih dneh ostal v tujini in se je  vrnil šele 3. decembra, dva dni po 

izvedeni združitvi in je bil nato nekaj kasneje prvič sprejet pri regentu Aleksandru.  

Glede na tedanje razmere pa verjetno tudi njegova navzočnost v  Ljubljani, Zagrebu in 

Beogradu toka dogodkov ne bi bistveno spremenila. Srbska vlada je namreč 10. novembra, 

dan po podpisu ženevske deklaracije, navezala neposredne stike s hrvaško-srbsko koalicijo v 

Zagrebu, ker je pravilno  ocenila, da lahko ta najbolj neposredno vpliva  na način združitve. 

Njen  vodja, srbski politik Stevan Pribićević je kot podpredsednik  poskrbel za prevlado 

centralistične smeri v Narodnem vijeću (med drugim je zahteval tudi ukinitev 

Jugoslovanskega odbora kot nepotrebnega).  

Narodno vijeće v Zagrebu se je tako - še posebej pod pritiskom avstroogrskih Srbov -  znašlo 

pred vprašanjem, kako se združiti s Srbijo. Različni so bili pogledi tudi na oblikovanje enega 

jugoslovanskega naroda. Nekateri so zagovarjali tezo, da naj bi bili Jugoslovani en narod s 

tremi plemeni (srbskim, hrvaškim in slovenskim). V Sloveniji je del politikov in intelektualcev 

vztrajal pri stališču, da so Slovenci samostojen in že oblikovan narod, ki bi moral v bodoči 

državi dobiti kulturno avtonomijo (tudi zato, ker bi Slovenci po Wilsonovih točkah le kot 

narod imeli pravico do samoodločbe). Zlasti liberalni politiki so zagovarjali asimilacijo, 

centralizem in unitarizem. Najvažnejši se jim je zdel nastanek nove države, ne pa njena 

vsebina, v "strogo demokratični monarhiji" pa so videli celo boljšo rešitev kot v republiki. 

Politiki v Slovenski ljudski stranki so se bolj kot drugi nagibali k stališču, da bi Slovenci v 

bodoči državi morali doseči avtonomijo, bili pa so tudi za republiko, slovenski 

socialdemokrati z jugoslovanskim imenom Jugoslovanska socialno demokratska stranka pa 

so v nastanku nove države videli predvsem razredni cilj. Stranka se je zavzemala za 

socialistično republiko, narodnost ji ni bila pomembna, v novi državi je videla zgolj možnost 
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za združitev delavskega razreda in okrepitev njegove moči.  Kulturni odsek Narodnega sveta 

je sicer po različnih mnenjih  svojih članov  na razpravi 16. in 18. novembra predložil 

resolucijo, ki se je zavzemala za narodno individualnost in  politično avtonomijo. »Slovenski 

del jugoslovanskega naroda se je razvil tudi jezikovno samostojno, tako da je slovenščina 

nositeljica te duševne vsebine, dasi najbližja sorodnica srbo-hrvaščini, danes organizem zase 

in da je v območju slovenskega knjižnega jezika za sedaj možno uspešno kulturno delo edino 

le v tem jeziku« je zapisano v resoluciji, ki pa je niso podpisali liberalno usmerjeni kulturni 

delavci. Ti so se, podobno kot liberalna stranka, z »Izjavo duševnih delavcev« zavzeli za 

jugoslovanski unitarizem.  

Slovenska ljudska stranka je sicer zagovarjala avtonomizem, a je bila zaradi Koroščeve 

odsotnosti brez pravega vodstva in (podobno kot vsa slovenska politika), zmedena. V takih 

razmerah je 19. novembra Pokrajinska vlada za Dalmacijo pod  vtisom italijanskega 

prodiranja zahtevala čimprejšnjo združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevino 

Srbijo. Priznali naj bi regenta Aleksandra kot voditelja, državno ureditev pa bi dokončno 

določili kasneje  v ustavodajni skupščini. SLS je predlogu nasprotovala, vendar je Narodna 

vlada nato  oportunistično sklenila, naj se slovenski predstavniki v Zagrebu izrečejo glede na 

razpoloženje in razmerje sil na seji.  

»Komična ali tragična značilnost Slovencev v Jugoslaviji je bila, da so se razdelili na dve 

narodnosti, slovensko in jugoslovansko… V začetku, toda ne za dolgo, so bili skoraj vsi 

Jugoslovani, bodisi iskreno, bodisi iz sramu zaradi nekdanjega avstrijstva, bodisi iz 

oportunizma«, je tedanje stanje orisal zgodovinar, akademik Vasilij Melik. In dodal, da se je 

ob tej cepitvi večina Slovencev na koncu vendarle odločila za slovensko smer. Ne glede na 

način združitve in kasnejše nezadovoljstvo s Kraljevino SHS in nato Kraljevino Jugoslavijo, pa 

so jo Slovenci sprejemali kot nujen ščit pred germanskim in romanskim pritiskom. 

Podobno protislovne razmere so bile tudi na Hrvaškem (kjer je Hrvaška republikanska 

kmečka stranka zahtevala federativno ureditev in Jugoslavijo kot republiko in ne kraljevino) 

in v Bosni in Hercegovini, kjer so zlasti Srbi pritiskali za čimprejšnjo in centralistično združitev 

in grozili z neposredno priključitvijo Bosne in Hercegovine k Srbiji. Z enim sami glasom večine 

je bosanski sabor 22. novembra sklenil, naj bi združitev šla preko Narodnega vijeća v 

Zagrebu, vendar so tako v Bosni in Hercegovini kot v Dalmaciji grozili, da se bodo s Srbijo 

združili neposredno, tako kot Vojvodina, če delegacija narodnega vijeća ne bo čim prej 

odpotovala v Beograd in izvedla združitve. Tako Srbi iz Hrvaške (zlasti Hrvaško-srbska 
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koalicija pod vodstvom Srba Svetozarja Pribičevića) kot bosanski Srbi (ki so bili v Narodnem 

svetu za BiH zaradi navzočnosti srbske vojske v Bosni zelo vplivni) so pri zahtevah o združitvi  

seveda imeli tudi  podporo srbske države. V BiH, ki jo je Srbija tudi vojaško zasedla, je bilo 

tedaj 43% Srbov, v Hrvaški in Slavoniji 25%, v Dalmaciji 16%. Ker je le manjši del živel ob meji 

s Srbijo, večina pa je bila pomešana z muslimanskim in hrvatskim prebivalstvom, ozemeljske 

delitve niso bile mogoče, zato so rešitev videli v centralistični Jugoslaviji pod prevladujočim 

srbskim vplivom.  

 Poleg dalmatinskega je nastalo še nekaj predlogov iz katerih je kompromisno resolucijo 

izdelal poseben sedemčlanski  odbor Narodnega vijeća v Zagrebu, v njem pa je od slovenskih 

politikov sodeloval dr. Izidor Cankar. V njej je pisalo, da Narodno vijeće SHS »v skladu s 

svojimi dosedanjimi zaključki in glede na izjavo vlade Kraljevine Srbije razglaša združitev 

Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, ustanovljene na celotnem neprekinjenem območju bivše 

avstroogrske monarhije s Kraljevino Srbijo in Črno Goro v enotno državo Slovencev, Hrvatov 

in Srbov.« Odbor je tudi predlagal 28 člansko delegacijo, ki naj bi v imenu Narodnega vijeća 

izvedla združitev in  je zanjo izdelal posebna navodila. Narodno vijeće v Zagrebu je nato po 

zmedeni razpravi 23. in 24. novembra 1918, kljub temu, da ni imelo soglasja vseh 

predstavnikov, pristalo na oblikovanje enotne narodne države s z dinastijo Karđorđevićev. 

Potrdilo je navodila, po katerih naj bi potekala združitev in   28-člansko delegacijo (v njej so 

bili od Slovencev  predstavniki vseh treh strank dr. Izidor Cankar, dr. Anton Kramar in  Anton 

Kristan, delegacijo je  vodil dr. Ante Pavelić. Po teh navodilih   bi končno ureditev nove 

države lahko določila samo splošna narodna skupščina Srbov, Hrvatov in Slovencev z 

dvotretjinsko večino. Konsituanta  bi se morala sestati najkasneje šest mesecev po 

sklenjenem miru in morala bi imeti pravico do sprejetja ustave (odločiti ali monarhija ali 

republika). Do sklica konstituante naj bi oblast izvajalo Državno vijeće, v katerem bodo v 

določenem sorazmerju predstavniki narodnega vijeća iz Zagreba, srbske in črnogorske 

skupščine in predstavniki Jugoslovanskega odbora. Do odločitve konsituante o državni 

ureditvi bo imel vladarsko oblast kralj Srbije oziroma regent Aleksander, ki bo prisegel pred 

Državnim vijećem   in imenoval vlado. Vlada mora uživati podporo Državnega  vijeća. Sedež 

vlade in Državnega vijeća bo določen sporazumno. V navodilih je bilo tudi  določeno, kako 

naj bi bila paritetno  sestavljena vlada, kako naj bi delovala, ohranili naj bi pristojnosti 

pokrajinskih vlad. V celoti so bila navodila precej podobna ženevski deklaraciji.   
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25. novembra se je vojvodinska narodna skupščina  odločila za neposredno priključitev k 

Srbiji, čeprav je bila sprva pokrajina del Države SHS in je imela svoje predstavnike v 

Narodnem vijeću v Zagrebu. Tudi tu je prosrbska politika prevladala (Črnogorci so se delili na 

unioniste-»bjelaše« in privžence samostojnosti-»zelenaše«, ki so za ohranitev samostojnosti 

celo klicali Italijo, naj intervenira). V  resoluciji o združitvi so tudi  zapisali, da z odločitvijo 

skupščine hkrati podpirajo željo po združitvi vseh Jugoslovanov in želijo, da srbska vlada in 

Narodno vijeće v Zagrebu storita vse, da »pride do nastanka enotne države Srbov, Hrvatov in 

Slovencev pod vodstvom kralja Petra in njegove dinastije.«  Že prej, 11. novembra je tudi 

novoizbrana  črnogorska skupščina na seji v Podgorici odločila, da se  kralj Nikola I. Petrović 

Njegoš vrže s prestola in da se »Črna Gora z bratsko Srbijo združi v eno edino državo pod 

dinastijo Karadjorđevićev in tako združena stopi v skupno domovino našega triplemenskega 

naroda Srbov, Hrvatov in Slovencev.«  

Jugoslovansko državno zedinjenje je bilo izvedeno 1. decembra 1918 na posebni ceremoniji. 

Delegacija Narodnega vijeća je v Zemun prišla 27. novembra, v Beograd, kjer so jih namestili 

v najboljšem hotelu Grand hotelu, pa naslednji dan. Bili so sprejeti svečano, z igranjem vseh 

treh himen (Naprej zastave slave, Lijepa naša domovina in Bože čuvaj pravde). Na hiši 

regenta Aleksandra so izobesili vse tri zastave. Beograd, tedaj provincialno balkansko mesto, 

izmučeno od vojne in okupacije na bivše avstroogrske politike, navajene svetovljanskega 

Dunaja, najbrž ni moglo narediti posebnega vtisa. Med ceremonijo je najprej delegacija 

Narodnega vijeća na regenta Aleksandra naslovila t.i. adreso. V njej je pisalo, da so Slovenci, 

Hrvati in Srbi iz Avstroogrske izvedli prevrat, začasno ustanovili neodvisno narodno državo in  

že 19. oktobra izrazili željo po združitvi s Srbijo in Črno Goro »v enotno narodno državo 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki bi obsegala vse neprekinjeno  etnografsko ozemlje Južnih 

Slovanov.« 24. novembra je Narodno vijeće sklenilo, da razglasa združitev Države Slovencev, 

Hrvatov in Srbov s Srbijo in Črno Goro v eno državo in izbralo delegacijo, »ki stopa pred Vaše 

Kraljevo Visočanstvo, da Vam uradno in v svečani obliki sporoči ta sklep.« V nadaljevanju se 

adresa glasi v smislu navodil Narodnega vijeća, le da se monarhija s kraljem Petrom in 

regentom Aleksandrom  sprejema kot oblika vladavine brez pogojevanja, da bo o njej 

odločala ustavodajna skupščina, prav tako pa je brezpogojno  sprejeta »enotna država« torej 

centralistična oblika vladavine. To je kasneje izzvalo številne kritike na račun delegacije. 

Kritike pa so bile le delno upravičene, saj  je bilo Narodno vijeće kljub sprejetim navodilom 
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zmedeno in razdvojeno in samo ni vedelo, kako naj ravna in je to svojo negotovost zgolj 

preneslo na delegacijo.  

V adresi je bilo še pomembno opozorilo, da Država SHS ne priznava londonskega pakta, da 

gredo italijanske okupacijske sile celo preko demarkacijske linije, določeno v premirju, zato 

delegacija izraža željo, »da  se bo vaše Kraljevo Visočanstvo skupaj  z našim celotnim 

narodom zavzelo da se končne meje naše države določijo tako, da bodo v skladu z našimi 

etnografskimi mejami, v skladu z načelom narodne samoodločbe, ki jo je proklamiral 

predsednik ZDA Wilson«. Adresa se končuje z vzkliki: »Naj živi Njegovo Kraljevo visočanstvo 

kralj Peter! Naj živi vaše kraljevo Visočanstvo! Naj živi ves naš združeni Srbsko-Hrvaško-

Slovenski Narod!«  

Regent je v svojem odgovoru (Proklamacija ustanovitve Kraljevine SHS) v nabuhlem slogu, 

sklicujoč se na dela svoji prednikov in srbskega naroda  sprejel adreso delegacije Narodnega 

vijeća in izjavil, da »v imenu Njegovega veličanstva Kralja Petra I. razglašam združitev Srbije s 

pokrajinami neodvisne države Slovencev, Hrvatov in Srbov v enotno Kraljevino Srbov, 

Hrvatov in Slovencev.«  Pri tem je še posebej poudaril enotnost države, njeno centralistično  

in monarhično obliko kot samo po sebi razumljivo dejstvo. Po načelo kompromisnega 

unitarizma  naj bi bila nova država ustavna, parlamentarna in demokratična država 

»troimenega naroda«  z dinastijo Karadjorđevićev na čelu.  29. decembra je regentovo 

dejanje - s katerim je de facto prenehala obstajati   tudi Kraljevina Srbija -  naknadno potrdila 

srbska skupščina. 20. decembra  1918  je bila imenovana prva vlada (delovala je do avgusta 

1919), ki jo je vodil Protić, v njej so bile zastopane vse pomembnejše stranke novonastale 

države. Anton Korošec je postal njen podpredsednik, Ante Trumbić minister za zunanje 

zadeve, Svetozar Pribićević, najbolj zaslužen »prečanski« politik za naglo in centralistično 

združitev pa minister za notranje zadeve (pokrajine nekdanje avstroogrske preko Save, Drine 

in Donave so namreč  Srbi označevali za »prečanske«). Reorganizirana je bila vojska, vanjo je 

bilo rekrutiranih okrog 140 000 ljudi, 2550 bivših avstroogrskih oficirjev in nekaj sto 

črnogorskih oficirjev, pri čemer pa so regent Aleksander in srbski politiki skrbno pazili, da so 

ohranili najvišje položaje  in sploh dominacijo v vojski srbski oficirji.  Po dolgih in vročih 

polemikah, ki so se začele že na Krfu med jugoslovanskim odborom in srbsko vlado in 

stopnjevale po ustanovitvi skupne vlade, je bilo 1. marca 1919 ustanovljeno tudi Začasno 

narodno predstavništvo (začasna skupščina), ki je delovala do 28. novembra 1920, ko jo je 

regent razpustil, torej s premori okrog dvajset mesecev, v resnici pa aktivnih kakšnih 
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šestnajst. Med vojno Pašić in srbska vlada na oblikovanje nekega skupnega  predstavniškega 

in zakonodajnega  telesa, ki bi ga sestavljali srbski poslanci, Jugoslovanski in Črnogorski 

odbor, predstavniki avstroogrskih Jugoslovanov, izseljenci in  drugi projugoslovansko 

usmerjeni predstavniki, nista hotela pristati. V začasnem narodnem predstavništvu je bilo 

skupaj 296 članov, od tega je imela Srbija 84, Hrvaška 62, Slovenija 32, Dalmacija 12, Bosna 

in Hercegovina 42, Črna Gora 12, makedonija 24, Istra 4 in Vojvodina 24. Narodno 

predstavništvo je sprejelo bolj malo zakonov, tudi proračun se je sprejemal v glavnem z 

uredbami vlade  ali po dvanajstinah. Uspelo pa je narodnemu predstavništvu zavrniti dva  

monarhistično-centralistična predloga ustave, ki pa se nista bistveno razlikovala od kasneje 

sprejete vidovdanske, tako da je šlo zgolj za odlaganje neizogibnega. 

 

Novo državo so antantne sile, vključno z ZDA, priznale šele sredi leta 1919, ko je bilo treba 

podpisati mirovno pogodbo z Nemčijo, številne države pa še   kasneje, do tedaj so kot 

subjekt v mednarodnih odnosih še vedno upoštevali le Srbijo. Tudi na mirovni konferenci v 

Parizu je bila jugoslovanska delegacija uradno delegacija Kraljevine Srbije, čeprav se je sama 

vztrajno deklarirala kot delegacija Kraljevine SHS in so jo nekatere vodilne  antantne  sile (ne 

pa Italija!) potihem kot tako tudi priznavale.Tudi mnogi srbski politiki so menili,da je bil 

prvodecembrski akt le priključitev »prečanskih« pokrajin k Srbiji. Navznoter noben organ z 

izjemo srbske skupščine prvodecemberskega akta ni posebej ratificiral, ne hrvaški sabor, ne  

Narodno vijeće v Zagrebu (ki se je 3. decembra razpustilo, administrativne posle pa preneslo 

na predsedstvo, ki naj bi delovalo do ustanovitve skupne vlade), ne  Narodni svet v Ljubljani.  

Zaradi centralistične narave je bil prvodecembrski akt sprejet z mešanimi občutki,  z 

različnimi stališči strank in skupin ter vidnejših posameznikov, v Zagrebu je prišlo celo do 

demonstracij  oboroženih skupin vojakov in  streljanja, prevladujoče čustvo pa je bilo 

vendarle euforično.  Skeptični glasovi  so bili redki. »Naša avstromadžarska stvarnost se je 

pijano potrkljala pod prestol Karađorđevićev kakor prazna steklenica piva v smeti«, je 

združitev opisal hrvatski pisatelj Miroslav Krleža.  

"Vsak posamezen narod bivše monarhije je preslab za popolnoma neodvisno samostojno 

življenje; le v vzajemni družbi z ostalimi narodi mu bo mogoča poštena eksistenca. Lahko so 

se razšli ti narodi, a težko bodo našli pozneje tiste gospodarske zveze, ki so za razvojno 

možnost vsakega naroda neobhodno potrebne in ki so danes še dosegljive...Lepi in zapeljivi 

so ideali popolne neodvisnosti in samostojnosti posameznega naroda. Če pa more narod 
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črpati iz teh idealov vse v svojem življenju potrebne ekonomske sile, to je drugo in resnejše 

vprašanje... Narodno politična stremljenja imajo v svojem bistvu centrifugalne moči, ki 

povzročijo lahko pri malenkostnih diferencah velike učinke. Danes še nočemo pojmiti in 

uvideti te resnice, ker se bojimo, da bi pri tem spoznanju trpelo naše stremljenje po 

najširšem ujedinjenju. A gotovo je, da pride po kratkem času skupnega življenja med 

Slovenci, Hrvati in Srbi do narodno - političnih bojev, mogoče do srditejših, kakor so le kdaj 

bili npr. med nami in Nemci. Saj je ravno jugoslovanska zgodovina polna takih bojev. 

Plemenske različnosti so energične sile, ki se do danes še niso prav nič izenačile; zato ni 

upravičeno, da bo bodočnost razčiščena narodnih bojev."  Te besede je ob združitvi  v 

socialističnem listu Demokracija leta 1918 zapisal inženir Anton Štebi. Tudi socialdemokratski 

politik Albin Prepeluh je ocenjeval, da slovenska odločitev ni izhajala iz realnega poznavanja 

razmer, pač pa iz nacionalnih čustev, ki so bile posledica nemškega pritiska in nemodre 

nemške politike. Slovenci so po njegovem prepričanju v novo nacionalno prihodnost stopili 

kot »politični pesniki« Seveda so bili taki pogledi v popolnem nasprotju s tedanjim čustvenim 

dojemanjem združitve avstro - ogrskih južnih Slovanov s Srbijo in Črno goro, kar pa pri 

preroških napovedih tako ali tako običajno.  

Carska Rusija, glavna strateška pokroviteljica Srbije, je  med vojno računala, da bosta nastali 

dve slovanski državi, ena pretežno pravoslavna in druga pretežno katoliška. Za katoliško 

(hrvaško-slovensko),  ji je bilo malo mar, svoje dvome  v zvezi z eno državo pa so prenašali 

tudi na Srbijo. Že aprila leta 1915, ko je član Jugoslovanskega odbora Franjo Supilo (1870-

1917) v  Petrogradu poizvedoval o tajnem londonskem paktu, je  pri enem od  sogovornikov  

izvedel tudi tole: »Ves problem je v tem, da je pet milijonov vaših ljudi katolikov. Kako 

drugače bi bilo, če bi bili pravoslavni. Vi poslušate papeža, torej imate poglavarja izven 

države.« (Lipušček).  Pravzaprav je bil to še  blažji scenarij, saj je pri ruskem zunanjem 

ministru Sazonovu opazil tudi stališče, da noče »…naše narodne združitve, ampak največ 

ortodoksno osvajanje ali darilo Srbiji toliko, kolikor lahko  brez pogube prebavi, drugo pa naj 

gre Italiji.« (Mirković, Versko pitanje).  Ocena je bila, da verski fanatizem  ruskega carja in 

zunanjega ministra  Sergeja Dimitrijeviča  Sazonova (1860-1927) v jugoslovanski državi vidi 

nevarnost, da bi  velika rimskokatoliška skupnost ohladila pravoslavje Srbov o katerem v 

Rusiji tudi sicer niso najboljšega mnenja. Tudi Vatikan ni bil ravno naklonjen nastanku take 

jugoslovanske države, v kateri bi pravoslavna cerkev imela dominantno vlogo. Namen srbskih 

oblasti je bil, da  bi tudi v novi državi dali pravoslavni cerkvi status državne religije 
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(nacionalne in autokefalne), vendar je bilo že na konferenci na Krfu leta 1917 sprejeto 

načelno stališče, da naj bi bile  vere  enakopravne, tri glavne (pravoslavna, katoliška in 

muslimanska) pa naj bi vsaka zase imele  nekakšen državni status, da torej cerkev ne bi bila 

ločena od države. Tudi  zahteva  Nikole Pašića (1845-1926), da se iz srbske ustave v ustavo 

nove države prenese člen, po katerem mora biti vladar pravoslavne vere, je naletel na odpor 

in ga je Pašić preložil (ne pa opustil) z besedami, da »to ni tako presantno vprašanje«.  Na 

krfski konferenci je bil tako sprejet sklep, »da bodo vse priznane veroizpovedi svobodne in 

javne. Pravoslavna, rimsokatoliška in mohamedanska, ki so po številu vernikov pri našem 

narodu najmočnejše, bodo enake in enakopravne do države.«   Na osnovi takega stališča naj 

bi zakonodajalec poskrbel za konfesionalni mir. 

Za Srbe je bil pogoj nastanka nove države, da Karađorđevići postanejo jugoslovanska kraljeva 

dinastija in so to z različnimi manipulacijami dosegli še pred združitvijo, celo v Črni Gori, ki je 

imela svojo kraljevo dinastijo. Zato je regent Aleksander lahko tudi imel tako pomembno 

vlogo pri združitvi. Slovenci so bili pri tem vprašanju sicer nezadovoljni, a  precej mlačni. 

Najbolj so se upirali Hrvati, zlasti najmočnejša republikansko usmerjena Hrvaška kmečka 

stranka. Njen predsednik Stjepan Radić (1871-1928) ni priznal združitve, za Hrvaško je 

zahteval polno državnost (federativni status), za Jugoslavijo pa republiko. S kraljevino se je 

sprijaznil šele sredi dvajsetih let, ko je vstopil v vladajočo koalicijo.  

Proticentralistične ideje, vendar z različnimi predstavami o državni in politični ureditvi, od 

avtonomistične do konfederativne, so zastopale Hrvatska zajednica (HZ), Hrvatska pučka 

seljačka stranka, nato preimenovana v Hrvatsko republikansko seljačko stranko (HRSS). 

Pridevnika »republikanska« je opustila  potem, ko je leta 1925 stopila v vlado, vodil jo je 

Stjepan Radić, za njim pa Vlatko Maček (1879-1964) ; Slovenska ljudska stranka (SLS), vodil jo 

je dr. Anton Korošec; Jugoslovanska muslimanska organizacija (JMO), vodil jo je dr. Mehmet 

Spaho (1883-1939); in skupina črnogorskih federalistov, najbolj znan predstavnik je bil dr. 

Sekula Drljević (1884-1945), sprva zagovornik združitve Srbije in Črne Gore, med drugo 

svetovno vojno pa sodelavec Italijanov, v begunskem taborišču v Avstriji ga je skupaj z ženo 

ubil nek nasprotnik) Federalistične stranke niso vedno načelno zastopale svojih stališč, 

ampak so bile občasno pripravljene tudi na popuščanje, in  razne nenačelne kupčije. 

Sporazum med vladajočo NRS in  HRSS  (t. i. Markov protokol - po poslancu Marku Đuričiću 

(…), predsedniku poslanskega kluba NRS), iz aprila 1923, ki naj bi presegel hrvaško-srbski 

spor, je bil bolj kratkega daha. 
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Slovenska ljudska stranka je - v nasprotju s Hrvaško republikansko kmečko stranko -  realnost  

sprejela, vendar se zavezala, da se bo za avtonomijo še borila: »Ker je ustava v konsituanti 

sprejeta in je regent nanjo prisegel, jo bodo vsi, ki hočejo ustavno življenje v državi, smatrali 

za sprejeto, četudi proti njihovi volji. S tem pa če avtonomistične stranke priznajo zakonitost 

ustave, se seveda ne odrečejo nadaljni zakoniti borbi za uveljavljanje avtonomističnih načel v 

ustavi! Nasprotno! Revizija reakcionarne centralistične ustave, to bo geslo proticentralističnih 

strank! In to borbo bo Ljudska stranka zakonitim potom vodila naprej z vso odločnostjo in 

doslednostjo, dokler ne bo izvojevala ljudstvu tudi njegovo notranje osvobojenje…«281   

Ko je bilo koalicije med srbsko Narodno-radikalno stranko (NRS) in hrvaško HRSS Stjepana 

Radića konec, sta vstopili v vlado SLS ( v začetku leta 1927, za nekaj več kot dva meseca) in 

JMO. Anton Korošec je  nato 11. julija 1927 na Bledu s  tedanjim prvakom radikalne stranke 

Velimirjem Vukićevićem(1871-1930) sklenil t.i. Blejski  sporazum, po katerem se je  SLS  na 

volitvah sama povezala z velikosrbskimi strankami, posledično pa je 21. septembra 1927 tudi 

vstopila v vlado. Korošec je februarja 1928 postal notranji minister, kar je Pribičević, ki mu je 

na tem položaju napovedal fiasko, pospremil z oceno, da je Korošec »...znan kot človek, ki 

sprejme vsako ministrstvo in je bil že minister za prehrano, promet, prosveto. Sedaj je sprejel 

ministrstvo policajev in bi sprejel tudi drugo ministrstvo, če bi mu kdoponudil drugo. v tem je 

popolnoma enak srbijanskim politikom, ki jim je vseeno, katero ministrstvo upravljajo.«  V 

tem času sta bila s Korošcem pač rivala, saj sta se presenetljivo povezali HSS in centralistična  

Pribićevičeva Samostojna demokratska stranka (SDS) - vključno s slovenskim delom, obe s 

slabimi izkušnjami iz prejšnjih koalicij z radikalno stranko. V povezavo, ki se je imenovala 

Kmečko demokratska koalicija (KDK), sta vstopila tudi Slovenska kmetijska stranka (SKS) in 

črnogorski federalisti. Te stranke so bile namreč  prepričane, da velikosrbska politika ogroža 

prećanski del države, Pribićević (ne pa tudi njegova stranka) pa je začel opuščati unitarizem. 

KDK je zahtevala izenačitev davkov po celi državi (kraji v zahodnem delu države so bili bolj 

obdavčeni in gospodarsko bistveno bolj obremenjeni kot tisti, iz nekdanje srbske kraljevine). 

Protestirala je proti grobosti režima. Ker je bil simbol državnega nasilja beograjski zapor, t.i. 

Glavnjača, v katerem so zapirali in mučili politične zapornike, so v parlament pripeljali 

zapornike, ki so pričali o nasilju. Nasprotovali so tudi ratifikaciji Nettunskih konvencij, to je 

                                                      
281 Slovenci skozi čas: kronika slovenske zgodovine. 
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sporazumu med Italijo in Kraljevino SHS z dne 20.7. 1925, podpisanimi v Nettunu,  s katerim 

naj bi uredili nerešene zadeve med državama. Konvencije so bile gospodarsko in politično 

izrazito v korist Italije, ščitile so italijansko manjšino v Kraljevini SHS, slovenske in hrvaške v 

Italiji pa ne.   

Polarizacija, polna ostrih  političnih obračunavanj in besednih dvobojev v skupščini, je državo 

pripeljala v blokado. Državna kriza je dosegla višek 20. 6. 1928, ko je poslanec NRS Puniša 

Račić (1886-1945) s streli iz pištole v skupščini ubil dva poslanca, predstavnika Hrvaške 

kmečke stranke, to je Pavla Radića, brata Stjepana Radića (1871-1928) in Đura Basarićeka, 

ranil še druge tri, med njimi Stjepana Radića, ki je za posledicami rane umrl, še prej pa za 

uboj obtožil predsednika vlade, ministrski svet in tedanjega ministra za notranje zadeve dr. 

Antona Korošca. Račić je dan prej zahteval preimenovanje Kraljevine SHS v Veliko Srbijo.  

Ivan Jerič (1891-1975), prekmurski poslanec je  tragični dogodek takole opisal dogajanje: »Še 

en žalosten dogodek iz parlamenta. Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radiča je skoraj 

vedno bila v opoziciji s srbskimi radikali. Če pomislimo, da je Stjepan Radič postal popularen 

med Hrvati zato, ker je nekoč brcnil v zadnjo plat madžarskega politika Šandorja Wekerleja, 

si lahko predstavljamo, kakšne manire so uporabljali v svojih debatah s Srbi. Vpili so dostikrat 

do oglušenja in se obmetavali z najbolj prostaškimi izrazi. 

Že ves junij leta 1928 so Radičevci zagrizeno obstruirali delo parlamenta. 20. junija sem bil 

zjutraj na neki intervenciji in sem prišel nekoliko po otvoritvi seje v zbornico. Močno kričanje 

od obeh strani. Razbral sem, da so Hrvati vpili radikalom: "Vi srbska stoka! Vi srbska živina!" 

Puniša Račič je skočil iz svojega sedeža in pred sedeži radikalcev vpil na Hrvate. Dr. Pernar, 

radičevec, mu je zaklical: "Puniša šuti, pljačkaš, ti si opljačkao begove. Puniša molči, ropar, ti 

si oropal bege." Nato prosi Puniša predsednika dr. Periča, naj mu da besedo za osebno 

razjasnitev. Predsednik mu je dal besedo. Puniša je stopil h govorilnici in z močnim glasom 

zaklical dr. Pernarju: "Gospodine Pernare, dignite se i izvinite se!" Nekaj časa je čakal, potem 

še enkrat poklical dr. Pernarja, naj se dvigne in se opraviči. Potem je zavpil z gromkim 

glasom: "Kdor stopi med mene in Pernarja, bo mrtev!" Segel je v žep, potegnil pištolo in 

ustrelil dvakrat na dr. Pernarja. En strel je zgrešil, drugi pa je dr. Pernarja zadel v ramo. 

Potem je naperil pištolo na Stjepana Radiča. Poslanec Grandža, ki je poleg njega sedel, ga je s 

telesom zakril. Strel je zadel Grandžino roko, se tam odbil in Radiča ranil v trebuh. Četrti strel 

je veljal Pribičeviču, ampak je zadel dr. Basaričeka, ki je iz druge vrste sedežev bežal pred 

Račiča, da ga pomiri. Medtem je skočil izpred mene Pavle Radič, bežal k stricu Stjepanu 
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Radiču in ga vprašal: "Striček, kaj se ti je dogodilo?" Ko je zagledal Pavleta Radiča Račič, je 

zaklical: "Baš tebe iščem!" Ustrelil ga je v hrbet, da se je mrtev zgrudil zraven že mrtvega dr. 

Basaričeka. Torej dva mrtva, trije ranjeni. 

Poslanci in občinstvo iz galerije so drug za drugim drli iz dvorane. Parlament je bil za dalj časa 

preložen.«  

Proglašeno je bilo izredno stanje, poslanci opozicije so zapustili skupščino, vrstile so se 

zahteve po svobodnih volitvah in novi ustavi, vlada pa je za umiritev razmer uporabila 

sredstva državnega terorja.  Liberalno Jutro je  6.7. 1928 objavilo karikaturo Korošca v 

okrvavljenem mašnem plašču, z žandarsko kapo na glavi in s pendrekom v roki ter Kristusa 

pod njim, kar je bila asociacija na njegovo funkcijo ministra za notranje zadeve in s 

podnapisom: »Sin božji je trpel za druge in krvavel pod trnjevo krono. To je bilo v Judeji. V 

Jugoslaviji pa drugi trpe zaradi namestnika božjega, ki krvavi od policijskega pendreka«.   

(Perovšek, Slovenska kronika) Časopis je posebej zaradi  karikature izšel dvobarvno, reakcija 

SLS pa je bila izredno ostra (pritiski na liberalce, kjer so le mogli, premestitve, odpuščanja, 

izrecna prepoved naročanja časopisa Jutro povsod, kjer so imeli vpliv, ipd.). Podobne 

karikature so sicer izhajale tudi v drugem jugoslovanskem še posebej hrvaškem tisku. 

Kljub  takim kritikam Korošec ni odstopil, še več,  za nekaj mesecev (157 dni), je  27.7. 1928 

prevzel vodenje vlade in na njenem čelu ostal  do uvedbe diktature 6. januarja 1929. Postal  

je prvi nesrbski premier in edini slovenski politik v kraljevini na takem položaju. Korošec  je 

sicer javno izjavil, da kot predsednik vlade  svojega osebnega mnenja glede vodenja politike  

ne more povedati, da sicer ima neke želje, ne more pa razvijati programa in da je na mestu 

predsednika vlade zgolj zato, da vzdržuje vzpostavljeno stanje.  Liberalci so ga kritizirali ravno 

zaradi tega poudarjali, da dela veliko uslugo kralju. Ta premierskega mesta ni mogel dati 

nikomur iz  Radikalne stranke, ki ji je pripadal Račić,  saj bi  to pomenilo novo izzivanje. 

Korošec iz vsega vleče le koristi zase in za stranko, za nacionalne interese pa mu ni mar. SLS 

»igra po starem jezuitskem načelu na dve strani, češ ako potlačimo Hrvate, četudi s krvjo, 

smo se prikupili hegemonistom, ki nam dajejo trajno v zakup Slovenijo.«   Podobno je pred 

nastopom mandata, 26.7.1928 pisala Domovina, glasilo SDS: »Primernega Srbijanca niso 

mogli najti, da bi ga postavili na čelo nove vlade, ker bi to užaljeni Hrvati smatrali za novo 

izzivanje in zato so dali mandat za sestavo vlade dr. Korošcu, češ ta ni ne Hrvat in ne Srb, zato 

pa služi tem bolj zvesto srbijanskim interesom in nam je bolj pokoren kakor vsakdo drugi«. 
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Nasprotno pa sta SLS in njen tisk  Koroščevo odločitev  seveda navdušeno pozdravila in ga 

ves čas mandata tudi podpirala. Še več: čeprav je decembra  Koroščeva vlada dala ostavko, je 

SLS nato še sodelovala v njej do leta 1931.  

V začetku leta 1927 se SLS povezala z Radikalno stranko, poleti pa sta voditelja obeh strank 

na Bledu podpisala že omenjeni Blejski sporazum o predvolilni koaliciji - nastopu na volitvah, 

ki so bile septembra - in o vstopu SLS v vlado. V praksi je bilo s tem bolj ali manj konec 

načelne avtonomistične politike, sledilo je obdobje izrazitega oportunizma, ki se zgodovinsko  

nekako utemeljuje (opravičuje) s težavnim slovenskim položajem: »Postavlja se vprašanje, ali 

je imela drugo izbiro, kot npr. Hrvati s svojim narodnim radikalizmom in političnim bojem z 

Beogradom za avtonomijo  Hrvaške. Slovenski narodni položaj je bil zaradi majhnosti, 

razkosanosti in mednarodnega razmerja sil mnogo bolj eksistenčno ogrožen kot hrvaški. 

Imenovanje Antona Korošca za predsednika kraljeve vlade 1.7. 1928 (po srbskem atentatu na 

hrvaške poslance v parlamentu) SLS in Slovencem ni prineslo nobene bistvene koristi. Le 

odnosi med slovenskim in hrvaškim političnim vodstvom so postali še bolj zadržani.«282  

Proti Korošcu  so zaradi domnevne vloge pri atentatu oz. zato, ker ga kot notranji minister ni 

preprečil, vložili  interpelacijo, prav tako pa zaradi  napovedane  vladne zahteve, da  

skupščina ratifikacija Nettunske konvencije. Pri Hrvatih, pa tudi v Beogradu in v Skopju  je  

pričakovana ratifikacija že  30. in 31. maja izzvala študentske demonstracije, ki pa jih je 

Korošec  tedaj še kot zgolj notranji minister prepovedal, in nad demonstrante poslal policijo, 

zaradi česar je prišlo do spopadov. Študenti so vpili:  »Dol  Mussolini,  dol Korošec!«   

Skupščina  je na zahtevo Koroščeve vlade in  ob odsotnosti  opozicije: KDK in  Zveze 

kmetijcev,  Nettunske  konvencije  ratificirala  13. avgusta 1928. Interpelacijo je vladna 

večina, sestavljena iz štirih strank, z lahkoto zavrnila,  nemočna opozicija  pa je pred 

sprejemom lahko le glasno skandirala proti »kravi vladi zločinca Korošca«. Korošec je na 

vprašanje novinarja kako v svoji dvojni  funkciji  notranjega ministra in predsednika vlade 

gleda na politiko KDK,  lakonično odgovoril: »Gledam, kot vidite, s štirimi očmi«     

Liberalci so   v tem času na dan privlekli tudi tezo, da naj bi se Korošec skrivaj zavzemal za 

priključitev Slovenije h Kraljevini Italiji (ta teza je sicer imela realne osnove v Koroščevih 

razmišljanjih  dvanajst let kasneje, pred Koroščevo smrtjo ko je v pričakovanju okupacije in 

razkosanja slovenskega ozemlja videl rešitev najprej pod Italijo, nato pa v dogovoru z 
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nacistično Nemčijo. Sklicevali so se pričevanje hrvaškega politika  Josipa Predavca, da naj bi 

Korošec leta 1924 dejal: »Vidim, da tu  mi ne moremo živeti. Tako ne moremo več dalje. Mi 

smo vendarle kulturen narod, mi se tu v Beogradu ne moremo znajti…Mi smo dva različna 

sveta. Mislim, da je za nas Slovence edini spas, da se priključimo Italiji. Nas Slovencev je 

poldrugi milijon. V Jugoslaviji nas je le en milijon. Ni pa misliti na to, da bi se kdaj posrečilo 

spraviti onega pol milijona Slovencev, ki so pod Italijo, k nam v Jugoslavijo. Pač pa  je mogoče 

misliti na to, da gremo mi pod Italijo, kjer bomo mogli s svojimi zvezami pri Vatikanu doseči 

vsaj kulturno avtonomijo in bomo tako lahko doživeli vsaj kot kulturen narod.«283   

Ta očitek je bil gotovo pretiran, Korošec je ne glede na svoje trenutno ravnanje ves čas ostal 

zvest prepričanju iz časov versajske konference, da je »tudi najslabša Jugoslavija…za nas 

Slovence še vedno najboljša rešitev.« Na  ratifikacijo Nettunskih konvencij sta tako Korošec 

kot SLS gledala na kot  na neizogibno državniško dejanje, saj bi odstop od že sklenjene 

pogodbe, kot je pisal Slovenec pomenil »krvavo izzivanje« Italije,  z ratifikacijo pa so bila 

povezana tudi  za kraljevino zelo pomembna  angleško-ameriška državna investicijska 

posojila.  

Celotno dogajanje, ki je Korošca kot notranjega ministra v dvomljivih okoliščinah pripeljalo  

celo na čelo vlade, namesto iz politike, kot bi se to zgodilo v demokratični državi, je v 

izostreno luč postavilo vprašanje odnosa med SLS in HSS (širše med Slovenci in Hrvati),  oz. 

med Korošcem in Radićem ter kasneje Mačkom.  Razložiti  razloge za Koroščevo tesno 

sodelovanje s srbskimi (srbijanskimi) strankami in s kraljem na eni strani, ter  nasprotovanje 

sorodno usmerjeni  HSS na drugi strani, je kompleksno. Eden od glavnih razlogov je bil  

slovenska notranjepolitična situacija (rivalstvo z liberalci).   S kraljem se je Korošec povezal že 

zelo zgodaj, najprej iz bojazni, da ga ne bi prehiteli liberalci (prvi slovenski politik, ki ga je 

regent  sprejel  29.  novembra 1918, naslednji dan pa imel še podroben razgovor z njim o 

razmerah v Sloveniji,  je bil namreč dr. Albert Kramer (1882-1943), vodja liberalne stranke in 

tesen Pribičevićev sodelavec v Narodnem vijeću v Zagrebu). Korošec si je  v začetku 

decembra tudi sam hitro pridobil sprejem, najprej ločeno in nato skupaj z drugim liberalcem 

dr. Gregorjem Žerjavom (1882-1929) in je »naslonjen tako od samega začetka na regenta 

Aleksandra v »visoki politiki« hitro demonstriral svojo startno jugoslovansko formulo: v 

Beogradu je podpiral monarhijo in centralizem, v Ljubljani pa z vsemi silami branil prestiž 
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svoje stranke in slovenski nacionalni interes za avtonomnim položajem«. Korošec je  pri 

kralju kmalu postal zaupanja vreden politik (z določenimi rezervami v posameznih obdobjih), 

in bil je njegov  glavni svetovalec za Hrvaško (republikansko) kmečko stranko in Radića (v 

Aleksandrovih zapiskih je pri omembi HSS skoraj vedno omemba vprašati Korošca), 

posredoval pa je tudi v nekaterih mednarodnih misijah.  Drugi razlog je bil v tem, da je v HSS 

ves čas videl  politiko, ki bi lahko pripeljala do hrvaške prevlade nad Slovenci. Zato tudi ni 

videl nobenega razloga, da bi sledil hrvaškemu separatizmu in republikanizmu.  Tretji razlog 

je bil, da sta se  z Radićem naravnost sovražila. »To sta bila edina strankarska voditelja, ki 

nista imela neposrednega razgovora in nista izpustila nobene priložnosti, da bi 

omalovaževala drug drugega«, pri čemer pa je nedvomno prednjačil Radić.284  

Kaže pa  da je kralj  Korošcu vseeno verjel oziroma na njegovo lojalnost računal še naprej: 

»Obziri in slabost kralja Aleksandra do Korošca so prišli do izraza tudi tokrat: za isti prestopek 

je bil  V. Maček obsojen na tri leta zapora.«285  Enako se je zgodilo tudi nekaterim drugim 

voditeljem Hrvaške kmečke stranke, v zaporu  pa so prestali približno dve leti. 

Korošec  je v času streljanja v skupščini in nato predsednikovanja vladi odnose s Hrvati skušal  

omiliti vsaj preko neformalnih vplivov. Zato je med drugim  k vplivnemu   in svetovljanskemu 

kiparju Ivanu Meštroviću poslal osebnega prijatelja, sicer tudi teologa in politika  Josipa 

Hohnjeca (1873-1964), ki ga je  Meštrović dobro poznal, saj je z njim dalj časa potoval po  

Bližnjem Vzhodu. Sicer umirjeni Meštrović je Koroščevo željo, da mu osebno razloži, zakaj je 

prevzel vlado (da bi preprečil razsulo države, kot je interpretiral Hohnjec) ostro zavrnil.  

Hohnjecu je na vprašanje, kaj naj reče Korošcu, odgovoril: »Recite gospodu Korošcu, kot 

odgovor na njegovo povabilo, da mu Hrvati nikoli ne bodo pozabili, ker je njihovo kri pokril s 

svojim duhovniškim plaščem.«   

Še bolj kritičen je bil po  Radićevi smrti (ob pogrebu so grozili nemiri, a je Korošec dovolil da 

je za varnost skrbela stranka sama in  je  nasprotoval vojski in žandarmeriji, ki sta hoteli 

uvesti poostrene ukrepe, kar se je izkazalo za pametno potezo), in ob  ratifikaciji Nettunskih 

konvencij pisatelj Miroslav Krleža: »Govoriti nad krvavim Radićem je žalostno in težko. Zaprli 

so ga, njegove zastave so raztrgali in ga z revolverjem v roki prisilili, da se je vdal. Ko pa se je 

vseslovansko dobrodušno zares vdal, so ga opljuvali, obrcali in vrgli pred vrata kakor psa. 

Pred vrati so ga nato ustrelili in potem čez njegovo truplo prešli na svoj državotvorni dnevni 
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red, kakor da stopajo čez staro in raztrgano krpo. In prvi opravek po umoru je bil ta, da so 

vrgli na tehtnico kos Dalmacije ter ga prodali za dva, tri groše.«  

Za Korošca so Hrvati še desetletja kasneje  trdili, da »…bo v našem spominu zapisan kot 

največji neprijatelj hrvatskega naroda dokler bo stal svet«, kot je v bivši hrvaški poslanec 

Stipe Matijević leta 1958 zapisal v ustaškem glasilu Hrvatska v Buenos Airesu. Stjepan Radić 

mu je  večkrat očital, da je opustil Šušteršičevo politiko povezovanja s Hrvati in da je bil 

njegov moto: »Skupaj s Srbi brez zadostnega ozira na Hrvate«. Korošec je ob prehodu v novo 

državo »usodo Vseslovenske ljudske stranke… pragmatično vezal na srbske stranke. Verjetno 

je sklepal, da bo pod srbsko dinastijo ne glede na sestavo vlade vedno vsaj ena izmed njih na 

oblasti.«286  

Problematične odnose z  laicistično usmerjenim Radićem (ki je  politično posegal tudi v 

Prekmurje, zaradi česar ga je  Korošec leta 1924 obtožil, da si ga želi prigrabiti), je Korošec 

skušal kompenzirati z manjšo Hrvaško ljudsko stranko. Še  nekaj časa po združitvi si  v 

povezavi z njo prizadeval za ustanovitev  enotne vsejugoslovanske katoliške stranke, kar pa 

mu ni uspelo.    

 

Nikoli dokazano prepričanje, da za atentatom stoji dvor, ali  da je zanj vsaj  vedel (nedvomno 

pa je Aleksander iskal povod za uvedbo ukrepov, ki bi mu omogočili neposredno vladanje),  

in da je  bil Korošec  s tem seznanjen izpričuje  tudi Ivan Mužić  v biografiji o Stjepanu Radiću. 

Navaja  osebni zapis hrvaškega  književnika in  politika  Anteja Tresića-Pavičića (1867-1949): 

»Krvavo dejanje je bilo pripravljeno in organizirano. To najbolj dokazujejo tako  izjave Tome 

Popovića v sami skupščini kot pisanje srbskih časopisov, ki so grozili z ubojem Radića in 

Pribičevića, najbolj pa dejstvo, da je poslanec Jovanović, imenovan vojvoda Lune razčistil in 

oddaljil poslance s prostora med tribuno, na kateri je bil Puniša Račić in klopjo, na kateri so 

sedeli prvaki Hrvaške kmečke stranke, da bi lahko bolje meril in da ne bi ranil nobenega 

Srba.«   

Slovenske poslance oz. poslance Jugoslovanskega kluba so tudi obtoževali (hrvaški poslanec 

Ivo Pernar), da jih med streljanjem ni bilo v dvorani, kar pa ne drži, kot je razvidno tudi iz 

Jeričevih spominov. Po pričevanju Bogdana Krizmana pa je njegov oče, bivši minister Hinko 
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Krizman trdil, da  pa je Korošec poslance Jugoslovanskega kluba opozoril, da naj ne sedijo za 

poslanci HSS, kjer so sicer imeli sedeže.   

Glavna oporna točka za Koroščevo védenje o pripravah na atentat, je spominsko pričevanje  

njegovega tajnika  Stanka Majcna iz leta 1971 v reviji Most, ki se je  potem ponatiskoval in 

citiral v (hrvaški) emigrantski literaturi: »Če se spomnim streljanja v parlamentu, se mi naježé 

lasje. 

O čemer sem molčal do danes: Na predvečer usodnega dne se za sprejem pri dr. Korošcu 

priglasi nesrečni Puniša Račić. Nikogar ni bilo več v ministrstvu razen nas treh: minister, jaz in 

Račič. Pogovor za zaprtimi durmi je trajal do enajstih ponoči. Ko se minister od mene poslovi: 

»Nesreča bo.« 

Drugega dne nekako ob enajstih zahteva policijski komisar parlamenta telefonsko zvezo z 

ministrom. Dam mu jo in stopim v ministrovo sobo, ker se mi je zdelo, da minister ni ču1 

telefonskega zvonca, zapleten v pogovor s stranko, kakor je bil. Ko se odlepi od stranke in ko 

mu povem, da je na telefonu policijski komisar parlamenta: »Nesreča je.« 

In bila je. 

Molčal sem o tem, ker nisem hotel Puniše Račića obremeniti še teže, kakor je že bil: dan ali 

dva pripravljati se na umor je hujši zločin, kakor če ustreliš v hipnem navalu strasti, izzvan z 

žalitvami, ki ne lete samo náte, temveč na ves narod. In Puniša Račič je bil patriot, črnogorski 

patriot. Žalitve Stepana Radiča so bile hude.«  . Račić naj bi bil sicer istega dne kot je bil pri 

Korošcu, to je  19. junija, viden tudi v dvoru.  

Pomembno vlogo v slovensko - hrvaških odnosih so imeli tudi ustaši. Razvili so se iz 

frankovskega gibanja (po Josipu Franku, protijugoslovansko usmerjenem politiku iz konca 19. 

in začetku 20. stoletja, ki je kariero začel v Stranki prava in   se nato s privrženci od nje 

odcepil). Ustaši so pomemben dejavnik postali konec dvajsetih let. Zavzemali so se za Veliko 

Hrvaško (v katero bi bila vključena tudi Slovenija - z eventualnim plebiscitom). Vodilno mesto 

si je izboril Pavelić, ki je leta 1929 emigriral in v emigraciji organiziral gibanje po vojaškem 

sistemu s  fanatično strogo disciplino, cilj pa je bil osvoboditi Hrvaško. Oporišča so imeli v več 

italijanskih mestih (najbliže meji je bil v Gorici) in v že omenjeni Janki Pusti prav tako zelo 

blizu jugoslovansko-madžarske meje (sicer je bilo na Madžarskem prav tako več njihovih 

taborov), sodelovali so z VMRO in podobno organizacijo kosovskih Albancev, to je Kosovskim 

komitejem. V Jugoslaviji so od leta 1929 dalje  organizirali več  napadov na razne objekte,  

policijske in žandarmerijske postaje (najbolj znan je bil leta 1932 v Brušanih, blizu Gospića, ki 
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naj bi bil začetek t.i. »liške vstaje«, a se je ta izjalovila) in manjše vojaške objekte,  na  

železniško infrastrukturo in na vlake pa tudi  atentatov na različne politike (tudi ministre) in 

sabotaž.  Pogosto so podtikali peklenske stroje v razne  javne zgradbe,  na sodišča in na 

železniške vagone. Leta 1934 je npr. na mednarodnem vlaku  Dunaj-Zagreb podtaknjeno 

razstrelivo eksplodiralo tudi na slovenskem ozemlju v bližini Krškega, zgorel je ves vagon, v 

njem pa tri osebe. Novembra 1933 so v Zagrebu izvedli neuspešen poskus atentata na  kralja 

Aleksandra, ki je bil njihova glavna tarča (o tem so tudi odkrito pisali v emigrantskem tisku). 

Tudi to naj bi bil začetek hrvaške revolucije pod ustaškim vodstvom, vendar se je atentat 

izjalovil, atentatorje pa so, razen enega polovili.  

Kralj  Aleksander je zaradi hrvaške politike  tudi povsem resno razmišljal o t.i. »amputaciji«:, 

to je ohranitvi Jugoslavije brez Hrvaške, kar bi pod vprašaj postavilo tudi vprašanje Slovenije, 

saj  ni jasno, kako bi bila »amputacija«  izvedljiva, Slovenija pa bi ostala v Jugoslaviji. 

Aleksander je srbskemu politiku iz »prečanskih« krajev Svetozarju Pribičeviću   na avdienci 7. 

julija 1929 pozno ponoči dejal: «… Zdi se mi, da g. Radić jutri odhaja v Zagreb. Prosim, 

predajte mu sporočilo, da lahko jutri v Zagrebu proglasi odcepitev. Mi ne moremo več s 

Hrvati. Glede na to, da ne moremo ostati skupaj, je bolje da se razidemo. Bolje se je ločiti v 

miru, kot Švedska in Norveška. Če Radić sprejme moj predlog, lahko jutri razglasi odcepitev. 

Mi bomo umaknili vse naše enote, pustili  jih bomo samo nekaj na meji, da ne bo kdo rekel, 

kako smo te kraje pustili Italijanom. Ko bo urejena narodna obramba, bomo umaknili tudi 

te.«   1  Pribičević si ni bil na jasnem, ali gre za blef ali ne, zavrnil je vlogo kurirja  in predlagal 

federacijo, kar pa je kralj ogorčen zavrnil. Rekel mu je, da se  kot kralj postavlja nad narod in 

ga vprašal, kdo bo »držal  ročaj noža, s katerim naj bi bila država presekana?« Na naslednjem 

srečanju, 9. julija, ko je kralj še vedno raje vztrajal na delitvi kot na federaciji, mu je Pribičević 

predlagal abdikacijo, saj »...ste v vsej zgodovini edini kralj, ki hoče zmanjšati svojo državo.« 

Razhod med kraljem Aleksandrom in Pribičevićem je z uvedbo diktature postal dokončen.  

»Prečanski« politik, ki je goreče zagovarjal unitarizem, v prepričanju, da so srbi in Hrvati en 

narod, in ki je  verjetno najbolj odločilno prispeval k centralistični združitvi Države SHS s 

Srbijo, Aleksandrove avtokratske politike ni mogel  več prenesti.  Maja 1929 je bil konfiniran 

v Brusu, majhni vasi blizu Kruševca, konfinacija je trajala dve leti in tri mesece (nekaj časa 

vmes v bolnici v Beogradu). Kralj ga je preko generala Živkovića in preko sina na koncu 

neuspešno skušal pregovoriti, naj se odreče svojim stališčem in sodeluje z vlado, a je zavrnil. 

Ko je bil izpuščen, je leta 1932 emigriral in se do smrti ni vrnil v Jugoslavijo.   
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 Navedeno kaže, da so kralja razsežnosti streljanja v skupščini presenetile, ne glede na to, ali 

je šlo za (nikoli dokazano) zaroto, ali individualni akt v političnih razmerah, ki so takšno ali 

drugačno tragedijo kar izzivale.  

Hkrati pa se je kmalu pokazalo, da  so  bili prebliski o »amputaciji«  zgolj trenutni ali predmet 

političnega testiranja, saj je kmalu po uvedbi diktature začel  načrtovati obisk  v Zagrebu (kjer 

je bil uradno na obisku zadnjič že leta 1920, sicer pa zgolj na kratko med potovanji),  ki naj bi 

pripomogel k temu, da bi Hrvati (pa tudi drugi »prećanski« kraji),  novo stanje  sprejeli. 

Vendar je do obiska prišlo šele konec januarja 1931, bil pa je dobro organiziran  in ljudje so 

ga   pričakali množično  in  v veliki meri tudi spontano, kot so ugotavljali  tuji diplomati.  

Kar zadeva položaj Slovencev in njihovo odnos do Hrvatov,  je SLS  od srede tridesetih let, po 

Aleksandrovi smrti, svoje cilje skušala  znova uresničiti s  prakso »drobtinčarske« politike. Ta 

ji je  zagotovila oblast v Sloveniji do  začetka druge svetovne vojne, Slovencem   je tudi  

prinesla neke vrste »tiho avtonomijo«, vendar prvič tudi šibkejši položaj kot Hrvatom. Ko sta 

se leta 1939 tedanji predsednik vlade Dragiša Cvetković (1893-1969) in Maček dogovorila za 

véliko Hrvaško banovino, je bil Korošec izključen iz pogovorov. Glede na  zaostrene razmere 

po začetku vojne v Evropi pa tudi ni nista ne on in ne stranka upala postaviti  zahteve po 

formaliziranju taktično že doseženega oz. po vzpostavitvi tudi slovenske avtonomije, ki bi bila 

enaka Hrvaški.  

Druga svetovna vojna 

 
Tudi med  drugo svetovno vojno  je bilo na partizanski strani sodelovanje, tako vojaško kot 

politično, dobro. Pri nasprotnih političnih silah je  na hrvaško pobudo  prišlo do dogovarjanj o 

državni zvezi med ustaško Neodvisno državo Hrvaško in Slovenijo, ki pa je  slovenski 

meščanski politiki  niso sprejemali ravno z navdušenjem. Že v času med obema vojnama so  

namreč  obstajali ustaški načrti, ki so vključevali Slovenijo v NDH (»alpski Hrvati« naj bi sicer  

imeli pravico do samoodločbe in neke vrste avtonomijo). 

Slovenski izgnanci in NDH 

 

Nacistična okupacija Slovenije je več kot deset tisoč Slovencev nasilno povezala s Hrvaško. V 

svoji raznarodovalni politiki so se nacisti hoteli čimprej znebiti od 220 do 260 tisoč Slovencev 

z nemškega zasedbenega območja v severni Sloveniji. Izgnali naj bi predvsem tiste Slovence, 
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ki bi že s svojo navzočnostjo ali celo s svojim delovanjem motili ali celo ovirali popolno 

ponemčenje dežele, in tudi one, katerih zemljo in imetje so potrebovali za predvideno 

naselitev okoli 90 tisoč Nemcev še v vojnem času, medtem ko bi glavni naselitveni val stekel 

šele po končani vojni, ko bi upoštevali predvsem vojaka s fronte.  

V prvih dveh mesecih okupacije so nacisti zlasti z obmejnih območij poganjali nezaželene 

ljudi čez t.i. zeleno mejo v t.i. Ljubljansko pokrajino in na Hrvaško. Vemo tudi, da so nekaj 

skupin slovenskih izgnancev odpeljali z avtobusi in avtomobili iz Posavja in Prlekije v 

Samobor oz. Varaždin ter jih tam izpustili, da se znajdejo kot vedo in znajo, še prej pa jim pod 

smrtno grožnjo prepovedali vrnitev v domovino ali na nemško zasedbeno območje oz. sploh 

v nemški rajh. Večina teh izgnancev se je nato nekako prebila v Ljubljansko pokrajino, kjer je 

živela od miloščine in priložnostne zaposlitve. V obe pokrajini - Hrvaško in še več v 

Ljubljansko pokrajino - so se zatekli tudi mnogi Slovenci, nacisti so računali okoli 17 tisoč, ki 

sta jim na nemškem zasedbenem območju grozila izgon ali zapor s koncentracijskim 

taboriščem.  

Približno po dveh mesecih okupacije, ko se je okupacijski režim že močneje zasidral na 

slovenskih tleh in so okupatorji že več ali manj zastražili svoje nove državne meje, nacisti niso 

mogli več kar tako izganjati ljudi čez zeleno mejo. Zato so jih izganjali po predpisanem 

postopku: popis - zapor  in sprejemno taborišče - preverjanje - preselitveno taborišče - 

transport z železnico v tujino. Najprej so nameravali vse izgnance, razen katoliških 

duhovnikov in redovnic, odpeljati v Srbijo južno od Save. Adolf Hitler namreč ni dovolil, da bi 

jih odpeljali na Hrvaško; sodil je, da bi bili tam preblizu svoji domovini in bi lahko tudi od tam 

motili izvajanje nacističnih etnocidnih ukrepov v Sloveniji. Še več, ob hrvaški in novi italijanski 

meji so iz nemških naseljencev vzpostavljali t.i. nemški branik ali jez, ki naj bi varoval njihov 

zločinski posel. Zato je moralo v izgnanstvo več kot 37 tisoč Slovencev iz Posavja in Obsotelja. 

V začetku so se nacisti na enak način kot Slovencev nameravali znebiti tudi nekaj tisoč 

Hrvatov, vendar so se morali o njihovi preselitvi pogajati z ustaši. Naseliti so jih nameravali v 

Bosni, od koder so nacisti v pozni jeseni 1942 odselili bosanske Nemce. 

Razmere v pokrajinah grdo razkosane Jugoslavije so prisilile Hitlerja, da je moral privoliti v 

izgon večine slovenskih izgnancev na Hrvaško. Kajti zaradi velikega pritoka srbskih izgnancev  

iz t.i. Neodvisne države Hrvatske (NDH) in z madžarskega zasedbenega območja, zlasti iz 

Bačke in Baranje, nemške vojaške oblasti skupaj s srbsko kolaboracionistično oz. kvislinško 

civilno upravo niso mogle najti dovolj transportnih, nastanitvenih in prehrambnih možnosti 
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za slovenske izgnance. Po konferenci v Zagrebu 4. junija 1941 naj bi vzajemno in vzporedno 

teklo izganjanje Srbov iz NDH v Srbijo in Slovencev iz zasedenih slovenskih pokrajin v NDH, in 

to po ključu: izgnanca za izgnanca. Tako bi naj večina slovenskih izgnancev pristala na 

Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in bi jih ustaši nastanili predvsem na imetju pobitih in 

izgnanih Srbov in Judov. 

Večina slovenskih izgnancev naj bi torej okušala ustaški režim in po zamisli nekaterih ustaških 

ideologov okrepila katoliško vero in cerkev v Bosni ter se postopoma pohrvatila. Kaže, da je 

bil najizrazitejši ideolog take zamisli docent dr. Krunoslav Draganović, ki je tudi postal 

predsednik Odbora za slovenske useljenike v Zagrebu in si tudi prizadeval za zbiranje gmotne 

pomoči slovenskim izgnancem v NDH.  

Ustaški režim v NDH pod vodstvom poglavnika, bivšega odvetnika dr. Anteja Pavelića je bil 

najhujši režim, ki so jih dopuščali okupatorji v Evropi med drugo svetovno vojno. NDH sta 

ustanovila nacistična Nemčija in fašistična Italija ob razkosanju jugoslovanskem države in ko 

se Hitlerju ni posrečilo pridobiti dr. Vladka Mačka, da bi jo razglasil, je to zaupal ustašem, 

Italija pa je vanjo poslala dr. Pavelića. Ta je obljubil, da bo NDH kraljevina s kraljem 

Tomislavom II., tj. italijanskim spoletskim vojvodom, ki pa predvsem zaradi nemirnih razmer 

ni nikoli prispel v Zagreb na kronanje.  

Ustaštvo, ki je bilo pred pomladjo 1941 predvsem v Italiji, Nemčiji in Jugoslaviji, ni bilo kdo ve 

kako množično, štelo je okoli 4 do 5 tisoč organiziranih in zapriseženih ustašev. Vendar je v 

NDH uživalo podporo nekaterih dejavnikov iz raznih meščanskih nacionalističnih krogov: 

skrajnih privržencev bivših političnih skupin, dela izobraženstva, cerkve, nekaterih vplivnih 

oseb raznih poklicev itd. Na pomirljivo stališče do ustaštva je pri nekaterih skupinah vplivala 

tudi izjava voditelja Hrvatske seljačke stranke dr. Vladka Mačka o lojalnosti in podpori novi 

hrvatski državi na dan njene razglasitve 10. aprila 1941. Širša sestava ustaškega gibanja pa se 

je rekrutirala iz malomeščanskih in deklasiranih ljudi in iz posameznih kmečkih krogov.  

Ustaši so gojili ideologijo o posebnih, različnih lastnostih hrvaškega naroda, ki se bistveno 

razlikujejo od lastnosti drugih jugoslovanskih narodov, posebno še Srbov, kar je vplivalo na 

izoblikovanje posebne teorije o neslovanskem izvoru Hrvatov, na idejo o "hrvaški državi" kot 

kot izključnem življenjskem prostoru hrvaškega naroda, o vzhodni meji "hrvaške države" na 

Drini, ki naj bi bila tudi ostra meja dveh različnih svetov, o hrvatstvu Muslimanov, o usmeritvi 

hrvaškega naroda k zahodnoevropski kulturi in civilizaciji itd. Ustaško gibanje v NDH je 

poudarjalo, da je rasistično stališče osnova za ustvarjanje "čistega hrvaškega naroda" in 
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"čistega hrvaškega prostora".  Pot k temu cilju pa naj vodi prek "iztrebljenja"  predvsem 

Srbov in Judov ter t.i. "notranjega prečiščenja" Hrvatov in Muslimanov. Uresničevanje te 

zamisli je vodilo naravnost v nezaslišano okrutno nasilje nad Srbi, Judi in demokratičnimi 

Hrvati, Muslimani in drugimi, pri čemer je bilo žrtev nekaj stotisoč ljudi. Že v prvem letu svoje 

oblasti v NDH so ustaši izgnali v Srbijo več kot stotisoč Srbov in po nemških virih pomorili 

okoli 120 tisoč ljudi. Ustaško koncentracijsko taborišče Jasenovac z nekaj desettisoč smrtnih 

žrtev je postalo pojm enega najhujših taborišč in morišč v Srednji Evropi, in to ne samo po 

številu tam zaprtih in ubitih ljudi, temveč tudi po krutosti ubijanja. 

Kljub močnemu varuštvu nemškega in deloma tudi italijanskega okupatorja je ustaški režim 

postajal vedno bolj osovražen, celo pri nekaterih italijanskih in nemških dejavnikih, in je 

zaradi močnega hrvaškega, srbskega in bosansko-hercegovskega osvobodilnega gibanja 

nekajkrat zašel v hudo krizo. Na oblasti se je lahko obdržal samo umetno po "zaslugi" tistega, 

ki ga je nekoč tudi spravil na oblast, tj. nemškega okupatorja, ki mu je skupaj s slovaškim 

klerikalnim režimom ostal zvest do kraja in je tudi z njim doživel svoj končni zlom.  

Kljub skoraj dvomesečnemu še precej uspešnemu izganjanju Slovencev v NDH, ki so ga že 

nekoliko ovirale nemirne razmere na Gorenjskem, pa je v NDH, in to najprej v sprejemno 

taborišče Slavonska Požega  in nato iz njega v Bosno in južno Hrvaško, prispel le del za izgon 

v NDH predvidenih slovenskih izgnancev (21 železniških transportov). Državni komisar za 

utrjevanje Nemcev in šef nemške policije Heinrich Himmler je namreč 25. avgusta 1941 iz 

gospodarskih razlogov in zaradi narodnoosvobodilnega boja  množično izganjanje iz 

Gorenjske odložil na povojni čas. V Srbiji je nastanek velikega partizanskega svobodnega 

ozemlja preprečil nadaljnje dogovorjeno organizirano izganjanje Srbov iz NDH, v Bosni in 

južni Hrvaški pa so tudi nemirne razmere prisilile ustaše, da so večino od okoli 10 tisoč tja 

pripeljanih slovenskih izgnancev odpeljali v severno Hrvaško. Tudi nova nemško-ustaška 

konferenca v Zagrebu 22. septembra 1941 ni mogla rešiti vprašanja nadaljnjega izganjanja 

Slovencev v NDH. Zato so nacisti potlej izganjali Slovence v nemški rajh.  

Ustaši nikakor niso bili veseli slovenskih izgnancev. Ko so iz Zagreba vprašali okrajne 

načelnike, koliko slovenskih izgnancev bi lahko sprejeli v njihov okraj, so mnogi izrazili 

odklonilno stališče, češ Slovence so Nemci izgnali kot svoje sovražnike, torej so tudi 

sovražniki ustaštva. Sprejeti so jih morali pač zato, če so se hoteli znebiti pravoslavnih Srbov. 

Tisti izgnanci, ki se jim ni posrečilo oditi v Ljubljansko pokrajino in so ostali v NDH, so vseskozi 

živeli v gmotno neugodnih, nekateri celo v obupnih  razmerah. Arhivski fond Odbora za 
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slovenske useljenike v Zagrebu je prepoln njihovih prošenj za gmotno pomoč. Pomagal pa 

jim je, kolikor je seveda mogel, tudi Rdeči križ iz Ljubljane. V začetku predvidena kolonizacija 

na posestva izgnanih in pobitih Srbov in Judov se je omejila na okoli dvesto družin. So pa bile 

tudi družine, ki se niso marale naseliti na na takšnih posestvih. Tudi zaposlitev je bila 

omejena na nekatere poklice. 

Svarilo glede nevarnosti prebivanja slovenskih izgnancev na obmejnem območju NDH, ki ga 

je med prvimi izrazil Hitler, so nemški nacisti upoštevali do konca vojne. Že avgusta 1941 se 

je npr. zloglasni Adolf Eichmann pritoževal nemškemu zunanjemu ministrstvu, da italijanske 

oblasti dovoljujejo priseljevanje slovenskih izgnancev iz NDH v Ljubljansko pokrajino, od 

koder se na nemško zasedbeno območje širi uporništvo. Nemški okupator v Spodnji 

Štajerski, ki je imel dobro razvito obveščevalno službo tudi v NDH, je zlasti pozorno spremljal 

dogajanje v hrvaškem obmejnem območju vzhodno od Sotle. Kakor hitro je tam ugotovil 

navzočnost slovenskih izgnancev, je takoj posredoval pri ustaških oblasteh. 1942. in 1943. 

leta so nemške oblasti celo poizvedovale v Rimu in Zagrebu, ali ne bi mogli protiokupatorsko 

razpoloženih slovenskih izgnancev izseliti iz Ljubljanske pokrajine in iz NDH. Tako je nemško 

poslaništvo v Zagrebu pozimi 1941-1942 večkrat poročalo svojemu ministrstvu v Berlin o 

neugodnih posledicah izgona Slovencev za NDH. 12. januarja 1943 pa je poročalo o vplivu, ki 

naju bi ga imel zagrebški nadškof dr. Alojzije Stepinac na "vseskozi nemštvu sovražno 

razpoložene slovenske katoliške duhovnike", ker jih gleda kot sodobno izšolane dragocene 

sodelavce "pri svojem prizadevanju za širjenje in posodabljanje katoliške cerkve v Hrvaški in 

jim zato nudi posebno varstvo in podporo." Zanimiv je tudi ta del istega poročila: "Upad 

nemštvu prijaznega vzdušja pri hrvaškem prebivalstvu se lahko razlaga v zvezi s 

preseljevanjem Slovencev in z njihovim podtalnim rovarjenjem." Zastopnik nemškega 

zunanjega ministrstva pri nemškem vojaškem poveljniku za Srbijo pa je npr. 28. novembra 

1942 poročal v Berlin: "Naravnost na Hrvaško izseljeni Slovenci naj se tudi ne bi sprijaznili z 

obstoječimi razmerami /Beri: z ustaškim nasilnim režimom. - Op. T.F./. Po sporočilu 

državnega tajnika /Evgena/ Kvaternika iz meseca maja se domneva, da se lahko okoli 80 %  v 

Hrvaški prebivajočih Slovencev smatra za sovražnike države." 
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V socialistični Jugoslaviji 

 

V času socialistične Jugoslavije so imeli podobne interese in so se medsebojno podpirali. Ni 

se ponovila politika »jezička na tehtnici« iz časa med obema vojnama. Hrvati so se na 

gospodarskem področju  v prvi polovici šestdesetih let  prvi začeli upirati centralizmu, a so 

potem omagali. V času »liberalnih« gibanj konec šestdesetih let so imeli Hrvati in Slovenci 

enak cilj (čim večjo republiško samostojnost), vendar so  Stane Kavčič in slovenski »liberalci« 

na nebrzdano naraščanje hrvaškega nacionalizma (spodbujenega zlasti iz opozicijskih vrst) 

gledali z nezaupanjem.  

V začetku sedemdesetih let  so se nacionalna čustva na Hrvaškem  zelo okrepila, prerasla so 

v množično gibanje (tako imenovan »maspok«), ki ga oblasti niso bile več zmožne usmerjati 

in kontrolirati. Hrvaško partijsko vodstvo - tudi  samo sicer nacionalistično usmerjeno, je bilo 

pod močnim pritiskom bolj radikalne opozicije, zbrane okrog Matice hrvatske in univerze. 

Tito je vodilne hrvaške politike sicer dolgo podpiral, ko pa je ocenil, da gredo stvari predaleč, 

je z njimi obračunal (na seji s hrvaškim vodstvom in nato na seji predsedstva Zveze 

komunistov Jugoslavije konec novembra in v začetku decembra 1971 v Karadjordjevu), pri 

čemer je uporabljal vsakovrstne pritiske, tudi grožnje z vojsko.287  

Tudi Stanetu Kavčiču so očitali, da se povezuje z  maspokom na Hrvaškem, ki pa je slovenski 

politiki, če odštejemo Kavčičevo predavanje na tribuni Politični dialogi, 13. aprila 1971 v 

Zagrebu, niso mogli nikoli dokazati. Kavčič je bil, zlasti v obdobju mandatarstva za funkcijo 

predsednika ZIS, do hrvaške politike tudi dokaj kritičen.  

 Na predavanju v Zagrebu je Kavčič  (po poročilu v Delu, 14. aprila 1971 v članku Republike 

bodo poslej dihale s polnimi pljuči v Zagrebu rekel, da je ob tem, ko republike dobivajo 

popolnejši in določnejši državni status, nujno treba ugotoviti, da obstajajo tudi nacionalni 

gospodarski interesi, da bodo ustavne spremembe omogočile republikam zadihati s polnimi 

pljuči, omogočile sintezo nacionalnega in razrednega, ker je bilo nacionalno v zadnjih letih 

zapostavljeno, in da bo treba za »zeleno mizo« po natančno izdelanih merilih iskati rešitve, ki 

bodo ustrezale vsem narodom. Ko je odgovarjal na vprašanja, je v zvezi z deseto sejo CK ZK 

Hrvaške dejal: »Zdi se mi, da bo vsaka republika in pokrajina morala imeti svoj deseti plenum  

-  nekateri o enem, nekateri o drugem vprašanju, eni z besedami, drugi s prakso... Mi v 

                                                      
287 Repe, Božo. Liberalizem v Sloveniji. Ljubljana: RO ZZB NOV Slovenije, 1992; Repe, Božo, Jože Prinčič. Pred 
časom. Portret Staneta Kavčiča. Ljubljana: Modrijan, 2009. 
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socialistični republiki Sloveniji smo doumeli bistvo X. plenarne seje CK ZK Hrvaške (seja, na 

kateri so ocenili, da je unitarizem dominantna politična tendenca in glavna nevarnost za 

Jugoslavijo, op.p.). So pa tudi takšni, ki tega nikoli ne bodo mogli razumeti, kar je tudi 

normalno, saj ne dojamejo oziroma ne razumejo niti kakšne naše, lastne poteze...«  

Kavčič je kasneje v svojem zagovoru povedal, da so novinarji to objavili brez njegovega 

privoljenja, smisel njegove izjave pa je bil, da je X. plenum pomenil obračun s politiko, ki je 

bila na Hrvaškem dolgo časa prisotna, in sicer, da so bili enkrat za centralizacijo, drugič pa za 

decentralizacijo, kakor jim je pač trenutno ustrezalo. Na deseti seji oz. po njej pa so se obrnili 

k sebi in začeli snovati  - z vsemi posledicami, ki iz tega izhajajo  - lastno politiko. Menil je, da 

bi to morala napraviti vsaka republika O tem, kako so se stvari razvijale kasneje in kaj se je 

dogajalo v Matici hrvatski, ni imel pojma, je pa vedno čutil, in to politikom iz Hrvaške tudi dal 

vedeti, da ženejo prevelik hrup in da so nekatere njihove gospodarske zahteve, npr. v zvezi z 

deviznim sistemom, nesprejemljive. Sicer pa da so bili vsi njegovi razgovori in stiki z 

hrvaškimi politiki zgolj v okviru normalnih konsultacij, poslovnih stikov, koordinacije, iskanja 

zavezništva pri reševanju stvari na zvezni ravni in se niso razlikovali od delovnih stikov z 

vodstvi drugih republik. 

Konservativna struja v ZKS se je nasploh močno trudila, da bi dokazala povezavo slovenskih 

liberalcev z množičnim gibanjem na Hrvaškem in je vse take nastope potencirala. Podobno 

kot Kavčičev nastop je bila kritizirana udeležba študentskega poslanca Toneta Remca na 

plenumu zagrebške Zveze študentov 22. novembra 1971, na katerem je ta štrajk zagrebških 

študentov podprl (z ograditvijo, da vsak, ki v demokratični družbi začenja akcije, tudi 

odgovarja za končne posledice ter implikacije svojih odločitev, s tem pa tudi za sredstva, ki 

jih je izbral v konkretni politični bitki). Ta nastop je bil nato (poleg udeležbe v akciji 25. 

poslancev in nekaterih »manjših« grehov, na primer njegovega stališča oziroma stališča 

izdajateljskega sveta Tribune do članka Pavla Kristana v tretji številki Tribune iz leta 1971, ki 

je bila zaplenjena zaradi žalitve predsednika SFRJ) neposreden povod za Remčev odstop. 

Razsodišče demokratičnih pravic pri občinski konferenci SZDL Ljubljana Center ga je 13. 

januarja 1973 obsodilo (kot poslanec naj bi deloval proti ustavi), Komite UK ZKS mu je za 

nastop izrekel kritiko (izvršni odbor študentske zveze pa ga je branil), nastop je bil ostro 

kritiziran na raznih aktivih, skupščina občine Ljubljana—Center je sprožila postopek za njegov 

odpoklic. Remc je nato 6 marca 1972 napisal izjavo o odstopu, v kateri je odgovoril na kritike 
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za svoj nastop v Zagrebu (in tudi druge) in opozoril na to, da gre za politični obračun z njim, v 

katerem nima nobene možnosti. Tako, na primer, več mesecev ni mogel dobiti službe.288  

Remčev nastop v Zagrebu je bil interpretiran kot nastop v imenu skupine 25. poslancev, kar 

je na akcijo vrglo še dodatno senco, v času njegovega nastopa so nekateri politiki že vedeli, 

da se je Tito odločil množično gibanje na Hrvaškem likvidirati in s tem tudi, da je bitka za 

»liberalizem« v Sloveniji izgubljena. 

Obračun  s t.i. množičnim gibanjem (»maspokom«) je Hrvate naredil za previdne in v 

sedemdesetih si niso upali kaj dosti. V drugi polovici osemdesetih let so začeli podpirati 

slovenske zahteve, a zelo plaho, bolj med odmori sej, kot na sejah. »Hrvati so se pripravljeni 

boriti do zadnjega Slovenca« je po enem od številnih dramatičnih sestankov resignirano 

ugotovil Milan Kučan. No, na koncu so Račan in njegovi odhod slovenskih komunistov s 14. 

kongresa ZKJ v začetku leta 1990 podprli, v tem času pa so se na Otočcu že začeli sestajati 

predstavniki nastajajoče hrvaške opozicije in Demosa. Tedaj so (po pričevanju Franceta 

Bučarja) tudi podpisali  »zgodovinski« sporazum o usklajenem delovanju, v raznih 

kalkulacijah pa je bila tudi opcija o razdelitvi Jugoslavije na dva dela, pri čemer bi Slovenija, 

Hrvaška in Bosna in Hercegovina sestavljali eno konfederalno državo. Idejo je pokopal Alija 

Izetbegović, ki je verjel, da bo JLA rešila Bosno in Jugoslavijo. 

Slovensko- hrvaški odnosi v času osamosvojitve 

 

Od zamenjave oblasti spomladi 1990, še posebej pa spomladi 1991, je bilo zelo intenzivno, 

odvijalo se je na ravni zelo pogostih osebnih srečanj, dnevnih telefonskih pogovorov in 

drugih stikov na vseh ravneh, medsebojnega obveščanja, dogovorov o skupnih nastopih v 

federaciji (ki pa se jih Hrvaška pogosto ni držala), priprave skupnega predloga za 

konfederalno pogodbo ipd. Povezanost je šla že tako daleč, da sta obrambna in notranja 

ministra obeh republik 20. januarja 1991 (ko so bile zaradi iztekajočega se roka zveznih 

organov, do katerega bi paravojaške in druge enote, tudi slovenska TO, morale vrniti orožje) 

predlagala, naj bi Slovenija in Hrvaška sklenili sporazum o skupni obrambi, če bi prišlo do 

oborožene intervencije proti obema republikama. (Repe: Jutri je nov dan, 

Modrijan,Ljubljana, 2002) Odpoklicali naj bi svoje predstavnike iz federacije in prekinili njeno 

financiranje, zahtevali intervencijo mirovnih sil OZN, zasegli vse imetje federacije na svojem 

                                                      
288 Kreft, Ivan ur. Akcija 50 poslancev. Ljubljana: samozaložba, 1990. 
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ozemlju in uskladili obrambo.  Dogovor je sicer nekoliko kasneje, 13. februarja, objavilo tudi 

Delo, vendar v burnem dogajanju ni naletel na reakcije javnosti. Dogovor je po vsebini 

močno presegel pristojnosti štirih ministrov, če bi ga republiki res hoteli uresničiti, bi ga 

morali potrditi obe vladi in parlamenta. Slovensko predsedstvo je predlog štirih ministrov v 

bistvu zavrnilo, namesto tega je bila sprejeta samo splošna izjava obeh predsedstev o 

razmerah in o tem, da bosta predsedstvi ob morebitni intervenciji sklepali usklajeno v okviru 

svojih pooblastil.  Tuđman na vojaško sodelovanje s Slovenijo sploh ni bil pripravljen, ves čas 

ga je blokiral in celo prepovedal. Kljub temu so obrambni minister Martin Špegelj in še 

nekateri na operativnih položajih v vojski in milici s slovenskimi organi sodelovali.  Tuđman je 

bil do konca prepričan, da se je Slovenija -- tako kot s Srbijo -- dogovorila tudi z JLA (zato tudi 

zgolj »operetna« vojna v Sloveniji, kot jo je imenoval). Po pričevanju Slavena Letice, 

tedanjega Tuđmanovega svetovalca, pa so tudi vsi prvaki opozicijskih strank na sestanku, ki 

ga je sklical Tuđman, menili, naj se Hrvaška v času napada na Slovenijo ne upre.  

Po drugi strani je hrvaško vodstvo trdno vztrajalo na »odnosu siamskih dvojčkov« (kot je to 

označil Rupel), torej na usodni povezanosti obeh republik pri osamosvojitvi. Še sredi maja 

1991 -- na pogovorih delegacij obeh republik, ko je slovenska stran hrvaško obvestila o svoji 

oceni, da sporazumna razdružitev ni več možna, zaradi česar se Slovenija pripravlja na 

enostransko razdružitev, ki jo bo razglasila najkasneje do 26. junija -- so Hrvati slovensko 

stran vprašali, »ali je republika Slovenija pripravljena sprejeti zvezo suverenih držav z 

republiko Hrvaško«. Na naslednjem srečanju predsednikov republik pa naj bi vstop v zvezo 

ponudili Makedoniji ter BiH. Hrvati so tudi povedali, da bodo razglasitvi neodvisnosti 

Slovenije sledili tudi sami, »če ne istega, potem zagotovo naslednjega dne«, vendar 

razglasitve ne bi smelo biti pred 19. majem, ko bo na Hrvaškem plebiscit. Njihovo stališče je 

tudi bilo, naj bo meja med Slovenijo in Hrvaško brez posebnih institucij (»evropska«, kot so 

se izrazili), izvajanje pravih mejnih funkcij pa naj bi imeli na državnih mejah z Avstrijo, Italijo 

in Srbijo.  Tedaj se je slovensko vodstvo sicer že zavedalo posledic tesnejših povezav s 

Hrvaško, saj je tam že potekala vojna, in je bilo v dogovorih previdnejše, bilo pa je tudi 

odločeno, da s Hrvaško vzpostavi pravo mejo, čeprav se je zavedalo, da bo glede na razmere 

(za načrtovanih 34 mejnih prehodov bi potrebovali 600 miličnikov in še 250 za varovanje 

zelene meje) to potekalo sukcesivno.  

Povezovanje s Hrvaško so kot oviro za slovensko osamosvojitev šteli ne samo Srbi, pač pa 

tudi Bosanci. Po mnenju predsednika predsedstva BiH Izetbegovića bi bilo za Slovenijo 
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bistveno laže, če »ne bi šla v kompozicijo s Hrvaško«, kajti če bi šlo samo za razdruževanje 

Slovenije, bi bila v Jugoslaviji večja pripravljenost, osamosvojitev obeh pa pomeni možnost 

verižne reakcije, ki bo prizadela zlasti Bosno.  

Slovenski politiki so z začudenjem spremljali hrvaško »verbalno« osamosvajanje, saj je bila 

Slovenija na neodvisnost v vseh pogledih bistveno bolje pripravljena. Vendar je Hrvaška 

kasneje, ker je razglasila neodvisnost sočasno s Slovenijo, dobila veliko psihološko prednost: 

prišla je v ospredje medijskih poročil v zahodnih državah, še zlasti v Nemčiji, predvsem pa je 

dosegla, da so zahodni politiki v kasnejših mesecih vprašanje mednarodnega priznanja 

Slovenije in Hrvaške povezovali, čeprav si je Slovenija prizadevala, da bi ga ločili. Dimitrij 

Rupel je tako npr. nemškemu zunanjemu ministru Hansu Dietrichu Genscherju na pogovoru 

20. avgusta 1991 za Jugoslavijo predlagal formulo, po kateri bi bila Slovenija neodvisna, štiri 

južne republike bi tvorile federacijo, Hrvaška pa bi bila z njo v konfederalnem odnosu. Hrvati 

so na Ruplovo »diplomacijo v gojzericah« (kot jo je označil bonski dopisnik Vjesnika Nenad 

Ivanković) in na slovenska prizadevanja po ločitvi problema Hrvaške in Slovenije, reagirali 

zelo jezno, čeprav so s protislovno politiko tudi sami precej prispevali k temu in to ne zgolj z 

neaktivnostjo v času napada na Slovenijo, ampak tudi z »dvojno« politiko v federaciji, kjer je 

Mesić po izvolitvi igral vlogo predsednika in vsaj navzven ustvarjal vtis, da se Jugoslavijo da 

rešiti in armado podvreči civilni kontroli (še julija je npr. časopisu Der Spiegel izjavil, da 

»morajo Slovenci razumeti, da je suverenost proces, ki se ga ne more doseči v teku« in da 

»če nam je všeč ali ne« še vedno obstaja mednarodno priznana suverenost Jugoslavije). 

Kritičnosti zahodnih držav je bila deležna tudi Hrvaška politika do srbske manjšine in 

Tuđmanovi poskusi kupčevanja z Miloševićem o Bosni. Dejansko je -- še zlasti po začetku 

vojne na Hrvaškem -- ideja o ločitvi slovenskega vprašanja od hrvaškega za mnoge zahodne 

politike postala zelo privlačna. V tej smeri je večkrat pisal Viktor Meier v Frankfurter 

allgemeine Zeitung, ko je interpretiral slovenska stališča, parlamentarna skupina SDP v 

nemškem parlamentu pa je npr. še 20. oktobra 1991 sprejela izjavo v dvanajstih točkah, v 

kateri je zapisala, da »je Slovenija izpolnila vse predpostavke za mednarodno priznanje« in jo 

je zato treba priznati, Hrvaško pa naj bi ES priznala le, če ne bo prišlo do premirja oz. če bo 

onemogočena rešitev s pogajanji. Tudi v tem primeru pa bi se morala Hrvaška obvezati, da 

bo spoštovala načela KEVS-a, in morala bi Srbom na Hrvaškem zagotoviti vseobsegajoče 

manjšinske pravice.  Zaradi vrste razlogov (širitve vojne na Hrvaško in v Bosno, odločitve 

Badinterjeve komisije, da je Jugoslavija razpadla in imajo bivše republike pravico do 
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mednarodnega priznanja, če to želijo in če izpolnjujejo pogoje), je ES vprašanje 

mednarodnega priznanja bivših jugoslovanskih republik na koncu vendarle reševala »v 

paketu«, vendar (zlasti na zahtevo Francije) z zahtevami po dodatnih garancijah za manjšine. 

Spori po osamosvojitvi in mejno vprašanje 

 

Po osamosvojitvi  je sledilo desetletje bolj in manj znanih sporov od hlodovine iz snežniških 

gozdov, Unionove pivovarne v Buzetu, počitniških domov, Trdinovega vrha,  hrvaške 

cerkvene jursidikcije nad Razkrižjem, graditve mejnih prehodov, štirih spornih obmejnih  

zaselkov, Elana, izbrisa slovenske manjšine iz hrvaške ustave, dolgov Ljubljanske banke 

hrvaškim varčevalcem , tja  do jedrske elektrarne in meje v Piranskem zalivu, ter še česa. 

Precej problemov je bilo  tako ali drugače rešenih, nekateri ključni pač  ne. Februarja 1993 je 

bil z veliko odmevnostjo podpisan prvi meddržavni sporazum o gospodarskem in finančnem 

sodelovanju, po katerem naj bi bili »vsi obmejni problemi le tehnične narave.« Hrvaški sabor 

ga je, potem ko se je Tuđman premislil,  zavrnil, ker naj bi slovenskemu gospodarstvu 

»omogočal nekdanje jugoslovanske ugodnosti.«  Slovenci naj bi  s svojimi naložbami in 

posegi v hrvaški prostor s pomočjo Beograda že sicer  desetletja slabili hrvaško gospodarstvo. 

Nekaj mesecev kasneje je tudi slovenski parlament zavrnil drug sporazum, nekakšen načelen 

dogovor o prijateljstvu Slovenije  s Hrvaško. Zmago Jelinčič, ki je bil takrat simbol za 

slovensko nacionalistično desnico, je izjavil, da z njim »Peterle uresničuje papeževo politiko: 

ustvarja konfederacijo Slovenije in Hrvaške proti islamu in pravoslavju.« Hkrati je  

nasprotoval, da Slovenija postane  »odvetnik Hrvaške v svetu.« Tedanji hrvaški premier 

Nikica Valentić je čustveno reagiral s stališčem, da "Hrvaška nikogar, niti Slovenije ne bo 

prosila za prijateljstvo.«  Napovedal je povračilne ukrepe, med njimi tudi zaostritev vprašanja 

Piranskega zaliva. Dimitrij Rupel, tedaj v opoziciji, pa je za hrvaške časopise ugotavljal, da je 

(žal) za Slovence Hrvaška postala največji sovražnik. Slovenski parlament je opozoril, da  

Hrvaška, neposredno zapletena v vojno v Bosni, lahko ob  predlaganih tesnih povezavah 

vanjo potegne tudi Slovenijo. Med zabavnejšimi epizodami iz obdobja po osamosvojitvi je 

bila tudi ideja, da bi Hrvaška dobila koridor do Šentilja, kar si je  leta 1993 zaželel Tuđman v 

zameno za prosto plovbo slovenskih ladij po Piranskem zalivu (vrhovnikova megalomanska 

diplomacija je  pač temeljila na prizadevanju, da bi se izognil  »drobcenemu, nadležnemu 

narodu, ki neprestano sitnari« in  ki je na poti Hrvaški do neposrednih povezav z zahodom). 
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Ob uspešnih hrvaških vojaških akcijah v Slavoniji in po operaciji »Nevihta«,  je bilo  sredi 

devetdesetih let v hrvaških medijih zaznati evforično prepričanje,  da hrvaška kot 

»regionalna vojaška sila« lahko Slovenijo prisili v marsikaj. »Hrvaška bi s Slovenijo opravila 

prej, kot je s Srbi v zahodni Slavoniji«, je  tedaj za naslovne strani hrvaških časopisov izjavljal 

eden od hrvaških nacionalistov dr. Petar Vučić. EU je hrvaško militaristično  vzhičenost z 

odlogom in nato spremembo  pridružitvenega sporazuma in z vrsto drugih blokad hitro 

ublažila. No, kljub sporom, je  bilo kar nekaj  pomembnih  bilateralnih  sporazumov med 

Slovenijo in Hrvaško  v dveh desetletjih po osamosvojitvi uresničenih. Ključni neuresničen še 

vedno, tudi po vstopu  Hrvaške v EU ostaja mejno vprašanje   

Mejno vprašanje  

 

Etnična struktura, kot se je oblikovala v 19. in začetku 20. stoletja je bila okrog reke Dragonje 

pisana (italijansko-hrvaško-slovenska), pri čemer so Italijani obvladovali mesteca oziroma 

večja naselja  tako na naši strani Dragonje kot na Hrvaški med Dragonjo in Mirno. Na naši 

strani Dragonje je bilo v zaledju pretežno slovensko, na hrvaški pa pretežno hrvaško 

prebivalstvo. Dragonja kot jezikovna in siceršnja   meja med slovenskim in  rvaškim 

prebivalstvom se večinoma pojavlja že pri piscih (geografih, jezikoslovcih) od druge polovice 

19. stoletja dalje, tudi pri Kozlerju. 

Prva provizorična delitev med slovenskim in hrvaškim ozemljem je nastala med drugo 

svetovno vojno, ko sta se  februarja 1944 v vasi Malija nad Lucijo pri Piranu o delitvi 

operativnih con slovenskih in hrvaških partizanov dogovorila tajnik Okrožnega odbora OF za 

Slovensko Istro Milan Guček in zastopnik pokrajinskega komiteja KP Hrvaške Andrija Babić. 

Upoštevala sta  ozemlje, kjer se govori izrazito slovensko . Šla sta od vasi do vasi, od izliva 

reke Dragonje navzgor. Po drugi vojni je prišlo do razmejitve med obema okrajema (Koper in 

Buje) znotraj Cone B Julijske Krajine in nato Cone B STO. Slovensko-hrvaško mejo na Dragonji 

je zagovarjal tudi Znanstveni inštitut OF. Leta  1946 je bila Dragonja speljana po novi strugi v 

kanalu Sv. Odorika in to je v današnjih časih eden od vzrokov za spore: ali stara struga, ali 

nova struga. 

V zvezi z mejo v Istri sicer ostajata dve osnovni tezi: ena se sklicuje na meje katastrskih občin 

(zlasti na  katastrsko mejo piranske občine iz leta 1910)  in na etnične meje, ki se sklicujejo na 

razna zgodovinska obdobja. Katastrske meje so v posameznih časovnih obdobjih v korist 
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Sloveniji, v drugih pa Hrvaški. Po Odloku o razdelitvi Istrskega okrožja na okraje in občine iz 

septembra 1947, to je čas pariške mirovne pogodbe, sta  vasi Mlini in Škrile ob Dragonji tedaj 

pripadali občini Kaštel v okraju Buje, če gremo globlje v zgodovino so po  avstrijski katastrski 

meji Mlini pripadali piranski občini, Škudelini in Škrile pa občini Kaštel. Po popisu iz leta 1910, 

ki omenja  le Škudeline, je  tam živelo 18 ljudi, ki so govorili "slovansko", tako da narodnosti 

ni mogoče določiti.  Glede na nacionalni kriterij na bi bila po nekaterih tezah  slovenska meja 

na Mirni, torej naj bi Sloveniji pripadal tudi savudrijski polotok vključno z Novigradom, kar pa 

najbrž kritične argumentacije (kljub temu, da je tu res živelo veliko Slovencev) danes ne zdrži 

več. Tu je bila sicer do leta 1954  meja Cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, ki ga je 

upravljala jugoslovanska armada (Cona B STO je bila sicer  upravno razdeljena na okraja 

Koper in Buje). 

 

Mejno vprašanje je konflikte povzročalo že v drugi Jugoslaviji, vse od vojne naprej. 22. 

septembra 1945  je bilo Predsedstvo Začasne narodne skupščine  obveščeno, da razmejitev 

med obema federalnima enotama ni rešena. Kot glavni problem je bil naveden problem 

Štrigove, ki je bil med leti 1918 in 1922 del oblasti Čakovec. Po letu 1922 je Međimurje 

postalo del mariborske oblasti, leta 1929, z razdelitvijo na banovine pa znova del Hrvaške. Z 

uvedbo banovin je znova prišlo v okrožje Ljutomer in v Dravsko banovino. Po drugi svetovni 

vojni je vprašanje Štrigove reševala posebna slovensko - hrvaška komisija, ki je Štrigovo z 

okolico razdelila. En del z Razkrižjem je pripadel Sloveniji, Štrigova z drugim delom pa 

Hrvaški, vendar so se domačini tej rešitvi uprli in na slovenski strani nagnali hrvaške uradnike 

in policiste. Leta 1946 je bila imenovana nova komisija. Težo problema kaže tudi to, kdo so 

bili člani komisije: s slovenske strani je bil  eden najvplivnejših politikov Ivan Maček- Matija, s 

Hrvaške Stevo Krajačič, oba tedanja notranja ministra. Odločitev je bila, da naj občina 

Štrigova pripade Hrvaški oz. Čakovcu, kar je povzročilo hude napetosti med Slovenijo in 

Hrvaško. Vrsta pritožb in reakcij s strani Slovenije, naslovljene na Zvezno kontrolno komisijo, 

so imele za posledico, da je bilo Razkrižje priključeno k Sloveniji - Ljutomerskemu okraju. O 

tem je odločila junija 1946 nova slovensko - hrvaška  komisija, ki jo je imenovala Zvezna 

kontrolna komisija. Predlog je posredovala zvezni skupščini, ki bi morala o tem sprejeti 

zakon, vendar ta nikoli ni bil sprejet, tako, da je rešitev ostala »začasna«.  Začasnost pa je, 

kot pravijo Francozi, edina stvar, ki je obsojena na trajnost. So se pa hrvaški učitelji, policaji 
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umaknili iz Razkrižja, do osamosvojitve in še čez  pa je  ostal problem  delitve cerkvene 

oblasti. 

Razprave o meji med Slovenijo in Hrvaško so bile obujene leta 1956, zadevale pa so  

nekatera naselja v bujski občin (tedanji okraj Pula) - Abitanti, Belvedur, Brezovica, Gradin, 

Koromači, Baškini, Močinigi, Pregara, Sirči, ki so postali del ozemlja Republike Slovenije.  

 V petdesetih letih so želeli urediti vprašanje zemljiške knjige in katastrskih načrtov pri 

razmejitvi spodnjega toka reke Dragonje. Do tega nesoglasja je prišlo kmalu po tem, ko je 

bilo leta 1952 Istrsko okrožje oziroma cona B STO upravno in ozemeljsko razdeljena v 

skladu z jugoslovansko ureditvijo na okraje in občine. Vsaka stran si je namreč po svoje 

tolmačila razmejitev med okrajema Koper in Buje. Hrvaška stran je želela mejo po toku 

Dragonje, slovenska pa po meji katastrske občine, ki je segala na levi breg reke vse do 

vznožja hrbta hribov. O tej problematiki je potekala  med republikama večletna stalna 

korespondenca in razpravljali  so tudi predstavniki izvršnih svetov LR Slovenije in LR 

Hrvaške (julija 1955) Po mnenju Sekretariata za zakonodajo in organizacijo IS LR Slovenije 

iz leta 1956 pa naj bi meja tekla po toku Dragonje, zato naselja, ki so sicer na območju 

katastrske občine Sečovlje, a so na levem bregu Dragonje (Mlini, Škri le in Bužin) 

pripadajo Hrvaški.289 

Meja na morju med obema republikama  se ni posebej določala, saj  se je morje štelo za 

skupno jugoslovansko morje, neposredni  prehod  Slovenije v mednarodne vode  pa  je bil  

samoumeven in ga ni nihče postavljal pod vprašaj. Je pa  celoten Piranski zaliv (akvatorij)  v 

ekonomskem in upravnem smislu pripadal Piranu še od beneških časov, tako je bilo tudi v 

socialistični Jugoslaviji in 25. junija 1991, obe strani pa sta se strinjali, da do dokončne 

razmejitve tako tudi ostane, kar pa se ni zgodilo. Sčasoma je bil v praksi pod hrvaškim 

pritiskom prepolovljen, slovenska in hrvaška stran pa sta nadzirali vsaka svojo polovico. 

 Po osamosvojitvi so se odprla še druga vprašanja, ki prej niso bila geodetsko urejena, do 

nastanka samostojnih držav pa očitno tudi ne dovolj politično problematična. Prvi takšen 

primer je bila meja ob Muri.  Tega je obravnavala že leta 1955  geodetska uprava LRS, ki 

je poskušala jasno zarisati potek meje, kljub stalno spreminjajočem se toku Mure. Uprava 

je poročala: »ukrepi, ki so bili po tem vprašanji podvzeti, so bili brezuspešni .«290 Podobna 

situacija je bila ob izlivu Sotle v Savo, kjer je Sotla  spremenila strugo, s čimer se je 

                                                      
289 Čepič,1999:215 
290 Čepič,1999:203 
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premaknila tudi meja. Pri tem je prešlo iz ene republike v drugo 240 ha nenaseljenega 

ozemlja. Naslednje in najtežje nesoglasje je bilo na območju okraja Ljutomer oziroma 

okraja Čakovec, kjer je bilo sporno ozemlje občine Štrigova, ki je pred vojno spadala k 

Dravski banovini, zgodovinsko pa je sodila v okvir Medjimurja in s tem Hrvaške. Sporno 

območje so predstavljale  tudi tri belokranjske vasi Marindol,  Milići in Paunoviči. Sprva 

so bili priključeni Hrvaški, nato leta 1952 Sloveniji, ker  prvotna zahteva prebivalstva ni 

bila reprezentativna, šlo naj bi je za interese zgolj  skupine ljudi. Vasi so sicer na levem, 

slovenskem bregu Kolpe, a so bile pred vojno zaradi narodnostne oziroma verske 

pripadnosti prebivalstva v okviru Savske banovine oziroma nato  Banovine Hrvaške. 

Naslednje sporno vprašanje je bila meja ob Kolpi med Travo in Osilnico, kjer je območje 

Drage, Trave, Žurge, Osilnice in Bosiljeve Loke, ki je sicer na levem bregu Kolpe oziroma 

Čabranke; pred vojno pripadalo Banovini Hrvaški. Po vojni so to ozemlje vključili v 

Slovenijo. 

Po osamosvojitvi je bilo na kopnem je bilo med letoma 1993 in 1994 identificiranih 53 

razhajanj, večjih od 50 metrov. Med letoma 1993 in 1998 je delovala Mešana diplomatska 

komisija za ustanovitev in demarkacijo slovensko-hrvaške meje in končni sporazum o meji. 

Diplomatska komisija je v pogajanjih rešila vsa odprta kopenska vprašanja razen štirih 

območij (Prekmurje, Sekuliči, Tomšičeva parcela – Snežnik in Dragonja z morsko mejo). Ta so 

ostala nerešena. Možna rešitev se je kazala v tem, da se tri območja na kopnem v pogajanjih 

razdeli po načelu 50 : 50, Dragonja in morska meja pa sta ostali nerešeni vprašanji. 

 Leta 1995 sta si državi priznali legitimnost zahtevkov glede spoštovanja statusa quo na dan 

25. junija 1991 na spornih območjih na kopnem.  Slovenska stran je vztrajala pri pravici 

Slovenije do teritorialnega stika z odprtim morjem in po celovitosti Piranskega zaliva. 

Hrvaška pa pri pravici Hrvaške do teritorialnega stika s teritorialnim morjem Italije po 

sredinski črti v Piranskem zalivu. Leta 1999 je  v tem smislu posredoval nekdanji obrambni 

minister ZDA William Perry, vendar  mediacija ni bila uspešna. Leta 2001 so se nadaljevala 

dvostranska pogajanja na ravni Mešane diplomatske komisije in nato na ravni predsednikov 

vlad preko posebne pogajalske delegacije, kar je 20. julija 2001 vodilo v parafiranje  Pogodbe 

o skupni državni meji oz. t.i. sporazuma Drnovšek-Račan ki sta ga potrdili obe vladi. A 

septembra 2002 je hrvaška vlada pod pritiskom javnosti že parafirano pogodbo zavrnila. Po 

večletnem premoru v pogajanjih in po številnih obmejnih incidentih je bila 10. junija 2005 na 

Brionih sprejeta  Skupna izjava o izogibanju incidentom (73 KB) (t. i. Brionska izjava o 
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izogibanju incidentom), katere namen ni bil reševanje mejnega vprašanja med državama, 

ampak zagotoviti spoštovanje stanja na dan 25. junija 1991 z namenom izogibanja 

incidentom. Kasneje se je izkazalo, da sta si obe strani glede na ne povsem jasno besedilo 

Brionske izjave različno razlagali, na kaj se navedeni datum nanaša 27. avgusta 2007  sta 

tedanja predsednika vlad (Janez Janša in Ivo Sanader) sklenila t.i.  Blejski dogovor, po 

katerem naj bi bil mejni spor rešen po sodni poti. 291 Septembra 2008, tik pred 

parlamentarnimi volitvami, je slovenska vlada zaradi hrvaškega prejudiciranja meje dala 

blokado na pogajanja Hrvaške z EU. Aprila 2009 je predlog za reševanje spora dal komisar 

Ohli Rehn, in ga nato na osnovi slovenskih pripomb dopolnil, a ga je Hrvaška zavrnila. 31. 

julija 2009 sta se na gradu Trakošćan predsednika vlad Borut Pahor in Jadranka Kosor 

dogovorila glede nadaljevanja pogovorov  (t. i. dogovor Pahor-Kosor na Trakošćanih), nakar 

je Slovenija umaknila blokado, obe državi pa sta 4 novembra 2009 sta obe vladi podpisali v 

Stockholmu. Podpisala sta ga predsednika vlad obeh držav Borut Pahor in Jadranka Kosor ter 

švedski predsednik vlade kot priča v imenu Predsedstva Sveta EU. Arbitražni sporazum je 

začel veljati 29. novembra 2010. 25. 5. 2011 sta ga obe državi skupaj registrirali pri 

Sekretariatu OZN  (v skladu s členom 102 Ustanovne listine OZN). 22. julija 2015 srbski časnik 

Kurir in hrvaški časnik Večernji list objavita novico in kasneje tudi zvočne posnetke 

domnevnih telefonskih pogovorov med slovensko agentko  za arbitražni sporazum Simono 

Drenik in   slovenskim članom sodišča, (arbitrom) Jernejem Sekolcem.  292  Kdo je odkril 

prisluhe slovenske obveščevalne službe niso nikoli odkrile, pojavljale so se razne teorije, 

najpogostejši, da so prisluhi prišli ali od nemške obveščevalne službe (ki je nekaj časa imela  

skupno prisluškovalno postajo s Sovo v Ljubljani, a v času prisluhov Nemčija  ni imela dobrih 

odnosov s Hrvaško),  ali od obveščevalnih služb ZDA,  (to je na osnovi internih informacij 

hrvaškega kolega in z ambasade ZDA trdil  ustavni sodnik Mitja Deisinger), ki so s tem želele 

kaznovati Slovenijo zaradi  dobrih odnosov z Rusijo. Ameriška ambasada v Sloveniji je to 

                                                      
291  Po trditvah  tedanjega predsednika vlade Antona Ropa ( izjavo je dal nekaj let kasneje, 2007 novinarju 

Vladimirju Vodušku, ta pa ga je skrivaj snemal)  naj bi se pred volitvami leta 2004  Janez Janša (ki je nato 

zmagal na volitvah) s predsednikom  hrvaške vlade Ivom Sanaderjem dogovarjal za incidente v Piranskem 

zalivu. http://www.delo.si/novice/slovenija/sta-se-jansa-in-sanader-dogovarjala-za-incidente-na-morju.html. 

(dostop 7.10. 2017). Janša je Ropa tožil, in ta je bil  nato na  prvostopenjskem in višjem sodišče obsojen, da je 

izdal tajne podatke, Janši pa bi moral plačati 10.000 Evrov. Vrhovno sodišče  je  nato sodbo razveljavilo. 

http://www.rtvslo.si/crna-kronika/nekdanji-premier-rop-oproscen-ocitkov-o-izdaji-tajnih-podatkov/430611 

(dostop 7.10. 2017). 
292  Vlada republike Slovenije: Zgodovina reševanja vprašanja meje. 
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/arbitrazni_sporazum/zgodovina_resevanja_vprasanja_
meje/ (dostop: januar 2014) 

http://www.delo.si/novice/slovenija/sta-se-jansa-in-sanader-dogovarjala-za-incidente-na-morju.html
http://www.rtvslo.si/crna-kronika/nekdanji-premier-rop-oproscen-ocitkov-o-izdaji-tajnih-podatkov/430611
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/arbitrazni_sporazum/zgodovina_resevanja_vprasanja_meje/
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/arbitrazni_sporazum/zgodovina_resevanja_vprasanja_meje/
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zanikala.293  Arbitražno  je sicer presodilo, da kršitev ni toliko vplivala na sam postopek, da bi 

ga bilo treba zaustaviti, Hrvaška pa  ni želela več sodelovati, češ, da je celoten proces 

zaznamovan in  kljub mnenju sodišča in  zamenjavi dr. Jerneja Sekoleca z drugim arbitrom 

odstopila od arbitraže. Evropska komisija je izrazila popolno podporo arbitražnemu postopku 

in se zavzela, za nadaljevanje postopka kljub odstopu Hrvaške.  

29. junija 2017 je arbitražno sodišče razglasilo razsodbo.294  

 

Piranski zaliv, za katerega je ocenilo, da je bil del notranjih voda Jugoslavije in razmejitve v 

njem ni bilo,  je sicer večinsko (okrog 80%) prisodilo Sloveniji in tako določilo mejo   stran od 

sredinske črte na hrvaško stran.  Na kopnem je mejo določilo vzdolž reke Dragonje in  po 

sredini struge. Zaliv je še naprej imel status  notranjih morskih voda. Stik z odprtim morjem, 

torej območjem, ki leži onkraj teritorialnega morja, je sodišče določilo »kreativno«, z dotlej v 

mednarodnem pravu neuporabljeno definicijo »dimnika« čez hrvaške ozemeljske vode, ki pa 

(v nasprotju s sporazumom Drnovšek-Račan) nima  značaja slovenskih teritorialnih voda, pač 

pa je definiran kot prostorsko območje, ki povezuje slovensko teritorialno morje z odprtim 

morjem. V tem območju stika  za namene dostopa do Slovenije in iz nje velja svoboda 

komunikacije za vse ladje in letala - enakopravno in brez diskriminacije  ter na podlagi 

državne pripadnosti. 

Glede kopenske meje je sodišče na območjih rek Sotle, Drave, Mure, Kolpe, v Slovenskih 

goricah, v Beli Krajini in  na drugih spornih ozemljih  sledilo katastrskim mejam. Razmer na 

terenu ni niti pregledalo, niti upoštevalo. Razsodba je  - kljub možnosti, da obe strani v 

implementaciji sporazuma in označitvi meje na terenu  naredita korekcije, še posebej tam, 

kjer se katastrske meje razlikujejo - izrazito neživljenjska in v škodo obmejnega prebivalstva, 

saj meja deli zasebna zemljišča, poteka med hišami in gospodarskimi poslopji, ali celo deli 

hiše. Večino spornih naselij je sodišče prisodilo hrvaški, kljub večinski želji prebivalstva, da 

ostane v Sloveniji. V Sloveniji so ostali  Mirišče, Žumberak in  Tomšičeve parcele. Hrvaška je 

dobila Trdinov vrh in  levi breg Dragonje.  V Razkrižju, ki je bilo  meje  v Beli Krajini z razsodbo 

                                                      
293 https://siol.net/novice/slovenija/arbitraza-so-slovencem-prisluskovali-nemci-431009 (dostop 7.10. 2017) in 

https://siol.net/novice/slovenija/arbitraza-ali-preiskovalci-v-prisluskovalni-aferi-res-se-tavajo-v-temi-450402 

(dostop 7.10. 2017). 
294 Razsdbo  v slovenščini in angleščini ter kronološki historiat spora glej: 

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arbitraza/ (dostop 7.10. 2017).  

https://siol.net/novice/slovenija/arbitraza-so-slovencem-prisluskovali-nemci-431009
https://siol.net/novice/slovenija/arbitraza-ali-preiskovalci-v-prisluskovalni-aferi-res-se-tavajo-v-temi-450402
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arbitraza/
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najbolj prizadeto,  je  po razsodbi arbitražnega sodišča na Hrvaškem ostalo  okrog 10 hiš 

(blizu 35 slovenskih državljanov).  

Državi bi morali v skladu z arbitražnim sporazumom sodbo o meji implementirati v šestih 

mesecih. Med drugim bi morali  urediti plovni režim v Piranskem zalivu, opraviti izmenjavo 

nepremičnin (npr. vojašnica na Trdinovem vrhu) ter na novo začrtati državne meje na 

državnih kartah in v digitalnih zbirkah geodetskih podatkov, ki jih v Sloveniji vodi in vzdržuje 

geodetska uprava (GURS). S tem bi se spremenila tudi površina ozemlja Republike Slovenije 

(doslej uradno 20.273 kvadratnih kilometrov). 

 

Po razsodbi  so se začeli znova vrstiti incidenti v Piranskem zalivu in tudi sicer so se odnosi 

med državama (po že uveljavljenem vzorcu še posebej  po koncu turistične sezone, ki je za 

Hrvaško zelo pomembna in se takrat konfliktom  izogiba) znova zaostrili. Hrvaška vztraja, da 

je arbitražni sporazum neveljaven in  (ponovno) ponuja bilateralni dogovor. Slovenija 

sporazuma ne more enostransko uveljaviti, hkrati pa skuša Hrvaško blokirati pri vstopanju v  

mednarodne organizacije (OECD) in pri vstopu v t.i. schengensko območje EU. Evropska unija 

sicer  načeloma podpira uresničitev arbitraže, a ne stori nič konkretnega, da bi do tega prišlo 

(obstajajo tudi razlike v izjavah evropskih voditeljev).  Arbitraža tako ostaja neuresničena, 

mejni spor pa glavni  konfliktni dejavnik v odnosih med obema  državama, čeprav sicer 

nerešena vprašanja ostajajo tudi na drugih področjih. 
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Slovensko – madžarski odnosi 
 

Madžari so ugrofinsko ljudstvo s prvotno domovino ob srednji Volgi. Od tod so odšli na 

severno obalo Črnega morja. Kot bojevito nomadsko ljudstvo, sestavljeno iz več plemen, so 

bili že okrog 880 vmešani v boj frankovske in velikomoravske države za srednje Podonavje. 

Pod pritiskom Pečenegov in vodstvom Arpada so v letih  895-896 prečkali Karpate in se 

naselili v Panonski nižini s središčem med Tiso in Donavo; ta je dokončno postala njihova 

nova domovina. Kmalu po naselitvi so začeli ogrožati sosede. Tako so do 900 zavzeli 

frankovsko Spodnjo Panonijo, do 906 so uničili Velikomoravsko, ki je oslabela v notranjih 

bojih za oblast, 907 pa so pri Bratislavi odločilno porazili bavarsko vojsko; s tem so si skoraj 

za pol stoletja  odprli  pot ob Donavi za svoje plenilne pohode; vodili so jih v Francijo, okrog 

Alp in v južno Italijo. Prek današnjega slovenskega  ozemlja so v bogato Padsko nižino prvič 

vdrli 898, naše ozemlje pa so do 955, ko je cesar Oton I. z zmago ob reki Lech na Bavarskem 

zaustavil njihove plenilne pohode, prešli okrog tridesetkrat. Kraj Vogrsko blizu Gorice šе zdaj 

spominja na te pohode, v Furlaniji pa je iz tega časa znana t. i. ogrska cesta. Po porazu 955 so 

se pridružili zahodnoevropskemu civilizacijskemu svetu; 975 se je pokristjanila vladajoča 

dinastija Arpadovičev, Štefan I. je 1000 prejel od papeža krono in ustanovil kraljevino, ki jo je 

upravno razdelil po frankovskem vzoru na komitate, v cerkvenem pogledu pa na 10 diecez z 

nadškofom v Esztergomu. Njegovi nasledniki so povečevali kraljevo moč; 1102 je postal 

Koloman tudi hrv. kralj in osvojil Dalmacijo. Pod Gezo II. (1141-61) so se na Sedmograško in v 

okolico Zipsa naselili nem. priseljenci (predvsem iz Saške), odnosi in vpliv z zahoda pa so se 

močno poglobili pod Belo III. ob koncu 12. st. Povečala se je tudi moč madžarskega plemstva 

in našla svoj izraz v Zlati buli Andreja II. iz 1222, s katero so dobili posebne pravice; te so 

vključevale tudi pravico do upora vladarju. Leta 1301 je izumrla domača dinastija 

Arpadovičev. Krona in oblast sta prešli na neapeljske Anžuvince in nato na Sigismunda 

Luksemburškega (1387– –1437), ki je bil poročen z Barbaro Celjsko. Iz tega zakona rojena 

Elizabeta je prinesla madž. krono Habsburžanu Albrehtu II. (1437-39), že po njegovi smrti 

rojenemu Ladislavu pa je v medstrankarskih bojih, v katerih je bil 1457 morda umorjen, 

skušal zagotoviti madž. krono njegov stric in zadnji Celjan Ulrik II. Celjani so bili edini državno 

neposredni knezi nemškega cesarstva, ki so imeli hkrati enak položaj tudi v madžarski državi.  
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Do prvih madžarsko - slovenskih  stikov je prišlo ob madžarski osvojitvi dela mejne grofije 

Spodnje Panonije v zadnji četrtini 9. stoletja. Od podjarmljenega slovanskega prebivalstva so 

Madžari prevzeli veliko dosežkov gmotne in duhovne kulture; med prve sodi prehod od 

živinoreje k poljedelstvu, med druge zgledovanje po cerkveni in upravni organizaciji. 

Slovensko  ozemlje med Dravo in Rabo je sprva ležalo zunaj črte mejnih utrdb, na območju 

redko naseljene obmejne pušče. Po prenehanju ogrske oblasti nad srednjim Pomurjem je 

vzhodnoslovensko ozemlje med Muro in Rabo prišlo pod oblast madžarskih  Arpadovičev in v 

tem okviru ostalo do 1919. Cerkvenoupravno je slov. ozemlje onkraj Mure od 1094 spadalo k 

zagrebški škofiji, po 1176 pa je bil gornji del območja v okviru Železne županije priključen 

györski škofiji. L. 1331 je omenjen v Murski Soboti poseben arhidiakonat za Slovensko krajino 

(Tótság). Ogrski vladarji so v 12. st. podelili роsest tega območja posvetnim in cerkvenim 

velikašem. 

V srednjem veku so madžarsko slovenski odnosi dosegli vrh v času, ko so imeli največjo moč 

Celjski grofje. Herman II. je po bitki pri Nikopolju (1396) pomagal rešiti ogrskega kralja 

Sigismunda Luksemburškega pred turškim ujetništvom ter za nagrado dobil mesto Varaždin 

in grofijo Zagorje, 1405 pa v zastavo Međimurje; kot ogrski velikaš je bil član Sigismundovega 

sveta (Zmajev red). Ulrik II. se je 1456 роstavil za kraljevega »namestnika« na Ogrskem, kar 

je izzvalo zaroto Hunjadijev; Ladislav Hunjadi je dal 1456 po bitki proti Turkom v Beogradu 

ubiti Ulrika II. Drugi sin Ivana Hunjadija  - M. Korvin, ki je 1458 na Ogrskem nasledil kralja 

Ladislava Posmrtnega, je vladal tudi v vzhodnem delu slovenskega ozemlja. 

Na slov. narodnostnem ozemlju med Muro in Rabo so madž. veleposestniki (Bánffy v 

Lendavi, Szёchy pri Gradu, Nádasdy na Petanjcih) verjetno že sredi 16. st. sprejeli 

protestantizem. Veliki uspehi v vojni s Turki po obleganju Dunaja (1683) so spodbudili 

cesarski dvor k odločnemu nastopu proti ogrskim osamosvojitvenim težnjam in k omejitvam 

dotedanjih pravic protestantov. Kljub nasilnim akcijam so slovenski  verniki vztrajali pri novi 

veri in obrambi njenih ustanov do 1732, ko je madžarska  županijska oblast odpravila 

protestantske cerkve na Goričkem in jih pokatoličanila. Verska in izobraževalna dejavnost 

slov. protestantov se je nadaljevala v t. i. artikularnih krajih Nemescsó in Surd; zadnji je 

postal slovensko protestantsko središče, potem ko so se na puščo Liszó  med Veliko Kanižo in 

mestecem Csurgó 1719 naselili v 12 naseljih prvi slovenski tlačani, po uničenju 

protestantskih ustanov med Muro in Rabo pa tudi pregnani verniki (okrog 2000), ki so hoteli 

ohraniti svoje bogoslužje. 
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Prekmurski protestanti so razvili lasten knjižni jezik, ki je vrh dosegel s knjigo Nouvi zakon iz 

leta 1771 (prevod Novega testamenta), prevodom Števana Küzmića.295   

V tem času se je že izrazito kazala turška nevarnost; 1526 je prišlo do madžarskega poraza pri 

Mohaču. Do 1918 so bili madžarski  kralji Habsburžani, velik del države pa so zasedli Turki, ki 

so bili pregnani šele v velikih vojnah konec 17. in v začetku 18. stoletja. V času reformacije se 

je močno razširil kalvinizem, protireformacija pa je bila uspešna le na območjih, ki so bila pod 

habsburškim nadzorstvom. V 18. stoletju so bila na državno pobudo na novo kolonizirana 

velika območja v Bački, Banatu in Sremu, zato je tu nastala zelo pisana etnična podoba. 

Revolucija na Madžarskem 1848, ki je hotela vreči Habsburžane, je bila zadušena tudi s 

pomočjo hrvaških čet pod banom Josipom Jelačičem. Leta 1867 je bila sklenjena avstrijsko-

madžarska nagodba, s katero je Madžarska postala samostojna državna polovica Avstro-

Ogrske; 1868 je sledil роdoben sporazum med Madžarsko in Hrvaško, s katerim si je precej 

avtonomije pridobila tudi Hrvaška. Leta 1918, ob koncu prve svetovne vojne in ob  razpadu 

monarhije, je Madžarska postala republika, od nje se je odcepila Hrvaška. Madžarska je 

izgubila velik del ozemlja v korist sosednjih držav: Češkoslovaške, Romunije, Jugoslavije.296 (S 

prvimi stiki  med Slovani in Madžari se je začela tudi madžarizacija,. V zgodnejšem obdobju je 

bilo  to širjenje madžarskega vpliva, madžarske kulture in običajev  na staro-karantansko in 

pozneje slovensko ozemlje . V sodobni zgodovini, od 19. stoletja dalje gre za  širjenje 

madžarskega jezika in zavesti med prekmurskimi in porabskimi Slovenci. Madžarizacija je 

proces, vzporeden z germanizacijo in italijanizacijo, vendar so med njimi bistvene razlike. 

Slovani, predniki Slovencev, so se naselili v Panoniji po umiku Langobardov (568) hkrati z 

Obri, čeprav zaradi težavnega sožitja poljedelstva in nomadske živinoreje na istem ozemlju v 

sorazmerno manjšem številu. Po zlomu obrske moči konec 8 stoletja pa so se Karantanci širili 

v Panonsko ravnino in so Obri v Spodnji Panoniji praktično izginili. Predniki Slovencev, ki so 

tu najstarejše še zdaj obstoječe prebivalstvo, so zasedali poleg sedanjega slov. ozemlja med 

Muro in Rabo šе širši okrog, po nekaterih ocenah okrog 10.000 kvadratnih kilometrov, ki je  

po nemško-ogrski vojni sredi 11. st., postopno odmiral in izginil  okrog 1100.  

                                                      
295 Več o tem: Rajhman, Jože. »Reformacija v Prekmurju.« V: Katalog stalne razstave, ur. Janez Balažic, Branko 
Kerman, 119-126. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997. 
296 Povzeto po: Enciklopedija Slovenije, s.v. »Madžari«; Enciklopedija Slovenije, s.v. »Madžarsko-slovenski 
odnosi« in Kontler, László. Madžarska zgodovina. Tisočletje v Srednji Evropi. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.  
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Nekako pred koncern srednjega veka se je  v Prekmurju in Porabju ustalila etnična sestava, ki 

se je ohranila do  19. stoletja. Tedaj se je  med ogrskimi Slovenci začela uveljavljati  

madžarščina s težnjo, naj bi se vsi izobraženci med šolanjem jezikovno рomadžarili. Zlasti 

kmečko  prebivalstvo je  zaradi  duhovščine ohranjalo domači jezik. Priključitev Prekmurja k 

Jugoslaviji 1919-20 je ta proces omejila le na porabske Slovence,  se je pa tu raširil tudi na na 

podeželje. Od 1921 do 1980 se je v porabskih slov. vaseh delež slov. preb. po jeziku zmanjšal 

od 90 % na 68 % (po prijavi narodnosti pa na оk. 43 %). Odločilno vlogo sta imela pri tem 

vpliv o. š., pa tudi socialna večvrednost madž. jezika, zaradi katere se uveljavlja ta jezik tudi 

pri vsakdanjem sporazumevanju slov. družin. Pomembni so tudi migracijski tokovi v 

tujejezične kraje in dolgo ostra meja proti sosednjemu Prekmurju (zlasti po 1948). 

Zemljiška odveza je 1848 slovenske  kmete na Ogrskem osvobodila podložništva, vendar so 

zaradi velike razdrobljenosti posesti in visokega prirastka prebivalstva  morali v večjem 

številu iskati delo   v notranjosti Madžarske. Po nastanku Avstro-Ogrske 1867 je bila zaradi 

madžarskega  nacionalizma zanikana pravica drugih narodov na Ogrskem do lastnega 

razvoja; tudi položaj - ogrskih Slovencev se je bistveno poslabšal. Manjšinski zakon iz 1868 je 

poudarjal le enoten madžarski  narod. Uradni jezik je bil madžarski, javna raba drugih jezikov 

je bila prepuščena krajevni upravi. Slovenci na Ogrskem so govorili javno slovensko samo še v 

cerkvi.  Leta 1898 so bila madžarizirana vsa slovenska  krajevna imena, pomadžarjenih je bilo  

tudi veliko slovenskih priimkov. Pospešena industrializacija je povzročila množično 

izseljevanje v tujino. Do 1910 se je izselilo z območja sedanjega Prekmurja v ZDA 5867 ljudi, 

iz 9 naselij Slovenskega Porabja v letih med 1909 in 1914 v ZDA 604, v notranjost Madžarske 

93 in v druge države 100 ljudi. 

Prekmurje (tedaj vključno s Porabjem) je bilo razdeljeno na dve upravni enoti: županijo Zala 

in Železno županijo,  s sedežema v Zalaegerszegzu in Szombathelyu, obe mesti sta bili izven 

slovenskega nacionalnega ozemlja. Županji sta vodila t.i. velika župana. Posebne politične 

organiziranosti na nacionalni osnovi ni bilo, vodilna katoliška intelektualca Fran Ivanoci in 

Josef Klekl sta si prizadevala za ohranitev prekmurščine, ohranjanje in popisovanje  

narodnega bogastva, hkrati pa sta nasprotovala liberalizmu in politizaciji nacionalnega 

vprašanja. V desetletju pred prvo svetovno vojno  je izhajal mesečnik Nevtepeno poprijeta 

Devica Marija in tednik  v prekmurskem narečju Novine za Vogerske Slovence (najprej v 

madžarskem pravopisu, nato v gajici). 
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Ogrska je bila v tradicionalnem boju proti absolultizmu, od jožefinskih reform ni ostalo skoraj 

nič.  Vendar je narodno nezadovoljstvo s  fevdalno državo in mednacionalnimi razmerami 

doživelo vrhunec v marčni revoluciji leta 1848 in  v madžarski revoluciji leto pozneje. 

Restavrirani absolutizem je moral pristati na dogovor z Ogrsko leta 1867 z oblikovanjem 

dvojne avstro-ogrske monarhije. 

Po opredelitvi politične suverenosti  je nova ogrska država določila tudi smer svojega 

gospodarskega in nacionalnega razvoja.297 Fevdalna zemljišča so zamenjala veleposestva, 

tlačane pa najemni delavci. In medtem ko se je prehod kmetov iz tlačanstva v najemne 

delavce tudi v Prekmurju v letih od 1850 do1900 kazal v izjemnem prirastku prebivalstva, je 

pospešena industrializacija ob koncu 19. stoletja iz teh ljudi naredila presežno delovno silo. 

To je povzročilo mnоžično izseljevanje, tudi Prekmurcev. Poleg tradicionalnih obrti so v 

pokrajini nastajala nekatera trgovska podjetja, denarni zavodi in hranilnice, ki pa niso imeli 

dovolj sredstev za razvoj večjih industrijskih enot. Pred prvo svetovno vojno sta v Prekmurju 

obstajali le dve podjetji. Petanjska slatina (1883) in Tovarna dežnikov v Dоlnji Lendavi (1906), 

dve tiskarni in nova železniška povezava Dolnje Lendave (od leta 1889) in Murske Sobote s 

Кörmendom (1907).  

Nosilec madžarskega narodnega prepоrodа je bilo ogrsko plemstvo. Zavzemanje za 

madžarski jezik in kulturo je  v bistvu prikrivalo fevdalni partikularizem nasproti centralizmu 

dunajskega dvora. V ohranjanju Ogrsko vladajočo strukturo druge polovice 19. stoltja so 

predstavljali veleposestniki, kapitalisti in državna birokracija. Teh pri¬bližno 6 odstotkov 

prebivalstva, ki je bilo madžarske narodnosti ali se je do du¬alizma v glavnem že opredelilo 

za Madžare, ni želelo splošne volilne pravice, ali o možnosti delovanja kakšne narodnostne 

politične stranke ali gibanja. Ves državni aparat je ne glede na politično opredeli¬tev deloval 

v službi ogгske državne ideje, ki je za edini nacionalni konflikt imela konflikt s habsburško 

dinastijo, kar je trajalo vse do leta 1918.  

Socialna ogгoženost in  narodna nevidnost sta dajali podobo Prekmurcem na prelomu 

stoletja. Prekmurje je ostajalo agrarna, s kapitalizmom skoraj nedotaknjena pokrajina, v 

kateri je tudi struktura kmečkega prebivalstva v narodnem pogledu ostajala enaka, torej v 

veliki večini slovenska. Za to so skrbeli redki domači izobrаženci, predvsem duhovniki. 

                                                      
297 Fujs, Metka: Prekmurci v dvajsetem stoletju. V: Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij, ur. 
Janez Balažic, Metka Fujs, 65 -75. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2000. Glej tudi druge članke v istem 
zborniku. 
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Medtem ko je bogata knjižna dejavnost protestantskih duhovnikov pripeljala prekmurske 

Slovenсe do etničnega zavedanja kulturnih in jezikovnih posebnosti, so katoliški duhovniki ob 

koncu 19. stoletjа, zbrani okrog dr. Franca lvanocyja: Jožef Klekl starejši, Ivan Baša, Peter 

Kolar, Franc Rogač in Jožef Sakovič - zaslužni, da se je med njimi izoblikovala politična 

narodna zavest. Njihov interes je bil najprej in predvsem ohranjanje vere in pobožnosti svojih 

vernikov, pri čemer se je ta kmalu znašel v opoziciji do nove liberalne oblasti in njenega 

pro¬grama madžarizacije, s katerim so se spogledоvаle tudi cerkvene oЫasti. Pastorizacija in 

z njo povezano tiskanje knjig in časopisov v domačem jeziku, ohranjanje verskih šol oziroma 

neodvisnosti cerkve v šolah in s tem tudi monopola pri izobraževanju, je postalo gibalo 

njihovega delovnega programa. Povezanost narodnega gibanja z verskim življenjem je med 

Slovenci na Ogrskem povzročila  prelom med protestanti in katoliki, ki mu lahko sledimo vse 

do druge svetovne vojne. Medtem ko so katoliški duhovniki vedno pogosteje iskali stike s 

sonarodnjaki prek Мure in  tako krepili samozavest, protestanti v katoliški Sloveniji niso 

videli svojega naravnеga zaledja. Zaprli  so se v stare arhaične oblike pisnega izražanja ter se 

oprijeli .vendstva. Na drugi strani pa se  Slovencem iz obeh delov monarhije takrat ni dalo 

povezati. Vzroka sta bila premajhno medsebojno zanimanje in šibke politične elite, ki je 

narodni inters povezovala z verskim.  

Kulturne vezi za katere so si zlasti  prizadevali  na štajerski strani so se kazale v postopnem 

uvajanju gajice, v vedno večjem številu naročnikov Mohorjevih knjig in  v vztrajanju 

Slovencev, da se v posvetni in cerkveni administrativni terminologiji zanje uporablja le ime 

Slovenci, in ne več Tothi ali Vendi, pa so ostajale. 

Ob koncu Avstro-Ogrske   

 

Prizadevanja za politično združitev s Slovenci na drugi strani Mure pa so bila na obeh straneh 

skromna in so se začela šele  na prelomu 20. stoletja predvsem po zaslugi kroga katoliških 

duhovnikov, zbranih okrog Franca Ivanocya. Ivanocyjev vzor in večletno dobro poznanstvo z 

dr. Antonom Korošcеm sta na mesto duhovnega in političnega voditelja prekmurskih 

Slovencev v prevratni dobi pripeljala upokojenega črenšovskega župnika Jožefa KIekla. 

Politično se je začel jasneje opredeljevati po soboškem shodu Madžarskega prosvetnega 

društva za Vendsko krajino 20. oktobra 1918, ki se je sprevrgel v pravo proslovensko oziroma 
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projugoslovansko demonstracijo. 31. oktobra 1918 je bila odpravljena kraljevina, 16. 

novembra pa oklicanа Madžarska ljudska republika.  

Dogajanje v Prekmurju je bilo ob koncu prve svetovne vojne zelo burno, prebivalci so v 

devetih mesecih preživeli kar  devet zamenjav oblasti.  20. oktobra 1918 je sredi Murske 

Sobote Madžarsko izobraževalno društvo za Vendsko krajino  (Vendvidéki magyar 

Közmüvelödesi Egyesület) ob svoji 25-letnici organiziralo množično zborovanje z 

nacionalističnimi govori in pošiljanjem tistih, ki jim v Prekmurju ni všeč, na Štajersko. To je 

izzvalo prvi pravi upor slovenskega prebivalstva na nacionalni osnovi, osredovati so morali 

žandarji, shod je bil prekinjen. »Soboški shod je bil zanesljiva prelomnica v politični 

usmerjenosti Slovencev na Ogrskem in je vzpodbudil njihove narodne voditelje, predvsem 

Klekla, da so se pričeli politično jasneje opredeljevati do narodnega vprašanja znotraj Ogrske 

ali morebiti zunaj nje.«298  31. oktobra 1918  v Budimpešti prišlo do meščanske revolucije, 

kraljevina je bila odpravljena, oblast je prevzela vlada pod vodstvom Miháyja Károlya. V 

Prekmurju sta oblast prevzela okrajna narodna sveta v Murski Soboti in Dolnji Lendavi, v 

nemirnih razmerah ob koncu vojne pa je prišlo do uporov in ropanj, ki jih je vojska s silo 

zadušila. Ko je 3. novembra 1918  v Ljutomeru prišlo do slavnosti ob razglasitvi Države 

Slovencev, Hrvatov in Srbov so s posebno izjavo izrazili tudi zahtevo po vključitvi Prekmurja 

vanjo, čeprav se oblast v Ljubljani niti ni prav zavedala, da tudi preko Mure živijo Slovenci. Ko 

sta 13. decembra 1918 predstavnika prekmurskih Slovencev  Mihael Kühar  in Ivan Jerič 

prišla na pogovor k predsedniku Narodne  vlade  Josipu Pogačniku z zahtevo, naj 

jugoslovanska vojska zasede Prekmurje, je pogovor  po Jeričevih  spominih potekal takole: 

»Kje pa se nahaja ta pokrajina? Ko sva mu razložila, naju je zopet vprašal: Pa tam živite 

Slovenci? Sedaj sva mu midva začudeno pritrdila.«   

Károlyeva vlada je Prekmurcem  v dveh letakih (»Rejč k našim vogrskim Slovenom« in 

»Szlobenszki bratje«) obljubila avtonomijo v »Vendski krajini« (Slovence so Madžari  imeli za 

potomce starodavnega plemena »Vendov«). Imenovala je vladnega komisarja dr. Béla Obála. 

Ta je s predstavniki Slovencev (narodnim svetom) sklenil sporazum, da bodo Slovenci dobili 

cerkveno, šolsko in kulturno avtonomijo. Občutki glede prihodnosti  pa so bili med redkimi  

prekmurskimi intelektualci mešani,  katoliški duhovniki (vodil jih je Ivan Klekl) so avtonomijo 

                                                      
298 Fujs, Metka. »Kako so Prekmurci v desetih mesecih preživeli devet zamenjav oblasti, pa vendar zaupali 
politiki.«  V: Katalog stalne razstave, ur. Janez Balažic, Branko Kerman, 231-232. Murska Sobota: Pokrajinski 
muzej, 1997. 
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znotraj Madžarske  podpirali in so se bali združitve s pravoslavno Srbijo, medtem ko je bila  

skupina  bivših ljubljanskih dijakov za priključitev k novi jugoslovanski državi, kar se je 26. 

decembra izrazilo tudi na poseben zborovanju za Prekmurje v Ljutomeru. Štajerski narodni 

svet je podpiral idejo, da Rudolf Maister Prekmurje vojaško zasede, kljub temu, da so v 

Ljubljani temu nasprotovali. Maistra je prehitel hrvaški kapetan Jure Jurešić, ki je konec leta 

1918 zasedel večino Prekmurja, Madžari pa so po prvem šoku 2. in 3. januarja 1919  njega in 

večino enote zajeli. Znova so se začela pogajanja z madžarsko meščansko  vlado o 

avtonomiji, ki pa niso uspela. 21. marca 1919 je na Madžarskem prevzela oblast Madžarska 

socialistična partija,  ta je v Prekmurju  sekvestrirala veleposestva in ukazala lastnikom 

zemlje, naj polja obdelajo, ni pa razdelila zemlje kmetom, kar je med ljudmi  izzvalo 

nezadovoljstvo. Revolucionarno vrenje je dokončno  prepričalo tudi katoliške voditelje, da je 

združitev z Jugoslavijo nujna. Tudi  slovenskemu  in jugoslovanskemu vodstvu je (po 

nemškem napadu na Radgono februarja 1919) postalo jasno, da je treba mejne zahteve na 

vzhodu razširiti in na pariški mirovni konferenci je postavila zahteve po priključitvi ozemlja 

med Muro in Rabo.  

Prekmurska delegacija je 6. marca 1919 znova šla k Narodni vladi v Ljubljani prosit za vojaško 

intervencijo, kar pa ni pomagalo, »narodna vlada v Ljubljani je izjavila, da ji je nemogoče 

nuditi Prekmurju kakšno pomoč«, je zapisal Jerič.  Prekmurci so nato posredovali  pri Korošcu 

v Beogradu, sprejel jih je tudi predsednik vlade Protić, ki je ocenil, da vojaška zasedba 

(podobno kot so storili v Međimurju) ne bi bila ustrezna, saj bi jo mednarodne sile zavrnile in 

zahtevale umik. Obljubil pa je, da bo vlada sprejela resolucijo o priključitvi Prekmurja in jo 

poslala na pariško mirovno konferenco. Z  letalom so nato nad Prekmurjem 9. marca 1919  v 

imenu vlade SHS tudi raztresli letak, ki je opisoval pozitivne plati življenja v Jugoslaviji (uradni 

jezik bo slovenski, prav tako učitelji in uradniki, ne bo notarjev in grofov, zemlja bo 

razdeljena, v Jugoslaviji vladata pravica in enakost…). Letak se je končeval s pozivom:« Mirno 

počakajte, dokler vas ne bo mirovna konferenca priključila k Jugoslaviji. Ne izzivajte, da se 

vaš nasprotnik ne bi nad vami maščeval. Ostanite stanovitni v svojem narodnem in 

jugoslovanskem prepričanju! Zvestoba prinaša svobodo!« Prekmurci so na lastno pest nato 

začeli organizirati legijo prostovoljcev, vendar so jo po Maistrovem posredovanju nato 

razpustili, ker je v Prekmurje v začetku maja 1919 prišla  komisija, ki jo je vodil major  stotnik  

Gaston Reverdya, odposlanec  generalštaba francoske  vzhodne armade (Gaston je sicer po 

naročilu istega štaba preučeval tudi razmere na Koroškem). Prekmurska prizadevanja za 
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priključitev so nanj naredila vtis, komisija je napisala dodatno poročilo v katerem je kot mejo 

predlagala razvodje Rabe in Mure (izven Kraljevine SHS  je še vedno puščala Lendavo in 

Kobilje). Reverdy, ki je bil v prijateljskih odnosih  s predsednikom teritorialne komisije 

Tardieuajem, naj bi tudi osebno vplival da se je  prvotni sklep komisije spremenil. Ta sklep, 

sprejet 20. marca, je namreč Prekmurje in Porabje prisojal Madžarski zaradi geografskih 

razlogov (meja  z Jugoslavijo naj bi šla po Muri) in zato, ker naj komisija (kljub Slavičevim 

poročilom ne bi  imela jasne predstave o mednacionalnem razmerju prebivalstva). V ozadju 

je bilo tudi prepričanje, da so Slovenci  (Jugoslovani) dobili že Maribor, zato naj bo Prekmurje 

nekakšna kompenzacija za to »koncesijo.«  Slavič je nato dodatno napisal brošuro o 

Prekmurju z etnografsko karto,  z dokazi, da so Madžari načrtno spreminjali slovenska imena 

in Prekmurce skušali zabrisati kot narod in s   podatki iz madžarske statistike  iz let 1890 in 

1910, ki so dokazovali, da tu v večini živijo Slovenci (madžarska statistika jih je skrivala  

enkrat pod Vende, drugič pa pod »druge narodnosti«, leta 1910 pa je bilo v komitatih Vas in 

Zala 72.459 Slovencev in 33.263 Madžarov). Slavič in Brezigar sta tudi dokazovala, da 

gospodarski argumenti prav tako govorijo v prid priključitvi Jugoslaviji. Za Prekmurje sta 

posredovala  mednarodno priznani srbski geograf in član delegacije  Jovan Cvijić ter Mihajlo 

Pupin.  Vendar je tudi novi predlog  23. maja padel zaradi nasprotovanja Italijanov, ti so (po 

Ehrlichu) trdili, da »tam ne stanuje stalno naseljeni narod, ampak da je to samo ena vrsta 

ciganov, ki se selijo od enega do drugega kraja.«  

Madžarske revolucionarne oblasti so medtem  za Prekmurje postavile posebnega komisarja, 

tedaj komaj 24 letnega poročnika, sicer  učitelja in organista iz Črešnovcev, Vilmoša Tkalca, ki 

pa je v povezavi z madžarskimi protirevolucionarnimi krogi 29. maja 1919 v Murski Soboti 

razglasil Mursko Republiko (ta naj bi pomenila začetek konca komunizma na Madžarskem). 

Že 2. junija 1919 so revolucionarne oblasti Prekmurje zasedle. Tkalec je sicer klical na pomoč 

Avstrijce, a brezuspešno, njegove  improvizirane vojaške enote so madžarske boljševiške 

oblasti  pregnale,  on sam (menda s precejšnjo vsoto nagrabljenega denarja) in vodstvo 

Murske republike pa  sta se je 4. junija 1919 umaknila v Avstrijo.  

Bojazen pred širjenjem boljševiške revolucije je nato odločilno pripomoglo k odločitvi, da 

Prekmurje pripade Kraljevini SHS.  Neke vrste moralen argument je bil tudi, da so sočasno 

zavrnili vse jugoslovanske predloge v zvezi s Koroško. Jugoslovanska delegacija je pristala na 

to, da Porabje ostane Madžarski in je zahtevo  s 1360 kvadratnih kilometrov zmanjšala na 

994 kvadratne kilometre. St. Gothard je bil večinsko madžarski, kar je prevladalo kot glavni 
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argument pri zaveznikih za delitev prej enotne pokrajine.  9. julija 1919 je jugoslovanska 

delegacija na pariški mirovni konferenci dobila privoljenje, da Kraljevina SHS zasede 

Prekmurje, kar se je zgodilo 1. avgusta, na isti dan, ko je padla komunistična vlada v 

Budimpešti. »Fala Bougi, ka je vrag odneso nekam Madžare, ka itak nej smo meli nika od 

njih« so  Prekmurci (po Darji Kerec) z oljašanjem vzklikali ob uradni in dokončni priključitvi.299 

 Že nekateri tedanji aktivni udeleženci konference in političnega dogajanja so ocenjevali, da 

je bila napaka, ker slovenske (jugoslovanske) enote niso takoj ob koncu vojne zasedle 

Prekmurja in Porabja, saj bi bila priključitev v tem primeru manj negotova, možnost, da 

Slovenci pridobimo tudi Porabje pa realna. Na Madžarskem je oblast prevzel od antante 

postavljeni guverner, v Prekmurju pa civilni komisar za Prekmurje, ki ga je kasneje  (junija 

1921) zamenjalo okrajno glavarstvo. Že pred tem, 4. junija 1920 je s trianonsko pogodbo 

Prekmurje  tudi uradno pripadlo Kraljevini SHS, zunaj  nje  pa je ostalo Porabje, ki ga svet 

četverice ni dovolil zasesti že poleti 1920. V letu 1921, kmalu po podpisu trianonske 

pogodbe,  je dvakrat, marca in oktobra  za madžarskega kralja skušal vzpostaviti zadnji 

avstrijski cesar Karel, vendar mu ni uspelo, saj sta z intervencijo zagrozili tako Kraljevina SHS 

kot češkoslovaška, pa tudi pri madžarskem regentu admiralu Horthyu in madžarski vojski ni 

naletel na pretirano podporo.   

Madžarska med obema vojnama in odnosi z Jugoslavijo300  

 

Iz revolucionarnih peripetij 1918-1920 in po podpisu Trianonske mirovne pogodbe leta 1920, 

s katero je Madžarska izgubila skoraj 70 % svojega nekdanjega ozemlja, se je v tem delu bivše 

dvojne monarhije začela tako imenovana Hortyjeva era. Miklós von Nagybanya Horty (1868 -

1957) je v času od 1920 do 1944 vladal Madžarski, kot državni upravitelj. Na Madžarskem je 

bila namreč leta 1920 oklicana monarhije, vendar z nezasedenim prestolom oz. brez kralja. 

Dva poskusa  zadnjega avstrijskega cesarja Karla I. (1887-1922), da bi zasedel madžarski 

prestol sta leta 1921 na pritisk Male Antante, spodletela. 

 

                                                      
299 Nečak, Dušan, Božo Repe. Prelom: 1914-1918. Svet in Slovenci med prvo svetovno vojno. Ljubljana: Sophia, 
2005. 
300  Povzeto po: Nečak, Dušan, Božo Repe. Kriza. Svet in Slovenci od konca prve svetovne vojne do začetka 
tridesetih let. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008. 
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Notranjepolitično je bila Madžarska nekaj vmes med parlamentarno demokracijo in 

totalitarizmom. Agrarna reforma ni bila izvedena, ohranil se je fevdalni način vladanja in 

država je izvajala hud pritisk na Jude. Reparacijski dolgovi in učinki  Velike gospodarske krize 

so državo leta 1931 pripeljali v hudo finančno krizo. Zato je bila  je bila prisiljena uvajati vse 

mogoče restrikcijske ukrepe,  iz nezadovoljnega prebivalstva, pa so se ena za drugo začele 

rojevati različne radikalne skupine. Najpomembnejša med njimi je bila skupina »Puščičastih 

križev«, ki jo je ustanovil major  Ferenc Szálasi (1897-1946, usmrčen). Ta skupina se je leta 

1937 preoblikovala v madžarsko nacistično stranko, ki je ob koncu druge svetovne vojne 

povsem prevzela oblast v državi. 

Madžarsko zunanjo politiko je ves čas opredeljevala izrazita revizionistična, proti trianonska 

politika, s znamenitim geslom »Trianont nem nem soha - Trianona ne bomo nikoli priznali«. 

Za uresničitev tega cilja se je Madžarska navezovala na fašistično Italijo - ta je njeno 

revizionistično politiko podpirala vse od podpisa prijateljske pogodbe leta 1927 dalje, in 

nacistično Nemčijo. Madžarska je bila tista edina podonavska država, ki je odločno odklonila 

francoska prizadevanja po  povezovanju donavskega  prostora. Raje se je politično 

približevala nemškemu rajhu. Posebej v  času predsednika vlade Gyula Gömbösa von Jakfa 

(1886-1936),  ki je vlado vodil v letih 1932 do 1936. Gömbös je bil desno radikalni politik in 

izrazit antisemit. S približevanjem Nemčiji je močno poslabšal madžarsko francoske odnose. 

Nekoliko je bila taka politika omiljena po vlado Bele von Imrédyja (1874-1946), ki je leta 1938 

podpisal tako imenovani Blejski sporazum o neuporabi sile proti državam Male Antante. 

Toda še istega leta se je skupaj s Hortyjem podal v Berlin, kjer je bilo dokončno zapečateno 

nemško madžarsko prijateljstvo. Rezultat take revizionistične madžarske politike se je 

pokazal takoj. Madžarska je namreč v letih 1938 in 1939 s podporo Nemčije pridobila velika 

ozemlja na Slovaškem  in  karpatsko Ukrajino. V drugo svetovno vojno je Madžarska 

teritorialno močno povečana, stopila  na strani sil trojnega pakta, ki so tudi z njenega 

ozemlja napadle Jugoslavijo. Z Jugoslavijo so bili sicer odnosi med obema vojnama konfliktni 

in problematični, Madžarska je med drugim urila ustaše na svojem ozemlju in bila (skupaj z 

Italijo)  leta 1934 v ozadju atentata na kralja Aleksandra.    
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 Prekmurje med obema vojnama 

 

Slovensko Porabje je  po trianonski pogodbi ostalo v madžarski državi. Pogodbo je madžarski 

parlament  ratifciral 15. 11. 1920.  Madžarska  stran je sprva upala na preklic pariškega 

sklepa, pri čemer se je zanašala na nasprotnike priključitve v Prekmurju in na spore med 

slovensko in hrvaško  vlado glede upravne razdelitve Prekmurja, ki so zelo vznemirjali 

prebivalstvo. Negotovost so spodbujali incidenti ob meji, ki jih je povzročala madžarska  

vojska z napadi na jugoslovanske orožniške postaje. Najbolj so nasprotovali novi oblasti 

madžarski prebivalci v 26 naseljih ob vzhodni meji in v (Dolnji) Lendavi ter velik del 

meščanstva, uradnikov in protestantske duhovščine. Vzrok za nasprotovanje so bile tudi 

gospodarske težave, nastale ob jugoslovanski zasedbi (občutno zvišanje cen, splošna draginja 

in pomanjkanje, neurejena davčna in cenovna politika, slabe cestne zveze in železniške 

povezave z jugoslovanskim omrežjem). Škodljiva je bila odločitev civilnega komisarja za 

Prekmurje za novačenje vojaških obveznikov ravno v času, ko se je določala državna meja. 

Neuspeh plebiscita na Koroškem je spodbudil Međimurski klub v Budimpešti, da je zahteval 

pri pariški mirovni konferenci tudi plebiscit v Prekmurju. Avgusta 1921 je madžarska vlada 

vložila ugovor in zahtevala ponovno priključitev 27 naselij ob madžarski meji, hkrati pa so 

potekale v obmejnih krajih demonstracije madžarskega prebivalstva. Veleposlaniška 

konferenca v Parizu je sprejela 10.11. 1922 v Trianonu določeno mejo za veljavno mejo med 

Kraljevino SHS in Madžarsko, 8.7.1924 pa je bil v Zagrebu podpisan razmejitveni dokument. 

Govorice o ponovni priključitvi Prekmurja oziroma posameznih naselij k Madžarski so se širile 

med prebivalstvom šе nekaj let. Spodbujali so jih vodilni madžarski politiki, ki so si v času 

vlade regenta M. Horthyja prizadevali za revizijo trianonske mirovne pogodbe. Pri tem je 

odločilno sodeloval tudi  Sándor Mikola, sicer Slovenec in  izvedenec v madžarski delegaciji v 

Parizu ter utemeljitelj vendske teorije, ki je napisal knjižico  Vendség multja és jelene 

(vendstvo v preteklosti in danes), Budimpešta, 1928). Po tej teoriji naj bi bili  Slovenci na 

Ogrskem  »vendskega« ali keltskega izvora, s prihodom Slovanov so sprejeli slovanski jezik, 

po svoji kulturi pa so postali Madžari.  

Znotraj novonastale Države SHS so ostali avtohtoni prebivalci madžarske in nemške 

narodnosti. Madžarska si je vsa medvojna leta prizadevala za revizijo pogodbe in to se je 

kazalo tudi pri madžarskem prebivalstvu v Prekmurju. Posebno so bili рrizadeti, ko so 

Esterhazyjevo agrarno zemljo v okolici Lendave, na katero so računali, dobili primorski in 
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istrski kolonisti; slovenske oblasti so jim jo dodeljevale z namenom izboljšanja narodnostne 

strukture v obmejnem področju.  Z mnogimi ukrepi nove države so bili nezadovoljni tudi 

prekmurski Slovenci, saj ni niti poskušala razumeti zgodovinskih, kulturnih, narodnih in 

verskih posebnosti tega prostora. Trikratni narodni poslanec Jožef Klekl je zato znotraj 

avtonomističnega programa Slovenske ljudske stranke vztrajno zagovarjal avtonomijo 

Prekmurja kot nekakšne posebne upravne enоte, kar je bilo v centralisatični državi, ki jo je 

vzpostavila vidovdanska ustava, utopično. Vmes je nastal še razkоl med nekdanjimi kolegi, 

saj so drugi duhovniki  Kleklu očitali, da jih je samovoljno pripeljal k Slavom (oр. preostklim 

Slovencem), ki jih sedaj mučijo s knjižno slovenščino. Vzrok je bil v resnici  spor o samostojni 

cerkveni administraturi in  v prepovedi Кatoliškega katekizma v prekmurščini (prepovedal ga 

je mariborski škof).  

Kljub temu se je Prekmurje hitro vključilo v politični, gospodarski in duhovni utrip nove 

države. Na volitvah se je pojavljala cela paleta političnih strank; podeželje je obvladovala 

Slovenska ljudska stranka s svojo Kmečko zvezo, katere predstavnik je bil Jožef Klekl, veliko 

privržencev si je v dvajsetih letih pridobila Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića, katere 

tradicijo je v tridesetih letih nadaljevala Mačkova stranka, prekmurski denarni veljaki pa so v 

glavnem podpirali politiko vladnih strank in celo kandidirali na njihovih listah. V Prekmurju ni 

bilo zaslediti večje podpore liberalnim strankam kot npr. Slovenski kmečki stranki ali levim 

delavskim strankam. Po letu 1934 je оpaziti vidnejšo podporo ljudskofrontпemu gibanju, ki 

ga je po goričanski konferenci spodbujala Коmunistična partija.kazalo se je  predvsem v 

ustanavljanju številnih društev kmečkih fantov in deklet in v aktivnem Klubu  prekmurskih 

akademikov. 

Na gospodarskem področju so si Prekmurci največ obetali od agrarne reforme, ki pa ni 

opravičila velikih pričakovanj. Ohranila je prevelik maksimum, zemljo  so interesenti dobili le 

v začasno v  zakup do dokončne izvedbe reforme, ki se je namesto predvidenih dveh let 

zavlekla do leta 1931. Odplačevanje odškodnine se je tako začelo v letih najhujše 

gospodarske krize. Zaradi zavlačevanja je bilo  veliko nezadovoljstva Reforma ni spodbudila 

gospodarskega napredka, kajti kreditni in finančni potencial posesti je ostal isti. Kmetje v 

Prekmurju so dobili od 2 do 5 hektarjev velike kmetije, v Jugoslaviji pa je bila takrat 6-

hektarska kmetija donosna le, če so na njej gospodarili skrajno varčno in premišljeno. Na 

Goričkem, kjer je zemlja bistveno manj rodovitna, bi  morala  takšna kmetija meriti vsaj 12 

hektarjev. Za to območje je predstavljal problem tudi visok gozdnega maksimum, saj je gozd 
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v glavnem ostal v lasti veleposestnikov, ali pa je prišel v roke kakšnega večjega podjetja  za 

izkotriščanje gozdov, npr. »Našička« - lesnopredelovalna industrija v Dolnji Lendavi. 

Nezmožnost odplačila pridobljene agrarne zemlje je pripeljala med  sezonske delavec tudi 

srednje kmete. Podružnica državne borze dela, ki je delovala v Murski Soboti, je bila bila 

eden najbolj obleganih uradov v državi, Zveza poljedelskih delavcev, ki je bila ustаnovljena 

leta 1937, pa je štela okrog 14 000 članov. Sezoncj so odhajali na posestva v Slavoniji in 

Vojvodini, večina pa si je zaradi boljšega zaslužka želela v tujino, predvsem v Francijo in 

Nemčijo, ki sta v letih priprav na vojno zaposlovala veliko poljedelskih delavcev. Zaslužek, ki 

so ga prinašali. domov, je močno vplival na gospodarsko stanje v pokrajini, saj bi bilo brez 

njega življenje skoraj nemogoče. Veliko prekmurskih družin se je v tem obdobju tudi trajno 

naselilo na Аpškem in Murskem polju ter v dolini reke Ščavnice. 

V Prekmurju je imela največ možnosti za razvoj predelovalna industrija, vendar so bile 

možnosti  za razvoj kakrpnekoli sodobnejše  industrije majhne, ker je bila pokrajina do leta 

1926 v celoti neelektrificirana. Do začetka druge svetovne vojne so električno  energjjo iz 

hidroelektrarne Fala dobivali  le Murska Sobota, Lendava, Вeltinci, kmetijska šola v Rakičanu 

in manjše število naselij. Prometna povezava s slovenskim prostorom in s svetom je bila 

šibka. Železniška povezava z Madžaгѕko prek Hodošа je bila ukinjena, edina cestna povezava 

pa je bila prek Radgone. Leta 1922  je bil zgrajen most čez Muro in leta 1924 odprta proga iz 

Murske Sobote v smeri Ormoža. Šele leta 1923 je stekel avtomobilski in potniški promet med 

Mursko Soboto in Dolnjo Lendavo.  Most pri Petanjcih je bil slavnostno odprt leta 1940, 

vendar ga je že prihodnje leto, kot tudi vse druge murske mostove porušila umikajoča se 

jugoslovanska vojska. Vsa ta prometna infrastruktura je bila po drugi vojni obnovljena, ni pa 

se kaj bistveno spreminjala. Leta 1968 je bila  znova ukinjena železniška povezava proti 

Нodošu. Šele v samostojno Sloveniji je bila leta 2008 dograjena okrog 80 km dolga  

dvopasovna avtocesta (hitra cesta) od Maribora do Lendave in madžarske meje,  pred tem 

pa obnovljena in posodobljena  tudi železnica z mednarodnim vlakom do  Budimpešte. S 

spremenjenim geostrateškim položajem po razpadu Sovjetske zveze in po širitvi EU je bilo 

tudi Prekmurje vpeto v mednarodne prometne tokove, kar pa vidnejšega gospodarskega 

napredka ni prineslo.    

Posebnost Prekmurja med obema vojnama  so bili številni denarni zavodi, ki so jih začeli v 

drugi polovici 19. stoletja ustanavljati premožnejši meščani. Imeli so obliko navadnih bank, ki 

so nabirale hranilne vloge in dajale kratkoročna posojila, špekulativnih ustanov, ki so 



260 

 

izkoriščale razliko med realno in konstantno vrednostjo zemlje, posesti in druga nepremičnin 

ter spremembe njihove vsakokratne vrednosti, kreditnih bank za trgovino in obrt, kmečkih 

posojilnic ipd. Le malo kateri od teh zavodov je imel dovolj kapitala, da bi lahko razvil kakšno 

industrijo. Poleg skromnih obstoječih obratov je bila leta 1922 postavljena Tovarna mesnih 

izdelkov in izvozne klavnice Josip Benko v Murski Soboti, ki se je v tridesetih razvila v eno 

najsodobnejših  v državi. Dolnja Lendava in Murska Sobota sta dobili tudi nekaj obratov 

oblačilne industrije, pri čemer gre v soboških tovarnah perila iskati zametke kasnejše  

tovarne oblačil Mura. Vsa ta skromna industrija je zaposlovala le nekaj sto delavcev, pa še to 

predvsem v času, ko je bila na vrhuncu. 

Nekaj novih šol in možnost študiranja v Sloveniji so prinesli nov zagon  kulturnemu in  

družabnemu življenju. Različna kulturna, športna ali stanovska združenja, ki so nastajala v 

času med vojnama, so kazala na narodno, politično  in versko raznolikost te pokrajine. 

Podbno je bilo s časopisjem. Podobo pokrajini so dajali tudi številni priseljenci. Vse to ej iz 

Prekmurja  v obdobju med  obema vojnama naredilo slovensko, kot ni bilo nikoli prej. 

Prekmurski Slovenci so  v svoji pokrajini  kot del slovenskega naroda postali političen narod 

in tako presegli razmišljanja le o kulturni avtonomiji v okviru te ali one države.301 

 Madžarski iredentizem je ves čas med obema vojnama ostal močan, po vzponu nacizma in 

anšlusa pa se je pojavila tudi nemška propaganda z zahtevami po priljučitvi k Nemčiji.   

Formalno so bili madžarski iredentistični časopisi  na Slovenskem prepovedani, legalno pa je 

kljub temu  izhajalo več takih z  iredentistično in protijugoslovansko vsebino (Düševni list, 

Mörszka krajina, od 1927 Muravidék, Murántúl és Muraköz heti értesítője, Naše novine z 

madžarskim dvojnikom Néplap, Szabadság). Ti so predvsem zanikali narodno istovetnost 

prekmurskih Slovencev z drugimi Slovenci, češ da so Prekmurci samostojen narod z 

»vogrsko« miselnostjo. O madžarskem revizionizmu je 1939 Rudi Čačinovič napisal članek Les 

Slovènes et le revisionisme hongrois v pariški reviji Voix euroрéеne. 

Politično in gospodarsko življenje v Prekmurju je bilo  tudi po priključitvi k Jugoslaviji še dolgo 

pod močnim madžarskim vplivom. Dolnja Lendava z večino madžarskega prebivalstva je 

imela izrazito promadžarsko upravo, večina kapitala je bila v lasti Judov, ki so se opredeljevali 

za Madžare. V Murski Soboti je velik del kapitala upravljala Prekmurska banka, last  

promadžarsko usmerjenega Ferdinanda Hartnerja, soboškega župana in banskega svetnika. 

                                                      
301 Fujs. »Kako so Prekmurci v desetih mesecih preživeli …«, 231-232. 
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Središče madžarskega družabnega življenja je bil 1924 ustanovljeni športni klub Mura. 

Madžarska revizionistična dejavnost v Prekmurju je bila zelo močna predvsem v dvajsetih 

letih, nato se zmanjšala, ni pa prenehala.  Trianonska meja je bila pač za obe strani krivična, 

saj je na eni in drugi strani pustila strnjena slovenska  in madžarska  naselja.  

Po madžarskih podatkih iz 1920 je tedaj živelo v Slovenskem Porabju 6087 Slovencev, v 

Prekmurju pa 14.413 Madžarov; pozneje se Slovenci v skladu z madžarsko narodnostno 

politiko v štetjih ne omenjajo niti v Slovenskem Porabju niti v drugih delih Madžarske. 

Mešano prebivalstvo ob meji in nerazvita nacionalna zavest slovenskega  prebivalstva sta za 

novo jugoslovansko oblast pomenila potencialno nevarnost, zato je  v obmejne dele naselila 

Primorce, ki so se v Jugoslavijo izselili zaradi fašističnega pritiska. V lendavskem okraju je  

tako nastalo 6 kolonij, s čimer je bila zmanjšana možnost, da bi veleposestniško zemljo v 

agrarni reformi dobili tam živeči Madžari. Odloka iz 1921 in 1922 sta prepovedovala 

dodeljevanje zemlje prebivalcem tuje narodnosti. Dodeljevanje zemlje po nacionalni 

pripadnosti  sicer ni uresničilo pričakovanja, da bo po naselitvi Slovencev mejno območje 

narodno utrjeno.302 

Porabje med obema vojnama  

 
 Slovenska poselitev v Porabju (okrog 94 kvadratnih kilometrov ozemlja)  je potem, ko je 

Porabje ostalo znotraj Madžarske sestavljalo devet vasi in nekaj sto prebivalcev v Monoštru. 

V 19. stoletju je bila slovenska naselitev precej širša. Iz delitve po vojne je tudi izraz »rabski« 

oz. »porabski« Slovenci, ki se prej, v času »Slovenske krajine« na Madžarskem ni uporabljal. 

Madžari so zanj pričeli uporabljati izraz  »Vendvidék«, ki se je prej uporabljal za celotno 

Prekmurje, vključno s Porabjem. Statusa manjšine med obema vojnama niso imeli, slovenski 

jezik se je ohranjal v narečni obliki skozi družino in cerkev. Kot knjižni jezik se je ohranjala 

prekmurščina, predvsem s prepisovanjem nabožnih pesmi.303 Pokrajina je bila revna in 

nerazvita, pretežno kmečka. 43 odstotkov zemlje je pripadalo  madžarskim veleposestnikom, 

v slovenski lasti so bile pretežno manjše kmetije pod 15 hektari. 

 

                                                      
302  Enciklopedija Slovenije, s.v. »Madžarsko-slovenski odnosi«. 
303 Kozar-Mukič, Marija. Slovensko Porabje. Ljubljana/Szombathely: Znanstveni inštitut Filozofske 
fakultete/Savaria Múzeum, 1984. 
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Prekmurje med drugo svetovno vojno 

 

Pogodba o večnem prijateljstvu med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Madžarsko, 

podpisana 12.12. 1940, je bila le farsa, madžarska težnja po reviziji trianonske mirovne 

pogodbe se je ujemala z nem. načrti. Madžarska vlada je dovolila Nemcem nemoteno 

uporabo svojega ozemlja za napad na Jugoslavijo, sama pa je 11. 4. 1941 stopila v vojno. 

Večjega odpora z jugoslovanske strani  ni bilo.  V Prekmurje so najprej prišli Nemci (101. in 

125. divizija iz sestave 2. armade v okolici Radgone). Sprva so jih mnogi prebivalci sprejeli z 

navdušenjem. Nemška življenjska raven, ki so jo poznali sezonci in demagoška socialna gesla, 

ki so obljubljala boljše življenje, sta imela precejšen vpliv na revno prebivalstvo.  V Murski 

Soboti in Lendavi so Nemce sprejeli in pozdravili vsi lokalni veljaki: Franc Bratina, Josip 

Benko, Ferdinand Hartner in drugi. Tudi kulturbundovci so imeli v Murski Soboti močno 

organizacijo in so si prizadevali, da bi Prekmurje ostalo pod Nemčijo. Iz Lendave pa so veljaki 

poslali delegacijo, ki je od regenta Hortya dobila zagotovila, da bo Prekmurje priključeno k 

Madžarski. To se je tudi zgodilo. Po desetih dneh je bilo  nemške okupacije konec. Že 15. 

aprila je v Mursko Soboto prišla predhodnica madžarske vojske, naslednjega dne pa je 

vkorakal  drugi  körmendski bataljon   5. pehotnega polka iz Szombathelya in istega dne (16. 

aprila) so Nemci v Murski Soboti svečano izročili oblast madžarski okupacijski vojski. Nemšku 

kulturbundovci v Soboti (ki so že prej pripravili spiske Slovencev in Židov za deportacije), so 

protestirali, do protestov je prišlo tudi na Goričkem. Tam so Nemci obdržali tri in pol vasi z 

nemškim prebivalstvom ob meji. Okupirano območje je bilo razdeljeno med okrajni vojaško - 

uprаvni poveljstvi s sedežema v Murski Soboti in (Dolnji) Lendavi. 

Ko so se Nemci prepustili Prekmurje Madžarom, so ga ti skušali madžarizirati z izgonom 

slovenskih izobražencev in priseljencev iz časov med obema vojnama (učiteljev, uradnikov, 

žandarjev, primorskih kolonistov) v taborišče Szárvár.  22. junija 1942 so izgnali  121 družin s 

568 družinskimi člani iz vasi Belice, Pince, Petišovci in Karnovci. Politično sumljive in 

madžarskim oblastem nezaželene Slovence  so zapirali še v taborišča Kamaron, Velika Kaniža, 

Garanyi, Beac, Kistarzsa, Szigetvar, Vereseberenyi. Del internirancev  (zlasti iz taborišča 

Kamaron) so izročili Nemcem ti pa so jih poslali  v nemška koncentracijska taborišča. 

Aprila 1944 so v taborišče Auschwitz-Birkenau poslali večino prekmurskih Židov. Iz 

murskosoboškega okraja so jih izgnali 436 iz dolnjelendavskega pa 135, skupaj torej 571. 
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Vrnilo se jih je le 30 (podatki se razlikujejo, po nekaterih naj bi življenje izgubilo 387 

prekmurskih Židov). 

Prebivalce  so  pošiljali tudi na prisilno delo v taborišče Vereseberenyi, kjer so običajno po 

pol leta morali delati na vojaškem letališču. Prisilno delo se je še okrepilo s približevanjem 

vzhodne fronte. 10. 164 moških   (najprej med 18. in 45 letom, nato med 16 in 60) je bilo 

prisilno mobiliziranih v madžarsko vojsko, od tega  velik del v delavske bataljone. Okrog 500 

naj bi jih padlo, okrog 40 so jih kot dezerterje pobili po domovih oz tam, kjer so se skrivali 

8dezerterstvo je bilo namreč pogosto).  

Od  okrog 90.000 prebivalcev Prekmurja je bilo ubitih 1245, 780 je bilo pogrešanih, zaprtih ali 

kako drugače omejevanih pa okrog 20.000.304 

Drugi raznarodovalni ukrepi so bili: vpeljevanje madžarščine kot učnega jezika,  uničevanje 

slovenskih knjig in prepoved uporabe slovenskega jezika.  Odrasle so skušali pomadžariti s 

številnimi tečaji o madžarski kulturi, zgodovini, folklori, običajih, kombiniranih tudi s 

praktičnimi tečaji o gospodinjstvu, sadjarstvu ipd. Tudi s predvajanjem filmov, športnimi 

dogodki, kulturnimi prireditvami in novimi (starimi) prazniki in obletnicami.  Mlajše  katoliške 

duhovnike so poslali na Madžarsko, da bi se naučili madžarščine, na nekatere madžarske 

župnije pa so premestili madžarske duhovnike. Pri evangeličanih so bili zlasti starejši 

duhovniki precej madžarsko usmerjeni, cerkveni jezik je bil staroprekmurski, ki so ga Madžari 

imeli za vendščino, zato je bil madžarski pritisk manjši.  Madžari so sicer na zasedbo 

Prekmurja gledali kot na vrnitev ozemlja, ki so ga po prvi svetovni vojni s trianonsko pogodbo 

po krivici izgubili. Obnovili so tudi raznarodovalno društvo Madžarsko kulturno društvo za 

Vendsko krajino.  Kot prehodno fazo do čistega pomadžarjenja  so dovoljevali uporabo 

narečja oz. vendščine, kot so ji rekli. V prekmurščini (z madžarsko pisavo) je izhajal tudi  

tedenski časopis Muraszobat és vidéke.  Obnovila se je vendska teorija. Prekmurci naj bi bili 

po izvoru Vendi, posebna plemenska mešanica, ki se je  sicer slavizirala, vendar v tisočletnem 

skupnem življenju z Madžari navzela madžarske kulture, miselnosti in načina življenja. Ko 

bodo Prekmurci (Vendi) govorili madžarsko pa bodo postali pravi Madžari. Pri madžarskih 

oblasteh je bilo prepričanje, da bodo prvotno stanje med prebivalstvom lahko dosegli z 

navedenimi ukrepi, brez večjega nasilja. Vzpostavili pa so široko mrežo ovaduhov, ki je 

pomagala pri madžarizaciji.  

                                                      
304 Kaplan, Gregor. Vrste in oblike nasilja madžarskega okupatorja. Ljubljana: Društvo izgnancev Slovenije 1941-
1945, 2002. 
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Madžari so Prekmurje priključili z zakonom, ki ga je sprejel madžarski parlament 16. 

decembra 1941 (priključil je tudi druga ozemlja bivše Jugoslavije. Baranja, Bačko in 

Međimurje). Prekmurja ni upravljal kot eno pokrajinsko enoto, pač pa je po koncu vojaške 

uptrave 15. avgusta 1941 en okraj (Murska sobota s širšo okolico) priključil k Železni županiji 

(Vasvármegye), s središčem v Szombathelyu  drugega pa k županiji Zala (Zalamegye) s 

središčem v Zalaegerszegu.  Taka je bila upravna ureditev že v času Avstro-ogrske. Madžari 

so namreč  na okupacijo gledali kot na vrnitev ozemlja, ki so ga izgubili s trianonsko pogodbo 

po prvi svetovni vojni. Okraja sta bila razdeljena na občine in notariate z madžarskim 

administrativnim aparatom, ki je deloval po odloku o delovanju v izrednih razmerah. Tega so 

podaljševali do konca vojne. Nižji uradniki so bili Prekmurci, prav tako člani sicer skrbno 

izbranih županijskih svetov. 

Od  jugoslovanske uprave se ni ohranilo nič, niti Madžari niso dovolili nobene oblike 

kolaboracije, saj bi ta posredno pomenila priznanje obstoja Prekmurcev kot Slovencev in ne 

Vendov oz. bodočih Madžarov. 

Prekmurje je bilo med vojno zaradi meje in razrušenih mostov popolnoma odtrgano od 

drugega dela Slovenije. Madžari so odpor skušali preprečiti z razgovori o lojalnosti s 

potencialno nevarnimi skupinami (Klub prekmurskih akademikov, ki je bil levičarske 

usmeritve in desničarska Zavednost). Organiziral jih je nekdanji soboški župan in banski 

svetnik, potem pa poslanec Magyar Elet Pärt (Stranka madžarskega življa), to je vladna 

stranka, ki je dobila podružnice in postala vodilna tudi v Prekmurju. To jim ni uspelo, 

razgovori so propadli, nekateri pa jih tudi zanikajo. Rudi Čačinović tako npr. trdi, da sestanka 

s Hartnerjem pri njem ni bilo in da  Hartner tudi ni dal nobene iniciative za sodelovanje s 

komunisti. So pa on, Štefan Kovač, Ali Kardoš in Miško Kranjec sestavili memorandum z 

zahtevo, da mora Madžarska ravnati v skladu z mednarodnimi konvencijami in da mora kot 

začasni upravitelj Prekmurja tudi dovoliti rabo slovenščine v šolah in javnosti. Memorandum 

je bil namenjen predsedniku vlade, skupina študentov ga je odnesla v Budimpešto, kjer jih je 

sprejel nek urednik v ministrskem predsedstvu.305   

Zaradi madžarske politike večje pripravljenosti na upor ni bilo. Preko manjših borbenih 

skupin so ga  organizirali komunisti, tudi v prepričanju, da bo po napadu Nemčije na 

Sovjetsko zvezo prišlo do hitrega prodora Rdeče armade. Pridružile so se mu še nekatere 

                                                      
305 Čačinovič, Rudi. Časi preizkušenj. Prispevki k zgodovini Prekmurja. Murska Sobota: Pomurska založba, 1998. 
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skupine zlasti iz Društva kmečkih fantov in deklet ter iz vrst mlajših intelektualcev, šolanih v 

času Jugoslavije. Vodil in povezoval ga je Štefan Kovač z nekaj najožjimi sodelavci: Alijem 

Kardošem, Miškom Kranjcem, Evgenom Kardošem in Mirkom Bagarjem. Organizacijsko so se 

skušali povezati s Štajersko in Medžimurjem, tako da bi območje severozahodne Slovenije 

delovalo kot odporniška celota. Že julija, po prvih akcijah so Madžari  prijeli deset 

odpornikov, med njimi tudi Bagarja in Kardoša, ki sta bila obsojena (Kardoša so po prestani 

kazni izpustili, Bagar, ki je bil poslan v delovno skupino  na vzhodno fronto, je prebegnil na 

rusko stran).  Na podlagi informacij, ki so jih z mučenjem dobili od Bagarja, so nadaljevali z 

aretacijami.  Kmalu potem, ko je bil 30. avgusta v Trnju imenovan Okrožni 

narodnoosvobodilni odbor za Prekmurje, so  v raciji med 27. septembrom in 2. oktobrom  

zajeli okrog 60. ljudi. 18. oktobra so v Križančevem hrastu, pri Gančanih, kjer je bil 

organiziran  tajni sestanek vodstva narodnoosvobodilnega gibanja,  ubili še Štefana Kovača in 

ranili Vinka Meglo, ki pa je ranjen uspel pobegniti. Del udeležencev z Miškom Kranjcem, ki je 

na sestanek zamujal, se je uspel umakniti. Kranjec je ostal v Prekmurju, se skrival in ilegalno 

deloval do oktobra leta 1944, potem se je umaknil v partizane v Savinjsko dolino.  

Na sojenju v Murski soboti 28. in 30. oktobra so na smrt obsodili Štefana Cvetka in Evgena 

(Jenőja) Kardoša, ki so ga ujeli  med septembrsko racijo in od katerega so z mučenjem izsilili, 

da je izdal mesto sestanka vodstva pri Gačanih). Obesili so ju na soboškem grajskem 

dvorišču. Ostalim zapornikom so sodili v Vácu in naslednje leto v Pécsi.  V celoti je bilo  zaradi 

»nezvestobe« ali hujših dejanj aretiranih  okrog 130, od tega so jih 35 predali vojnemu 

sodišču, 25 pa tožilcu. Doletela jih je različna usoda.  Del je bil obsojen na težko ječo, veliko 

so jih poslali v delavske bataljone na vzhodno fronto, to je čistit minska polja. Od teh je bil 

del zajet ali je prebegnil na rusko stran, vendar jih je precej umrlo zaradi nalezljivih bolezni v 

ruskem taborišču Hrenovlje. Le nekaj se jih je pred koncem vojne vrnilo domov.  

Odporniško gibanje je znova oživelo spomladi 1944, organiziral ga je član ljutomersko-

radgonskega okrožja OF Stane Červič s sodelavci. Vendar je bila del mreže kmalu razkrit, 

sledile so aretacije in sojenja pred naglim vojaškim sodiščem v Čakovcu. Okrog 33 sodelavcev 

OF so poslali v Dachau, kjer je večina umrla. Kljub temu se je gibanje  ohranilo. Ko je regent 

Horty 15. oktobra 1944  razglasil kapitulacijo in zaveznike zaprosil za mir, so se sicer šibki 

partizani pod vodstvom Daneta Šumenjaka odločili prevzeti oblasti. A je bilo prezgodaj, nova  

madžarska oblast pod vodstvom Ferenca Szälasija je vzpostavila kontrolo in v bojih 

prekmurske partizane premagala.  Vodilni Dane Šumenjak, Jože Kramar in Franc Kosi so 
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padli, okrog 90 ljudi so aretirali in obsodili pred hitrim vojaškim sodiščem v Murski Soboti., 

od koder so jih odpeljali v nemška taborišča. Vodstvo slovenskega odporniškega gibanja je 

ocenilo, da bo prvo slovensko osvobojeno ozemlje Prekmurje, saj se je Rdeča armada 

približevala, zato so po novem letu 1945 v Prekmurje pošiljali nove organizatorje odpora in 

se pripravljali na prevzem oblasti. Po vaseh so ustanavljali odbore OF. Januarja 1945 je bila 

ustanovljena tudi edina prekmurska vojaška formacija Prekmurska četa, ki je skupaj z Rdečo 

armado sodelovala v zaključnih operacijah pri osvobajanju Prekmurja. Nova oblast se je 

oblikovala v zaledju fronte na Muri, ki je trajala šest tednov. Pri prečkanju reke in bojih z 

Nemci je utonilo ali padlo več kot osemsto sovjetskih vojakov.  

 Jugoslovansko (slovensko) madžarski odnosi po drugi svetovni vojni 

 

V letih 1933-1944 je osnovni politični konflikt na Madžarskem potekal med fašisti in 

konservativci. Kot zmagovalci so na koncu izšli fašisti z državnim udarom 15. oktobra 1944 

(pred tem so 19. marca nemške enote zasedle Madžarsko). Internirali so  regenta Miklosa 

Hortya, ki je avtoritarno vladal od leta 1920. Kljub vojnemu stanju in cenzuri  je parlament  

pod Hortiyjevo vladavino zasedal in v njem so nastopali tudi nasprotniki pronemške politike, 

posamične skupine so propagirale socializem, delovala je Socialdemokratska stranka, ki je 

tudi izdajala časopis in skupaj s Stranko malih posestnikov sestavljala levi opozicijski blok v 

рагІаmеntu. Ta je zahteval izstop Madžarske iz vojne in prehod na stran zaveznikov ter 

ekonomske, kulturne, politične in socialne reforme. Tako stanje je prekinila nemška 

okupacija, kar pa je okrepilo pozicije madžarske КР (tudi zaradi prepričanja, ki se je krepilo s 

približevanjem sovjetske armade, da bo ZSSR po vojni igrala pomembno vlogo v notranjih 

odnosih države). КР Madžarske je bila poleg tega edina stranka s solidno ilegalno 

organizacijo. Potem ko so sovjetske čete osvobodile južno in zahodno Madžarsko, je 

moskovska skupina komunistov taktično predlagala dokaj umirjen program, ki je upošteval 

interese večine prebivalcev, politični pluralizem, agrarno reformo in meje izpred vojne. 

„Nacionalna" skupina pod Rajkovim in Kalayjijevim vodstvom je bila v svojih predlogih bolj 

radikalna, vendar je prevladal „moskovski" program. Ta je nato postal program „Fronte 

nacionalne neodvisnosti Madžarske". Na volitvah leta 1945 je Fronta dobila večino, znotraj 

nje je bila najmočnejša Neodvisna stranka malih posestnikov, kmetov in državljanov (245 od 

409 poslanskih glasov). Komunisti so dobili 70 sedežev (približno 17%, toliko kot madžarski 
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fašisti na volitvah leta 1938). Od februarja 1946 do marca 1949 je na Madžarskem potekal 

proces načrtovanega prehoda od ljudske demokracije k splošnemu unificiranemu kopiranju 

sovjetskega sistema. Ta prehod je imel tri faze: fazo resnične koalicije, fazo navidezne 

koalicije in fazo monolitne enotnosti. Prva faza je vključevala politični pluralizem na vseh 

ravneh in svobodne, demokratične volitve, obenem pa že boj za prevlado komunistov v 

upravi, sodstvu in drugje, medtem ko so jo v policiji že imeli. 

V drugi fazi so komunisti, čeprav so bili v manjšini, prepričljivo dominirali tako v koaliciji kot v 

vladi in njenih organih. Pluralistični odnosi so se v zoženi obliki še obdržali. Komunisti so 

hoteli večinsko Stranko malih posestnikov načrtno razbiti. Pritiski so se stopnjevali, začele so 

se odkrivati razne „zarote", dejansko že opozicijskim (čeprav formalno večinskim) voditeljem 

so „svetovali", naj emigrirajo, dokler komunisti niso postavili na ključne položaje v stranki 

svojih ljudi. V aparatu so namesto strokovnih kriterijev vpeljevali kriterij „politične 

primernosti". Velik je bil ekonomski pritisk (zavrnitev Marshallovega načrta in vedno večja 

dominacija SZ v gospodarstvu). Na koncu so o „tehničnih" stvareh v zvezi z volitvami odločali 

komunisti (o datumu volitev, pogojih za razpis, brisanju določenih kategorij prebivalstva z 

volilnih spiskov, o razdelitvi mandatov, s katerimi so ukinili načelo proporcionalnosti). 

Avgusta 1947 so na izrednih parlamentarnih volitvah komunisti s 17% napredovali na 22,3%, 

vendar jim je uspelo obenem razbiti večinsko Stranko malih posestnikov, tako da so ti dobili 

le 15,4% glasov, druge glasove pa so ji pobrale novonastale stranke, ki so s pomočjo 

komunistov izšle iz nje. KPM je kot najmočnejša stranka tako dobila mandat za sestavo vlade. 

Junija 1948 je bilo tudi obdobje navidezne koalicije končano, čeprav so se sledi pluralizma 

(ne pa tudi demokracije) še nekaj časa ohranjale. 

Od avgusta 1949 je bila Madžarska ljudska republika. Totalitarizem je bil uveden v bistvu z 

vrsto „stranskih" ukrepov: neformalnimi dogovori med vodstvi strank, z vladnimi ukrepi, z 

odloki ipd. Protest proti temu so bili odstopi in nato emigracije, tako da ni bilo nikogar, ki bi 

ljudi organiziral in jih spodbudil k odpоru. Družba je bila organizirana hierarhično, partija 

(15.000 članov leta 1945 in 900.000 leta 1956) je kontrolirala vse. Na čelu  hierarhije je bila 

„velika četvorka" (Rakosi, generalni sekretаr КP Мadžarske, ki je uvedel radikalno 

stalinistično usmeritev, Gerö, Farkas in Revai). Zaradi specifičnega  odnosa do Moskve je, kot 

so to označevali nekateri zahodni publicisti, v bistvu šlo za „totalitarizem v koloniji." Sledile 

so notranje čistke v partiji (proces proti Laszlu Rajku). Represija je dobila zastrašujoč obseg 

(med manj kot 10 milijoni prebivalcev je bilo 1еtа1 956 300.000 političnih zapornikov). 
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Industrializacija in kolektivizacija sta povzročili velikanski padec življenjskega standarda, zlasti 

na podeželju. Spor z informbirojem je praktično pretrgal vezi z Jugoslavijo, Madžarska pa je 

bila po načrtih za invazijo glavno izhodišče sil varšavskega pakta, če bi Jugoslavijo napadli. 

Po Stalinovi smrti (1953), ko je prišlo do delavskih nemirov v vzhodnem Berlinu, na Poljskem 

in drugje, se je prebudilo tudi delavstvo v madžarskem Podonavju. Sovjetsko vodstvo je 

sklenilo, da zamenja Rakosija in postavi na vrh državne piramide Imreja Nagyja (prej 

kmetijski in notranji minister, član CK in politbiroja). Nagy ni bil vmešan v stalinske procese 

(ni pa jim tudi nasprotoval), bil pa je v sporu z Мatiasem Rakosijem zaradi kolektivizacije 

drobne posesti. Nagy je delno liberaliziral režim, preprečil ponavljanje montiranih procesov, 

spodbudil kmetijski razvoj in zmanjšal disproporce v ekonomiji. Ni pa imel čvrste podpore v 

sovjetskem vodstvu (poleg tega je Rakosi ostal na funkciji sekretarja partije), zato je bil 

marca 1955 na položaju predsednika vlade zamenjan, v aprilu pa so mu bile odvzete vse 

javne in politične funkcije zaradi „desnih odklonov:"  Тo je bil povod za odpor komunističnih 

intelektualcev in politikov, ki je pripeljal do množičnega upora leta 1956. 

 6. oktobra 1956 je prišlo do javnega pogreba Laszla Rajka in drugih komunističnih vodij, 

obsojenih na smrt v stalinskih čistkah (tudi zaradi domnevnega projugoslovanstva) in 

obešenih leta 1949. Pogreba se je udeležilo več kot 300.000 ljudi. 16. oktobra so študenti v 

Szegedu zavrnili obvezno učenje ruskega jezika in vojaški pouk, zapustili komunistično 

mladinsko organizacijo in obnovili Svobodno zvezo študentov, razpuščeno leta 1949. 19. 

oktobra je na Poljskem na oblast prišel Wladyslaw Gomolka, naslednji dan so se na 

Madžarskem pojavile zahteve po izrednem partijskem kongresu in izrazu podpore Poljski. 22. 

oktobra so študentje zahtevali nove tajne volitve z udeležbo več strank, umik sovjetskih čet, 

svobodo tiska, odstranitev Stalinovega spomenika, nacionalno kontrolo  nad uranom (ki naj 

bi po govoricah ves odhajal v SZ), vrnitev starega („Kossutovega") grba in simbolov, javno 

priznanje madžarske neodvisnosti s strani Moskve (zaradi bojazni, da je varšavski dogovor iz 

maja 1955 vseboval tajne klavzule, ki bi lahko omejevale suverenost podpisnic). Obenem so 

se začeli premiki sovjetskih čet in dovoz svežih enot iz Romunije. Naslednji dan so letake z 

zahtevami delili javnosti in jih lepili v tisočih primerkih, začele so se množične demonstracije 

in - pri spopadu za radio - so padle prve žrtve. 24. oktobra ponoči sta partija in vlada (brez 

Nagyevega podpisa, a tudi brez odpora) zahtevali sovjetsko intervencijo. Sovjetski tanki so 

zjutraj zavzeli strateške točke, v spopadih, ki so se širili po vsej državi, je bilo na stotine 

mrtvih. Kriza se je še zaostrila 29. oktobra, ko so izraelske čete zavzele Sinaj, kar je močno 
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okrepilo trdo strujo v sovjetskem politbiroju (ki je v zvezi z intervencijo - po Hruščovih 

spominih - nekajkrat spremenil stališče). 

30. oktobra sta Mikojan in Suslov v Budimpešti ponudila Nagyu možnost razgovorov o 

navzočnosti sovjetskih čet in - z nekaj rezervami - potrdila upravičenost zahtev dela delavcev 

ter potrebo po dviganju standarda. Nagy je oblikoval koalicijsko vlado iz povojne frontovske 

koalicije, napovedane so bile svobodne volitve. Vendar je radikalno krilo upor nadaljevalo s 

spopadi (uboj in mučenje več komunistov, zlasti pripadnikov tajne policije). 31. oktobra je bil 

izpuščen kardinal Midszety, vendar je ljudstvu (dokaj nedorečeno, posredno pa kritično do 

Nagyeve politike) spregovoril šele 3. novembra. Nagy je pod vplivom vesti o prihodu novih 

273 sovjetskih čet 1. novembra objavil izstop Madžarske iz varšavskega pakta in njeno 

nevtralnost (na seji izvršnega komiteja so pomisleke glede take odločitve izrazili trije navzoči, 

med njimi  znani madžarski filozof Georg Lukacs). Janos Kadar, ki je do tedaj Nagyevo politiko 

podpiral, je prestopil na sovjetsko stran. Hruščov je za intervencijo (medtem so se sovjetske 

enote sicer umaknile iz Budimpešte, obenem pa so s svežimi silami zavzele vse 

pomembnejše prometne in druge strateške položaje, vključno z aerodromom v Budimpešti) 

dobil pristanek najprej Maozedonga (čeprav se Kitajci sprva z intervencijo niso strinjali), 

naslednji dan pa na sestanku na Brionih (pod pogojem, da oblast prevzame Janos Kadar) tudi 

Tita. Pri tem je Hruščov (po pričevanju jugoslovanskega veleposlanika v SZ Veljka 

Mičunoviča) navedel naslednje razloge za intervencijo: na Madžarskem ubijajo komuniste 

Nagy je objavil izstop iz varšavskega pakta (kar pa je bila že posledica intervencije - op. B. R.) 

v Madžarski želijo obnoviti kapitalizem vojna na Suezu odvrača pozornost od sovjetske 

intervencije če ne bo akcije, bodo stalinisti v Kremlju izgubo Madžarske izkoristili proti 

novemu Hruščovemu vodstvu. Seveda so bili tudi drugi razlogi za intervencijo, ki jih 

Mičunovič ne navaja (npr. čas volitev v ZDA, pritiski nekaterih drugih držav za intervencijo - 

zlasti Romunov, ki so se bali prenosa revolucije na madžarsko manjšino v svoji državi). 

Pomemben razlog je bil tudi občutek lastne ogroženosti kremeljskega vodstva in bojazen za 

ugled SZ, ali kot je rekel Hruščov: "Če dovolimo, da gredo stvari naprej po svoji poti, bodo na 

Zahodu rekli, da smo ali neumni ali pa šibki, kar je približno isto. Tega enostavno ne smemo 

dovoliti, niti kot komunisti, niti kot internacionalisti, niti kot sovjetska država." 

 Sovjetski veleposlanik Andropov je 2. novembra predlagal Nagyu pogajanja o umiku 

sovjetskih čet. Pogajanja so se začela in nadaljevala naslednji dan, vendar je šlo zgolj za 

manever, saj so pogajalce aretirali, sovjetske čete pa so znova vdrle v Budimpešto. 4. 
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novembra zjutraj je to sporočil Nagy po radiu. Namen sovjetskih enot je bil, kot je rekel, vreči 

zakonito in demokratično madžarsko vlado. Povedal je, da se madžarske čete borijo. Uro 

kasneje se je z večjo skupino sodelavcev umaknil na jugoslovansko veleposlaništvo, Kadar in 

Minih pa sta objavila ustanovitev „delavske in revolucionarne sovjetske vlade". 

Čeprav je bil upor zatrt, so delavci stavkali še naprej in zahtevali Nagyevo vrnitev. 22. 

novembra je Nagy s še tremi sodelavci zapustil jugoslovansko veleposlaništvo, vendar so jih  

kljub zagotovilom jugoslovanski strani, da se to ne bo zgodilo, takoj aretirali in odpeljali v 

Romunijo. Junija 1958 so bili trije (vključno z Nagyem) obsojeni na smrt in obešeni, druge 

Nagyeve sodelavce pa je čakala dolgoletna ječa. Vse do konca leta 1956 so se nadaljevali 

(tudi krvavi) spopadi. 

Za Nagya ocenjevalci tedanjega dogajanja v glavnem menijo, da je komunistični režim imel za 

dober sistem, v katerem pa je treba odpraviti stalinistične deformacije. To temeljno 

izhodišče je  po mnenju sovjetskega vodstva prešel v dveh točkah: ob vprašanju državne oz. 

narodne neodvisnosti (v odnosu do SZ) s sklicevanjem na Beograjsko deklaracijo, ki se je 

opredeljevala za enakopravne odnose med socialističnimi državami in za nevmešavanje v 

notranje zadeve, in ob tistem delu funkcioniranja družbenega sistema, ki je bil zasnovan na 

partijskem monopolu. Tu je zlasti kritiziral „salamarsko" taktiko („rezanje” opozicije po 

„kosih"), ki so jo izvajali njegovi predhodniki. Madžarska revolucija je bila v mnogo večji meri 

plod spontanega narodnega upora, kot se je kasneje ocenjevalo, čeprav je v njej hitro 

nastajajoča (obnavljajoča se) zunajpartijska opozicija dobivala vse pomembnejšo vlogo. Ta 

vloga pa ni bila tako „restavracijska", kot so ji kasneje pripisovali zlasti v opravičilo 

intervencije, saj je večina vodilnih akterjev vztrajala na socialističnih pozicijah. Zaradi nasilne 

prekinitve (intervencije) se številni posamični in (več)skupinski izrazi protistalinizma niso 

mogli do konca razviti in artikulirati. 

V naslednjih skoraj treh in pol desetletjih seje na Madžarskem uveljavila „kadarizacija" – 

relativno ublažen vzhodnoevropski sistem s previdnimi reformami v gospodarstvu, vendar s  

togim političnim sistemom, v katerem se opozicija do konca osemdesetih let formalno ni 

mogla organizirati, se je pa skozi razna civilna gibanja, združenja in društva že kar izrazito 

profilirala. Relativno svobodno je lahko delovala tudi Cerkev. Razmere so bile sicer 

liberalnejše tako v družbi kot tudi v madžarski partiji, ki je s simpatijami spremljala reformna 

gibanja v drugih socialističnih državah, zlasti dogajanje na Češkoslovaškem (Janoš Kadar je 

češkoslovaške voditelje v dvostranskih pogovorih dokaj odkrito svaril pred intervencijo), 
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vendar seje zaradi izkušnje iz leta 1956 pri mednarodnih odnosih disciplinirano držala 

politike „bratskega internacionalizma", znotraj pa učinkovito brzdala tudi morebitna 

pluralistična „pretiravanja". Kljub temu pa je ta, čeprav omejena, pluralizacija Madžarski 

omogočila prehod v večstrankarski sistem brez večjih pretresov. 306 

 

Odnosi med jugoslovansko in madžarsko komunistično partijo so tudi po zatrtju madžarske 

revolucije, odstavitvi in uboju Nagya ostali relativno dobri, enako pa posledično med obema 

državama. Jugoslavija po drugi svetovni vojni  ni zahtevala spremembe državne meje, ni 

preseljevala Madžarov ali izvajala represalij, razen kaznovanja vojnih zločincev. Meddržavna 

pogodba iz 1947 je prepovedovala vsako jezikovno in kulturno neenakopravnost hrvaške, 

slovenske in srbske  manjšine na Madžarskem. Po navezavi rednih diplomatskih odnosov je 

bila sklenjena pogodba o sodelovanju v aluminijski industriji, ki naj bi pripomogla k postavitvi 

Tovarne glinice in aluminija v Kidričevem. Blagovno menjavo Slovenije z Madžarsko so 

opravljala centralizirana zunanjetrgovinska podjetja. V času zavezniške uprave je Uvozno-

izvozni zavod iz Trsta ustanovil podružnico v Budimpešti ter z njenim posredovanjem 

posloval z Madžarsko in s tretjimi državami. Stiki s  porabskimi Slovenci so bili nemoteni in 

neposredni. Slovenci so bili organizirani s Hrvati in Srbi v  Demokrаtični zvezi južnih Slovanov.   

Na obmejnem področju je bil po vojni  vzpostavljen tudi status dvolastništva ( 445 Madžarov 

je imelo 425 hektarov na slovenskem ozemlju, slovenski lastniki pa na madžarski strani 523 

hektare, z lastnino tudi izvem obmejnega območja pa  830 ha.  

Resolucija Informbiroja 1948 jе na Madžarskem povzročila nezadržno kampanjo proti 

Jugoslaviji in njenemu vodstvu, stopnjevala sta se gospodarski pritisk in bojkot, sledili so 

vojaški incidenti, provokacije na meji, pošiljanje teroristov, agentov in diverzantov. Tudi s 

Slovenijo so na 102 km dolgi meji potegnili bodečo žico, postavili minska polja, strelne jarke 

in opazovalne stolpe. Porabske Slovence, ki so kazali naklonjenost do matične domovine, so 

začeli preganjati; v notranjost države so preselili 200 slovenskih družin. Na radiu so imeli 

pobegli privrženci politike Informbiroja redne oddaje tudi v slovenskem jeziku, tiskali so 

lepake in izdajali glasilo Za ljudsko zmago.  

 

                                                      
306 Povzeto po: Repe, Božo. »Liberalizem« v jugoslovanski in  madžarski komunistični partiji.« V: Ljudje ob Muri, 
ur. Janez Balažic, László Vándor, 267-280. Murska Sobota/Zalaegerszeg: Pokrajinski muzej/Göcseji Múzeum, 
1996. 
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Po Stalinovi smrti in normalizaciji odnosov med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo (beograjska 

deklaracija 1955 in moskovska deklaracija 1956),  so se razmere normalizirale . 29. 5. 1956 je 

bil v Beogradu podpisan sporazum o nerešenih finančnih in gospodarskih  vprašanjih med 

Jugoslavijo in Madžarsko, s katero je bilo rešeno tudi vprašanje vojne odškodnine (Jugoslaviji 

je po mirovni pogodbi iz 10.2. 1947   pripadlo 50 milijonov dolarjev) in vprašanje škode 

zaradi madžarskega gospodarskega bojkota po resoluciji Informbiroja. Madžarska naj bi 

Jugoslaviji za vse skupaj dobavila različno industrijsko blago v vrednosti 85 milijonov dolarjev. 

Leta 1965 je bil podpisan Sporazum o reguliranju maloobmejnega prometa, ki je bil 

dopolnjen leta 1975. Lastniki maloobmejnih prepustnic so lahko z njimi šli čez mejo osemkrat 

na leto, veljale pa so dve leti. Prepustnice torej niso imele take funkcionalne vrednosti kot 

tiste za italijanski in avstrijski maloobmejni promet, seveda pa ni bilo posebnih ovir za 

vstopanje na Madžarsko tudi s potnimi listi. Je bila pa treba obvezno zamenjati določeno 

vsoto dinarjev za forinte po uradno določenem tečaju.  Vizumi za prehoid meje so bili 

ukinjeni  leta 1965. Na območju Slovenije sta bila le dva mejna prehoda z Madžarsko: Dolga 

vas -Rédics in Hodoš Bajánsenye.  Prvi je bil  uradno odprt ves čas, tudi v času informbiroja, 

vendar je bil takrat prehod meja na vseh mejah z Madžarsko omejen zgolj na uradne 

delegacije.  Hodoš pa  je imel različen status (v letih 1947-1949  je bil odprt le  za dvolastnike, 

v času informbiroja praktično zaprt (status dvolastništva je bil ukinjen) oz. je deloval pod zelo 

poostrenim režimom, leta 1967 za lastnike maloobmejnih izkaznic, od leta 1975 pa tudi za 

prehode s potnimi listi, vendar samo za državljane Jugoslavije in Madžarske. Šele leta 1977 je 

postal pravi  mejnih prehod za mednarodni promet. Nekateri sporazumi, zlasti tisti iz leta 

1976 med obema vladama o menjavi blaga in storitev ter gospodarskem sodelovanju v 

obmejnem prometu je okrepilo sodelovanje med obmejnimi občinami.307   

Po letu  1956, ko je na oblast prišel  Janos Kadar, je Madžarska postopoma odstranila bodečo 

žico in mine ob meji, v Slovensko Porabje so se začeli vračati številni preseljeni Slovenci, 

marsikateri z različnimi težavami, na slovensko  - madžarski meji sta bila postopoma odprta 

mednarodna prehoda Dolga vas - Rëdics in Hodoš-Bajansenye.  

Slovenija je razvila sodelovanje  zlasti z Zalsko in Železno županijo. Delegacije slovenske 

skupščine so od zgodnjih sedemdesetih let redno obiskovale Madžarsko in obmejni županiji, 

neposredne stike so navezali tudi  druge družbenopolitične organizacije in sindikati. 

                                                      
307 Murko, Ivo. Meje in odnosi s sosedami. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2004, 181-184. 
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Konkretno je bilo zlasti  sodelovanje med mesti in občinami (Lendava, Maribor, Murska 

Sobota, Monošter, Szombathely, Кёszeg).  

Po osamosvojitvi  

 

V začetki devetdesetih let so razvoj odnosov med državama okrepile demokratične 

spremembe na Madžarskem ter razglasitev samostojnosti in mednarodno priznanje 

Slovenije. Obe strani sta pregledali nekdanje sporazume med SFRJ in LR Madžarsko ter se 

dogovorili o njihovi selekciji in dopolnilih. Leta 1992 je bil podpisan  temeljni sporazum o 

načelih sodelovanja pri zagotavljanju pravic manjšinam, kasneje so na tej podlagi sledili še 

drugi za posamezna področja (kulturo, šolstvo). Posebnega pomena za slovensko manjšino je  

bilo odprtje meddržavnega cestnega mejnega prehoda Martinje-Gornji Senik, za madžarsko 

manjšino pa prehod Pince-Tornyiszentmiklos leta 1992. Izboljševanje prometne 

infrastrukture se je v naslednjih dveh desetletjih nadaljevalo, čeprav počasi. Leta 2007 sta 

obe državi vstopili v schengensko območje, kar je mejne prehode odpravilo. Položaj obeh 

manjšin je različen tako politično (madžarska v Sloveniji ima svojega predstavnika v 

parlamentu, slovenska na madžarskem ne) kot po finančni plati.   

Kritičen odnos do  Madžarske se je v slovenski javnosti pojavil  po letu 2010, ko je oblast 

prevzel in jo nato  s premembo ustave, posegi v sodstvo, medije in na druga področja še 

utrdil Viktor Orbán, ki je na volitvah zmagal tudi leta 2014. Orban, vodja konservativne 

stranke Fides, politiko utemeljuje na madžarskem nacionalizmu, sovražnem odnosu do 

tujcev, še posebej emigrantov in na domačijskem kapitalizmu. Odnosi med državama kljub 

temu ostajajo solidni. Madžarska  v slovenske notranje razmere sicer  posega s financiranjem 

desnih medijev. Močno finančno podpira tudi madžarsko manjšino na Slovenskem. 

Pomisleke in spore  je vzbuja odločitev slovenske vlade, da bi  za zgraditev drugega tira  na 

trasi Divača-Koper ustanovila javno-zasebni  logistični holding, katerega del bi bila tudi Luka 

Koper, v njem pa bi med drugim sodelovala Madžarska.  Luka se je temu uprla, prav tako je 

prišlo do ostrega nasprotovanja tej nameri  na Primorskem.   Madžarska, za katero je Koper 

najpomembnejše pristanišče (do dva milijona ton pretovora letno), išče solastništvo v Luki 

Koper, ali vsaj koncesije in ugodnosti za madžarske prevoznike v tovornem prometu.  Pri 
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zgraditvi tira naj bi sodelovala s posojilom v višini 200 milijonov Evrov, čemur nasprotuje 

zlasti civilna družba v Sloveniji.308 

                                                      
308 http://www.rtvslo.si/slovenija/referendum-2017/kaksen-je-interes-madzarske-pri-drugem-tiru/431741 (dostop 

7.10. 2017). 

http://www.rtvslo.si/slovenija/referendum-2017/kaksen-je-interes-madzarske-pri-drugem-tiru/431741
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