IZ PROBLEMATIKE JUGOSLOVANSKE U P R A V E N A KOROŠKEM
PRED PLEBISCITOM LETA 1920
TONE

Članek o nekaterih vidikih jugoslovanske
uprave na območju plebiscitne cone A po
dokončni zasedbi tega območja leta 1919 se
v marsičem dotika tistih vprašanj plebiscitne
problematike, o katerih je bilo pri nas doslej
le malo napisanega. Pri tem sloni članek iz
ključno na študiju arhivskega gradiva, shra
njenega v Arhivu Slovenije (tu gre predvsem
za fonde poverjeništva za notranje zadeve de
želne vlade, Narodnega sveta za Koroško in
okrajnega glavarstva Bor o vije) in v Inštitutu
za narodnostna vprašanja. Pri študiju teh ar
hivskih fondov so se deloma izluščili odgo
vori na vprašanje medsebojnih kompetenc ju
goslovanskih oblasti (uprave) na Koroškem, na
problem demairfcacijsike črte med obema ple
biscitnima conama, na vprašanje nemških intemiranoev v Ljubljemi, na vrnitve nemško
usmerjenih beguncev aprila 1920 in na pro
blematiko Narodnega sveta za Koroško (o
njem govori v št. 1/1970 Kronike poseben se
stavek). Dejstvo, da so še vedno nedostcpru
avsftrijsfci arhivi, predvsem pa celovški deželni
arhiv, ipogojuje opisno podajanje problemati
ke, katere dokončno podobo bo podalo šele
zajetje vseh ohranjenih arhivskih fondov.
V članku omejujem prikaz nekaterih vidi
kov jugoslovanske uprave na južnem Koro
škem na čas od junija 1919 pa do dokončne
ga odprtja demarkacijske črte med obema
plebiscitnima conama A in B 14. septembra
1920. Vzrok za tako omejitev je dvojen. Po
eni strani je to čas dokončnega utrjevanja in
utrditve jugoslovanske uprave na tem ob
močju, po drugi strani pa se (upoštevajoč pri
tem seveda tudi močno protijugoslovansko
angažiranje avstrijsko-nemške socialne de
mokracije) odpira z odprtjem demarkacijske
črte proces slabitve jugoslovanskih upravnih
prizadevanj, dejstvo, ki je tudi vplivalo na
dokončno plebiscitno odločitev. Značilnost
jugoslovanske uprave v plebiscitni coni A je
bila po juniju 1919 tudi v tem, da je bila
uprava poverjena jugoslovanskim oblastem
na podlagi senžermenske mirovne pogodbe z
Avstrijo. Ob tem pa je bil položaj med obe
ma plebiscitnima conama (A in B) dejansko
nasproten: v coni A aparat, ki se je s težavo
reševal spon nekdanje nemške uprave in je
zika, v coni B pa stari, v bistvu neokrnjeni
aparat, izhajajoč iz nekdanje monarhije.

U P R A V N A R A Z D E U T E V JUZNE KOROŠKE
IN VPRAŠANJE KOMPETENC

Opozorilo na slovensko upravo na Koro
škem po ponovnem zavzetju južnega dela de
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žele junija 1919 se kaže predvsem v dejstvu,
da je na novo ureditev te uprave v marsičem
vplivala vojaška oblast in da so obstajale v
tem vprašanju med njo in med ljubljansko
deželno vlado določene razlike.' V ozadju teh
je bil vsekakor tudi strah predstavnikov ju
goslovanske uprave, da bi si vojska ne pod
redila uradov okrajnih glavarjev in tamkajš •
njega aparata in jih potisnila na raven po
možnih oblasti, odvisnih od vojaške uprave.^
Vendar je po dokončni določitvi demarkacij
ske črte med obema plebiscitnima conama
prešla uprava nazadnje v civilne roke in pod
okrilje deželne vlade za Slovenijo. Zdi se, da
je šele aprila 1920 prišlo do novih sprememb
v jugoslovanski upravi južne Koroške in to
predvsem pod vidikom bližajočega se plebi
scita, ko naj bi bila po predlogu notranjega
ministrstva v Beogradu postavljena posebna
delegacija, namenjena politični upravi K o 
roške, kar pa je deželna vlada za Slovenijo
zavrnila med drugim tudi iz zunanjepolitič
nih motivov;* pri tem je vodila predstavnike
ljubljanske deželne vlade bojazen, da ne bi z
ustanovitvijo takega organa Jugoslavija jasno
pokazala, da ima Koroško za corpus separatum in da se razmere na Koroškem bistveno
ločijo od tistih v ostali Sloveniji; po mnenju
dr. Brejca pa bi imela ustanovitev takega
telesa negativne posledice pri bMžnjem ple
biscitu.* Prav tako so bili predstavniki ljub
ljanske deželne vlade ter slovenskih koroških'
političnih in upravnih oblasti proti postavitvi
posebnega strankarskega sosveta za Koroško,
ker bi se s tem utegnili zanesti strankarski
boji iz osrednje Slovenije še na Koroško.^ Pač
pa so se 13. marca 1919 izrekli za boljšo po
vezanost koroških upravnih organov in nji
hovo interno povezavo v rokah dotedanjega
boroveljskega glavarja dr. Ferjančiča, v ple
biscitnih zadevah neposredno podrejenega
predsedniku deželne vlade dr. Brejcu. Ob
tem je dr. Brejc pisal med drugim dr. Ferjančiču: » V dosego čdmvečjih enakomernosti
politično upravnega poslovanja v plebiscit
nem ozemlju bivše Koroške predlagam Vas,
da po mojih navodilih v vseh zadevah po
litične uprave, ki so v neposredni aH po
sredni zvezi z ljudskim glasovanjem, nad
zorujete poslovanje okrajnih glavarstev v Bo
rovljah, Velikovcu in SI. Gradcu, kolikor se
območje slednjega ok. glavarstva razteza na to
ozemlje. — V to svrho Vam naročam, da se
osebno prepričate o dejanskih razmerah v
ozemlju glasovalne cone in mi koncem vsa
kega tedna predložite zadevno poročilo. — V
tem poročilu, ki ima kratko orisati vsako-

kratne dejanske razmere, imate navesti vse
že tekoče zadeve, ločene po posameznih stro
kah, katerih nujno rešitev smatrate z ozirom
na predstoječe ljudsko glasovanje kot potreb
no in mi razven tega stavite še svoje lastne
iniciativne predloge, ki bi po Vašem preudar
ku ugodno učinkovali na izid plebiscita. Pri
izvršitvi poverjene Vam naloge poslužujte se
kot p o s v e t o v a l n i h organov že obstoje
čih narodnih svetov, katerim po lastnem po
znavanju lahko pritegnete tudi druge zaup
nike, ki so Vam kot vplivne osebe poznane.'<
(20. 3.)* Neuresničena pa je ostala misel o
postavitvi posebnih komisarjev za vsako gla
varstvo po enega, z nalogo politične agitacije
ob bližnjem plebiscitu.' Namesto tega so bili
v boroveljskem okrajnem glavarstvu že od
avgusta 1919 stalni sestanki glavarstva z žu
pani in gerenti tega okraja*, zdi pa se, da v
velikovškem okrajnem glavarstvu takih po
svetovanj ni bilo." Kako in koliko je vplivala
neposredna povezanost med dr. Brejcem in
dr. Ferjančičem v naslednjih mesecih na
predplebiscitno dejavnost na Koroškem, iz
dostopnega gradiva ni videti. Morala pa je
biti precej neučinkovita, saj so opravljali v
tem času večino nalog, tičočih se plebiscita,
na Koroškem bivajoči člani Narodnega sveta.
Dostopno gradivo tudi ne omenja kake večje
vloge dr. Ferjančiča pri neposrednih politič
nih pripravah na plebiscit.
Zanimivo je, da so predstavniki medzavezniške misije v Celovcu še oktobra 1919 me
nili, da je vsa upravna oblast na jugoslovan
skem delu Koroške v vojaških rokah in se v
vsem obračali na komando dravske divizijske
oblasti.'" Dr. Brejc pa je še 22. septembra 1919
pisal, da ta misija nima do končne jugoslo
vanske ratifikacije mirovne pogodbe za A v 
strijo nobene nadzorstvene pravice nad ple
biscitno cono A, češ da je do ratifikacije
te pogodbe plebiscitna cona A neposredni
integralni del Jugoslavije: »Danes smatram
pas A za sestavni del našega kraljestva, ki
postane za nas sporen šele tedaj, ko se s pod
pisom avtrijskega miru podvržemo plebiscitu
v coni A.<<'i Ko pa bo Jugoslavija ratificirala
senžermensko mirovno pogodbo, bo šele po
dr. Brejcu dobila mednarodni mandat za
»okupacijo in upravo, kar pa je nekaj povsem
drugega kot j edinstvena vojaška okupacija,
ki stoji pod določbami ženevske in haaške
konvencije<^.'Jugoslovanska uprava je tja do plebiscita
1920 (in še čez do dokončne predaje avstrij
skim oblastem novembra in decembra 1920)
bila v marsičem vsaj na zunaj neokrnjena,
vendar pa so odloki plebiscitne komisije tako
glede propagande obeh spornih strani, slo
venske in nemške, enako tudi ob vprašanju
sekvestriranega premoženja in odprtja de-

markacijske črte septembra 1920, v marsičem
omajali vero južnokoroškega prebivalstva
v učinkovitost jugoslovanske uprave. Značil
no ob tem je dejstvo, da je krožil v velikov
škem glavarstvu glas, da dosežejo Nemci s
pomočjo antante vse svoje želje. Tako kot
druga dejstva so imele tudi take govorice
določeno negativno vlogo pri odločitvah dela
prebivalstva 10. oktobra 1920.

VPRAŠANJE NEMŠKO USMERJENIH
INTERNIRANCEV

Eden izmed prvih ukrepov jugoslovanskih
oblasti po ponovnem zavzetju južne Koroške
je bila uvedba sistema internacije vseh vid
nih nasprotnikov slovenstva kot garancija za
pomirjenje tega dela dežele. Pravzaprav to
na Koroškem ni bilo nič novega, saj so Nem
ci po 29. aprilu 1919 pozaprli in internirali
207 koroških Slovencev, od katerih so jih iz
pustili do 16. maja 164." Za ostalih 41 zapor
nikov pa so avstrijske oblasti sporočile, da so
še v preiskavi in da bodo izpuščeni takoj, ko
bo izpustila deželna vlada za Slovenijo v ma
ju leta 1919 prijete nemško usmerjene južne
Korošce.'"" Koliko južnih Korošcev so inter
nirale jugoslovanske oblasti (v vprašanje vo
jaških ujetnikov se na tem mestu ne spušča
mo), je težko reči. Vsekakor pa je bilo v za
četku julija v Ljubljani nekaj nad 100 koro
ških internirancev, od tega 70 na ljubljan
skem gradu in 3(4 v prisilni delavnici.'^
Za talce so prijemale jugoslovanske voja
ške in civilne oblasti predvsem Slovencem
nenaklonjene Korošce ter nekdanje folksverovce. Pri tem pa so vojaške oblasti imele
dokaj nesrečno roko, kar je imelo slabe po
sledice tudi za bodoče. Predvsem je padlo
skozi sito mnogo plev in prav nepoznavanju
dejanskega položaja gre »zasluga«, da se je
znašel v zaporih ljubljanskega gradu marsi
kateri zavedni Slovenec, namesto nemško
usmerjenega Korošca ali pa pripadnika folksvera. — Ena izmed posledic teh aretacij je
bilo pravo zasipavanje poverjeništva za no
tranje zadeve deželne vlade v Ljubljani s
prošnjami za izpustitev posameznih zaporni
kov. Intervenirali niso le posamezniki, ampak
tudi občinski zastopi in gerenti, župnijski
uradi ter krajevni odseki narodnega sveta."
Prošnje so ise predvsem dotikale slabega po
ložaja internirancev, njihove lojalnosti do
nove oblasti, opozarjale pa tudi na nepoprav
ljivo škodo, ki bi nastala, če bi bili zaporniki
še nadalje na ljubljanskem gradu; interniranci sami pa so navajali, da so bili prisiljeni
vstopati v koroški folksver, v nemško-koroške vojaške oddelke.
Vzrok, da so pričele oblasti kmalu izpuščati
internirance, je treba iskati tako v upošteva-

nju vrste prošenj in priporočil predvsem žup
nijskih uradov, kakor tudi v neusklajenosti
vojaških in civilnih oblasti ter pritisku medzavezniške vojaške misije v Celovcu. Ob tem
naj opozorimo, da je prišla že junija 1919 prav
zaradi tega vprašanja v Borovlje posebna
francosko-angleška komisija,^' julija meseca
pa v Ljubljano dva predstavnika te misije,
da bi si ogledala položaj internirancev. V po
ročilu, ki je sledilo obisku, sta se ta predstav
nika še posebej zavzela za čimprejšnjo izpu
stitev interniranih žena in starih oseb. Po
dobno zahtevo je celovška misija poslala za
koroške Slovence tudi koroški deželni vladi.
Ko je misija avgusta meseca ponovno obiska
la Ljubljano, so se v prisilni delavnici zaprti
Korošci pritožili zastopniku antantne komisi
je kapetanu Thomsonu, da so ostale njihove
prošnje za izpustitev ljubljanski vladi nere
šene. Opozorili so, da so v prošnji navajali
nevzdržen gmotni položaj svojih družin ter
izrazili pripravljenost izseliti se v Nemško
Avstrijo. Izjavili so tudi, da so bili bogatejši
internirane! izpuščeni, medtem ko so reveži
še nadalje ostali v internaciji ter končno pro
sili za izmenjavo internirancev med Ljublja
no in Nemško Avstrijo.'^
Med vzroki za izpuščanje internirancev iz
ljubljanskih zaporov je bila tudi skupna ita
lijanska in nemška propaganda ob aretacijah
posameznih Korošcev. Med vzroki so ljubljan
ske oblasti navajale tudi vprašanje podpor
za družine tistih internirancev, katerih hra
nilci so bili zaprti na ljubljanskem gradu.-*
Do 16. julija 1919 je deželna vlada za Slo
venijo izpustila 163 zapornikov ter zahtevala
od koroške deželne vlade izpustitev preosta
lih 17 Slovencev, interniranih v Gmiindu na
Zgornjem Koroškem (med interniranci je bil
tudi kasnejši poslanec dr. Valentin Rožič).-'
V prvi polovici avgusta je bila zatem izpu
ščena še trideseterica internirancev.-^ — Na
neusklajenost med vojaškimi in civilnimi
oblastmi pri izpuščanju internirancev kaže
dejstvo, da je 19. julija 1919 ukazal poveljnik
ljubeljskega odreda v Št. Jakobu v Rožu,
podpolkovnik Tripkovič, brez dogovora z de
želno vlado, izpustiti 72 internirancev. Ob
tem se je pokazalo, da so bili izpuščeni prav
najhujši slovenski nasprotniki iz Roža, v za
poru pa so še nadalje ostali po nemško
usmerjenih Korošcih ovadeni zavedni Slo
venci.^*
Na nepoznavanje koroškega miljeja, tako
z vojaške kot s civilne strani, zgovorno kaže
Tripkovičev odgovor na pritožbo deželne
vlade. V odgovoru je Tripkovič poudaril, da
je bilo vseh 72 internirancev poslanih na
ljubljanski grad za časa vojaških operacij in
na njegovo povelje. K o pa je nastopila pomi
ritev in vzporedno z njo intervencija medza-

vezniške misije v Celovcu, je poveljstvo lju
beljskega odreda preiskalo preteklost vsake
ga posameznika in šele na podlagi teh poiz
vedb zahtevalo njihovo izpustitev. Sama iz
pustitev pa ne pomeni, da bodo izpuščeni na
popolni svobodi, ampak jih bodo oblasti konfinirale. Tako kot deželna vlada se je tudi
podpolkovnik Tripkovič pritoževal, da so
ljubljanske oblasti brez njegove vednosti iz
pustile na popolno prostost več organizator
jev folksvera in več najhujših slovenskih na
sprotnikov.^^ Da bi se preprečili nadaljnji ne
sporazumi, je ob tej izpustitvi komanda drav
ske divizij ske oblasti predlagala ustanovitev
posebne komisije iz vojaških in civilnih za
stopnikov, ki bi pretresla vse zapornike.
Ta predlog so v prihodnjih dneh osvojili
tudi predstavniki slovenskih političnih strank
ter v ustrezno komisijo določili dotedanjega
boroveljskega okrajnega glavarja Župneka
kot zastopnika ljubljanske deželne vlade;
vladnega koncipienta Marsiča kot vladnega
referenta, polkovnika Kocha kot zastopnika
vojske, ter zastopnike posameznih političnih
strank: za Vseslovensko ljudsko stranko dr.
Jakoba Mohoriča (namestnik Jožef Rustja),
Antona Juga za Jugoslovansko demokratsko
stranko in Franca Svetka za Jugoslovansko
socialno demokratsko stranko.^"
Preseneča, da v tej komisiji ni bilo nobene
ga predstavnika tistih slovenskih Korošcev,
ki so že junija 1919 na podlagi krajevnega
poznanja in fragmentarnih virov presojali
zanesljivost in krivdo vsakega interniranca.-"
To komisijo so sestavljali člani odbora koro
ških beguncev: poslanec Franc Grafenauer,
župnik dr. Arnejc, dekan Limpl in učitelj K o 
vač. Na njihovo intervencijo je bilo izpušče
nih 17 internirancev.^'
Za mnenje o zapornikih so bile avgusta me
seca povprašane tudi posamezne občine. Obči
ne, v katere so bili poslani seznami zaporni
kov, opozarjajo na kraje, iz katerih so bili po
samezni zaporniki in interniranci. Iz plebiscit
nega ozemlja se omenjajo tele občine in kraji:
Dobrla ves, Čače, Globasnica, Libeliče, Labot, Pliberk, Grebinj, Sv. Jurij, Ojstrica, SI.
Plajberk, Velikovec, Železna Kapla in Zvabek, Bilčovs, Bekštajn, Borovlje, Dobje, Žrelec, Marija na Zilji, Gorice, Gora, Št. Ilj, Kotmara ves. Loga ves, Malenice, Št. Jakob,
Svetna ves, Podgora, Podhum, Šmarjeta v
Rožu, Ribnica ob Vrbskem jezeru in Rožek.-^
Zaradi pritiska medzavezniške misije in
stalnih nemških pritožb je predlagal general
Maister na seji Narodnega sveta za Koroško,
dne 21. avgusta 1919, izpustitev vseh inter
nirancev iz cone A, ki so bUi v Ljubljani ali
pa tudi drugod (vojni ujetniki v Srbiji) in bi
li aretirani kot jamstvo za red in mir. Med
nje je prištel vise zapornike z območja M e -

