
GEOGRAFSKI VESTNIK 

tara slovenska zemlja, zibelka slovenske državnosti, matično 
področje stare slovenske književnosti, Slovenska Koroška je v 

mednarodno-političnih odnošajih še sporna dežela. Njeni prebi-
valci so z orožjem sodelovali v borbi za osvoboditev izpod naci-
fašističnega hitlerjevskega režima, sodelovali skupaj z partizanskimi 
borci iz vseh slovenskih pokrajin, iz cele Jugoslavije ter s tem 
manifestirali vsemu svetu, da se smatrajo za eno z vsemi Slovenci 
in z jugoslovanskimi narodi, pa da hočejo, da se njihova domo-
vina, Slovenska Koroška priključi svobodni Sloveniji ter da 
z njo vred zaživi svobodno življenje v novi demokratični 
Jugoslaviji. Naša zmagoslavna partizanska vojska je leta 1945 
Slovensko Koroško iztrgala iz rok hitlerjevskih oboroženih sil in jo 
zasedla. Toda britanske sile so se kratkomalo postavile na stališče, 
da spada Koroška v tisti del Avstrije, ki spada po dogovoru veli-
kih treh v njihovo zasedbeno področje. Jugoslovanska vojska se 
je morala umakniti iz Slovenske Koroške; borba zanjo se je s tem 
prenesla na mednarodnopolitično diplomatsko območje. Ta borba 
pa celo v letu 1948 še ni zaključena. Za časa njenega trajanja so se 
sprožile tudi znanstvene diskusije. Spor za Slovensko Koroško se 
tiče prav temeljito tudi naše geografske znanosti. 

Izhodišče in temelj slovenskih zahtev po priključitvi Sloven-
ske Koroške k matični zemlji, k LR Sloveniji in s tem k FLR 
Jugoslaviji, je dejstvo, da je Slovenska Koroška stara slovenska 
zemlja, v kateri je še sedaj slovensko prebivalstvo v večini. Znan-
stveno raziskovanje je dognalo, da je bilo sprva, v zgodnjem 
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srednjem veku, s Slovenci poseljena skoro polovica Vzhodnih 
Alp, in sicer ozemlje do povirja Drave in Mure ter še desna stran 
Donave nekako do Travne. V zgodnji fevdalni dobi je prevlada 
nemškega fevdalizma ustvarila podlago za nemško gospostvo; svet-
ne in cerkvene oblasti so na veliko kolonizirale vzhodne alpske de-
žele z nemškimi fevdalno-vojaškimi ter agrarnimi kolonisti, v toliki 
meri, da je bil velik del Vzhodnih Alp proti koncu srednjega veka 
germaniziran. S koncem XIV. stoletja se je dotok nemških kolo-
nistov izčrpal, a domače slovensko prebivalstvo v južnovzhodni 
polovici prvotne Slovenije se je demografsko ojačilo in dovolj 
zgostilo, da je moglo kljubovati germanizaciji. In tako se je slo-
vensko-nemška meja v XV. stoletju ustalila ter se skozi blizu pet 
stoletij trdovratno držala na isti črti. Ta narodna meja je segala 
od Koritnikov v Karnskih Alpah čez Šmohor v Ziljski dolini na 
vzhodne Ziljske Alpe, pa čez Dobrač na Beljak, a od tod vzhodno 
ob Osojskem jezeru na Osojsko Tur je, čez gorice in mokrine pri 
Možberku in Tigrčah na Gosposvetsko polje, pa čezenj na Štalen-
ske gore in na južni konec visoke Svinje planine, od koder je čez 
Gradniško hribovje in čez spodnjo Labotnico potekala proti juž-
nemu delu Golice. Na tej črti jo najdemo v sredi XIX. stoletja. 

Določno se razvidi iz tega, da so se Slovenci ohranili ter 
uspešno kljubovali germanizaciji v predelih, kjer je bolj raven ter 
gričevnat in nizek hribovit svet. V Ziljski dolini so se držali naši 
rojaki od Šmohorja navzdol, to je od tamkaj, kjer se začno v širo-
kem dolinskem dnu nizke gorice ter sušne kvartarne terase, ki 
so že zgodaj omogočale zgostitev prebivalstva. Podobno so se 
Slovenci držali v veliki večini Celovške kotline, ki je s svojim 
obsežnim planim dnom ter z goricami privabljala človeka v več-
jem številu; večja zgoščenost naseljenosti je jačila odpornost 
Slovencev. 

Tamkaj, kjer je imela Koroška dežela prehode od severa, 
je mogla nemška kolonizacija prodirati bolj uspešno ter uspešno 
poseči tudi na piano, gričevnato in nizko hribovito področje. Tako 
se je germaniziral najsevernejši predel Celovške kotline ob zgor-
nji Glini, okrog Šentvida, in na Grobniškem polju, dokoder vodi 
zložen prehod čez Neumarktsko sedlo. Podobno je bila zgodaj 
ponemčena tudi Labotska dolina, dosegljiva čez preval pri 
Obdachu.1 

1 Dr. Milko Kos, Slovenska naselitev na Koroškem. Koroški Zbornik, 
Ljubljana. 1946, str. 55 si. 
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Izven vsakega dvoma je dejstvo, da je še v sredi XIX. sto-
letja velika večina Celovške kotline imela slovensko prebivalstvo 
in da se je domala soglasno k Slovenski Koroški štelo vse ozem-
lje od Slovenske Štajerske in Kranjske proti zapadu in severu do 
črte, ki poteka od južne Golice čez spodnjo Labotnico na južno 
Svinjo, pa čez Štalensko in Šenturško goro na Osojsko Turje, tik 
vzhodno nad Osojskim jezerom na Beljak ter odondod čez Dobrač 
in Ziljske Alpe do Šmohorja in čez Karnske Alpe do Pontablja— 

Slovenska Koroška 
1. Severna meja Slovenske Koroške (na osnovi zahteve FLR Jugoslavije) 
2. dosedanje meje Jugoslavije 
3. dosedanja meja med Koroško in Štajersko 
4. mejna zahteva Jugoslavije v Primorju 

Pontebe. Iz prve polovice XIX. stol. imamo na razpolago izredno 
mnogo popisov kart ter statističnih navedb, in sicer bodisi sloven-
skega kakor tudi nemškega izvora, ki v bistvu soglasno potrju-
jejo opisani obseg slovenske koroške narodnoteritorij alne enote.2 

Šele v kapitalistični dobi se je narodna meja premaknila ponekod, 
pod učinkom kapitalističnega raznarodovanja. 

2 Izčrpen pregled o vsem tem z dokumentacijo: Bogo Grafenauer, Na-
rodnostni razvoj na Koroškem od srede 19. stoletja do danes. Koroški zbornik, 
str. 117 si 



6 ANTON MELIK: 

S prehodom v kapitalistično razdobje se je začela germani-
zacija znova, a se je od srednjeveške v mnogih potezah razliko-
vala. Med glavnimi činitelji tega ponemčevanja je bil avstrijski 
nemški kapital, povezan s šovinističnim nemškim malomeščan-
stvom, dalje nemško agrarno veleposestvo, ki je predstavljalo v 
glavnem dediče po starih fevdalcih-graščakih. Voljo teh gospodar-
sko in politično gospodujočih činiteljev je izvrševala avstrijska 
državna in koroška deželna oblast, v kasnejši dobi tudi koroška 
vrhovna cerkvena organizacija. Nova germanizacija se je spričo 
tega širila najbolj uspešno v industrijskih krajih, v mestih in trgih, 
ob glavnih prometnih žilah, po katerih je prodiral kapital v deželo 
in se zasidral tudi na kmetih, v tujskoprometnih krajih, kamor je 
prihajal gospodujoči denarni svet iz nemških pokrajin na letovi-
šče. Raznarodovanje je v kapitalistični dobi napredovalo zelo ne-
enakomerno. Najbolj se je v odporu držalo slovensko ljudstvo v 
tistih področjih, v katere je najmanj prodrl nemški kapital. A 
kamor je nemški kapital prodrl, ni zasužnjil samo delavstva v 
socijalnem, v gospodarskem pogledu, marveč tudi duhovno, kul-
turno, nacionalno. Dočim je na kmetih nekaj časa še pripuščal 
takoimenovane »utrakvistične« šole z bledo senco dvojezičnosti, 
je delavskemu človeku slovenskega izvora v industrijaliziranih 
krajih sploh odrekel pouk v materinskem jeziku, uporabo lastne 
govorice v uradih pa sploh onemogočil. Zato je delovno ljudstvo 
v mestih in trgih ter industrijskih krajih najhitreje podlegalo ger-
manizaciji. Od avstrijske socijalnodemokratske stranke, ki se je 
štela za socijalnopolitično organizacijo delavstva, za jedro upora 
delovnega ljudstva, in ki je med svojimi pripadniki ter volilci 
zbrala ogromno število koroških Slovencev,3 bi bilo pričakovati, 
da se bo uprla raznarodovanju ter se postavila po robu tako so-
cijalno-gospodarskemu izkoriščanju, kakor tudi narodnemu zati-
ranju in nasilnemu trganju iz slovenske kulturne enote. To se ni 
zgodilo. Namesto da bi se uprla germanizaciji slovenskega delov-
nega ljudstva, se je avstrijska socijalna demokracija postavljala 
dejansko na stališče izvršenih dejstev ter je končno postavila pro-
gram »kulturno-nacionalne avtonomije«, temelječe na personal-
nem načelu. Šele teoretiki in praktiki ruskega komunizma so jasno 
opredelili dolžnost prave delavske stranke, ki se mora boriti tudi 
zoper narodno zatiranje in stremeti za resnično popolno terito-

3 Fr. Zwitter, Koroško vprašanje. Ljubljana 1937. 
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rijalno avtonomijo, »Prednost teritorijalne avtonomije je pred 
vsem v tem, da imamo pri njej opravka ne s fikcijo brez teritorija, 
marveč z določenim prebivalstvom, ki živi na določenem te-
ritoriju.«4 

Germanizacija na Slovenskem Koroškem v kapitalistični 
dobi je kompleksen pojav, v katerem je sodelovalo več činiteljev, 
ki pa so bili vsi vključeni v sistemu modernega kapitalizma in ki 
po prirodi stvari morejo nehati šele z izločitvijo nemškega kapita-
lističnega gospodarstva samega. V Slovenski Koroški je še vedno 
velika večina prebivalstva slovenskega rodu in jezika, toda znaten 
del tega slovenskega prebivalstva spričo socijalnega pritiska in 
sistematičnega narodnega zatiranja ni imel prilike, da bi se bil iz-
obražal v lastni materinski govorici in se udejstvoval v lastni jezi-
kovni in kulturni enoti. Po katerih kriterijih določiti narodnost 
prebivalstva v takšnem narodno zatiranem in socij alno-gospodar-
sko izkoriščanem teritoriju, kakor je Slovenska Koroška? Odgovor 
je zelo preprost: najprej je treba temu ljudstvu dati svobodo, da se 
bo moglo svobodno izražati; osvoboditi ga je treba kapitalističnih 
izkoriščevalcev, fevdalističnih agrarnih veleposestnikov in faši-
stično usmerjenih malomeščanskih nemških avstrijskih šovinistov 
in brž po prišlo pravo slovensko lice delovnega ljudstva na Sloven-
skem Koroškem do svojega izraza. 

Nikakor ne smemo teh dejstev prepuščati samo dnevnemu 
političnemu obravnavanju, marveč jih moramo proučiti tudi znan-
stveno. Saj morejo znanstveno prečiščena nuditi gradivo za pre-
sojo narodnostnega položaja v takšnih mejnih področjih, kakor je 
Slovenska Koroška. Iz njih proučitve se šele nudijo kriteriji, ki 
nam neoporečno razodenejo, katere teritorije nam je šteti k tej 
in katere k oni narodnosti. 

Docela določno odseva iz navedenega, kakšno vrednost 
moremo pripisovati takšnemu kriteriju, kakor je bil takoimenovani 
koroški plebiscit v Celovški kotlini pasu A. Tisto glasovanje 
takrat nima in ne more imeti večje cene, kakor običajne volitve v 
meščanskem kapitalističnem ozračju; borili sta se pač dve me-
ščanski stranki, nemška in slovenska, a v volilni borbi so imela 
učinek in so odločala dnevnopolitična gesla in raznovrstne mahi-

4 J. V. Stalin, Marksizem i nacionalno-kolonijalno pitanje. Kultura 1947, 
str. 59. 
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nacije, kakor pač v meščanskih volilnih propagandah.5 Tak način 
presoje pač ni in ne more biti znanstven kriterij za določitev na-
rodnosti ter državnopolitične pripadnosti. A za znanstveno presojo 
so odločilna dejstva, da so se prebivalci posluževali celo po zad-
njih cesarskoavstrijskih ljudskih štetjih v letu 1910 v Slovenski 
Koroški plebiscitnega področja po ogromni večini slovenskega 
občevalnega jezika, da so živeli v slovenski narodni in kulturni 
skupnosti kljub silnemu pritisku in da je kljub nadaljnjemu siste-
matičnemu ponemčevanju večina prebivalstva še vedno slovenska. 
Treba je samo prebivalstvo osvoboditi pritiska kapitalistično-ve-
leposestniške in hitlerjevske nacistične nemške plasti, pa bo res-
nična volja prišla polno do veljave. 

2 

Zastopniki avstrijskega nemškega imperijalizma v prizade-
vajnu, da ohranijo gospostvo nad Slovensko Koroško, niso mogli 
zanikati slovenskega značaja te naše severne dežele, a so zato 
iskali opore za svoje imperijalistične zahteve v tezi o »nedeljivo-
sti« Koroške dežele. Ta teza naj bi preprečila, da bi se stara Ko-
roška dežela razdelila na slovenski in nemški del. Nudila naj bi 
znanstveno argumentacijo zoper delitev dežele po narodnosti, 
češ, priroda pokrajine je takšna, da ne pripušča ločitve sloven-
skega teritorija od nemškega. Na prvi pogled je očitno, da ta teza 
ne zdrži znanstvene kritike in je našim predstavnikom ni bilo 
težko ovreči. 

Teza spada v poglavje o mejah. Njena temeljna pogreška 
je že v dejstvu, da računa, kakor da samo eden činitelj odloča o 
pravilnosti državne meje, v tem primeru samo razlog naslonitve 
meje na prirodne osnove, to je na pogorje Karavank. V resnici pa 
so prirodne osnove samo eden od činiteljev, ki odločajo o poteg-
nitvi političnoupravnih meja. Soodloča pa v sorazmerju z učinko-
vitostjo drugih činiteljev, ki jih je več in ki so se pokazali v raz-
ličnih razdobjih zgodovine, sožitja med državami, deželami, ljud-
stvi itd. različno močno, različno učinkovito. V moderni dobi na 
primer je splošni družbeni razvoj postavil v ospredje zmagovito 
demokratično idejo, ki se je pokazala v naslonitvi na okvir na-
rodnosti kot najmočnejši od državnotvornih kriterijev. Ljudstva 

5 A. Melik, Slovenija I. 2. str. 663, Ljubljana 1936. — Bogo Grafenauer, 
Vprašanje jugoslovansko-avstrijske meje na mirovni konferenci leta 1919. Ko-
roški zbornik 1946. Str. 383—420. — Ivan Tomšič, Plebiscit na Koroškem s 
pravne strani. Koroški zbornik, str. 421—491. 
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v svetli se hočejo urediti v sožitje po narodni pripadnosti, usta-
navljajo se narodne države, v ogromni večini Evrope jih imamo, 
a po drugod teži razvoj k njim. Velika Sovjetska zveza je vsa 
urejena po narodnostnem načelu, po katerem so urejene federalne 
republike, pa avtonomne pokrajine različnih velikosti in tipov 
samostojnosti. Demokratične države evropskega vzhoda so ureje-
ne po narodnostnem kriteriju. S tem pa je že izrečena presoja, da 
pri njihovi medsebojni razmejitvi soodloča najbolj učinkovito 
prav kriterij narodne meje. Narodna meja, ta je najbolj dominan-
ten nagib v razmejitvi in je v bistvu brez primere močnejši od 
takoimenovane prirodne meje. Prirodno mejo si mislimo v tem 
primeru v obliki pogorij, rek, na druge prirodne meje, kakor so, 
postavimo, morje, puščava in podobno, pri tem ne mislimo. Ako 
je narodna meja v.velikem v nasprotju s takoimenovano prirodno 
mejo v pravkar označenem pomenu, t. j. v obliki pogorij ali rek, 
ima v moderni dobi prednost kriterij narodnostne meje. 

Poglejmo v tem pogledu enega najbolj znanih primerov iz 
novejše politične geografije. Panonska kotlina je velika prirodna 
enota, obdana od gorovij, posebno Karpatov. Zagovorniki starega 
političnega imperijalizma fevdalne Ogrske so v težnji po znan-
stveni utemeljitvi svojih imperijalističnih zahtev postavljali tezo, 
češ da je Ogrska tako močna prirodna enota, da je ni mogoče 
razkosati na narodne države. Ta kriterij ni vzdržal kritike, ne v 
teoriji, ne v praksi; pokazalo se je celo, da na sploh gorovja jako 
slabo mejijo narode, pa da nasprotno narodi segajo v gorovja, da 
so se naselili preko njih, čez razvodnice, čez gorske hrbte. Rumuni 
segajo čez Karpate iz Vlaške in Moldavije v Transilvanijo in celo 
v robne pasove Panonske nižine. Jugoslovani segamo čez naša 
gorovja daleč v Panonsko nižino. Nemci segajo iz Avstrije, iz 
avstrijskih Alp, še v robni zahodni del Panonske kotline, v Gra-
dišćansko. Tudi Slovaki s Čehi segajo čez Karpate v robno pod-
ročje Panonske ravnine. In končno sega ukrajinsko prebivalstvo 
iz bukovinskega področja in iz starega Haliča čez Karpate in 
preko povirja Tise še v nižino v zgornjem Potisju. Gorovje tu 
nikjer ne loči narodov in narodne države so se tu v moderni dobi 
izoblikovale vse preko gorovja. Načelo narodne meje v nasprotju 
z mejo na gorovjih — ali, z drugimi besedami, v nasprotju s »pri-
rodnimi« mejami, — je tu zmagalo popolnoma. 

Nacionalistična Italija je v višku meščanske buržoazne dobe 
v znanstvenem področju v oporo svojih zahtev" iznašla tezo prirod-

8 Giovanni Marinelli, La Terra, IV. 1. str. 47 si. 
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ren Südgrenze des Landes hervorgehoben, so gilt es nun, die zwi-
schen dem alpinen Drauland und dem alpinen Saveland vermitteln-
de Züge aufzusuchen.«7 Bolj prepričevalno niso mogli ovreči svojih 
lastnih tez o neprehodnosti Karavank in o trditvi, da mora abso-
lutno nujno državna meja teči ravno po Karavankah, pa da mora 
Slovenska Koroška prav radi nepremostljivega ločilnega značaja te 
»prirodne« meje ostati za vedno ločena od svobodne Slovenije. 
Kako so »prirodne« meje Karavank kot ovira prometu dandanes 
stvar zelo relativne vrednosti, je bilo še podrobneje potrjeno z 
nemške avstrijske strani v času, ko so nasilno združili Gorenjsko 
s Koroško: »Verkehrswege und Verkehrsmittel der Gegenwart 
haben Schranken und Hemmnisse von Einst gemildert; jeder der 
Hautteile des Savelandes hat seine gerade Verbindung mit Kärn-
ten, das obere Savetal über den Wurzenpass, das Veldeser Gebiet 
durch den Karawankentunnel, die Krainburg-Steiner Ebene durch 
den Loibl und Seeberg.«8 Poglejte, kar naenkrat se z nemške 
avstrijske strani dokazuje, kako malo morejo ovirati Karavanke 
promet s kranjske na koroško stran in kako ima vsak posamezen 
kos Gorenjske svoje lahke neposredne zveze čez in skozi Kara-
vanke na Koroško. A v nadaljnjem se še naglaša, prav tam, kako 
ne bo nobene težave, z železniškim predorom med Kapelsko Belo 
in Kamniško Bistrico ustvariti še novo, neposredno prometno 
zvezo med industrijalizirano Kamniško ravnino ter Celovško kot-
lino. Ves znanstveni aparat, s katerim so z avstrijske strani postav-
ljali trditev, kako neprehodna, kako od narave za nujno izbrana 
je državna meja na Karavankah, je s tem podrt in nagibi razgaljeni. 
Ako je lahka stvar, zvezati Kranjsko čez'Karavanke s Koroško, je 
pač prav tako lahko, povezati Slovensko Koroško s Kranjsko, s 
Slovenijo, tem bolj, ko so široko odprte tudi zložne vezave v Spod-
nje Slovensko Podravje, ob Dravi navzdol ter skozi Mežiško 
dolino. 

Docela jasno se razvidi iz tega, da so teze o nedeljivosti 
Koroške samo poskus znanstvene podzidave imperij alističnega 
nemškega ekspanzionizma. Saj smo podobno doživeli na Češkem. 
Med tem ko so glede Koroške naglašali edino veljavnost »prirod-
nih« meja v antitezi z narodnostnimi mejami, so se glede stare 
predvojne Češke postavili na stališče takratnih narodnih meja ter 

7 Dr. V. Paschinger, Savekärnten ein Alpenland. Carinthia II. Klagen-
furt 1941, str. 5. , i : 

8 Dr. V. Paschinger, prav tam, str. 15 si. 
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so zahtevali priključitev tedanjih sudetskih Nemcev, dasi bi šle 
s tem državne meje preko robnih pogorij in preko razvodnic. 

Če že v sedanjosti argument »prirodnih« meja v nasprotju 
z narodnostnimi znanstveno ne velja, je prav tako tudi glede meja 
v preteklosti. Tudi historične meje so se v neštetih primerih raz-
vile v nasprotju s takoimenovanimi »prirodnimi« mejami. Res je, 
da moremo opažati težnjo v razvoju historičnih teritorijalnih meja, 
da so skušale nasloniti se na prirodne osnove, najbolj na prirodne 
ovire, postavimo, na reke, na pogorja, sploh na težko prehodne 
ovire prometu. Toda resnica je obenem, da so te opore mejnicam 
izbrane najčešče iz strateških razlogov; izvrševalci in nositelji 
državne oblasti so se skušali utrditi v naslonitvi na takšne ovire, 
pa so v taki težnji stremeli za tem, da si primerno zaokrožijo svoj 
teritorij do »prirodnih meja«. Toda ker so enakšne težnje razode-
vali in izvajali domala vsi teritoriji, je iz tega prizadevanja izha-
jala splošna težnja po strateških, po »prirodnih« mejah, kar je de-
jansko pomenilo boj vseh proti vsem. Rezultat je bil, da so se 
ponekod cilji dosegli, a drugod ne. Širom Evrope in širom sveta 
imamo v sedanjih teritorijalnih mejah — mejnice, ki izvirajo iz 
prejšnjih stoletij, nekatere iz kapitalistične dobe, druge iz zgodnje-
kapitalističnih časov, a mnoge še iz fevdalnega razdobja. Zakaj 
meje so konservativne in so se v stari družbi rade cjjžale silno 
trdovratno. Brez števila je tedaj primerov, da se historične meje 
nikakor ne morejo imenovati »prirodne« v doslej opredeljenem 
smislu, marveč da so celo v ostrem nasprotju z njimi. Portugalska, 
na primer, je samo obrežna dežela ob ustju kastiljskih rek Gua-
diane, Taja, Duera in manjših, pa vendar je docela samostojna 
država, ločena od Španije. Nizozemska je dejansko v glavnem 
dežela ob ustju Rena, ene vodilnih plovnih rek, in vendar je samo-
stojna država. Belgija ima svojo severnozapadno mejo tako nepri-
rodno odmerjeno, da je treba iz njenega poglavitnega pristanišča 
Anvers-Antwerpen med ožinami ob ustju Escaut-Šelde skozi nizo-
zemski teritorij na prosto morje. Švicarske meje moremo malokje 
označevati kot prirodno dobro utemeljene, zlasti ne na jugu ob 
Tesinu, ob Ženevskem, ob Bodenskem jezeru in še marsikje. Tudi 
med starimi avstrijskimi deželami je obilo primerov, da segajo 
deželne meje čez razvodnice, da niso »prirodno« dobro utemeljene; 
povirje Drave je spadalo k Tirolski, povirje Mure in povirje Salice 
k Salzburški, dasi je bilo eno kot drugo od nje ločeno z visokim 
gorovjem. 
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Teze o prirodnih mejah kot o edini pripustni razmejitveni 
obliki se nam tedaj že ob kratki analizi razodenejo kot popolnoma 
nevzdržne; odklanja jih teorija in odklanja jih praksa, tako za 
sedanjost, posebno za območje moderne ljudske demokracije, ka-
kor tudi za historično preteklost. Izkazalo se je celo, da se za 
zahtevami po »prirodnih« mejah le prečesto skrivajo nagibi stra-
teškega značaja, motivi zavojevalnih stremljenj. Ugotovili smo, da 
poteka narodna meja med Slovensko Koroško in pretežno nemškim 
avstrijskim ozemljem po planem delu Celovške kotline od Ziljskih 
Alp do Svinje. Po tej narodni meji potegniti državno mejo med 
Jugoslavijo in Avstrijo, kakor jo zahteva memorandum delegacije 
FLR Jugoslavije, nikakor ni neizvršljiva stvar. Nasprotno, v ne-
štetih primerih so jo po istih načelih v vzhodni polovici Evrope v 
toku zadnjih decenijev že potegnili, med tem ko imamo podobnih 
primerov čez ravnine in kotline ter plane doline potegnjenih meja 
iz historične preteklosti raznih starosti nič koliko. Trditev, da je 
Celovška kotlina nedeljiva, je tedaj docela neznanstvena in se 
nikakor ne more uporabljati kot znanstveni argument zoper pri-
ključek Slovenske Koroške k Jugoslaviji. Nasprotno, državne 
meje so tudi na ravnih področjih in gričevnatem svetu prav lahko 
izvedljive, saj se je pokazalo, da je gospodarstvo v planih področjih 
često organizirano še bolj na manjše enote, nego v gorovju in jih 
prav gotovo ni težje ločiti. Narodne meje pa so v mednarodnem 
demokratičnem svetu sprejete kot najboljše moderne meje med 
državami. 

3 

Kako je Koroška dežela lahko deljiva, si je treba ogledati 
še z enega vidika, in sicer z vidika regionalnogeografske prirodne 
razčlenjenosti in pa mest ter gospodarskih, prometnih ter uprav-
nih sfer, ki se teritorijalno-organično naslanjajo nanje. 

Koroška dežela je v svojem reliefu izredno dobro vidno raz-
členjena, kakor so na sploh podobno močno razčlenjene gorske 
pokrajine, zlasti v Alpah. Razčlenjenost je mnogo večja, nego 
postavimo, v spodnjih delih Slovenije. Gorske doline predstavljajo 
tu celice regijam, sestavne dele prirodnim pokrajinam.9 V večje 
pokrajinske enote se vežejo te regionalne celice tamkaj, kjer se 
stekajo reke in rečice, kjer se veže v skupnost po več dolin in do-
linic. Na takšnih sovodnjih so po prirodi odkazana prometna 

6 Primerjaj s tem poglavjem: V. Paschinger, Versuch einer landschaft-
lichen Gliederung Kärntens. Siegers Festschrift. Graz 1924. — V. Paschinger,. 
Landeskunde Kärntens. Klagenfurt 1937, str. 259 si. 
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križpotja in ob njih so nastala mesta ter se razvila v regionalna 
gospodarska, prosvetna in upravna središča. Po prirodi tako močno 
razčlenjena dežela, kakor je Koroška, ni takšna, da bi pospeševala 
rast enega prevladujočega mestnega središča, marveč podpira in 
pospešuje nastajanje več znatnih regionalnih mestnih središč. Da 
smo s temi opažanji na pravi poti, nam priča že skromna rast 
deželnega glavnega mesta Celovca, kakor tudi dejstvo, da se je 
uspešno z njim kosala rast Beljaka, drugega večjega mesta, kakor 
tudi znatna rast še drugih, dasi manj pomembnih regionalnih 
mestnih središč, kakor so Volšperk v Labotski dolini, Šentvid za 
porečje zgornje Gline ter Krke, Špital za zgornje koroško Podravje 
(ter Lienz za tirolski del zgornjega Podravja). 

Vsaka od teh regionalnih enot je od sosednih pokrajin dokaj 
oddaljena, ločena po vmesnih pogorjih, tako da si je nujno morala 
ustvariti lokalno gospodarsko središče, pa da si je morala hočeš, 
nočeš sama zadovoljiti. Bilo je tedaj manj možnosti, da bi dovolj 
izdaten del gospodarskih funkcij prešel na glavno mesto, ki se je 
moralo v glavnem zadovoljiti s krnimi delokrogi raznih področij. 

Kadar govorimo o Celovcu, nam je vedno pred očmi dejstvo, 
da je to glavno mesto Koroške dežele. Mnogo manj pa mislimo na 
to, da ima Celovec vlogo deželnega glavnega mesta šele od 
leta 1518. Deželna prestolnica je potemtakem komaj dobrih 400 let, 
med tem ko poprej nikdar v toku zgodovine ni imel vodilne vloge. 
V starem Veku je bilo vodilno naselje na Koroškem Virunum na 
Gosposvetskem polju in tudi v prvi slovenski dobi je bilo politično 
središče dežele pri Gospisveti ter Krnskem gradu pod Šenturško 
goro. Kesneje v srednjem veku je postal Šentvid (St. Veit, v jeziku 
slovenskih koroških narečij Šemfid) glavno mesto dežele ter ostal 
do 1. 1518. Nemara bi bil Šentvid sploh ostal prestolnica Koroškega, 
da ni nastal spor med deželnimi stanovi in meščani v Šentvidu, kar 
je imelo za posledico, da so sedež deželnih oblasti prenesli v 
Celovec. 

Iz teh zgodovinskih dejstev sledi zaključek, da Celovec nika-
kor ni nujno predestiniran za glavno mesto dežele. Nasprotno; za 
trdno vemo, da je Celovec nastal kot tržno središče samo za bližnjo 
okolico. Vrh tega naj ne ostane nenaglašeno, da v starejših raz-
dobjih na prostoru sedanjega Celovca sploh ni bilo znatnejšega 
naselja. Največ arheoloških sledov so našli pri Špitalskem hribu, 
nekdaj Goričica imenovanem, malo severneje od današnjega 
Celovca. 
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Začetek Celovca v slovenskem srednjem veku kaže prav tako 
na obližje Goričice severno od sedanjega mesta. Tu je nastala slo-
venska vasica Celovec na prodni ravnini med Goričico, Glino ter 
šentvidsko cesto, neposredno ob brodu čez Glino. Celovec se prvi-
krat imenuje v dobi med 1193 in 1199 in sicer kot trg; sklepa se, 
da so mu tržne pravice podelili kakih 30 let poprej. Sredi XIII. 
stoletja, najbrž med 1. 1246 in 1252, je deželni vojvoda trg Celovec 
preložil na sedanje mesto, menda ker so na starem prostoru preveč 
nagajale povodnji. Toda Celovec je bil takrat še majhen, saj je 
obsegal le severno jedro današnjega mesta, okrog Starega trga. 
Šele 1. 1279 se Celovec prvikrat imenuje mesto. Prostor ob Goričici 
se je še dolgo imenoval »Stari Celovec«. Novi Celovec so postavili 
na ploski sušni vršaj, ki ga je Glina nasula v bližino vzhodnega 
konca Vrbskega jezera; domala vse sedanje mesto stoji na njem. 
Že neposredna okolica na sušnem vrša ju stoječega Celovca je bila 
vlažna ali celo močvirna. Stara krajevna imena nam pričajo o tem. 
Staro ime za Šentrupert (St. Ruprecht), nekdanjo vas, kasnejše 
predmestje in sedaj del mesta, se je glasilo Blačane, v nemški for-
mulaciji Flätschach, kar ima nedvomno izvor v prvotnem slo-
venskem imenu Blata.10 Na zahodni strani ob Celovcu stoječi St. 
Martin se je v nemškem zapisu prvotno imenoval Zetoulich, kar 
se tolmači iz Sitovlje, po prebivalcih ob trstju.10 Na južnozapadnem 
robu Celovca stoječa vasica se je imenovala Otoče (Weidmanns-
dorf) in je končno prav tako postala predmestje. Okoliš Celovca 
je s tem za starejšo dobo zadostno izpričan kot močno zamočeno 
področje. Toda Celovec je še dolgo ostal docela majhno mestece, 
in sicer vse dotlej, dokler ga niso deželni stanovi v letu 1518. v 
sporu s Šentvidom izbrali za novo glavno mesto ter prenesli vanj 
sedež deželne uprave. Sedaj so mesto temeljito razširili proti jugu 
in jugovzhodu, zlasti okrog Novega trga, ga obzidali in utrdili. 
Spričo tega ima Celovec izredno pravilen tločrt. Vsekakor pa je 
bil Celovec do 1. 1518. neznatno mestece, ki je pomenilo le tržno 
središče za bližnjo okolico, zlasti za ravan ob spodnji Glini ter 
spodnji Krki, za njeno gričevnato obrobje s pokrajino Vrbskega 
jezera, pa za južni del Gosposvetskega polja in za srednji Rož. 
Celovec je bil tedaj le eno od trških in mestnih naselij, ki so na-
stala v posameznih delih prostrane Celovške kotline, kakor so bila 
Pliberk, Velikovec, Trg (Feldkirchen) itd. Zakaj Celovška kotlina 

10 Dr. Primus Lessiak, Die kärntnischen Stationsnamen. Mit einer aus-
führlichen Einleitung über die kärntnischen Ortsnamenbildung. Sonderabdruck 
aus Carinthia I. 1922. Klagenfurt 1922. str. 27. 
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nikakor ni popolna enota, marveč je dejansko v svojem površju iz 
več sestavnih delov, ki so dokaj različni med seboj, pa tudi ločeni 
med seboj z vmesnimi hribi in gorami. Dr. Franz Lex11 po pravici 
naglasa glede Celovške kotline: »Den Eindruck eines Beckens er-
hält man allerdings erst, wenn man die Landschaft aus grösserer 
Höhe überschaut, da es zum grössten Teil von niedrigen Höhen-
zügen erfüllt ist und nur im östlichen Teil den Charakter eines 
Flachlandes trägt.« V vsakem od sestavnih delov Celovške kotline 
je nastal poseben trg ali mesto, v ravni Podjuni Pliberk, v valoviti 
gričevnati pokrajini severno od Drave Velikovec, ob srednji Glini 
Šentvid, med povirjem Gline ter Osojskim jezerom Trg, ob veliki 
sovodnji med Ziljo in Dravo Beljak, med tem ko je v plani pokra-
jini sredi Celovške kotline nastalo podobno krajevno tržišče Ce-
lovec. To krajevno tržišče Celovec je nastalo v prometno ugodni 
legi, kjer se s podolžno osjo kotline, potekajočo po Dravski dolini 
ter ob Vrbskem jezeru in v podaljšku ob spodnji Glini ter spodnji 
Krki, križa prečna os, tekoča od Neumarktskega sedla čez Grobni-
ško polje, Gosposveto, Žihpoljsko pretržje na Ljubelj. Toda za 
nastanek in rast starega srednjeveškega Celovca je bilo odločilnega 
pomena to križišče le bolj v krajevnem obsegu in učinkovanju. 
Tako moremo in moramo sklepati po dejstvu, da je mestece v 
srednjem veku ostalo le neznatne velikosti in da je imelo vodilno 
vlogo deželne prestolnice mesto Šentvid, in sicer t ja do leta 1518. 
Šele s prehodom v novi vek se je razmerje med koroškimi mesti 
jelo znova spreminjati, šele odtlej je imel Celovec vodilno funkcijo, 
toda ne da bi mogel odstraniti tekmovanje obeh glavnih dveh tek-
mecev, Šentvida in Beljaka. 

Celovec ima to prednost, da stoji v Celovški kotlini na kri-
žišču podolžne in prečne osi, ki potekata obe skoro premočrtno, pa 
hkrati skoro v geometričnem središču kotline. Prav radi te ugodne 
lege so ga očividno deželni stanovi v letu 1518 izbrali za novo 
glavno mesto dežele. Vse to ga usposablja za dvojno funkcijo: za 
krajevno tržišče bližnji okolici, ki sestoji v glavnem iz Celovške 
ravnine tja do ustja Krke ter podolja Vrbskega jezera z bližnjim 
razgibanim sosedstvom na severu in jugu. In drugič za vodilno 
tržišče in gospodarsko središče večjega teritorija, raztezajočega se 
na vso Celovško kotlino ali vsaj nje velike dele, pa celo na njen 
obod ali vsaj njega dele. Do leta 1518. je vršil Celovec samo prvo, 
torej manjšo, le krajevno gospodarsko vlogo, od 1. 1518 dalje pa 

11 Die Landeshauptstadt Klagenfurt. Naturgeschichtliches aus dem Ab-
stimmungsgebiet. Sonderheft der Carinthia II. 1930, str. 24. 
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je prešel v drugo, večjo vlogo. Toda ob izvrševanju te druge večje 
vloge je imel in ima še vedno hude tekmece. 

Celovška kotlina leži v porečju Drave in je močno hidro-
grafsko stečišče; po Dravski dolini poteka skoznjo velika podolžna 
pot skozi Alpe, pot, ki si je v novejši dobi našla izraza v zgradbi 
glavne železnice od Maribora na Franzensfeste. Proga od Maribora 
do Celovca je najstarejša železnica na Koroškem ter nam zgovorno 
pripoveduje, kam je prometna povezanost dežele najzložnejša in 
najbližja. Skozi Celovško kotlino pa teče tudi velika »poševna 
pot«, to je tista znamenita prirodna pot, ki gre na pošev skozi 
vzhodne Alpe od Podonavja pri Dunaju po dolinah v Centralne 
Alpe pa iz Murske doline preko Neumarktskega prelaza in čez 
Grobniško polje mimo Šentvida in ob Osojskem jezeru na Beljak 
ter dalje ob Zilji ter čez preval pri Žabnicah po Kanalski dolini v 
Furlansko nižino in naprej proti Benetkam v Italijo. To je bila 
skozi stoletja poglavitna zveza med predeli v osrednjih Vzhodnih 
Alpah in Italijo; po njej se je vršil zelo živahen promet, veliko 
izmenjavanje blaga. Spričo tega so tudi na nje j tržni kraji dobro 
živeli od prometa na daljavo in tista tržišča, ki so se nahajala na 
njenih prometnih križiščih, so napredovala zelo močno. Takšna 
dva tržna kraja sta bila Šentvid in Beljak. Šentvid je nastal tam, 
kjer se s poševno potjo križa prečna os Celovške kotline, a Beljak 
stoji tamkaj, kjer se z isto znamenito poševno potjo stika in križa 
Dravska dolina, podolžna os Celovške kotline. Šentvid je tedaj 
postavljen na zelo pripravnem kraju ter je uspeval spričo lege ob 
križišču dveh žil prometa na daljavo. Mogel je tedaj z uspehom 
tekmovati za vlogo glavnega mesta dežele, in tudi ko so sedež pre-
stolnice prenesli v Celovec, je Šentvid ohranil funkcije vodilnega 
mesta za severni del Celovške kotline in sploh severni del Koro-
škega in do danes je ostal tretje največje mesto v deželi: od 1.1880., 
ko je štel 3080 ljudi, je narastel za 126%. V letu 1934. je imel 7306 
prebivalcev. Vse doline, ki se odpirajo h Krški dolini ali Grobni-
škemu polju, imajo svoje poglavitno prometno in tržno gravitacij-
sko središče v Šentvidu, na križišču poševne poti in prečne osi. 
Zato je Šentvid ostal za severno Koroško bolj privlačen, nego sam 
Celovec, saj je znatno bližji. 

Še ugodnejšo lego ima Beljak. Tudi Beljak je nastal ob po-
ševni poti Benetke-Dunaj, in sicer ob njenem križišču z veliko po-
dolžno Dravsko dolino, s podolžno osjo Celovške kotline. To ime-
nitno prometno križišče pa ima še druge prednosti. Pri Beljaku je 
namreč velika sovodenj, važno hidrografsko stečišče, ki je obenem 



• SLOVENSKA KOROŠKA 19 

stičišče dolin in podolij. Tu se odpira k Dravi Ziljska dolina, tu je 
prehod k Rožu, tu se odpira mimo Osojskega jezera staro Trebinje, 
sedaj Treffen, proti SZ v Krške gore. Ni čuda, da je že v antiki 
tukaj nastalo znatno naselbinsko središče Santicum. Prostor pri 
Beljaku pa ima še druge prednosti. Tu se namreč s Celovško kot-
lino stikajo gorske doline Dravska, Ziljska in še manjše, ki pa 
imajo vse skupne gorske gospodarske značilnosti, so pretežno živi-
norejske in gozdarske, med tem ko je plana Celovška kotlina ipak 
pretežno poljedelska. Za uspevanje in rast mesta je imenitnejše, 
ako stoji na stiku dveh ali več po gospodarski strukturi raznolikih 
pokrajin. In takšno stično vlogo ima Beljak, med tem ko se okrog 
Celovca razprostira gospodarsko precej homogeno področje, kar 
ne poživlja živahnosti gospodarskih zamenjav. Po prometnogeo-
grafski in gospodarskogeografski legi ima tedaj Beljak odlične 
prednosti. K temu moremo dodati še naslednje: Silno se je nagla-
šalo, kako se Koroška dežela zaokroženo naslanja na Celovško 
kotlino, svoje hidrografsko in pokrajinsko središče. Beljak leži 
nekako v osredju teh stikov, na stičišču zgornje Koroške ter Ce-
lovške kotline. Podoba je, da bi bil ravno Beljak po svojem po-
ložaju od prirode najbolj odbran za deželno prestolnico Koroške-
ga Podravja. Zgodovinarji in geografi so iskali razlogov in vzro-
kov, kako da se ni Beljak razvil v deželno glavno mesto, pa so 
prišli do zaključka, da je temu kriva slučajnost historičnega do-
gajanja. Že zgodaj v srednjem veku je Beljak prišel v posest ško-
fov iz Bamberga ter ostal v njihovih rokah tja v XVIII. stoletje. 
Prav podrejenost škofovski posesti mu ni dovolila, da bi prišle 
izvrstne prirodne prometnogeografske odlike njegovega položaja v 
polni meri do veljave in do učinka. Toda ko se je oprostil cerkve-
nega gospostva, se je začel prav imenitno razvijati ter je zlasti v 
dobi železnic krepko napredoval, intenzivneje nego sam Celovec. 
Od 1. 1880., ko je štel 7803 preb., se je do 1. 1934. povečal na 23.942 
ljudi, t. j. za 200°/o. Zlasti se mora podčrtati, da je Beljak po svo-
jem položaju mesto, ki je potegnilo nase gospodarski promet od cele 
zgornje Koroške ter od zapadnega dela Celovške kotline, podobno 
kakor je Šentvid potegnil nase promet s severnim delom Koro-
škega, ležečim v porečju Krke. Potemtakem je ostajal Celovcu 
samo vpliv na gospodarski promet z osredjem in zlasti z južno-
vzhodnim delom Celovške kotline ter z njenim vzhodnim obrob-
jem, kar pomeni, praktično vzeto, v glavnem slovenski del Koroške 
dežele. Dejstvo, da stoji Celovec domala v geometričnem središču 
Celovške kotline, potemtakem ni bilo tako zelo odločilnega pome-

2* 
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na za njega rast, zakaj pokazalo se je, da nudi položaj na robu, 
zlasti na prirodnih križiščih ob poševni poti, mnoge prednosti. In 
le tako je razumeti na prvi pogled nekoliko presenetljivo dejstvo, 
da je izkazoval Celovec primeroma zelo skromno rast, zelo poča-
sen napredek, kljub temu, da je predstavljal prestolnico Koroške 
dežele. Dejansko je namreč vršil vlogo gospodarsko-trgovsko vo-
dilnega mesta samo za osrednji južni in južnovzhodni del Celov-
ške kotline ter njeno južno in vzhodno obrobje. Ali z drugimi be-
sedami: domala le vlogo vodilnega mesta za slovenski del Koroške, 
kjer na južnovzhodnem robu ni moglo biti nobenega urbanskega 
tekmeca, kakor sta na drugih dveh straneh Šentvid in Beljak. Zato 
se je Celovec od 1. 1880, ko je štel 18.747 ljudi, do 1. 1934. povečal 
samo na 30.605 prebivalcev, t. j. za 58.5°/». Celo ako vzamemo v po-
štev tudi urbanizirano okolico, se je (Veliki) Celovec povečal od 
20.834 v 1. 1880 le na 42.650, t. j. za 105°/o, kar pomeni slabšo rast 
nego v Šentvidu in Beljaku. 

Prometnogeografski položaj vseh treh za vodilno vlogo v 
Celovški kotlini tekmujočih mest Celovca, Šentvida in Beljaka se 
nam silno nazorno zrcali iz razvoja železniškega omrežja. Prva 
proga, s katero je železniško omrežje doseglo Celovško kotlino, je 
bila železnica od Maribora, kjer se je odcepila od glavne »južne« 
železniške črte, po Dravski dolini in mimo mežiških Prevalj ter 
Pliberka do Celovca (v letu 1863). Dejstvo, da je prva železna ce-
sta, s katero se je Celovška kotlina zvezala z zunanjim svetom, 
bila ravno proga po Dravski dolini navzdol, nam priča, da ima po 
prirodi nakazane, najlažje in najbližje zveze — proti vzhodu, v ob-
močju štajerskega dela Slovenije, ne pa morda preko slabo oblju-
denih Osrednjih Alp proti severu. V letu 1864. je bila železnica 
podaljšana od Celovca do Beljaka. Skozi zgornjo Dravsko dolino 
se je železnica daljšala bolj počasi ter je dosegla Franzensfeste šele 
1. 1871. S tem je nakazano, kam dejansko po prirodi gravitira Ce-
lovška kotlina. 

Kot druga proga je prišla na vrsto moderna preoblika stare 
»poševne poti«. Do 1. 1868. so zgradili železnico od St. Michaela 
mimo Neumarkta na Šentvid ter dalje ob Osojskem jezeru na 
Beljak, odkoder je šla na Trbiž, pa se z enim krakom zvezala na 
Ljubljano, z drugim pa v letu 1879. skozi Kanalskj dolino na Pon-
tabelj, odkoder je že obstojala železnica skozi Železno dolino na 
Videm (Udine) in dalje. Velika poševna železnica se Celovca ni 
dotaknila, pač pa starega glavnega mesta Šentvida ter Beljaka, ki 
je postal takoj zelo pomembno železniško križišče. Treba je bilo 
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posebne krajevne železnice (v 1. 1869), vodeče od Šentvida čez 
Gosposvetsko polje na Celovec, da se je deželno glavno mesto 
posredno priključilo na »poševno« železnico. 

Končno je prišla še tretja velika železna cesta skozi Celovško 
kotlino, in sicer transverzalna proga tursko-karavanške železnice, 
ki naj bi Srednjo Evropo skozi Vzhodne Alpe vezala na jug, pred 
vsem s Trstom. Ta železnica, dodelana 1905—1908, je stekla čez 
zahodni del Celovške kotline, in sicer skozi Beljak in mimo Ba-
škega jezera ter ob zgornjem Rožu na Podroščico ter skozi Kara-
vanke na Jesenice itd. Ojačila in utrdila je prometnogeografsko in 
s tem trgovsko vodilno vlogo Beljaka, ki je postal na ta način kri-
žišče kar treh velikih daljnovodnih železniških prog ter pošiljal v 
šest smeri vlake na daljavo, postal pa razen tega še izhodišče lo-
kalne proge v Ziljsko dolino, dasi se ta odcepi šele Podkloštrom. 
Tudi turska železnica je pustila Celovec ob strani, a da ustvarijo 
nanjo posreden priključek, so zgradili v 1. 1906. posebno železnico 
iz Celovca skozi Žihpolje in skozi Rož do Podroščice. Tako gospo-
svetska proga kakor železnica skozi Žihpolje in Rož imata dejan-
sko lokalni značaj; le iz sekundarnih razlogov, v prvi vrsti radi 
tujskega prometa, so skozi Celovec napeljali tudi daljnovozne 
zveze bodisi preko Šentvida kakor na Podroščico. 

Iz vsega tega sledi popolnoma določno, da je Beljak naj-
močnejše železniško križišče na Koroškem. Nadalje izhaja iz tega, 
da je Celovec dejansko v trgovskem in sploh gospodarskem po-
gledu glavno mesto samo za spodnji del dežele. Tako moremo tudi 
docela razumeti trditev F. Lexa, ki pravi: ». . . k a n n . . . Klagenfurt 
als die natürliche Haupstadt Kärntens, mindestens aber Unter-
kärntens, angesprochen werden«.12 Tu izraženi pridržek, da je Ce-
lovec prirodno glavno mesto vsaj spodnje Koroške, je zelo umesten 
in z zgornjim tehtno utemeljen. Severna Koroška, osobito porečje 
Krke, ima svoje prirodno in zgodovinsko središče v Šentvidu, ki je 
ohranil tudi po letu 1518, ko je izgubil vlogo deželnega glavnega 
mesta, funkcije zelo krepkega pokrajinskega gospodarskega sre-
dišča, o čemer priča med drugim tudi krepko povečanje števila 
mestnega prebivalstva. Celovec je ostal vodilno mesto za osredje 
Celovške kotline ter za prostrani Podjunski predel, bodi južno kot 
severno od Drave. V tem predelu Celovške kotline, ki je ohranil v 
glavnem slovensko prebivalstvo, ni nobenega večjega mesta, ki bi 

12 Dr. Franz Lex, Die Landeshauptstadt Klagenfurt. Naturgeschichtliches 
aus dem Abstimmungsgebiet. Sonderheft der Carinthia II. Klagenfurt 1930, 
str. 23. 
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Šentvidu ali Beljaku slično, izvrševalo vlogo pokrajinskega urban-
skega središča. Tu so marveč samo mala mesteca Velikovec, Pliberk 
ter Borovlje, ki morejo biti seveda samo krajevna tržišča za bliž-
njo kmetsko okolico, med tem ko vrši funkcijo vodilnega pokra-
jinskega gospodarskega središča Celovec. Slovenski del Celovške 
kotline je tedaj tudi po notranji strukturi povezan z deželnim glav-
nim mestom, ki ima z Rožem in Podj unskim predelom naj živah-
nejše vsakdanje gospodarske zveze. Nemara je prav s temi tesnimi 
vezmi v genetični zvezi dejstvo, da je ves južni, vzhodni ter osred-
nji del Celovške kotline do Gospesvete ohranil slovensko prebi-
valstvo tja do najnovejše dobe, pa da je imel celo Celovec sam 
še v sredo prejšnjega stoletja slovensko večino.13 

Celovška kotlina ima trikotno obliko, kar se v geografskih 
opisih često naglaša. V zahodnem oglu kotline stoji Beljak v pro-
metnogeografsko izvrstni legi. Ob severnem oglu stoji Šentvid, ki 
pomeni dobrodošlo sredotežno postojanko za porečje zgornje in 
srednje Krke. Vzhodni ogel nima svojega večjega tržnega središča, 
marveč je nadomestilo zanj v Celovcu, ki je odmaknjen v geome-
trično središče celotne kotline. Interesantno je, da je v antiki tudi 
vzhodni ogel imel svoje vodilno tržno naselje, to je bila Juenna, 
postavljena ob južni rob Podjunske ravnine, kjer se v bližini raz-
hajajo poti čez Mežiško dolino proti Savinji in Dravskemu polju, 
v Labotsko dolino pa čez Železno Kapljo k Ljubljanski kotlini. 
Virunum v severnem delu Gosposvetskega polja je bil tako rekoč 
predhodnik današnjega Šentvida, med tem ko je Beljak prevzel 
dediščino po antiškem vodilnem naselju Santicum. Samo Podjunski 
predel se potemtakem ni držal stare dediščine, marveč se je moral 
zadovoljiti s Celovcem, dasi je bi postavljen v sredino kotline. Da 
je Celovec ohranil prevladujočo urbansko vlogo tudi za Podjunski 
predel, se razvidi že po dejstvu, da se v njem ni razvilo nobeno 
znatnejše mesto. Dekoncentracija pa je pustila svoje sledove tudi 
v prometni geografiji: Izhodišče stranskih železnic za Labotsko in 
Mislinjsko dolino se je preložilo v bližnji oroplastično ugodno ležeči 
Dravograd, a ozkotirno železnico po Belski dolino do Železne Kaple 
so zgradili od neznatne postaje v Sinči vesi. 

Celovec spada tedaj po svoji celotni funkciji v predel slo-
venske Koroške, katere jedro leži v Podjuni, v Rožu ter v osredju 
Celovške kotline. 

13 Bogo Grafenauer, Narodnostni razvoj na Koroškem od srede 19. sto-
letja do danes. Koroški zbornik, str. 117—248, na straneh 132, 150 itd. 
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Očitno je, da težijo k Šentvidu razen severnega dela Celovške 
kotline tudi gorske doline srednje severne Koroške, ki se odpirajo 
k srednji Krki s Krčico, zgornjo Krko in Metnico kot največjimi. 
Po ločitvi Slovenske Koroške more Šentvid brez krize prevzeti 
vodilno mestno-upravno ter gospodarsko vodilno funkcijo, za kar 
je po celotni legi, po dosedanji gospodarski vlogi ter po dosedanji 
populacijski rasti popolnoma dorastel. Tudi prometno železniško 
in cestno omrežje je že v sedanjem stanju izvrstna osnova za 
takšno vlogo. 

V zgornjem koroškem Podravju je izrazito mestno središče v 
mestu Špitalu. Globoko je utemeljeno v prirodi reliefa, da je prav 
tu nastalo vodilno mesto v zgornjem koroškem Podravju. Ni sicer 
s tem rečeno, da bi moralo vodilno mesto stati vedno prav na tem 
mestu, kjer stoji danes Spittal. Mislimo marveč Lurnsko polje v 
celoti, saj je bilo v ilirski in keltski dobi ter v rimski antiki vodilno 
mestno naselje v Teurniji. Bližine tega se je držalo staro srednje-
veško vodilno naselje Šentpeter v Lesu, ki je bržkone kraj nastan-
ka slovenskih brižinskih rokopisnih spomenikov.14 

Kasneje se je vodilno mestno naselje primaknilo na ustje 
reke Lieser, odkoder je držala proti severu v zgornje Pomurje cesta 
čez visoki preval Katschberg. Lurnsko polje s Spittalom je prirodno 
stičišče gorskih dolin v soglasju z veliko sovodnijo. Tu se v Dravo, 
ki dela svoje drugo veliko, genetično zelo interesantno koleno, izteka 
od SZ Maina, pritekajoča izpod Velikega Kleka, pa Liesera z Malto, 
pritekajoča izpod prevala Katschberg, pa še kotlina Millstattskega 
jezera se odpira semkaj s svojim neobsežnim povod jem. Spittal je 
tedaj izvrstno postavljeno mesto za gospodarsko središče vsega 
zgornjega koroškega Podravja. Tudi prometne vezave ga usposab-
ljajo za takšno vlogo. Saj so tod skozi zgradili tursko železnico, ki 
drži ob Maini navzgor pa skozi veliki turski predor v dolino Salice. 
Vrh tega so med drugo svetovno vojno začeli graditi dolgi cestni 
predor skozi gorovje pod Katschenbergom. Mogoče bo tedaj po 
veliki železnici in tudi po cesti občevati iz zgornjega koroškega 
Podravja s sosednimi severnimi avstrijskimi pokrajinami. Spittal 
pa more stopnjevati svojo regionalno vodilno upravno in gospo-
darsko vlogo, pa naravnati nase tudi nekdaj tirolsko zgornje Po-
dravje kakor tudi najvišji del Ziljske doline, ki je z lahkoto dosto-
pen iz Dravske doline od Zg. Dravograda na Kočane in od Grei-
fenburga skozi Višprije na Šmohor. Saj je že v dosedanjem Spittal 

14 Dr. Milko Kos, Slovenska naselitev na Koroškem. Geogr. vestnik VIII. 
1932, str. 131. — Milko Kos, Slovenska naselitev na Koroškem. Koroški zbornik, 
str. 43—75. 
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dobro napredoval in dosegel z najbližjo okolico v 1. 1934 4899 pre-
bivalcev. Gorske doline, ki težijo po svoji legi na Lurnsko polje, 
so usmerjene nujno k Spittalu, ki more postati središče docela sa-
mostojne pokrajine zgornjega Podravja ter se z njo vred navezati 
neposredno na severnejše avstrijske pokrajine preko turskih pre-
dorov. Takšnih povezav smo imeli v preteklosti in jih imamo še 
danes obilo v avstrijskih Vzhodnih Alpah, bodisi na starem Ti-
rolskem, kakor na vzhodu, kjer pripada zgornje Pomurje in povirje 
Aniže k Salzburški. 

Beljak smo v marsičem že karakterizirali v zvezi z obravnava-
njem Celovca. Skozi Beljak že dolgo teče narodna meja med Slo-
venci in Nemci; skozi stoletja so se južno in vzhodno ter severno-
vzhodno od Beljaka začenjale slovenske, zapadno in severnoza-
padno pa nemške vasi. In v Beljaku samem so se mešali slovenski 
in nemški doseljenci, o čemer so pričala nešteta imena trgovin, 
delavcev, obrtnikov in intelektualcev, priimki neštetih Beljačanov. 
Znanje slovenskega jezika je bilo med beljaškimi meščani zelo 
razširjeno. In Beljak je zares opravljal funkcijo gospodarskega, 
kulturnega in upravnega središča za široko okolico, in sicer za slo-
vensko in za nemško področje. Od slovenske okolice gravitira po 
svoji legi na Beljak spodnja Ziljska dolina, ki je gosto naseljena 
in gospodarsko zelo razgibana, pokrajina Baškega jezera ter do 
neke mere še Zvrhnji Rož in Dravska dolina okrog Vernberga. Od 
neposredne nemške okolice je Dravska dolina nad Beljakom ter 
severna okolica, nekdanja slovenska pokrajina Trebinje z Osojskim 
jezerom. Očitno je, da je slovenska okolica obsežnejša in gosteje 
obljudena ter gospodarsko pomembnejša, a tudi da je neposredna 
urbanizirana okolica na nemški severni strani ekonomsko zelo na-
predovala. Hidrocentrale dobavljajo mestu električno energijo tako 
iz slovenske okolice, iz Ziljske doline, kakor iz nemške okolice na 
severu, od hidrocentrale pri Arriach. Po slovenski zemlji teko že-
leznice iz Beljaka: na Celovec in dalje ob Dravi k Mariboru, potem 
proga mimo Baškega jezera na Podroščico ter dalje skozi predor 
na Jesenice, tretja proga skozi Brnico in Podklošter na Trbiž itd.; 
k tem trem daljnovodnim železnicam moramo prišteti še lokalno 
progo iz Beljaka skozi Podklošter na Šmohor, s podaljškom do Ko-
čan. V nemške pokrajine pa držijo daljnovodne železnice ob Osoj-
skem jezeru na Šentvid in dalje proti Leobnu, Brucku itd., ob Dravi 
navzgor na Innichen itd., pa tretja tudi ob Dravi navzgor, a skozi 
Spittai in skozi turski predor proti severu. Tak je prometni položaj 
Beljaka. 
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Treba je podčrtati, da je nastopila jugoslovanska delegacija 
objektivno, pravično in docela v duhu resnične demokracije ter v 
težnji po mirnem sožitju med narodi, ko je predlagala, kako naj se 
potegne meja v beljaškem področju. Beljak je stal skozi dolga 
stoletja na narodni meji, je opravljal in še opravlja funkcijo ur-
banskega središča tako za slovensko kot za nemško okolico. Ta 
vloga naj ostane Beljaku tudi za bodoče, tudi po ločitvi Slovenske 
Koroške. Meja naj se tu potegne na Dravi, tako da se mesto razdeli 
na slovenski del na južni strani Drave, pa na avstrijski del na 
severni strani reke. S tem se ohranijo avstrijskemu delu Beljaka 
vse prometne funkcije, ki jih opravlja za nemško okolico, saj se 
tudi severni kolodvor nahaja onstran Drave. A prav tako ostanejo 
slovenskemu Beljaku poglavitne prometne vloge, ki jih opravlja za 
slovensko okolico. Nekaj malega, kar bi se s to ločitvijo pretrgalo 
v železniških zvezah ali v cestni mreži, se more brez večjih težav 
dopolniti. Obe mestni polovici bosta mogli vsaka zase vršiti svojo 
urbansko funkcijo, saj je razmejitev na Dravi enostavna. Spominja 
nas na podobne primere v sodobnosti, kjer opravlja dvojno pro-
metno vlogo na primer Basel na meji med Švico, Nemčijo ter Fran-
cijo, pa podobno Bohumin in Tešin na češkoslovaško-poljski meji, 
pa mnoga mesta na meji med Kanado in USA. Poudariti pa je treba, 
da bo delitev Beljaka po prirodnem in prometno-geografskem po-
ložaju, po reliefu obmestja ter okoliške pokrajine, izvršljiva, med 
tem ko je položaj Gorice za delitev docela neprikladen, po reliefu, 
po drugače izoblikovani okolici, pa po bistveno drugačni razmejitvi 
med slovensko okolico ter furlanskim področjem, ki dejansko tam-
kaj niti ne sega v neposredno okolico mesta. Z delitvijo Beljaka 
ostanejo železniške zveze med severnim delom Celovške kotline 
ter porečjem Krke na eni strani in zgornjim Podravjem na drugi 
strani neprekinjene ter brez motnje. Podobno ostane v polni ve-
ljavnosti prometno omrežje za slovenski del Koroške. Dravska do-
lina je v soseski Beljaka tako široka, tako prostorna, da mora nu-
diti brez ovir osnovo za razmejitev, ki bo potekala v območju 
Beljaka in še nekoliko navzgor od mesta po reki. Za gospodarski, 
za celotni urbanski razmah obeh delov, avstrijskega ter slovenskega-
jugoslovanskega mesta Beljaka ostane v ravnini, v veliki beljaški 
sovodnji, dovolj prostora. Beljak bo mogel tudi poslej vršiti svojo 
vlogo velikega prometnega križpotja mednarodnega značaja. 

Končno nam preostane še manjša regionalna enota Labotske 
doline, ki je izrazito individualizirana, pa hkrati močno izolirana 
pokrajina, z ostalo Koroško daleč najmanj povezana. Obdana na. 



26 ANTON MELIK: 

zahodni in na vzhodni strani z visokim, dolgim, malo razgibanim 
gorovjem, Svinjo planino ter Golico, je bila Labotska dolina od 
nekdaj močno navezana nase. Z zunanjim svetom je povezana 
proti severu skozi Mursko dolino, proti jugu skozi Dravsko dolino 
preko Labota, a vrh tega s stranskim prehodom čez nizki preval 
v Gradniškem hribovju na Urebinj in Velikovec. Ta prehod bi jo 
najbolj vezal na Celovško kotlino, toda še do danes ni našel 
izraza v neposredni železniški zvezi, znamenje, kako sc mora ven-
darle boriti s prirodnimi težavami. Železnica jo veže še vedno samo 
na Zeltweg, pa na Dravograd na jugoslovanskem ozemlju. Labot-
sko dolino je tedaj mogoče priključiti v severni ali v južni smeri, a 
ob ločitvi Slovenske Koroške bo imela dober priključek na mestna 
središča v Murski dolini, kamor je po železnici komaj kaj dlje, ko 
v ovinku na Celovec. Docela je razumljivo, da so se mogla v La-
botski dolini razviti znatnejša krajevna središča, v severnem delu 
St. Leonhard, a v južnem Šentandraž, najbolj pa Volšperk, ki šteje 
v vsej docela urbanizirani mestni občini 6165 ljudi. S svojimi pre-
mogovniki nudi dobro osnovo tudi za bodočo rast gospodarskega 
središča celotne Labotske doline, za kar ga usposablja tudi lega v 
osredju. 

Celovec, Beljak, Šentvid, Volšperk in Špital, to so urbanska 
središča petih glavnih pokrajinskih enot Koroške dežele. 

4 

Slovenska Koroška zavzema znaten del južnovzhodnih Alp. 
Z njo predstavljajo Slovenske Alpe veliko skupino na južno-
vzhodnem oglu Alpskega gorovja, skupino z mnogimi zelo zanimi-
vimi geološko-petrografskimi, tektonskimi in geomorfološkimi po-
sebnostmi. Prehod v Dinarsko gorovje se izvrši sicer ob Julijskih 
Alpah, toda marsikatera poteza dinarske zgradbe prihaja do ve-
ljave tudi v notranji strukturi in v vnanjem • licu južnovzhodnih 
Alp širšega obsega, tudi v Slovenski Koroški. Malenska dolina z 
Dravsko dolino nad Beljakom, podolje Trebinjsko, Labotska do-
lina, zaokret v smeri Karavank v področju Stolove skupine, vse to 
so po mnenju geologov tektonski elementi dinarskega značaja v 
zgradbi vzhodnih Alp (prim, dela Fr. Kossmata). Vodni odtok iz 
Slovenske Koroške je še ves brez izjeme usmerjen proti vzhodu, k 
vzhodnemu robu Alp, v zapadno robno področje Panonske kotline, 
ki je zelo samosvoja enota, vsa v območju Jugoslavije. V mlajšem 
tercijaru so v Slovensko Koroško, v Celovško kotlino, še segali 
dolgi, pa ozki zalivi panonskega morja ter zapustili tu svoje used-
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line, pa dediščino v obliki proti vzhodu usmerjenega vodnega 
omrežja reke Drave. V diluvijalni poledenitvi je bila Koroška do-
cela alpska, saj je vso Celovško kotlino še prekril dravski ledenik, 
pa zapustil posredno brez števila jezer, jezerc, barij in mokrin. V 
podnebnem pogledu ima Slovenska Koroška z ostalo Celovško kot-
lino vred močne samosvoje poteze z izredno močnim toplinskim 
obratom, ki pa je, kakor je ugotovljeno, svojstven na splošno vsem 
zaprtim pokrajinam, torej tudi dinarskim in ostalim balkanskim 
kotlinam. Toda tudi na Koroškem imamo v podnebju še tipične 
južnjaške poteze, posebno z močnim deležem jesenske moče, pa s 
pogostim in zelo jakim vetrom od juga, katerega slovensko ime se 
je razširilo tudi med nemškim prebivalstvom v obliki jauk. Tudi v 
rastju so že močne poteze, izvirajoče od juga, kakor tudi v kul-
turni gospodarski strukturi z večjim deležem koruze itd. Prvi vino-
gradi, ki zadenemo nanje ob prehodu čez Alpe od S proti J, so na 
južnem robu Podjune, v okolici Žitare vesi. 

In prve obsežne plane ploskve, na katere zadenemo, ko pre-
koračimo Alpe v vsem področju vzhodno od Rena in Adiže, je Ce-
lovška kotlina v Slovenski Koroški. Obsežne ravnine, prostrane, z 
nizkimi goricami posejane ravnote, vse to nas že spominja na 
široke kotline slovenske zemlje, kakršnih v ostalih Vzhodnih 
Alpah nimamo. Zato zadenemo v Slovenski Koroški že na prevla-
dujoči delež sklenjenih kmetskih naselij, gručastih vasi znatne 
velikosti, med tem ko v ostalih Vzhodnih Alpah najbolj prevla-
duje samotna kmetija. Med tem ko je v ostali Koroški z večino 
Vzhodnih Alp vred v prevladi živinoreja s pastirskim planinskim 
gospodarstvom, je v Slovenski Koroški v prevladi poljedelstvo, 
dasi je seveda tudi živinoreja zelo močna. Vsekakor pa nas pre-
vlada širokih nasutih ravnin, prostranih polj ter poljedelskega go-
spodarstva močno spominja na ostalo Slovenijo, v razliko od gor-
skega področja v ostalih Vzhodnih Alpah. 

In kmetska naselja v tipih hiš ter kmetskih domov predstav-
ljajo prehod v ostalo Slovenijo. Slovenski alpski dom, kakor ga 
vidimo na Gorenjskem ob Snežnikih, prevladuje v istih bistvenih 
potezah v Zvrhnjem Rožu ter v Ziljski dolini, različen od mnogo 
večjega tipično alpskega doma dalje na Z in S v ostalih Vzhodnih 
Alpah. V osrednjem in vzhodnem delu Slovenske Koroške pa vi-
dimo osrednjo slovensko hišo, ki prehaja na vzhodu v pohorski tip. 
Proti vzhodu vidimo isti obsežni, iz obilice gospodarskih poslopij, 
ponekod celo iz več hiš sestoječi mogočni kmetski dom, kakor za-
devamo nanj v vzhodnih Karavankah in vzhodnih Savinjskih Al-
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pah. Saj se proti vzhodu uveljavlja tudi prehajanje v močno ude-
ležbo samotnih, raztresenih ali celo razloženih kmetij, ki jo more-
mo opazovati tudi v Pohorskem Podravju. In kozolec, tipično slo-
venski kozolec, ta sega še v Slovensko Koroško prav na široko ter 
ima zastopane tu še vse tipične oblike. Njega razprostranjenost se 
zelo približa narodni meji, le proti zapadu sega v Karnskih Alpah 
ter ob Dravi še preko nje dokaj daleč na zapad, nemara po sledeh 
stare slovenske poseljenosti. (Prim. Melik, Kozolec na Slovenskem, 
karta v prilogi.) Skratka, — če pridemo od severne strani na Ko-
roško, nam južnaške poteze v prirodi in nam sorodne poteze v 
naseljih, v domu, pričajo, da prehajamo na Slovensko, o čemer 
nam zgovorno pripovedujejo narodne pesmi v melodiji in besedah, 
pa šege in narodni običaji z rajem pod lipo v Zilji itd. 

Ob tej zvezi naj se podčrta, kako so v času borbe za Sloven-
sko Koroško z nemške avstrijske strani zamolčavali, da je cela 
Koroška dežela na severni strani še mnogo bolj obdana z gorovji, 
nego na jugu, in sicer z višjimi, širšimi ter težje prehodnimi go-
rovji. Zložen je prelaz, ki drži pri Neumarktu v nadmorski višini 
826 m iz Celovške kotline v Mursko dolino. Nekoliko vzhodneje 
od njega pri Obdachu drži 945 m visoko preval iz Labotske v Mur-
sko dolino. Toda Katschberg z višino 1641 m ter Turracher Höhe 
1763 m sta pozimi neuporabna, a vrh tega za Celovško kotlino 
skoro brez pomena, podobno kot prehod čez Pack, ki prevaja iz 
Labotske doline proti Gradcu 1115 m visoko. Ali — zadaj za temi 
prevali je še širok pas Centralnih in Severnih apneniških Alp, ki 
prehode preko njih posredujejo še drugi prelazi in predori. — Toda 
na južno stran, skozi Karavanke, ki so jih tako po krivem skušali 
razkričati kot neprehodno mejno pogorje, držijo štirje prelazi, in 
sicer čez Jezerski vrh 1216 m, Ljubelj 1370 m (med okupacijo je 
cestni prehod preložen v predor v nadmorski višini okrog 1035 m), 
Korenski preval 1071 m ter cesta po dolini ob Ziljici na Trbiž. A 
pri tem so Karavanke zelo ozko pogorje, prehod čez pravi gorski 
greben je zelo kratek. Toda vrh tega držita v slovensko štajersko 
Podravje še dva zložna prehoda, prvi ob Dravi navzdol ter drugi 
čez neznatno višino 545 m med Pliberkom in Homcem, na Mežiško 
dolino; tega je porabila najstarejša koroška železnica, ki je nave-
zala Celovško kotlino na Maribor. Torej kar šest zložnih cestnih 
prehodov v slovensko področje na jugu in vzhodu. Kaj pomeni 
takšna prometna povezanost za gospodarstvo, leži na dlani. V mo-
derni dobi so se k železniškim zvezam, ki se v izdatni meri nasla-
njajo na predore, pridružili še cestni predori. Kratki ljubeljski pre-
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dor je že omenjen. V dobi, ko je stal hitlerjevski nemški imperia-
lizem na višku svoje moči, 1940—1942, so začeli graditi veliki 4.6 km 
dolgi cestni predor pod Katschbergom v nadmorski višini okrog 
1200 m. Značaj in namen tega cestnega predora najbolj osvetljuje 
označba, da je zamišljen ter tehniško projektiran tako, da bi mogli 
skozenj v eni uri poslati 2500 motornih vozil. Popolnoma določno 
se razvidi iz tega, da je imel ta predor vršiti invazijske naloge za 
imperialistična nemška prodiranja proti jugovzhodu in da je bila 
Celovški kotlini odmerjena osrednja vpadna vloga. Do leta 1946 
so izgotovili 1500 m tunelske dolžine.15 Vsa ta dejstva nam šele 
pravilno osvetljujejo prometnogeografsko lego Koroške dežele v 
celem in Celovške kotline posebej. 

V gospodarstvu se bo Slovenska Koroška z lahkoto in s pri-
dom naslonila na ostalo Slovenijo, na Jugoslavijo. Za industrijali-
zacijo bodo v Jugoslaviji načrtnega gospodarstva brez primere 
boljši pogoji za Slovensko Koroško, nego za Nemško Koroško v 
Avstriji. Saj so bile že dosedaj težave za industrijo na Koroškem, 
zakaj široke, malo obljudene osrednje Alpe so ločile deželo ob 
Dravi od glavnih, gosteje obljudenih in krepke je v gospodarstvu 
razvitih dežel v severnem in vzhodnem delu Avstrije; dovoz siro-
vin in odvoz izdelkov industrije je bil predrag,16 pa se zato Koroška 
ni kaj prida industrijalizirala. Slovenska Koroška ima brez primere 
ugodnejši položaj. V svobodni Sloveniji ima neposredno v bližini 
priključek na pogonsko gorivo, na energetske vire, na sirovine in 
na široke možnosti konsuma, oddaje izdelkov. Dravska dolina 
predstavlja od izpod Velikovca do Maribora eno samo neprekinje-
no vrsto imenitnih možnosti za hidrocentrale z izvrstnim vodnim 
režimom, ki se ustrezno vjema s kolebanjem vodnega stanja na 
ostalih rekah Slovenije. Koroška sama nima kaj prida premogovnih 
zalog, zato so za njeno industrijo zelo pomembna premogovna 
področja v Trboveljskem revirju in drugi premogovniki na Sloven-
skem. Vrh tega nam pričenjajoče pridobivanje nafte okrog Lendave 
še stopnjuje osnove za možnosti industrijalizacije. Končno ima 
Slovenska Koroška s priključkom na Jugoslavijo neposreden do-
stop na morje v lastni državi, že sedaj na Reki, a kasneje, prej ali 
slej, v Trstu. To je vsekakor najbližji dostop zanjo za odvoz lesa, 
kolikor ga bo šlo neposredno na tuje. Od morja morejo prihajati 
sirovine, postavimo, rude, za industrije, kakor je nekdaj prihajala 

15 Karl Sedelmaier, Kraftwagenstrasse durch den Katschbergtunnel. Mit-
teilungen d. Geogr. Ges. Wien. Bd. 89, H. 1—6, str. 62. Wien 1946. 

18 M. Straka, Die Verkehrsgebundenheit der Kärntner Wirtschaft mit 
der Umwelt. Graz 1934, str. 129, 132, 136, 142 itd. 
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železna ruda iz Skednja v Trstu za Jesenice in z njimi povezano 
Bistrico v Rožu. 

Slovenska Koroška bo mogla, povezana z vso Jugoslavijo, 
svojo poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo smotrno izpopolniti 
z bogato proizvodnjo Jugoslavije. Načrtno gospodarstvo izločuje 
načelo konkurence, pa po preudarjenem načrtu razporedi proiz-
vodnjo. Za Slovensko Koroško s silnim deležem gozda, močnim 
poljedelstvom na nasutih ravninah, znatno živinorejo, naslonjeno 
na številne mokrine v ravninskih področjih, a tudi na planine, po-
sebno obsežne in bogate v Ziljskih ter Karnskih Alpah, pa s krep-
kim sadjarstvom, bodo v sklopu svobodne Slovenije prav lepe na-
črtne gospodarske možnosti v smeri racionalne specializacije. 

Ogromno bo pridobila Slovenska Koroška v tujskem prometu 
s priključkom na Jugoslavijo. S tem, da se meja odmakne od Kam-
niških Alp ter Karavank, se bodo šele odprle možnosti za turistiški 
poset teh lepih, lahko dostopnih in prekrasno razglednih visokih 
gora. In koroška jezera, katerih velika večina leži na slovenski ko-
roški zemlji, bodo znova zaživela, ko bodo privabljala vsako leto 
na tisoče in tisoče počitka in odmora željnih in potrebnih delovnih 
ljudi nove Jugoslavije. Saj se je treba vživete v dejstvo, da je sta-
rega tujskega prometa, ki so ga bili deležni samo v kapitalu močni 
ljudje, konec. Severna stran Jugoslavije, ki je najbolj industrijali-
zirana in ki ima že sedaj največ mest ter industrijskih središč, bo 
še dolgo, če ne vedno, najbolj potrebovala v bližini primernih kli-
matičnih zdravilišč, letovišč in jezerskih kopališč. Slovenska Ko-
roška jih ima v obilici, vsa lahko dostopna; za delovne ljudi se-
verne Jugoslavije bodo najbolj privlačna, ker so najbližja. 

Vsa ta mnogostranska povezava bo lahka, ker so osnove 
zanjo dane v dobrih prometnih možnostih. 2e sedaj je Slovenska 
Koroška z ostalo Slovenijo zvezana s tremi dobrimi železnicami; 
ob Dravi in skozi Mežiško dolino, iz Roža skozi karavanški predor 
na Jesenice, pa iz Zilje skozi Trbiž v Dolino ob zgornji Savi. Ne-
mara bo kazalo Podjuno zvezati še neposredno mimo Železne 
Kaple na Ljubljano in Celje. Cestne zveze so že sedaj goste in 
dobre, izpopolniti jih bo treba le še na Celje. 

Slovenska Koroška je sestavni del Slovenije. Po narodnost-
nem načelu se pripadnost k Sloveniji in k Jugoslaviji ne da ospo-
ravati. Priključitev more zadrževati samo imperialistična politika, 
ki ne računa z modernim razvojem; ta pa stremi k popolni osvobo-
ditvi narodov, velikih in majhnih. To je znanstveno, ne le politično 
načelo, to je jasno opredeljena pot mednarodnega razvoja. 
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Словенскал Каринтин 

(Краткое содержание.) 

Основанием гогославским желанием o присоединенни Словенско0 Каринтии 
к народнои республики Словенин н одновременно к. НЗгославии служит то, что 
Словенскал Каринтил лвллетсл сгарои словенскои землеи, в котороИ славенское 
население еш;е до сих nop сосгавллет болБшинство. Вполне доказано, что в самом 
пачале среднего века словенцм населлли почти ВСКЈ половину Восточнмх АЛБП, 
все к>го-восгочное пространство да истоков ДравБЈ и Мурв! Благодарл немецкоЛ 
феодалвнои и аграрнои колонизации, германизацил раснроотраниласг. на .болвшун» 
частв словенских ВОСТОЧНБГХ АЛБП ДО самого конца среднего века, когда прекра-
тилсл приток колонистов; народное сопротивление словенцев получило возмож-
ПОСТБ оперетсл на более удобнук» территориго, ко.тороА лвллласБ холмисгал об-
лаотБ в ЗИЛБСКОИ долине и в Целовсков котловине. 

Таким образом здесБ установиласБ словенскал народнал граница в 15 веке, 
Еоторан оставаласБ в течении почги плти столети0 на STOË ЛИНИИ проходл через 
Шмохор (Hermagor) в ЗИЛБИ, через Добрач и через Белвлк (Villaich) на Осоиские 
ТурБГ̂  a загем через возввишенности и болота около Можберга, Тигрч и около 
Госпн! Свете (Maria Saial) на КЈЖНБШ конед BHCOKOÜ СБИНБИ (Sauailpe), a после 
через Граднишвук) грулпу гор и через нижнкго Лаботницу (Lavant) на ГОЖНБГК 
конец Голице (Koralpe), переходл на территорик) прежднеД облаоги Штирии. Ha 
тои же линии ее находим в середине XIX. столетил, как o гом свидегелБствушгг 
многочисленнн|е совремешше записи и згнографические картм (как например 
Koroški zbornik, Ljubljana) 1046). ВолБшал частБ ЦеловскоИ котловинн и всл 
ЗИЛБЛ сохранила словенское население непрерн|вно в течении 1400 лет. 

ТОЛБКО с переходом в капиталисгическии период, во BTopoË половине XIX. 
столетил ОПЛТБ началасв в Словенско0 Каринтии германизацил; нри чем главнБЕм 
орудием онемечиванил нвлллсл австрииско-немецкиД капигал, феодалБно аграр-
HBie владенил и шовинизм некецко-австрHÔCKOË мелков буржуазжи. 

Несмотрл на потери в раноне народнои границБ! в особенности к северу от 
Целовца и в городах, всеж Словенскал Каринтил e me до сих nop имеет в болБ-
шинстве словенское население. O том свидегелБствугот нам старш австривские 
народно-стагистические даннБИе. 

В отиошении плебисцита 1920 года ГОгославил не может признатБ за ним 
решакицего значенил, так как в нем не ввцражена настолгцал народнал волл, a 
ЛИШБ ГОЛБКО деАствил германизации, которал под огромнвим зкономическим и со-
циалБНБШ давлением немецко-австрииского капиталисгического порлдка дикто-
вала свок» волго главнвИм образом в Каринтии. Ј1ИШБ ГОЛБКО вполне освобожден-
ное население Словенскои Каринтии будег в оостолнии вБВразитБ свокл насголвдун) 
народнуго волго, свое народное решение, кав зто бвшо ввцражено в часБГ второ0 
MHPOBOS BOËHBI когда каринтииские словендвц приооедин^члисв К словенским пар-
тизанам, встав в рлдвг гагославских военнвцх формаци^ борвбБИ прогив нацистично 
немецкоА тирании. 

2 
Сопротивление в охношенииј освобожденил СловенскоД Каринтии немедкие 

ШОВИНИСГБ( оправдБ1вали необходимоствк» »неделимости« Каринтии. 
Ha самом же деле згот взгллд не может вввдержатв сервезно^ критики. 

Стремление к так назБШемБГм »природнБ1М« границам, в болБшшстве случаев 
NO горам и рекам, на самом деле лвллетсл ЛИШБ вкражением феодалБного и капи-
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талистического зкспанзивизма и также и империализма, которБгК ивдет такик 
границ на котормх бншо бм возможно легче организоватБ военно стратегическое 
закреппение присвоеншж герритории. 

Населени1е само no себе миролгабиво и трудолк>биво и в таких случалх не 
нужно каких либо сгратегических гранид, чго фактически означает »природнвге« 
границвљ BOT потому то мм и видим, что редко когда такие »природнне« границБЦ 
разделлгаг народн a тем более целБИе государства. КарпатН! ни в каком случае 
не лвллготсл iwucoft либо народнои гралидеИ так как co всех сторон через них пере-
двигаготсл народм. Стремление народнои демократии идет за тем, чтобБ! свобод-
HHie народм организоватБ в самостолтелБнне гооударства с народншш границами 
ОТШОДБ не в »природнБИх« т. е. страгегических границах. Вот потому то и К)го-
славил требует, чтобн народнал гранИца Словенскои Каринтии стала государ-
ственнои границеА Словении и одновременно и К)гославии. Перенесение госу-
дарственнои границБГ на народнуго границу Словенскои Каринтии не вБИзвало бБ1 
никаких болБших загрудненн0, чем зто требуетсл при| установлении вслкои новои 
гранидБ!. 

Карингиискал областБ в целом легко может 6БШ> разделена так как она, ни 
в каком случае не составллет единун) котловину. Во вслком случае она разделена 
на несколБко частеи, которБПе оовсем не тлжело проведением государственнои гра-
1ШЦБ1 поделитБ на словенские части и на немецкие. Караванки нк в каком случае 
не лвллкхгсл гакои преградоб как o том залвллли политики. Австри;Н:скии не-
мецкии географ в 1941 году, когда гитлеровскал зкспанзил севернуго частБ Сло-
вении »анексировала« к немецкому paöxy, охаракгеризовал татс: »Die Kara-
waniken, die durch Jahrhunderte eine Landesgrenze, durch zwei Jahrzehnte eine 
Staatsgrenze trugen, sind eine Innergrenze geworden, die als solche nicht nur , 
trennt, sondern auch verbindet. Wurde bisher in der wissenschaftlichen Verteidi-
gung der geographischen Einheit Kärntens vor allem die trennende Kralt der 
früheren Südgrenze des Landes hervorgehoben, so gilt es nun, die zwischen dem 
alpinen Drauland und dem alpinen Salveland vermittelnde Züge aufzusuchen«... 
»Verkehrswege und Verkehrsmittel der Gegenwart haben Schranken und Hemmnisse 
von Einst gemildert; jeder der Hauptteile des Savelandes hat seine gerade Verbin-
dung mit Kärnten, das obere Saivetal über den Wurzenpaiss, das Veldeser Gebiet 
durch den Karawankentunnel, die Krainbuirg—Steiner Ebene durch den Loibl und 
Seeberg.« (Dr. V. Paschinger, Saivekärnten ein Alpenlamd. Carinthia II. Klagenfurt 
1941, pag. 5, 15.) 

Зто лвллетсл полнни признанием, как не обосновано и ошибочно било 
утверждение политиков, что Караванки лвллготсл »естественноА« границеи, ко-
торал не позволлет чтобвд Словенскал Каринтил ооединшшљ с ГОгославиеи. Кроме 
того Словенскал Каринтил весБма легво доступна с восточнои сторонБ1 от Марц-
бора и ЦелБЛ. 

3 

Каринтил no своему релБефу представллет разбросатши краи, разделен-
НБ]И на много часте0, из которвих каждал имеет свои руководлвдии местсши. центр. 
ТТрирода способствовала образованиго здесБ болБшому количеству регионалБнш; 
местнБ!» центров. Лучшим доказателБством зтому можег служигБ развитие тепе-
решнего главного города Целовца (Klaigenfurt). Необходимо подчеркнугБ, что Це-
ловец лвллетсл главннм центром крал еше с 1518 года. 

ПодробннА разбор обстолтелБств основанкл, значенил и роста Целовда нам 
свидетелБствует, что зто место образовалосБ, как городскои центр, обслужива-
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к>ш;и0 ближаЉше кресљлнские поселенил, a в позднеишее времл оно лвла-
ЛОСБ руководлпџш горговмм месгом длл централБнои, н>жво0 a также и госо-
восточнои части Целовскои КОТЛОВИНБП. Целовец имел и имеет еш,;е и в насто-
лвдее времл значение торгового и обше зкономического центра длл среднеа, 
н>жно0 и B0CT04H0Ë часгеА IJenoBCKoË КОТЛОВИНБГ, зго значит, длл raaBHofi часги 
Словенскои Каринтии. Точно также Шентвид (St. Veit) прежнлл столица Карив-
гии играла ролБ руководлнцего городового центра длл севернои часги Карингии. 
ШпиталБ (Spittal) длл верхнеи части ВолБфсберг (Wolfsberg) длл Лабодскои до-
лшш, a ВелБлк (Villach) длл местности среди стеченкл 6ОЛБШИХ рек в центре 
Каринтииского крал, откуда может с успехом состлзатБсл с Целовдем за руко-
годлшукЈ ролБ, имел к тому же во многом лучшее географическое положение и 
пути сообшенил. Потому то Целовед в зкономическом отношении мог ЛИШБ иметБ 
весБма малуго руководлшуго ролБ в крае, и потому то на ero долк> осгавалосБ в 
главном ЛИЉБ административнал ролБ столицн| крал, чем и можно О6'ЛСНИТБ 

скромное ero развигие. В сушности Целовец зто руководлшее место ценгралБноА, 
1ожно0 a также восточноа части Целовскои котловинм, a потому естественно он 
лмел ролБ зкономическо, кулБгурного и политического центра всеА Словепскои 
Каринтии. 

4 
Словенскал Каринтил представллет в своем релБефе рлд равнин, холмов 

a тавже низких гор, вобвдем релБеф весБма схож с осталвпои СловениеА a климат 
обнаруживает влилние гога. Зто вждно в местах жителБства крествлн, в их домах 
селБскохозласгвеннЉ построАках как например знаменитБЈА »козолец«, точно 
также в зтиографических своисгвах можно всегда отНскатБ неоспоримме фактм 
•гвидетелБствукицие o неразрнвнои свнзи Словснскои Каринтии co всеи Слове-
ниеи. ТОЛБКО с присоединением СловенскоА Каринтии к осталмнш части Сло-
вении, a с тем к Федеративпои Народнои Республике ГОгославии может 6Б1ГГБ ее 
независимое зкономическое развитие. НаходлсБ в составе Австрии она не может 
•сама no себе нормалБно развиватвсл в индустриализации. Широкие и тлжело 
проходимБге алБпииские горви отделлкхг карипгиискии Kpaä от терржтории и мест 
лежавдих на Дунае, в когорш находлтсл зкопомические центрБ! Авсгрии. В от-
ношении доотавки свгрвл, a точно также и длл вБ1јвоза ГОТОВБЕ индустриАских 
и других изделиД длигелБнал перевозка no длиннои линии через АЛБПБЦ лвллетсл 
дорогои вследсгвии чего и не вмгодноА. 

C лрисоединепием словенекои части Каринтии к Словении eft будут от-
крБ1[гБ1 зкономические возможности органическои свлзи с другими часглми, a в 
особенности же с густо паселеннои северо-западнои ГОгославиеи. ОпиралоБ на 
богагсгва руд и на ооталБнвде источники сБГрвл ЈОгославжи будет развиватвсл 
индустрил в Словенско0 Каринтии, a всестороннив зкономическиЕ разцвег будет 
в состолнии оперетвсл также на ближнее Адриатическое море, куда на широко 
•oncpUTLie ближние пуги. 

Научное исследование вопроса Словенскои Каринтин нам показвшает, что 
ЛИШБ империалистические стремленил К охраненик» немецкого хозлиства над TOFT 

словенскои областБВЈ задерживали, что до сих nop не бнло достигнуто единсгвен-
ное правилБное и справедливое решение: соединение СловенскоА Карингии с 
целов свободиои Словениеи в ГОгославии. . 

i Антон Мелик 

з 
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Slovene Carinthia 

(Summary) 

The Yugoslav claims to the incorporation of Slovene Carinthia with the 
People's Republic Slovenia and thus with Yugoslavia originate in the fact that 
Slovene Carinthia is ancient Slovene ground upon which the Slovene population 
is still in majority. It has been established that in the early Middle Ages almost 
half of the Eastern Alps had been the abode of the Slovenes, that is to say, the 
whole of the South-east territory up to the sources of the river D r a v a and 
M u r a . By means of the German feudal and agrarian colonization Germa-
nization had spread all over a great part of the Slovene Eastern Alps but the 
stream of German settlers subsiding at the end of the Middle Ages, the re-
sistance of the Slovene population could find firmer foothold in the low hills 
of the Zilja valley and the basin of Celovec (Klagenfurt). 

And here the Slovene German national boundary consolidated in the XV, 
century and stubbornly persisted through almost five centuries running over 
Smohor (Hermagor) in Zilja, Dobrač, Beljak (Villach) to Osojsko Turje taking 
its course over the hills at Možberk, Tigrče and Gospa Sveta (Maria Saal) to 
the mountain range of Saualpen and further over the lower Labotnica (Lavant) 
to the south end of Golica (Koralpe) where it joins the precincts of ancient 
Styria. Along this line it is to be found in the middle of the XlXth century as 
it may be clearly seen from the abundance of contemporary descriptions, notes 
and ethnographical maps (see Koroški Zbornik). An owerwhelming part of the 
basin of Celovec (Klagenfurt) and all the lower Zilja (Gail) retained their Slo-
vene character for 1400 years. 

Only with the transition into the Capitalistic era in the second half of 
the XlXth century Germanization set in again all over Slovene Carinthia. The 
main weapons of Germanization were the Austro-German capital, the large 
feudal estates and the Austro-German middle class jingoes. In spite of the 
losses suffered along the national boundary, especially in the north of Celovec 
and in the towns, Slovene Carinthia has still the majority of a Slovene popu-
lation. This fact is admitted also by the old Austrian statistics. The plebiscite 
of 1920 cannot be considered by Yugoslavia as convincing, since it was not the 
true expression of the population's will but merely the consequence of Ger-
manization carried out with a tremendous economic and social pressure by the 
Austro-German capitalistic system in Carinthia. Only a economically and na-
tionally independent population of Slovene Carinthia will be able to show its 
true desires, its national decision as it has done during the World War II. when 
the Carinthian Slovenes had joined the Slovene partisans and participated in 
the Yugoslav military units in the struggle against nazi tirany. 

2. 

German jingoes have tried to find an argument against the liberation of 
Slovene Carinthia in their claim that Carinthia cannot be divided. But it is 
self evident that such a point of view cannot stand scientific criticism. The 
trend to set up so called »natural boundaries«, mainly along rivers and mountain 
ranges, is actually only the expression of the feudal and the capitalistic expan-
sion and imperialism which seek such boundaries to ensure a military strategical 
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domination of the conquered territory. The people being peaceful and indu-
strious do not need such strategical boundaries as implied in the term »natural 
boundaries«. Hence we see that natural boudaries seldom separate peoples but 
often states. The Carpates, for example, are nowhere a boundary between two 
nations and everywhere they are overlapped by various peoples. In the Alps, 
too, peoples spread beyond mountain ranges and watersheds. The trend pre. 
vailing in the people's democracies is to organize free peoples in own states 
with national and not »natural boundaries«. It is therefore that Yugoslavia 
claims the national boundary of Slovene Carinthia to become her state 
boundary. To set up the state boundary along the national boundary of Slovene 
Carinthia would involve no greater difficulties then the erection of any other 
new boundary. Carinthia on the other hand is easily to be divided for it does 
not represent a single basin but is divided into different parts that might with 
no difficulty be separated by a state boundary into a Slovene and a Ger-
man part. 

The mountain range Karavanke is certainly not such an obstacle as it 
has been declared by the politicians. As Hitlers' expansion had annexed the 
northern part of Slovenia in 1941 an Austro German geographer characterized 
this mountain ridge as follows: »Die Karawanken, die durch Jahrhunderte eine 
Landesgrenze, durch zwei Jahrzehnte eine Staatsgrenze trugen, sind zu einer 
Innengrenze geworden, die als solche nicht nur trennt, sondern auch verbindet. 
Wurde bisher in der wissenschaftlichen Verteidigung der geographischen Ein-
heit Kärntens vor allem die trennende Kraft der früheren Südgrenze des Landes 
hervogehoben, so gilt es nun, die zwischen dem alpinen Drauland und dem 
alpinen Saveland vermittelnde Züge aufzusuchen Verkehrswege und 
Verkehrsmittel der Gegenwart haben Schranken und Hemmnisse von Einst ge-
mildert; jeder der Hauptteile des Savelandes hat seine gerade Verbindung mit 
Kärnten, das obere Savetal über den Wurzenpass, das Veldeser Gebiet durch 
den Karawankentunnel, die Krainburg-Steiner Ebene durch den Loibl und See-
berg.« (Dr. V. Paschinger, Savekärnten ein Alpenland. Carithia II. Klagenfurt 
1941. pag. 5,15). 

With this the Austro-Germans have admitted how unscientific and 
mistaken the politicians had been who considered the mountain range Kara-
vanke as being a »natural« boundary not permitting Slovene Carinthia to be 
incorporated with Yugoslavia. Besides Slovene Carinthia is easily accessible 
from the east, from Maribor and Celje. 

3 
The relief of Carinthia is none to uniform; thus the country is divided 

into several districts with their own town centers. Nature encourages the de-
velopment of regional town centers. Hence the moderate growth of the present 
capital Celovec (Klagenfurt). It is necessary to stress that Celovec took over 
the part of the country's capital only in 1518. A detailed analysis of the origin, 
rôle and growth of the town of Celovec shows that it developped as the town 
center for the northern part of Carinthia; Spittal (Špital) for the upper part, 
central, southern and south-eastern part of the Celovec (Klagenfurt) basin. 
Celovec (Klagenfurt) played and is still playing the rôle of a trade and, by and 
large, economic center for the central, southern and eastern part of the Celovec 

3* 
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basin, that is to say, for the main portion of Slovene Carinthia. Likewise St. Veit 
(Šentvid) the former capital of Carinthia has taken over the rôle of a town 
center for the northern part of Carinthia; Spittal (Spital) for the upper part, 
Wolfsberg for the Labot (Lavant) valley; and Beijak (Villach) for the region 
of the great confluence in the center of Carinthia where it can successfully 
compete with Celovec for leadership since it is geographically as well as in 
point of trafic much more favourably situated. Hence Celovec played but an 
insignificant part in the economic life of the province and its 'function was thus 
confined to be merely the center of administration, the consequence of which 
was but a moderate growth of the town. But Celovec is essentially the leading 
town of the middle, southern and eastern part of the Celovec basin and as 
such it is natural that it became the economic, cultural and political center of 
Slovene Carinthia. 

4 
The relief of Slovene Carinthia shows with its level ground, hills and low 

mountains similar features as the other parts of Slovenia. It climate is under 
a strong influence of the south. But also settlements, farmsteads, farmbuildings, 
as for example the well known »kozolec«, etnographic peculiarities etc. are 
features uniting Slovene Carinthia into a whole with the other parts of Slo-
venia. When Carinthia is incorporated with Slovenia and with this with the 
People's Republic Yugoslavia she will be able to enjoy a free economic de-
velopment. Remaining incorporated with Austria her very geographical situation 
will be a great handicap for her industrialization. For the wide alpine ranges 
difficult of ascent separate Carinthia from the towns along the Danube that 
are the economic centers of Austria. The transport of raw materials, crops and 
finished products along the long route across the Alps is too expensive and 
consequently unremunerative. But with her incorporation with Slovenia she will 
share all economic possibilities especially those of the densely populated north 
western Yugoslavia her industry will develop and general prosperity will find 
also a strong foothold in the near Adriatic sea to which many short routes are 
leading. 

A scientific surwey of the problem of Slovene Carinthia shows that only 
imperialistic trends to preserve German rule over this Slovene province had 
been the reason why it has proved, up to now so difficult to find the only 
right solution: the incorporation of Slovene Carinthia with free Slovenia as a 
part of Yugoslavia. A n t o n M e l i k 


