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Podjetnik, tehnolog ali zbiralec – Sigilata 
o eni od hiš rimskodobnega Ptuja

P a o l a  K o r o š e c * ,  I v a  M i k l  C u r k * *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 904(497.4Ptuj):929.651

Paola Korošec, Iva Mikl Curk: Podjetnik, tehnolog ali zbiralec – Sigilata o eni od hiš 
rimskodobnega Ptuja. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 
3–4, str. 5–23
Najdišče v vzhodnem delu mesta, sodobno poškodovano, nato raziskano v zavaro-
valnem izkopavanju l. 1977. Najdene razmeroma mnoge sigilate (red Terra sigillata), 
približno 400 primerkov. Izbor sega od late aretine, padanic, tardoitalic, kasnejših 
izdelkov iz Južne Galije, prek izdelkov iz malodane vseh ateljejev, tudi zgodnjih iz Sred-
nje Galije, do množice primerkov iz Vzhodne Galije in Zgornje Germanije. Gradiva iz 
Severne Afrike je malo in iz starejših faz. Panonskih in določenih poetovia izdelkov 
skoraj ni. Sigilata je torej iz časa od začetka 2. do tretje tretjine 3. stoletja AD. Analiza 
arheoloških plasti kaže, da je sigilata iz enega smiselnega sklopa in da je verjetno 
povezana s stavbami, kjer je bila pobrana. Sklepamo, da je bila cela zbirka v vsakdanji 
rabi zaključenega gospodarstva verjetno dveh ali treh generacij premožnejših podje-
tnikov, ki so tudi prebivali v mestnem predelu svoje gospodarske dejavnosti. Pregled 
ugotovljenih stavbnih enot glede na funkcijo v celem mestu potrjuje, da so bile take 
stavbne inzule (insula) z več funkcijami hkrati v mestu dokaj običajna stavbna enota.

1.01 Original Scientific Article 
UDC 904(497.4Ptuj):929.651

Paola Korošec, Iva Mikl Curk: Entrepreneur, technologist or collector – Sigilata on 
one of the Ptuj houses from the Roman period. Review for History and Ethno graphy, 
Maribor 79=44(2008), 3–4, pp. 5–23 
The excavation site in the Eastern part of the city, recently damaged, then researched 
at protected rescue excavation in 1977. The relatively opulent red Terra sigillata, ap-
proximately 400 objects. The collection goes back to late Aretine, Padanic, Tardoitalic, 

r a z p r a v e  –  s t u d i e s

 * Dr. Paola Korošec (1913–2006), arheologinja.
 ** Dr. Iva Mikl Curk, upokojena arheologinja Pokrajinskega muzeja Ptuj.
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late products from South Gaul, further products from almost all ateglies, including 
early ones from Central Gaul, to a multitude of objects from East Gaul and Upper Ger-
mania. Materials from North Africa are scarce and from later stages. Pannonian and 
ascertained Poetovian products are almost absent. Sigilata is thus from the times of the 
beginning of the second third to the third third of the 3. century AD. The analysis of 
of archaeological layers indicates that sigillata pertains to a meaning entirety and that 
it is probably associated with buildings, where it was collected. We sonclude that the 
entire collection was in every day use of an enclosed economic entity of two or three 
generations of well to do entrepreneurs, whoc also resided in the urban part of their 
economic sites. The inspection of the construction units regarding the function in the 
entire town confrims that they were construction insula with multiple simulatneous 
functions in the town being a usual construction unit. 

V sestavku predlagava nadaljnjega iz vrste poskusov, kako s pomočjo 
določljivih arheoloških gradiv razumeti zgodovino in vlogo sorazmerno 
novo močno poškodovane stavbne celote v vzhodnem predelu rimske Po-
etovione. Prva avtorica prispeva vanj rezultat svojega terenskega dela in 
katalog terre sigillate – kronološko in po poreklu dokaj jasno opredeljive 
namizne keramike. Druga je gradivo nekoliko natančneje določila in se-
stavek zapisala. Pomanjšane risbe reliefnega gradiva bralcu lahko samo 
približno predstavijo množino najdb in okrasje na njih; strokovnjak pa bo 
zaznal tudi druge potankosti. Sicer se za pomoč pri ilustracijah zahvalju-
jeva Maji Korošec, za sliki 1 in 2 pa Arheološkemu institutu ZRC SAZU 
in Mateji Belak. Sestavek objavljava v domači reviji, ker meniva, da morejo 
biti potankosti iz vsakdanjika starodavnega mesta širše zanimive, kolegom 
pri obravnavi stavbnih sledov v Rabeljčji vasi na Ptuju pa v pomoč.

Najprej moramo okvirno prikazati prizadevanja za zavarovanje arheo-
loškega tkiva v Ptuju pred tremi desetletji, ko je temu tkivu grozilo uničenje 
ob sodobnih gradbenih delih. V 70-ih letih prejšnjega stoletja so namreč 
stekle intenzivne priprave za velikopotezno sodobno pozidavo vzhodnega 
mestnega predela na Ptuju. Pri pripravi zavarovalnih arheoloških izko-
pavanj in pri načrtovanju rokov izvedbe so se stiki med investitorjem in 
odgovorno arheološko službo v muzeju, pa tudi v zavodih za varstvo de-
diščine, zelo zaostrili. Arheologi iz muzeja, prvi na udaru, so branili svojo 
dolžnost in pravico, opraviti obsežna arheološka izkopavanja, za katera 
je bilo vnaprej jasno, da ne bodo lahka, na optimalen način; predstavniki 
investitorja, upravljavci zajetnega paradržavnega sklada, pa niso le iz tega 
izvajali pravic močnejšega, marveč so se oprli tudi na psihološko prednost 
v javnosti. Tedaj naj bi Ptuj namreč končno dobil večjo količino sodobnih 
stanovanj, ki so mestu nezaslišano primanjkovala že desetletja. Nesrečne 
okoliščine so poleg tega hotele, da smo na dogovore, kjer naj bi stališča 
uskladili, iz odgovornih ustanov prihajali ljudje, ki se nekako nismo znali 
prav sporazumeti. Tako se je zgodilo: Na parcelo, ki je bila predvidena za 



Paola Korošec, Iva Mikl Curk, Podjetnik, tehnolog ali zbiralec – Sigilata o eni od hiš … 7

začetek blokovne zazidave, so poslali težko mehanizacijo in začeli s kopa-
njem, preden je arheolog iz muzeja končal drugo, že začeto terensko delo. 
Ta strojni izkop je v nekaj urah odstranil vrhnje plasti, v resnici pa malone 
celotno arheološko tkivo na zemljišču nedaleč od cerkve sv. Ožbolta. Go-
spa dr. Paola Korošec, ki je pomoč pri terenskem delu že prej obljubila, je 
bila takoj pripravljena v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem na Ptuju in 
s tedanjim republiškim zavodom za varstvo dediščine začeti z izkopava-
njem na poškodovanem zemljišču. Te požrtvovalne pripravljenosti, saj je 
bilo treba vse za obsežno izkopavanje še sproti organizirati, marsikaj pa 
nekaj časa prav improvizirati, se velja na začetku posebej spomniti – tudi 
po treh desetletjih.

Pri pregledu mehanično poškodovanega zemljišča se je pokazalo, da je 
strojni izkop za B IV prvotnega načrta (pozneje B 4, prostor do B 5, prim. 
slike pri Korošec 1979, str. 301, 303, 311) – tudi do globine 5m – uničil vsaj 
11 peči, več žganih rimskih grobov, rimsko cestišče, nekaj skeletnih grobov 
in na obeh straneh cestišča še na jugu manjši, na severovzhodu pa del več-
jega stavbnega objekta, v premešani zemlji pa pustil obilo drobnih najdb 
in keramike. Kar je ostalo, so potem raziskali, posegli pa tudi na sosednje 

Slika 1: Ptuj – Lega l. 1977 raziskanega kompleksa v okviru rimskega mesta Poetovio (po 
Horvat in sod. 2003) – Die Lage des im Jahr 1977 ausgegrabenen Komplexes innseits der 
Spuren der roemischen Stadt (nach Horvat und Mit. 2003)
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zemljišče, preden so začeli sistematično raziskovati na prostoru sosednjega 
bloka (s prvotno oznako B V; to dosledno uporablja Korošec 1983, sicer B 
5. Tlorisno zasnovo sodobne gradnje so med arheološkimi izkopavanji še 
spreminjali in povzročili težave pri izmerah.). Ohranjeni temelj in odtis 
zidovja velikega objekta je dokazoval dolg, hodniku podoben prostor. Ta 
hodnik sta na konceh zaključila – kot mlajša gradbena faza – dva manj-
ša prostora. Ko so stekla dela v B 5, se je pokazalo, da sega nekaj zidnih 
sledov iste ali z njo povezane velike stavbe tudi v skrajni jugozahodni rob 
tega izkopa (gl. sl. 3, stavbne sledove v zbirnem tlorisu Korošec 1979, str. 
311, narejen v – že spremenjeni, pozneje še drugače realizirani – lokacijski 
načrt neposredno po izkopavanjih, in sl. 2 v sodobni izmeri – Horvat in 
sod. 2003, sl. 16, str. 170, izkop 17 je pribl. B 4 in 18 – B 5). Vse sigilatno 
gradivo za našo analizo je bilo najdeno v premešani plasti na območju te 
velike rimske stavbe v B4 in B5. Pozneje sta na prostoru med B 3, 4 in 5 za-
varovalno izkopavala še Mira Strmčnik Gulič (prostor s hipokavstom ob B 

Slika 2: Ptuj – Precizno locirano arheološko tkivo v okolici izkopa iz l. l977 – 17, 18 (po 
Horvat in sod. 2003) – Genau loziertes, die Grabung 1977 – 17, 18 – umgebendes Bau-
spurengewebe (nach Horvat und Mit. 2003)
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3 in severnim robom izkopa v B 4) in Blagoj Jevremov (stavbna kompleksa 
jugovzhodno in severozahodno od stavbe v B 5, prim. Horvat in sod. 2003). 
Pri tem se je izkazalo, da gre res za eno ali dve obsežni stavbni celoti, ki sta 
bili delno predhodnici v B 3 raziskane trdno zidane stavbe.

Ugotovljena stratigrafija, zaznavna v jugozahodnem delu B 5 in v profi-
lu, v ostankih plasti in v razširitvah izkopa v B 4, je pojasnila, da je bila za 
nas danes zanimiva stavbna tvorba zgrajena na prostoru skupine lončar-
skih peči in da je imela vsaj štiri gradbene faze, plasti teh pa ni bilo mogoče 
ločevati med seboj. Faze je bilo moč zaznati po stilu najdenih ostankov 
stenske poslikave (Korošec 1979) in komaj kaj na odtisih zidov ter ostankih 
temeljev, pri čemer se tloris stavbnega objekta na zahodu v prvih treh fazah 
ni skoraj nič spreminjal, v zadnji pa so se pojavili dodatni, slabo zgrajeni, 
manjši prostori ob strani in v vzhodnem delu. Po ostankih in odtisu je 
bilo videti, da je šlo za opečne zidove. Jasno je bilo, da je bilo to zidovje 
odstranjeno že v rimskem času in med fazami. Gradbenega materiala tudi 
v strojno odkopani zemlji ni bilo ravno veliko, odtise zidov pa so pokrivale 
premešane plasti gradbenih, izravnalnih nasutij. Obravnavana sigilata je 
zanesljivo sodila k spremembam od druge gradbene faze dalje, saj je frag-
ment iz pomarkomanskega časa ležal v plasti nasutja na ohranjenem od-
lomku prvotnega tlaka (B V v kv. 56, gl. 1,2). Kosi iste posode so ležali tudi 
daleč narazen (prim. t. 2/28, kv. 42 in 43, t. 3/2,5 kv. 50 in 48) in na raznih 
globinah (t. 2/1, 3/24 kv. 65 gl. 1,35, kv. 46 gl. o,6 kv. 56 gl. 1,9 m), čeprav 
včasih v nekakih skupkih, npr. več primerkov srednjegalske sigilate izvira 
iz kv. 47, 40 in 56; tardoitalski krožnik sl. iz kv. 48 gl. 2, kv. 53 gl. 2,1 kv. 
56 gl. 1,9 m. Ti skupki so lahko zgolj navidezni, lahko so dokaz kakovosti 
– trdnosti keramike, lahko pa so ostanek določene, zdaj uničene stratigra-
fije ali celo dokaz rušenja stavb v določenem času, o čemer pa nekaj besed 
še pozneje. Lega črepinj vendarle najprej dokazuje, da so bile izravnalne 
plasti premešane že pred sodobno poškodbo. Stratigrafija tudi ne dopušča 
ločevati inventarja najmlajše gradbene faze od drugega materiala.

Zato nam največ sklepov z našega izkopavanja 1977 res dopušča analiza 
najdenega gradiva (med številno ustrezno literaturo posebno pomembni 
detajli ali primerjave pri Gabler 1986, isti 2002, Ettlinger in sod. 1990, Lie-
sen, Brandl (ur.) 2003, Dannell in sod., Webster (ur.) 2003, Bernhard 1981, 
Bittner, Huld Zetsche 1986, Bjelajac 1990, Stanfield, Simpson (ur.)1990, 
Kellner 1973, Hayes 1972, isti 1980, Mackensen 2003, Vidrih Perko 1992).

Ker je obravnavane sigilatne črepinje večkrat (poleg t. 2/1 tudi t. 1/1,9, 
t. 3/ 23, t. 6/11) moč sestaviti v velik del posode, je videti, da gradivo ni 
moglo biti dolgo med odpadki, preden je prišlo v plast. Skoraj zanesljivo pa 
to tudi dokazuje, da je gradivo izviralo iz skupnega prvotnega okolja. Na-
dalje sodim, da je bilo prav dejstvo, da so bili zidovi raziskanih prostorov, 
razmeroma skromno vezani z malto in kmalu odstranjeni, vzrok, da se je v 
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plasteh ohranila sigilata (in druge najdbe) v taki količini. Ob tlakih trdneje 
zidanih gradbenih faz je najdb navadno manj, ker so bile izravnalne plasti 
manj potrebne, pa tudi bolj spremenljive ob gradbenih delih. Dejstvo, da 
je ležala sigilata tudi v skupkih, se mi zdi, poleg vsega naštetega, še najtrd-
nejši dokaz za to, da je morala priti v tla blizu kraja, kjer so jo uporabljali. 
Zato nam res lahko služi za interpretacijo stavbe, ki ji je premešana plast 
pokrivala sledove.

Pri obravnavanih izkopavanjih je bilo najdenih toliko sigilatnih čre-
pinj, da nedvomno moremo govoriti o najmanj 400 sigilatnih posodah, saj 
kaže 342 fragmentov toliko spoznavnih lastnosti, da so dobili pri popisu 
posebne inventarne številke. Površno razvrščene (gotovo bodo opredelitve 
lahko specialiste izzvale k nadaljnjemu delu) lahko takole opišem, in sicer 
z oznakami tipov, ki so pri preučevalcih rimske keramike splošno v rabi: 
vsaj 150 reliefno v kalupu odtisnjenih posod je bilo polkroglastih skleda-
stih Drag 37 po obliki (le posamezno ugotavljamo profilirano obliko Drag 
29 iz južne Galije in valjasto skledo Drag 30 iz srednje in vzhodne Galije 
– t. 6/11, 12). Ta prednost je izpovedna, saj je bilo izkopavanje sodobno 
in gradivo pobrano v celoti. Številčna prednost Drag 37 je tako še večja, 
kot sicer v Poetovioni nasploh. Med t. i. neokrašenimi, predvsem vrtenimi 
posodami pa (spet nekoliko izraziteje kot sicer) prevladujeta plitvi skledi 
Drag 31 (vsaj 30 primerkov, 12 iz srednje, drugo iz vzhodne Galije) in 32 (sl. 
50, 15 srednja Galija in 35 vzhodna) pred konično Drag 33 (25, 10 srednja 
Galija). Manjše je bilo število primerkov krožnikov Consp 20 s pokonč-
nim in skledic Consp 43 z izvihanim ustjem, posamezno so pa zastopane 
plitve skledaste oblike Lu V, Drag 54 in 46, Curle 21 ter Consp 4, Hayes 9, 
3 in 52 (tudi Lamboglia 35 in Goud 35?). Malo gradiva izvira še iz italskih 
delavnic (vsega ca 10 posod) iz Padske nižine (večinoma ti. tardopadana, 
npr. t. 1/1, 2, 31, 34), z dokaj kakovostnimi reliefnimi aplikami, samo za en 
primerek bi utegnili pomisliti, da je iz Etrurije – Arezza (t. 1/5), nekaj pa iz 
drugih severnoitalskih delavnic (samo ti. tardotalica t. 1/19?). Zanimivo je, 
da je zelo malo odlomkov sicer dokaj pogoste zelo pozne padske posode (t. 
1/29, tardopadana Consp. 46?) Nekako 10 vrtenih in manj reliefnih posod 
je nastalo v južni Galiji, vse v pozni fazi teh delavnic (npr. t. 2/14, 4/24, 
5/2, 16, 25 6/28). Po približno 40 prvim in približno 40 drugim bi pripisali 
srednjegalsko poreklo. (Razmerje v prid reliefne posode je pri tej zvrsti 
posebej izrazito!) Glavnina gradiva je že iz srede 2. stol. in iz let marko-
manske vojne (značilno oblikovane noge Drag 37), vendar je med njim tudi 
kak izrazito zgoden primerek iz 1. pol. 2. stol. (t. 4/2, 5/28). Vsaj 80 vrtenih 
posod in 50 reliefnih je nastalo v vzhodnogalskem Rheinzabernu. Zasto-
pani so reliefni primerki iz vsega obdobja, tudi pozno oblikovane noge. 
Med vrteno posodo pa manjkajo vendarle najmlajše melnice. Približno 20 
enih in drugih posod je nastalo v Westerndorfu, nekaj reliefnih kosov je iz 
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Slika 3: Ptuj – Raziskani kompleks 1977 v orientacijskem načrtu ob izkopavanjih (po 
Korošec 1979) – Das Ausgrabungsgelaende 1977 im Orientierungsplan zur Zeit der 
Grabungen (nach Korošec 1979)
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reijskega Pfaffenhoffna, posamezni kosi prihajajo pa še iz drugih vzhodno-
galskih (tudi zgodnejših), gornjegermanskih, retijskih in drugih provinci-
alnih delavnic (Trier t. 5/20, Ittenweiler 3/9?, Heiligenberg t. 3/19?, Sinzing 
t. 5/7, 12?, Španija t. 6/21?). Opazno je, da malone ni reliefnih panonskih 
izdelkov (zlasti tistih ne, katerim blizu so, kot rečeno, nedaleč stran najdeni 
kalupi za modeliranje) in le en odlomek neokrašemega krožnika na nogi z 
žigom FVSCVSF (t. 5/ 23) bi mogel biti ptujski izdelek. Afriške sigilate je 
tudi zelo malo (nekaj nad 10 primerkov), izjemen je primerek strukture D 
iz 4. stoletja, sicer bi mogli maloštevilni atipični primerki soditi k fabrikatu 
A ali celo k tisti keramiki te vrste, »ki ni iz Afrike« (Lavizzari Pedrazzini 
1992). V celoti bi torej moglo biti najstarejše analizirano gradivo iz srede 
1. stol., a ga je tako malo, da moramo misliti, da je prišlo iz rabe in med 
odpadke šele desetletja kasneje. Zato moremo šteti f lavijsko obdobje ob 
koncu 1. stoletja za začetek nastajanja naše skupine posod. Najmlajši bi 
mogel biti omenjeni primerek iz 4. stoletja, a je mogel priti v plasti po drugi 
poti in je v celoti verjetno tujek. Rheinzabernsko, sploh vzhodnogalsko in 
retijsko gradivo je zastopano z izborom izdelkov, kot ga tudi sicer pozna-
mo iz Poetovione. Tudi naša skupina dokazuje, da so v Poetoviono uvažali 
sigilato vse do konca velikih dobav iz velikega porenskega lončarskega sre-
dišča in iz sočasnih in nekaj mlajših delavnic v sosednjih pokrajinah vse 
do konca, ki so ga povzročili nemiri in barbarski vdori po sredi 3. stoletja. 
Tako se, mislim, ne motim, če vidim, da je naša skupina nastala do 2. pol. 
3. stoletja. Glavnino primerkov moremo datirati izrazito med sredo 2. in 
sredo 3. stoletja. Časovna in količinska krivulja teh najdb je torej enaka, 
kot se na ptujskih najdiščih večkrat ponovi, pri čemer je opazno skrajšana 
na začetku in na koncu. Dejstvo, da je reliefnih posod (v primeri z neo-
krašenimi) nekaj več in da manjka manj na oko privlačnih poznopadskih 
tipov, dodatno poudarja namizno rabo celotnega izbora. Naša sigilata je 
torej izpovedna za prostor, kjer je ležala, in za stavbne sledove, ki so mu 
pripadali, in to za celotno 2. in 3. stoletje približno do 70-ih let. Na izraziti 
delež rheinzabernske posode na Ptuju in možnosti v tem videti tudi potre-
be vojakov v času markomanskih vojn, sem že opozorila (Mikl Curk 1990, 
ista 1991), pa tudi na to, da se okoli leta 270 na Ptuju konča ali prenavlja 
(Mikl Curk 2004) mnogo stavbnega tkiva.

Žal, ne vemo, v koliko in ali sploh so bile naše črepinje že v rimskem 
času samo odpadek, poravnan pod tlaki naslednje gradbene faze, ali pa so 
prišle tja, kjer so bile najdene, ob bolj radikalnih spremembah stavbnega 
tkiva (ko pride med ruševine inventar iz skrinje, iz zaboja, s police skupaj). 
Še manj poznamo prostore, v katerih so jo sprva hranili ali rabili, seveda 
pa tudi tega ne, ali so izbor obnavljali, hkrati ko so obnavljali stavbo ali 
so število posod, vseskozi v rabi, samo dopolnjevali. Ponovno preverja-
nje situacije nadalje vendarle ne priča v prid spočetka izraženi domnevi 
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(Korošec 1983 str. 23), da bi bila zemlja na najdišče mogoče sekundarno 
naplavljena s sosednjih parcel.

Ko naposled izbiramo izmed razlag vloge naše sigilate najbolj verjetno, 
moramo najprej še enkrat preveriti prepričanje, da gre res za ostanek na-
selbinskih plasti, četudi je najdišče v neposredni bližini osrednjega predela 
vzhodnih nekropol. Severno od našega najdišča so bili tako prazgodo-
vinski grobiščni kot naselbinski sledovi ugotovljeni v logični stratigrafski 
povezavi s sledovi začetnega (predvsem zgodnjega) in osrednjega (do po-
znega 4. stoletja strnjenega (Korošec 1980), z zanimivimi poznejšimi otoki 
(Knific 1993, Lubšina Tušek 2004) predela glavne obcestne vzhodne poeto-
vionske nekropole (Horvat in sod. 2003, str. 171). Sledovi nekropole so bili 
pa celo v tem, osrednjem delu, večkrat prekinjeni s sledovi rimskodobnih 
stavb in delovišč. Grobovi so bili mnogokrat vkopani v plasti odpadkov 
iz delavnic, zlasti plasti odpadkov keramične industrije (Kujundžić 1982). 
Naše zemljišče pa ni dalo sledov srednjecesarskih grobov, dasi so ležali 
na večini prostora B 5. Seveda je mogoče, da je strojni odkop gradivo iz 
grobov povsem zmlel, a ohranjeni sledovi peči, zidov in zgodnjih grobov 
v B 4 to misel zanikajo. Dodati je še treba, da tudi obravnavana sigilata ne 
kaže na nekropolo: Sigilatna posoda je v Poetovioni po koncu 1. stoletja 
le redkokdaj grobni pridatek, reliefne sklede Drag 37 pa malone nikoli. 
Analizirana nasutja odpadkov iz delavnic, ki jih objavlja Zilka Kujundžić, 
in so bili, kot omenjeno, podlaga nekropoli, prav tako vsebujejo le malo 
sigilatnega gradiva.

Prva možna razlaga za našo skupino sigilate bi se tako glasila, da je pred 
nami ostanek trgovskega skladišča. Toda med ohranjenim gradivom ni 
toliko replik istega tipa, ki so nujna lastnost gradiva iz skladišča. Ne zdi se 
mi prav verjetno, da bi moglo skladišče delovati neprekinjeno 150 let, in to 
v dinamičnih časih markomanskih vojn. Iz tega sklepam, da v stavbah v 
B 4 in B 5 zbrana sigilata ni bila uskladiščeno trgovsko blago. Tudi bližina 
hipokavsta, najdeni odlomki stenskih fresk, nemara pa celo okenske šipe 
in izbor tipov steklenih posod (Korošec 1983), ki pričajo o bolj ambiciozno 
opremljeni stavbi, potrjujejo mnenje.

Ko skušamo razumeti našo zbirko sigilate, si gotovo moramo ogleda-
ti tudi lončarsko produkcijo v najdišču. V bližini so bili, kot smo videli, 
najdeni dokazi lončarjenja – peči, više v Rabeljčji vasi pa celotne delav-
nice (Mikl Curk, Strmčnik Gulič, Tušek 1984, Jevremov 1985, Tomanič 
Jevremov 2004a). Vemo, da so ptujski lončarji proizvajali v 2. stoletju tudi 
kakovostno rdečo keramiko, ki je uspešno nosila nekatere lastnosti sigi-
late, celo kakovosten premaz. Na osnovi najdb pečatov za reliefke z ze-
mljiškega kompleksa čisto blizu našemu izkopu je pred leti B. Jevremov 
domneval (Jevremov 1985, o najdišču tudi Tomanič – Jevremov 2004a), da 
je v Poetovioni nastajala reliefna posoda pravih sigilatnih lastnosti, blizu 
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panonski sigilati (o značaju in razvejanosti te proizvodnje tudi Makjanič 
1995). Vendar, ker vse prejšnje (Mikl Curk 1969, ista 1981, Gabler 1986) 
in poznejše raziskave keramike s Ptuja (Istenič 1999, ista 2000, ista 2001) 
niso dokazale takim pečatom ustreznih izdelkov, temu še vedno ne morem 
povsem priteg niti. Obseg izdelave take lokalne sigilate je moral biti ali bu-
tično majhen ali zgolj poskus. Seveda pa to ne velja ne za produkcijo ostale 
keramike, med katero je je tudi mnogo za namizno rabo, in ne za leta 1977 
na našem najdišču najdeno. Glede našega sigilatnega gradiva moramo prav 
odločno poudariti, da je uvoženo in da je njegovo poreklo nesporno tuje. 
Črepinj poetovionskih in panonskih izdelkov je, kot omenjeno, komaj za 
vzorec in to med neokrašenimi tipi. Zato moram reči, da je obdelana sigi-
lata, v kolikor je bila v lasti lončarskega mojstra ali tehnologa, temu služila 
za informacijo, za vzorce.

Po vsem tem se zdi torej še najbolj verjetno, da je pred nami pač poso-
da, ki jo je neko gospodarstvo – gospodinjstvo (?) uporabljalo skozi daljše 
obdobje in zalogo dopolnjevalo z najnovejšo, ki jo je trg ponujal (v to smer 
bi bilo moč nemara razložiti tudi najdeno, zelo raznoliko steklo, čeprav pri 
steklu misli, da gre za pripravo črepinj za ponovno predelavo, ne moremo 
vnaprej odkloniti). V prid take razlage je, kot sem že omenila, tudi število 
reliefnih skled. Sigilata bi bila lahko, ko ni služila pri obedih, razstavljena 
v bivališču podjetnika kot katalog možnih dobav, kot nekakšna vzorčna 
knjiga, lahko bi celo bila zbirka ljubitelja, saj so posode toliko diahrone 
med seboj, da so izbor zanesljivo večkrat dopolnili.

Ponovno se vračamo k stavbnim sledovom, s katerimi je naš sigilatni 
izbor povezan. Preden moremo biti povsem zadovoljni z interpretacijo 
funkcije le-teh, moramo pregledati, kar vemo o funkcijah poetovionskih 
stavb nasploh. Zapisala sem, da je tkivo, raziskano leta 1977 v B 4 in B 5, 
sled stavb, nastalih v 2. stoletju, in je bilo večkrat, dasi ne bistveno prede-
lano do druge pol. 3. stoletja. O stanovanjski vlogi stavbe pričajo, najprej 
sledovi opreme, zlasti hipokavst in okenske šipe. Sigilatna in steklena po-
soda je tudi zelo verjetno dokaz za stanovanje, med tem ko lahko freske in 
mozaične kocke povežemo tudi z reprezentančnimi – nestanovanjskimi – 
prostori. Manjša zahtevnost zidave nas pri tem ne sme motiti: tudi drugje 
po provincah so s freskami poslikavali celo iz lesa sestavljene stene (Balaca 
– Hajnoczi 1987 str. 75, Štalenski vrh – Kenner 1985, Piccottini 1989).

Urbano podobo Poetovione, kolikor nam je znana, so od poznega 1. 
stoletja dalje opazno zaznamovale v sebi sklenjene stavbne celote, kjer so 
bile na isti parceli – insuli – združena reprentančna, stanovanjska in go-
spodarska dejavnost. Tudi sicer so tvorile take celote, po deželi smiselno 
razmeščene glede na zemljiško posest (tem pravimo največkrat villa), po 
mestih pa nanizane druga poleg druge, civilno (četudi ne vedno tudi ta-
kega porekla) razsežnost poselitve. Na Ptuju so nesporni arheološki do-



Paola Korošec, Iva Mikl Curk, Podjetnik, tehnolog ali zbiralec – Sigilata o eni od hiš … 15

kazi o funkciji posameznih stavb sicer maloštevilni, saj poznamo malo 
tlorisov v celoti in v podrobnosti. Vendar vemo, po arheoloških plasteh, 
po ugotovljenih vogalih in sečiščih zidovja ter po razpoložljivem prostoru, 
da so stale stavbe v insulni mreži po zahodnem pobočju Panorame, na 
Vičavi, pri Malem gradu, v Rabeljčji vasi, verjetno v Štukih, ob proštijski 
cerkvi, ter na Spodnji Hajdini in na Zgornjem Bregu (Horvat in sod. 2003, 
Lubšina Tušek 2004, Tušek 2004) Drobne najdbe dokazujejo kontinuirano 
rabo, dasi so nam znani detajli predvsem iz poznejših obdobij (4. stoletja). 
Sodeč po najdenih členih gre na Zgornjem Bregu (Mikl /Curk/ 1965) in 
drugje (Saria 1922) tudi za velikopotezne bolj ali manj skoraj kvadratne 
celote, priličenega atrijskega – peristilnega tipa, za stavbe, ki so vključevale 
svetišča in apsidalno zaključene hodnike, eventualno dvorane in galerije.

Tipološko drugače izgrajeno mestno središče, najpomembnejši mestni 
stržen so, kot že prej, v železni dobi, in pozneje, v srednjem veku (še vedno 
me moti stara oznaka »nova srednjeveška naselbina se je razvila poleg an-
tične« – tudi Kosi 2005, str. 299, op. 175 – dasi najdbe že dokaj časa raz-
krivajo pravo logiko razvoja), zgnetle v drugačno tlorisno obliko najprej 
naravne posebnosti: Panoramski in Grajski grič, strm rečni breg na njunih 
vznožjih ter konglomeratni prag v dravski strugi, ki narekuje postaviti 
brod in most predindustrijske dobe (ko so gradbeni material les, kamen in 
apno), na edino v vseh hidroloških pogojih zanesljivo lokacijo, pod sedlo 
med obema gričema torej. To naselbinsko jedro je moralo biti ob koncu 2. 
stoletja gosto pozidano z urbanističnimi poudarki javnih površin, kot so 
bile strmini prilagojene ulice, (verjetno) dva nivoja glavnega foruma ter 
razčlenjeni svetiščni kompleksi na vzhodnem, levem dravskem bregu. Na 
južnem dravskem bregu je bilo pa stavbno tkivo mestnega jedra v času, 
ki ga predvsem obravnavamo, verjetno še prilagojeno stavbam vojaškega 
taborskega območja na Spodnji Hajdini. A ravno sledove mestnega jedra 
je najbolj prizadela spreminjajoča se dravska struga (tudi Mikl Curk 2004), 
arheološke sledove pa tudi poznejša pozidava (grad, dominikanski samo-
stan, ti. Mali grad in začetek Prešernove ulice, tudi Curk 1974) oziroma 
nedotakljivost parcel srednjeveške gospoščine (Grad, pobočja in vznožje, 
vojašnica, Panorama).

Ob tem, arheološko samo delno znanem mestnem jedru, kjer so morale 
biti stavbe glede na razpoložljivi prostor tlorisno omejene, funkcionalno 
pa bržčas zelo specializirane, nemara celo etažirane, se razprostirajo pro-
stornejše ravnice na rečnih terasah. Na teh so mogli razviti zgoraj opisano 
insulno gradbeno strukturo s pravokotno ulično mrežo. Ker so bile te 
ravnice (in so samo delno še) pa hkrati najbolje dosegljive tudi za sodobna, 
dasi zvečine zavarovalna izkopavanja, vemo o njih pač razmeroma naj-
več. Adirano razporejene insule so bile verjetno že od (konca) 2. stoletja 
odmerjene v modulu passusa, in sicer do velikosti pribl. 80 – 70 × 70 m v 
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tlorisu (Mikl Curk 1982). Manj nas danes zanimajo urbanistični poudar-
ki javne funkcije v tem tkivu. Pregledujemo predvsem funkcijo stavbnih 
celot. Samo za določen odstotek, za nekako 10 stavb, vemo, nekaj več o 
notranji členitvi in moremo biti zato prepričani o njihovi namembnosti. 
A sliko izpopolnjujejo posredni dokazi, ki jih je mnogo več. Domnevno 
naj bi še v predrimsko obdobje sodili sledovi steklarske delavnice (kar bi 
dodatno osvetlilo na novo tudi izdelavo pihanega stekla!) na Spodnji Haj-
dini (Tomanič Jevremov, Guštin 1996) in opozarjali na že tedaj obstoječo 
združbo bivalne in gospodarske funkcije stavbne celote. V rimskem času 
so pozneje na tem delu Spodnje Hajdine prevladovale sicer stavbe z javno 
vlogo. Proti vzhodu, na nižji dravski terasi, je bilo stavbno tkivo tipološko 
posebej jasno spoznavno, saj je arheološko raziskovanje moglo razkriti 
celo nekaj infrastrukture (tudi Lubšina Tušek 2001). Manj nas danes za-
nima, da v tem mestnem delu javnih površin in urbanističnih poudarkov 
v večji meri ne zaznavamo, in je to, po moje dokaz poškodovanosti sledov 
tega mestnega predela ali dejstva, da so vlogo poudarka prevzele ježe reč-
ne terase in pa tudi napisi (Saria 1926) so omogočili vlogo posameznih 
insul tu bolje razumeti. Tod bi moglo bivati več državnih uradnikov, višjih 
oficirjev itd. A v več raziskanih stavbah so se odvijale tudi gospodarske 
dejavnosti. Največ vemo o lončarstvu (Strmčnik Gulič 1993), gotovo so 
bile pomembnejše druge discipline, ki jih slabše razumemo (Tušek 1984, 
isti 1985). Nekoliko drugače poznamo insule z vzhodnega brega (tudi Je-
vremov 1985, Jevremov Tomanič 2004 ista 2004a, Lubšina Tušek 2004, 
Tušek 2004, Vomer Gojkovič 1993). Zapažanja o vseh opisanih komple-
ksih moremo vendarle strniti v oznako, da so bila v insulah 1. (dokaj izje-
mno) reprezentančna stanovanja upravne ali vojaške mestne elite (Zgornji 
Breg, Panorama?); 2. stanovanja proizvajalskega sloja (Spodnja Hajdina,), 
3. skupaj stanovanja, tudi premožnega prebivalstva, kot hkrati (njihovi?) 
gospodarski, proizvodni obrati (npr. meja med Hajdino in Ptujem ter na 
Zgornjem Bregu) ali 4. samo gospodarski obrati (nekajkrat v Rabeljčji 
vasi). Družina istega gospodarja, ki je imel sam v lasti enoto z obema 
funkcijama, je – kljub morebitni gospodarjevi javni funkciji – razen tega 
da je pridobivala, kar je bilo potrebno za vsakdanje življenje, lahko oprav-
ljala tudi pravo specializirano obrt. Pregled torej dokazuje, da je bil delež 
večpomenskih stavbnih enot, vsebinsko blizu pojmu villa, v Poetovioni 
dokaj velik. (Socialni status družine, ki je upravljala enoto, je mogoče iz-
jemno dobro spoznati v omenjeni Balaci, v veszpremskem okrožju, Palagy 
1996; nekorigirani sestavek o vilah s Ptuja – Vomer Gojkovič 2005 – žal 
naštevanju lokacij iz starejše literature ničesar ne dodaja). Vse torej navaja 
na misel, da ni izjemno in ne neverjetno misliti, da so stavbni sledovi v 
B 4 in B 5 sodili h kompleksu, ki je imel ob delavnicah tudi stanovanjski 
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prostor, mogoče celo toliko reprezentančen, da je obiskovalca opozarjal 
na zanesljivost sklenjenega posla.

Mislim, da ni treba posebej omeniti, da se seveda vse aktivnosti mesta, 
zlasti gospodarske ne, niso mogle razvijati samo znotraj vnaprej zakoliče-
nih, prostorsko pa vendarle omejenih insul. Ob pravilno tkivo razdeljenega 
mestnega prostora so se lepili, kot vemo, po ravnicah tudi veliki kompleksi 
raznim dejavnostim prilagojenih stavb in takih gradbenih oblik (prim M. 
Lubšina Tušek v Lazar in sod. 2004) ter tipov, ki so bili dejavnosti primerni. 
Zato so bili tudi različne trajnosti, tako po konceptu kot po gradbenem 
materialu. Toda v tem sestavku me ta zvrst stavb ne zanima. Zaradi po-
polnosti pa moram vsekakor omeniti, da o poznejšem razvoju stavbnega 
tkiva glede funkcije iz poznorimskega časa nimamo dovolj informacij, 
poznamo le določeno temeljno zidovje, večkrat drugače orientirano in se-
zidano iz znova in znova uporabljenih gradiv. Obseg nekropol in lokacije 
starokrščanskega kulta vsaj do srede 5. stoletja opozarjajo na neprekinjeno 
tradicijo poselitvenih površin, tudi za Rabeljčjo vas, materialna kultura pa 
na nadaljevanje določene proizvodnje, a tudi na postopno upadanje velike 
trgovine z daljnimi svetovi, tudi na upadanje in konec uvoza afriške sigil-
late (Ciglenečki 1993, Mikl Curk 1997).

Najdena sigilata more predvsem nekoliko okrepiti opažanje, da v sre-
dnjem cesarskem času nobena mestna četrt ni opravljala trajno le ene 
same urbane funkcije. Delovišča na našem zemljišču so bila sem hote 
locirana, saj je bila lega ugodna glede na domače kupce, na bližino vsaj 
lončarstvu potrebnih surovin, pa tudi glede na glavno cesto, po kateri 
je tekel velik kontinentalni promet. Zapisana razlaga najdene sigilate bi 
potrjevala, da je bivališče v 2. stoletju izbralo svojo lokacijo iz enakih 
vzrokov. Pred časom se mi je zapisalo, da je »posel cvetel« (Mikl Curk 
1991a). O podrobnostih bivališča, kot rečeno, in njegovih prebivalcih se-
veda ne moremo sklepati, dasi vse kaže, da je šlo za premožnejši sloj. V to 
smer mi da misliti sigilata iz zgodnjih faz srednjegalske ali vzhodnogalske 
proizvodnje, ko še ne moremo govoriti o masovni dobavi. Ko sem že pred 
časom sklepala, da je bila srednjegalska sigilata bolj v rabi pri uglednejših 
in premožnejših (Mikl Curk 1990), so kolegi moje količinske preglede 
in lego najdišč po Ptuju razlagali raje kot kronološke in ne toliko kot 
sociološke podatke. Ko štejem gradivo iz našega sklopa, najprej ponovno 
vidim, kako eno samo najdišče spreminja statistične vrednosti. A ker je 
srednjegalska posoda spet inventar nekega poudarjenega stavbnega kom-
pleksa, še vedno mislim, da je bila v teh krajih že zaradi transporta toliko 
dražja, da so si najširši sloji preprostežev v velikih količinah krasili mizo 
šele z vzhodnogalsko sigilato. Žal pa vemo o stanovanjskem standardu 
resnične mestne elite zelo nezanesljivo samo to, da so imeli v stavbah ob 
3. mitreju vodovodno opremo in zelo razsežne prostore, čemur ustrez nega 
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Tab. 1–6: Ptuj – Značilno reliefno sigillatno gradivo, izkopano 1977 – Bezeichnende 
Sigillatascherben aus der Grabung im Jahr 1977
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v naših sledovih v B 4 in B 5 ne najdemo. Domnevamo pa hkrati tudi, da 
so fizični delavci,

tisti suženjskega stanu še posebej, bivali na deloviščih, ne pa v hipokav-
stno ogrevanih bivališčih. Zato torej govorim v našem primeru o bivališču 
premožnejših, a ne najpomembnejših mestnih prebivalcev. Naša analiza 
uvožene namizne posode in sklep o vlogi stavbe v najbolj izrazito proiz-
vodni mestni četrti tudi prispeva k umevanju velikega pomena trgovine in 
gospodarskih dejavnosti v Poetovioni nasploh, in to celo v obdobju mar-
komanskih vojn. Poetovio je bila predvsem zelo pomembno prometno vo-
zlišče in vojaško oporišče, a njen pomen v gospodarstvu regije nikakor ni 
zanemarljiv. O agrarni moči je bil govor drugje (Mikl Curk 1991). Obrtna 
ali vsaj predmetna proizvodnja pa je v kraju živela že v obdobju legije in 
pred njim (Istenič 1999, ista 2000, Mikl Curk, Lubšina Tušek 2002), razve-
jana in obsežna tudi pozneje, kot kažejo arheološke najdbe (Lazar in sod. 
2004, Tomanič Jevremov 2004 ista 2004a) z vsega mesta, dasi so verjetno 
te z obsežnih zavarovalnih izkopavanj, ki so izkopavanjem gospe Paole po 
vzhodu Ptuja, v Rabeljčji vasi, še sledila, najbolj zgovorne.
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UnternehMer, teChnologe oder SaMMler? terra 
SIgIllata Ueber eIn haUS IM roMerzeItlIChen PtUj 
zusammenfassung
Im Aufsatz werden Sigillaten, bei einer Notgrabung im Osten der Stadt Ptuj (römischen 
Poetovio) gefunden, analysiert. Die Grabung hat im Jahr 1977 die erste der beiden Auto-
rinnen geleitet. Sie hat auch das Katalog der Funde aufgestellt. Die diesem entnommene 
Zeichnungen koennen nur die Menge und eine Auswahl der Eigenschaften der Reliefware 
vorfuehren. Die zweitunterzeichnete hat dann die Bestimmugen etwas vervollständigt 
und den Aufsatz geschrieben. Die Grabung fand an einem neuzeitlich stark beschädigtem 
Gelände statt. Es wurden u.a. die Spuren von einem mehrphasigen (Ziegel?) Gebäude 
festgestellt, und (beschädigte) Nivelierungsschichten wo viele Sigillatascherben lagen. Das 
Gebäude wurde später durch eine etwas abseits gelegene, noch umfangreichere Gebaeu-
deeinheit ersetzt. Sorgfältiges Nachprüfen der Tatsachen hat ergeben, daß die Scherben 
schon ursprünglich jedenfalls zum Inventar von dem ältern dieser beiden Gebäude gehört 
haben müßten, da es öfters möglich war, die zerstreuten Scherben zu größeren Teilen 
zusammen zu kleben. Man konnte ca. 400 Sigillata-Gefaesse feststellen, was das hier be-
arbeitete Material allerdings zu den zahlenstaerkeren Fundgruppen in Poetovio weist. 
Nach Werkstätten eingeteilt sieht man es, daß es sich um die gleichen Schwerpunkte der 
Einfuhr wie anderswo in der Stadt handelt, daß aber auch die Erzeugnisse aus den Zentren 
und Zeiten, die nicht zum massiven Grosshandel gehörten, so wie z.B. die mittelgalische 
Werkstätten der trajanischen Zeit, mit Einzelstücken vertreten sind. Mit Verlaß kann die 
Tatsache, daß der Anteil der Reliefware betont ist, wahrgenommen werden, da es sich doch 
um eine moderne Grabung, wenn schon eine Notgrabung, handelt. Es werden mehrere 
Möglichkeiten zur Deutung versucht. Doch es scheint am glaubhaftesten zu sein, daß es 
sich um ein (Speisezimmer?) Inventar einer Hauswirtschaft aus dem 2. und den ersten zwei 
Dritteln des 3. Jhdts. handelt. Es gibt naemlich mehr Angaben, welche die Annahme be-
stätigen wuerden, daß das Gebäude, obwohl ganz nahe dem Gelände der Ostgraeberfelder 
der Stadt und in dem verschiedenen Gewerben (besonders erkennbar das Toepfergewerbe 
und die Ziegeleien) gewidmeten Stadtraum gelegen, hat Wohnzwecken dienen müssen 
(Hypokaustheizung im Teil des Grundrisses, Fensterglas, auch Freskenfragmente). Details 
der Raumeinteilung bleiben uns allerdings unbekannt. Das Ziegelgebaeude, mit welchem 
die Auswahl der Sigillaten verbunden zu sein scheint, welches auch der Stratigraphie nach 
der Zeitspanne der Sigillaten entspricht (es war nämlich an einer Gruppe von Ziegelbren-
noeffen der Graeberfeldphase aus dem 1., und, wie erwähnt, unter den Grundmauern 
eines Gebäudes aus dem spätem 3., ev. 4. Jhdt. gelegen) war sicher erneuert gewesen. Es ist 
uns umsomehr unbekannt, ob in die ca. 17 Jahrzehnten die Sammlung der vorhandenen 
Sigillatagefaesse den Bauphasen entsprechend neu bestellt, oder sie nur mit dem Neuen 
vervollständigt gewesen ist. Es ergibt sich weiter als wichtig, daß unserer Fundstelle sehr 
nahe unter den Spuren von Toepferwerkstaetten auch Punzen und Formschuesseln für 
Sigillatenmotive der pannonischer, ev. Siscia – Art gefunden worden sind (zuletzt Tomanič 
Jevremov 2004, dies. 2005). Doch da solche Erzeugnisse in Poetovio äußerst selten auf-
treten (mit gleichen Motiven sogar unbekannt sind), mußte die Produktion höchstens 
nur versuchsweise vor sich gegangen sein. Unsere Geschirrwahl weist sogar kein Beispiel 
der pannonischer Reliefware auf, es sind nur Einfuhrstuecke vorhanden. Diese Sigilla-
tengruppe hat also keine direkte Verbindung mit der lokalen Keramikindustrie. Hat sie 
möglicherweise auch einem »Technologen« gehört, hat sie die Aufgabe eines Kataloges der 
Bestellungs- Möglichkeiten oder des Musters darzustellen gehabt. Zuletzt wird noch die 
Rolle der Gebaeudeeinheiten in der ganzen Stadt gesichtet um Bestimmtheit zu gewinnen, 
daß es möglich und – in gewissen Kreisen der gut situierten Gewerbetreibender – sogar 
üblich gewesen ist, am Orte der wirtschaftlichen Tätigkeit auch zu wohnen.
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Najzgodnejša pričevanja  
o Primožu Trubarju

B o r i s  G o l e c *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 929Trubar P.:929.651

Boris Golec: Najzgodnejša pričevanja o Primožu Trubarju, Omembe, podpisi in pečati 
med letoma 1526 in 1545. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 
3–4, str. 24–41
Prispevek obravnava vsebino in značilnosti najzgodnejših dokumentov, v katerih se 
med letoma 1526 in 1545 omenja ime začetnika slovenske književnosti Primoža Tru-
barja (1508–1586). Večino izvirnikov so doslej citirali le po starejših objavah, prvi 
dokument s Trubarjevim podpisom in pečatom (1533) je pomotoma veljal za neo-
hranjenega, v obravnavo pa je pritegnjenih tudi nekaj še neznanih omemb. Posebej 
zgovorne so ugotovitve o Trubarjevih podpisih in pečatih.

1.01 Original Scientific Article 
UDC 929Trubar P.:929.651

Boris Golec: The Earliest Testimonies of Primož Trubar, References, Signatures 
and Seals between 1526 and 1545. Review for History and Ethno graphy, Maribor 
79=44(2008), 3–4, pp. 24–41
The article describes the contents and the specifics of the earliest documents which, 
between 1526 and 1545, mention the name of the founder of the Slovene literature 
Primož Trubar (1508–1586). Most of the original documents have until now been 
cited only in the older publications, the first document with Trubar’s signature and 
seal (1533) has mistakenly been taken for destroyed. Some unknown references are also 
dealt with. The findings on Trubar’s signatures and seals are particularly evidential.

 * Dr. Boris Golec, višji znanstveni sodelavec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, 
ZRC SAZU, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, bgolec@zrc-sazu.si.
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Glavnina védenja o prvih štiridesetih letih življenja Primoža Trubarja 
temelji na spominskih pričevanjih,1 saj poznamo iz tega časa le peščico 
sodobnih virov in še ti so po vsebini večinoma skromna pričevanja o nje-
govi navzočnosti pri raznih pravnih dejanjih. Vsebino najzgodnejših do-
kumentov, v katerih se v časovnem razponu od leta 1526 do 1543 omenja 
Trubarjevo ime, so literarni zgodovinarji in zgodovinarji za povrh črpali 
zgolj iz objav iz zadnjih dveh desetletij 19. stoletja in kot vse kaže, ni odtlej 
nihče več preveril vsebine ter oblikovnih značilnosti izvirnih dokumentov. 
Zadnje je gotovo v nemajhni meri posledica dejstva, da so se leta 1918 vsi 
zapisi znašli zunaj meja matične države Slovencev, eden od dokumentov (s 
Trubarjevim najstarejšim podpisom in pečatom, 1533), pa je veljal sploh za 
neohranjenega.2 Samo najmlajšega od omenjenih zapisov (1543) je morda 
najpozneje leta 1963 na lastne oči videl Mirko Rupel.3 Ta je strokovno jav-
nost seznanil tudi z edinima podatkoma o mladem Trubarju, objavljenima 
šele v 20. stoletju. Prvi je vpis Trubarjevega imena v dunajski univerzitetni 
matriki (1528),4 drugi pa dvakratna omemba Primoža Trubarja kot lju-
bljanskega kanonika v oporoki škofa Kacijanarja (1543).5

V pričujoči razpravi ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja so v obrav-
navo ponovno pritegnjeni izvirniki sodobnih virov, ki pričajo o njegovem 
delovanju, preden je postal protestantski duhovnik in oče prve slovenske 
knjige. Izvzete so le štiri obrobne omembe v Trstu iz nekajmesečnega ob-

 1 O svojem delovanju pred umikom na Nemško in prestopom v augsburško veroizpoved 
(1548) je Trubar pozneje na različnih mestih poročal sam, v strnjeni obliki pa je njegovo 
življenjsko pot v nagrobni pridigi prvi orisal Jakob Andreae (1586). Prim. zlasti France 
Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 57 sl. 

 2 Tako je v svoji objavi Trubarjevih pisem (1986) ugotavljal Jože Rajhman (Rajhman, Pisma 
Primoža Trubarja, str. 358).

 3 Mirko Rupel je sredi 20. stoletja na novo transkribiral vsa Trubarjeva pisma, a mu je 
smrt preprečila, da bi jih objavil. Transkripcije iz Ruplove zapuščine je za drugo objavo 
Trubarjevih pisem (1986) uporabil Jože Rajhman (prim. Rajhman, Pisma Primoža Tru-
barja, str. 5). Ni potrjeno, da bi bil med Ruplovimi prepisi tudi Trubarjev davčni izkaz iz 
leta 1543. Na to sicer namiguje Rajhmanov komentar k objavi: »Izvirnik. S Trubarjevo 
roko samo podpis in pečat.« (Prav tam, str. 299.) Tega namreč Theodor Elze v prvi objavi 
dokumenta (1897) ne izpostavlja, ampak pravi samo: »Original mit eigenhändigen Un-
terschrift und Siegel« (Theodor Elze, Primus Trubers Briefe, str. 17). Točneje kot Theo-
dor Elze citira Rajhman hranišče izvirnika v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu, 
a nekoliko napačno: Gultenschätzung 20/269. Rajhman ali že Rupel bi podatke lahko 
pridobil iz druge roke, s poizvedbo v Gradcu. Težko si namreč predstavljamo, da bi tako 
Theodor Elze v prvi objavi (1897) kakor pozneje Rajhman (1986) oz. Rupel prezrla, da 
se je Trubar tukaj podpisal kot Trüber. Poleg tega v Rajhmanovi objavi pri transkripciji 
manjka podatek o pečatu (Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 300). 

 4 Mirko Rupel, Primus Truber an der Wiener Universität. Die Welt der Slawen VII (1962), 
str. 423–431. 

 5 Mirko Rupel sicer ni izpostavil, da sta omembi Trubarja kot kanonika v oporoki ljubljan-
skega škofa Kacijanarja hkrati prvi sodobni pričevanji o njegovem kanoniškem naslovu 
(Mirko Rupel, Trubar in škof Kacijanar, str. 249–250).
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dobja 1540–1541, katerih izvirniki niso znani ali mi niso bili dostopni,6 
ter viri iz leta 1547, nanašajoči se na sodni proces zoper Trubarja in soob-
tožene, ko je bil ta že na Nemškem.7 Upoštevane so tudi tri doslej prezrte 
omembe Trubarja v dokumentih mesta Ljubljane iz leta 1545, analiza vse-
bine sodobnih dokumentov, med drugim Trubarjevih podpisov in pečatov, 
pa je v celem dala več novih ugotovitev in namigov. 

Kronološko prvi pričevanji o obstoju mladeniča z imenom Primož Tru-
bar, obe iz leta 1526, sta vsebovani v dveh neohranjenih listinah iz Trsta, ki 
ju je v svojo knjigo pravnih dejanj prepisal tržaški mestni vicedomin Janez 
Krstnik Peterlin. V oporoki tržaškega stolnega župnika Lenarta Bonoma 
7. marca 1526 je kot priča naveden: »primus Riubar de raſica«.8 Tri mesece 
pozneje, 18. junija, srečamo Trubarja prav tam v službi pri škofu Petru Bo-
nomu: »primo trubar seruitore«.9 Zapisa priimka sta povedna zaradi dveh 

 6 Prim. France Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 72–73, str. 264, op. 40, str. 265, op. 80 in 
81.

 7 O tem: France Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 92–94; prim. Lilijana Žnidaršič Golec, 
Duhovniki kranjskega dela, str. 144 sl., 290.

 8 Biblioteca Civica »Attilio Hortis« Trieste, Archivio Diplomatico, Vicedominaria, vol. 55, 
Jo. Bapt. de Peterlinis 1526, fol. 154. Objava odlomka: L. Žvab, Črtica o Primoži Trubarji, 
str. 43; po njem: France Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 63.

 9 Biblioteca Civica »Attilio Hortis« Trieste, Archivio Diplomatico, Vicedominaria, vol. 55, 
Jo. Bapt. de Peterlinis 1526, fol. 74. Objava odlomka: L. Žvab, Črtica o Primoži Trubarji, 
str. 43; po njem: France Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 63.

Slika 1: Prvi znani omembi Primoža Trubarja 7. marca in 18. junija 1526 v knjigi trža-
škega vicedomina
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značilnosti: prvi samoglasnik zapisujejo v Trstu z -u, drugega z -a. Prvi od 
obeh tržaških zapisov priimka – Riubar – je nekoliko nenavaden, morda 
plod prepisovalske napake, drugi pa ustreza današnji »arbitrarni« obliki 
Trubar, ki jo, kot bomo videli v nadaljevanju, srečamo v času Trubarjevega 
življenja le še trikrat: v letih 1533, 1550 in 1558.

Pozneje absolutno prevladujoča oblika Truber se prvič pojavi v matriki 
dunajske univerze, ko je bil 14. aprila 1528 imatrikuliran »Primus Truber 
ex Aursperg«.10 Po Mirku Ruplu (1962) bi oblika Truber in njena latinizi-
rana različica Truberus utegnili nastati v latinskih šolah, ker zvenita bolj 
latinsko in bolj učeno kakor Trubarus.«11 Zapis Truber je prvikrat sicer res 
izpričan v »latinski šoli« – na univerzi, a ne smemo prezreti, da je šlo za 
univerzo v nemškem jezikovnem prostoru, v katerem so pripone -er nekaj 
običajnega, drugače kakor v tržaškem okolju. Pripona -er namesto -ar je 
torej prej posledica nemščine kakor latinščine! Vplivom nemške končnice 
je Primoževo rabo -er pripisoval že France Kidrič (1920).12

Slika 2: Trubarjev vpis v dunajski univerzitetni matriki 14. aprila 1528 (foto: Thomas 
Maisel)

Trubarjev prvi znani lastnoročni podpis iz leta 1533 se že glasi Tru-
ber. Najzgodnejši ohranjeni dokument z njegovim podpisom in pečatom 
je nastal v tretjem ali četrtem letu Trubarjevega duhovništva. Kot je po-
zneje izpričal sam, je namreč začel oznanjevati evangelij leta 1530, in sicer 

 10 Archiv der Universität Wien, Original-Kodex 4, Universitäsmatrikel 1518/II–1579/I, fol. 
27a. Objava: Gall, Szaivert, Die Matrikel der Universität Wien, str. 45. Gl. tudi op. 4.

 11 Mirko Rupel, Primož Trubar, str. 10; prim. Mirko Rupel, Primus Truber, str. 6.
 12 Fr. Kidrič, Trobarji na Raščici, str. 267.
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najprej v Celjski grofiji,13 najstarejše pričevanje o njem kot duhovniku pa 
je prav iz tega okolja – listina, izdana 22. junija 1533 v Laškem.14 Sama 
vsebina listine se Trubarja le dotika in govori o resignaciji beneficiata na 
tamkajšnji špitalski beneficij.15 Petindvajsetletni Primož nastopa v stranski 
vlogi priče, toda listina je pomembna zavoljo vrste obrobnih podatkov, ki 
se nanašajo na njegovo osebo. Med drugim sporoča, da je bil Trubar (pravi) 
župnik v Loki pri Zidanem mostu in vikar župnije Laško.

Slika 3: Trubarjev pečat in podpis na listini, izdani 22. junija 1533 v Laškem

Pomen listine iz Laškega bi lahko opredelili takole: 1) gre za najstarejši 
ohranjeni zapis Primoža Trubarja sploh; 2) vsebuje njegov najzgodnejši 
lastnoročni podpis in pečat; 3) je edini dokument, v katerem je Trubarjev 
priimek zapisan v dveh oblikah, kot Trubar in Truber; in končno: 4) listino 
so dolgo pogrešali, danes pa spet poznamo njen izvirnik.

Kakšna je bila njena usoda? Jože Rajhman jo je leta 1986 v Pismih Pri-
moža Trubarja lahko objavil le po Theodorju Elzeju, potem ko je po njej 
zaman poizvedoval na Dunaju, kjer je bila v času Elzejeve objave (1897) 
shranjena v Hišnem, dvornem in državnem arhivu. Skoraj stoletje pozneje 

 13 France Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 69, 70.
 14 Listina 1533 junij 22., Laško v: StLA, Meillerakten, XXI Städte und Märkte, XXI x, Tüf-

fer. Objava: Theodor Elze, Primus Trubers briefe, str. 563–564. Objava po Elzeju in s 
slovenskim prevodom: Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 297–298. Rajhmanu se je 
tu pripetila prepisovalska napaka pri datumu: 22. januarja namesto 22. junija (str. 297), 
medtem ko ima pri opombah k listinam pravilen datum (str. 358).

 15 Beneficiju v laškem špitalu se je pod določenimi pogoji odpovedal Martin (Omladič, v 
listini brez priimka), župnik v Novi Cerkvi. Priče tega dejanja so bili: Primož Trubar, 
župnik v Loki in vikar v Laškem, Jakob Gerge, beneficiat na Svetini, in Vincenc Hau-
ser, laški tržan ter upravitelj kartuzijanskega samostana v Jurkloštru. O župniku v Novi 
Cerkvi Martinu Omladiču, dejansko župnijskem vikarju od leta 1515 vsaj do 1548, gl. 
Orožen, Das Dekanat Neukirchen, str. 147. 
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je tam ni bilo več mogoče najti, zato je Rajhman ob ponovni objavi zapisal, 
da po najnovejših poizvedbah ni ohranjena.16 Ne da bi vedel, da gre za is-
kano pogrešano listino, sem nanjo leta 1993 naletel v Štajerskem deželnem 
arhivu v Gradcu, kjer je ni nihče iskal. V Gradec je prišla z Dunaja že leta 
1922 v korpusu štajerskih dokumentov, ki so sredi 19. stoletja romali iz 
Gradca v avstrijski državni arhiv in bili nato kot t. i. Meiller-Akten vrnjeni 
na Štajersko.17

Vrnimo se k pomenu vsebine listine iz Laškega. Elze je opozoril, da ta 
ne vsebuje le Trubarjevega lastnoročnega podpisa priče, kakor nekatere, 
znane iz Trsta (sic!), ampak je Primož tudi sam eden njenih treh izstavite-
ljev, kot tak naveden na prvem mestu.18 Dejansko iz tržaških listin sploh 
ni znan Trubarjev podpis, ampak gre zgolj za omembe njegovega imena v 
prepisih listin tamkajšnjih vicedominov. Tako je podpis Primoža Trubarja 
na listini iz Laškega skupaj s pečatom njegov najstarejši.

Slika 4: Primerjava Trubarjevih treh znanih pečatov19

 16 Jože Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 358. – Theodor Elze, Primus Trubers, str. 
564, navaja hranišče listine dokaj površno: »Original mit drei siegeln und drei eigenhän-
digen unterschriften im k. k. geh. haus-, hof- und staatsarchiv Wien.« – Izvod Elzejeve 
objave Trubarjevih pisem v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (NUK, RR 
63554) ima s svinčnikom pripis točnejšega hranišča: »Inv. östr. Staat. archive, Theil V, 
Bd V/4, str. 230. Klosterarchive, Ab. 356 (F. Sensel, Index chronologus in diplomata et 
instrumenta publica in Biblioteca Palatina asservata. Tüffer Spital)«. Glede na podpis 
prvega lastnika Antona Aškerca na naslovnici in pripis Ivana Vrhovnika, da je bila knjiga 
kupljena iz Aškerčeve zapuščine, je beležka o listini najverjetneje delo enega od njiju.

 17 Uradnik Hišnega, dvornega in državnega arhiva Andreas von Meiller je leta 1846 odbral 
pomembnejše arhivalije notranjeavstrijskih osrednjih uradov, dotlej hranjene v kleteh 
graškega gradu, ki so jih naslednje leto prepeljali na Dunaj. Tu so jih po posameznih 
deželah, kot so jih arhivalije zadevale, porazdelili med notranjeavstrijske spise. Del, ki 
se je nanašal na Štajersko, skupno 49 fasciklov, so leta 1922 vrnili v Gradec, v medtem 
ustanovljeni Štajerski deželni arhiv, kjer pa so še naprej ostali celota z imenom Meiller-
Akten. Kolikor je znano, izvirajo spisi iz arhivov graške dvorne komore, vlade, komore 
in v manjši meri iz arhiva tajnega sveta. O tem: Fritz Posch (Hrg.), Gesamtinventar des 
Steiermärkischen Landesarchives, str. 167–168. – Iz pripomočkov v Štajerskem deželnem 
arhivu ni bilo mogoče ugotoviti provenience listine iz Laškega iz leta 1533. Ignaz Orožen 
je v svoji zgodovini laške dekanije ne navaja ne pri starem špitalu ne pri Trubarju kot 
župnijskem predstojniku (prim. Ignaz Orožen, Das Dekanat Tüffer, str. 68–69, 125–126). 

 18 Theodor Elze, Primus Trubers briefe, str. 563, op. 1. – Tu Elze tudi utemeljuje, da listine 
ni uvrstil med Trubarjeva pisma, ker ne ponuja ničesar, kar bi se nanašalo na Trubarja 
(da ihr Inhalt gar nichts auf Truber bezügliches bietet).

 19 Gl. op. 21 in 22.
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V komentarju k objavi je Elze poleg tega zapisal, da je Trubarjev pečat 
na listini iz Laškega ohranjen bolje kot kjer koli drugje in jasno kaže tesar-
sko sekiro.20 Isti pečat je Trubar uporabil tudi na davčnem izkazu za svoj 
beneficij v Celju leta 1543,21 tudi to je ostalo neopaženo. Zdaj, ko ga lahko 
primerjamo z njegovima poznejšima ohranjenima pečatoma,22 vidimo, da 
jima je enak le po vsebini, ne pa tudi po obliki. Na pečatu s premerom 
nekaj več kot 1 cm sta nad tesarsko sekiro Trubarjevi inicialki P in T, toda 
sekira je neprimerno večja kot na ohranjenih pečatih iz druge polovice 
16. stoletja in obrnjena v drugo smer, proti desni. Svoj prvi znani pečat je 
Trubar zamenjal z novim najpozneje leta 1560, kolikor ni vmes uporabljal 
še katerega. Na novem je ohranil inicialki in motiv, občutno pomanjšana 
tesarska sekira pa je položena diagonalno, proti levi.23

Na laški listini iz leta 1533 še bolj preseneti podpis, saj se od poznejših 
znatno razlikuje: ime in priimek sta zapisana z malima začetnicama ter 
drugačnimi potezami kakor drugod. Pri inicialkah ni sledu o vehement-
nosti, ampak se zdi, kot bi mladi duhovnik kazal nekakšno začetniško 
plahost ali negotovost. Postavlja se vprašanje, ali se morda v poznejšem, 
spremenjenem podpisu, zrcalijo podpisnikove večje ambicije in doseženi 
uspehi.

 20 Theodor Elze, Primus Trubers briefe, str. 563, op. 1. – Tega podatka v Rajhmanovi objavi 
in komentarju ni (Jože Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 297–298, 358).

 21 StLA, Landschaftliches Archiv, Gültschätzungen, 20/269, 12. 11. 1543.
 22 Trubarjev drugi pečat je prvič izpričan 19. marca 1560 (ARS, AS 2, Deželni stanovi za 

Kranjsko, šk. 92, fasc. 54/7, snopič 3, pag. 384), njegov odtis pa je dokaj dobro ohranjen še 
na pismih z dne 17. junija 1569 (prav tam, šk. 89, fasc. 54/3, pag. snopič 4, pag. 52) in 16. 
januarja 1572 (prav tam, šk. 89, fasc. 54/3, snopič 1, pag. 529). Tretji znani pečat Primoža 
Trubarja je vtisnjen na pismu z datumom 3. januar 1581 (prav tam, šk. 422, fasc. 288, pag. 
1471). S Trubarjevimi pečati se ni nihče sistematično ukvarjal. V strokovni in poljudni 
literaturi je najti nekaj prerisanih upodobitev srednjega pečata: Mirko Rupel (ur.), Drugi 
Trubarjev zbornik, zadnja stran platnic), ponatis istega v: Mihael Glavan, Trubarjev al-
bum, str. 19. Vse kaže, da je najstarejša objavljena upodobitev šele iz leta 1951 (Bogomil 
Gerlanc (ur.), Cvetnik, str. 70), za katero je v komentarju navedeno: »Pečatni znak Pr. Tru-
barja je sedaj prvič objavljen«, in sicer »v trikratni povečavi, kakršen se nam je ohranil na 
nekaterih njegovih pismih« (prav tam, str. 172); ponatisa v: Janez Debeljak, Popotovanje 
k Levstiku, str. 25; Janez Debeljak, Trubarjeva Rašica, str. 2. Obe upodobitvi iz srede 20. 
stoletja, ki sta služili poznejšim objavam, precej odstopata od dejanske podobe pečata.

 23 Novi pečat je v 20. stoletju služil tudi kot predloga za upodobitve tedaj edinega znane-
ga Trubarjevega pečata (gl. op. 22). Dokaj dobro ohranjen je še na Trubarjevem pismu 
kranjskemu deželnemu glavarju in stanovom z datumom Derendingen, 16. januarja 1572 
(prav tam, šk. 89, fasc. 54/3, snopič 1, pag. 529). Tretji znani pečat Primoža Trubarja, je 
ohranjen na pismu istim naslovnikom, datiranem v Derendingenu 3. januarja 1581 (prav 
tam, šk. 422, fasc. 288, pag. 1471). Položaj sekire je enak kot na prejšnjem pečatu, le nekaj 
detajlov je drugačnih.
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Slika 5: Trubarjevi podpisi iz let 1533, 1543, 1561, 1569, 1572 in 158324

In končno, že Theodor Elze ni mogel mimo dejstva, da je priimek oče-
ta prve slovenske knjige v tej listini naveden v dveh oblikah: v inskripciji 
izstavitelja kot Trubar z -a, v podpisu pa z -e kot Truber, kakor se je Trubar 
pozneje sam dosledno podpisoval in naslavljal v naslovih svojih del,25 ne-
kajkrat v podpisih sicer tudi z latinsko pripono -us kot Truberus.26 Sámo 
listino je pisala druga roka in tako tudi zapis Trubarjevega priimka na 
njenem začetku ni njegov. To dejstvo sta objavitelja Theodor Elze in Jo-
že Rajhman razlagala različno. Po Elzeju je pisar za razliko od Trubarja 
uporabil slovenizirano (!) obliko,27 po Rajhmanu pa Trubarjev lastnoroč-
ni podpis Truber »kaže, da utegne biti prva oznaka v listini tudi pisna 
pomota«.28 Dejansko ni šlo ne za pisarjevo pomoto in še manj za kakršno 
koli slovenizacijo (!?), za katero ni bilo nikakršne osnove. Če namreč anali-

 24 StLA, Meillerakten, XXI Städte und Märkte, XXI x, Tüffer, 1533 junij 22., Laško; StLA, 
Landschaftliches Archiv, Gültschätzungen, 20/269, 12. 11. 1543; ARS, AS 2, Deželni sta-
novi za Kranjsko, šk. 89, fasc. 54/3, snopič 1, pag. 395, 26. 1. 1561; prav tam, šk. 89, fasc. 
54/3, snopič 4, pag. 52, 17. 6. 1569; prav tam, šk. 89, fasc. 54/3, snopič 1, pag. 529, 16. 1. 
1572; prav tam, šk. 88, fasc. 54/3, snopič 3, pag. 318, 24. 5. 1583. 

 25 Theodor Elze, Primus Trubers briefe, str. 563, op. 1. – Naslove Trubarjevih del gl. v: Mirko 
Rupel, Primus Truber, str. 293–298; Trubarjeve podpise pod pismi v: Rajhman, Pisma 
Primoža Trubarja.

 26 Jože Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 27, 33, 75, 76, 110, 174, 186, 193, 198, 214, 216, 
222, 254, 265, 293.

 27 »… trotz der vom schreiber im lateinischen text gebrauchten slovenisirten form ˝Tru-
bar˝ …« (Theodor Elze, Primus Trubers briefe, str. 563, op. 1).

 28 Jože Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 358.
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ziramo najzgodnejše omembe Primoža Trubarja tja do začetka štiridesetih 
let, je kljub njihovi maloštevilnosti mogoče o razlogih za različno pisanje 
priimka postaviti precej trden sklep. V tržaškem latinsko pišočem okolju, 
kamor v širšem smislu sodi tudi naša listina iz Laškega, so Trubarjev pri-
imek pisali s končnim -a: tako pri prvi omembi v Trstu 1526 kot Riubar, 
isto leto kot Trubar.29 Pisanje z -e – Truber – je prvič izpričano ob imatri-
kulaciji na dunajsko univerzo leta 1528,30 torej v jezikovno drugačnem, 
nemškem okolju, kjer je bila končnica -er običajna. Listina iz Laškega, na-
stala pet let zatem, je, kot vse kaže, enkratna priča dvojnosti zapisovanja, 
do katere potem ni prišlo nikoli več. Pisar je Trubarjev priimek zapisal 
tako, kot so ga pisali v tržaških krogih – župnija Laško je bila ne nazadnje 
zaupana tržaškemu škofu31 – Trubar sam pa se je podpisal po nemški na-
vadi, kakor se je najverjetneje navadil med bivanjem na Dunaju, če ne celo 
že pred tem v Salzburgu.

Slika 6: Omemba Primoža Trubarja v knjigi tržaškega vicedomina 29. aprila 1541

V štiridesetih letih je nato povsod naveden le še kot Truber, začenši 
z zad njimi omembami v trstu v letih 1540 in 1541, ko je tam opravljal 
službo slovenskega pridigarja.32 Najzgovornejši omembi najdemo v knjigah 
dveh tamkajšnjih vicedominov: prepisa pogodb, pri sklenitvi katerih je bil 
kot priča navzoč »primo truber de rasſica plebano in loch«.33 Notici z da-
tumoma 29. april in 9. avgust 1541 torej pričata o njegovem zadrževanju v 

 29 Gl. op. 8 in 9.
 30 Gl. op. 10.
 31 Pravi laški župnik je bil v tem času tržaški škof Peter Bonomo, ki naj bi župnijo dobil 

hkrati s škofijo v Trstu (1502); župnija Laško je spadala pod oglejski patriarhat, njen 
patron pa je bil deželni knez (France Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 69, prim. Orožen, 
Das Dekanat Tüffer, str. 125–126). 

 32 O omembah v Trstu: France Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 72–73; prim. tudi: Di Braz-
zano, Pietro Bonomo, str. 334, op. 209 (peti datum 13. junij 1541 je napačen).

 33 Biblioteca Civica »Attilio Hortis« Trieste, Archivio Diplomatico, Vicedominaria, vol. 61, 
Josephus Pelegrini 1541, fol. 8; prav tam, Octavianus Cigotti, fol. 28. – Objava odlomkov: 
L. Žvab, Črtica o Primoži Trubarji, str. 43, 44.
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Trstu in o tem, da je leta 1541 še opravljal funkcijo župnika v Loki; kot že 
tista iz leta 1526 tudi ti govorita o Trubarjevem izvoru z Rašice. Iz istega 
časa so še štiri Trubarjeve omembe, dve znani le iz starejše literature in 
dve iz prav tako razmeroma zgodaj nastalih prepisov tržaških zgodovin-
skih zapisov. Prvič, 13. septembra 1540, je Primož Trubar kot »familiar del 
veschovo« naveden v poročilu eremita Giulia da Milano, drugič v pismu 
Melhiorja Cerronija istemu Giuliu 7. aprila 1541 kot »presbiter primus«,34 
nato pa še dvakrat 1. in 13. junija 1541 v vlogi priče pri pravnem prometu 
z nekim zemljiščem.35

Kot Trubar z -a se je oče prve slovenske knjige sam naslovil edinole 
leta 1550 v skritem podpisu v Katekizmu: »od primosa trubarie«. Zatem 
srečamo enak zapis priimka v imenovalniku pri edini omembi raškega 
sorodnika: »en mui Stryz Gregor Trubar malinar« (1558).36 O dvojnem 
pisanju Trubar/Truber lahko tako sklenemo, da je bilo plod različne pi-
sarniške prakse in okolja zapisovanja, samo po sebi brez vsebinske teže, 
saj so drugi samoglasnik izgovarjali na rodni Rašici nepoudarjeno in je 
ostal brez poudarka tudi v okoljih, kjer je Trubar bival in deloval do smrti.

Pomembnejše je vprašanje, zakaj sta on sam in njegova okolica pisala 
prvi samoglasnik kot -u – Trubar/Truber, česar do šestdesetih let 16. sto-
letja ne zasledimo pri nobeni od številnih omemb njegovih sorodnikov v 
urbarjih turjaškega gospostva.37 Od Frana Levstika dalje (1858) srečujemo 
domnevo in nato trditev, da je Trubar svoj priimek sam »poneslovenil«, ter 
iskanje morebitnih razlogov za to dejanje.38 France Kidrič (1920) je glede 
Trubarjeve dosledne rabe -u v korenu priimka zapisal, da se je -u »mogel 
utrditi pod vplivom kakega ugibanja, da zveni Truberus bolj latinsko nego 
Troberus.«39 Toda v resnici si Trubar samoglasnika -u ni izbral samovoljno, 
ampak je za zapisovanje tega obstajala glasovna podlaga: glas med u in o, 
diftong (Truobar), kakor pravijo na Rašici še danes: zatruobu.40 Turjaški 
pisarji so priimek njegovih sorodnikov dolgo pisali le kot Trobar in Trober 
(z različicama Trabar in Traber),41 medtem ko zunaj rodnega okolja sreču-

 34 Citate iz obeh dokumentov je objavil A. Venetianer, Die evangelisch reformierte Kirche, 
str. 74, 82, ki kot vir navaja beneški državni arhiv: »Archivio di Stato, Venedig, S. Uff. 
Busta I. Interr., p. 62.« – Po njem: France Kidrič, Ogrodje za zgodovino, str. 72. 

 35 Po zapiskih M. Jennerja (Biografie triestine II, pag. 60 v tržaškem Archivio Diplomatico) 
je vsebino dokumentov kratko povzel L. Žvab, Črtica o Primoži Trubarji, str. 43–44.

 36 Fr. Kidrič, Trobarji na Raščici, str. 252.
 37 Gl. op. 41. Prim. Fr. Kidrič, Trobarji na Raščici, str. 267.
 38 Fran Levstik, Napake slovenskega pisanja, str. 53, op. 10.
 39 Fr. Kidrič, Trobarji na Raščici, str. 267.
 40 Informator o značilnostih raškega govora in izgovorjavi glagola trobiti: Franc Škulj 

(1931), Rašica 16, 10. 6. 2008.
 41 V najstarejšem ohranjenem turjaškem urbarju iz leta 1464 Trubarjev še ni, od drugega 

urbarja iz leta 1482 dalje pa se omenjajo izključno na Rašici: do urbarja 1551–1553 v obli-
kah Trobar (15-krat), Trober (5-krat), Traber (4-krat) in Trabar (13-krat), samo v urbarju 
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jemo za Primoža samo obliki Truber in bistveno redkejšo, skoraj izjemno 
Trubar, omejeno samo na čas med 1526 in 1550. Pisanje z -u utegne biti 
resnično plod Trubarjevega prvega šolanja zunaj domačega okolja, na Re-
ki (1520–1521),42 kjer so diftong -uo pod vplivom hrvaščine zapisali kot 
-u, tem laže, ker so v priimku prepoznali glagol trobiti oziroma hrvaško 
trubiti.

Trubar sam se je podpisoval kot Truber, pod latinska in redkeje nem-
ška besedila tudi kot Truberus.43 Edina, doslej neznana izjema je njegov 
lastnoročni podpis kot Primus Trüber pod izkaz o dohodkih kaplanije 
sv. Maksimilijana v Celju, datiran v Ljubljani 12. novembra 1543.44 Ker 
je podpis v obeh objavah, Elzejevi in Rajhmanovi – ta se opira na prvo –, 
pomotoma naveden kot Truber, dokument pa je imel, kot kaže, zadnji v 
rokah Elze konec 19. stoletja in v najboljšem primeru pozneje še Rupel, ki 
se nanj ne sklicuje, ni bilo znano, da gre v resnici za zapis -ü. Iz izvirnika 
je jasno vidno, da je isti grafem -u v imenu in priimku zapisan različno: 
Primus z ŭ in Trüber z ü. Podpis se razlikuje tudi od zapisa imena davč-
nega zavezanca v uvodu, v prvi osebi: Mein Primusen Truber itd. Tega je 
zapisala druga roka, najverjetneje Trubarjev vikar v Celju, ki je dokument 
prinesel svojemu nadrejenemu v Ljubljano le v podpis. Zapis -ü v tem času 
praviloma ni imel glasovne vrednosti preglasa, ampak ponazarja vokal u. 
Tako se zdi malo verjetno, da bi novopotrjeni ljubljanski kanonik Primož 
Trubar mislil na nemški glagol trüben v pomenu (s)kaliti – iz tega je izpe-
ljan priimek Trüber45 – in hotel s podpisom sporočiti kaj dvoumnega ali 
figurativnega.

1557–1561 srečamo dvakrat obliko Trebar, od urbarja, nastalega kmalu po letu 1561, 
do urbarja iz malo pred 1614 pa samo Truber (12-krat) ter po enkrat Trueber, Thruber 
in Trubär. – Hranišča urbarjev: ÖStA, HHStA, Wien, Fürstlich Auerspergsches Archiv 
(FAA), Urbare Auersperg: C–55–1 (1464), C–55–2 (1482), C–55–3 (1483), C–55–4 (1492), 
C–55–5 (1493), C–55–6 (1499), C–55–7 (1501 = register zaostankov), C–55–8 (1506), 
C–55–10 (1517), C–55–11 (1519), C–55–12 (1524), C–55–13 (1527), C–55–14 (1529; dejan-
sko: 1529–1530), C–55–15 (1542–1545), C–55–16 (1547; dejansko. 1547–1550), C–55–17 
(ca. 1550; prav: po 1561), C–55–18 (1551; dejansko: 1551–1554), C–55–19 (1553; prav: malo 
pred 1547), C–55–20 (1557–1561), C–55–21 (1565–1567), C–55–22 (1576–1578), C–55–23 
(1582–1585; dejansko: 1582–1584), C–55–25 (1590–1593), C–55–26 (1593?; dejansko: ma-
lo pred 1614), C–55–27 (1614; dejansko: 1611–1615/17), C–55–28 (1615–1620). Med urbarje 
v širšem smislu sodita tudi davčni register za leto 1511 (C–55–9) ter register podružnikov, 
davka, činža in prodanega žita 1587–1588 (C–55–24); ARS, AS 1074, Zbirka urbarjev: 81u 
(1484), 47u (1485), 42u (1501), 82u (1503–1504), 43u (1504), 44u (1509–1510), 45u (1510 – 
urbarski izvleček); Biblioteka SAZU, R 95, III 5507: urbarji 1507, 1508 in 1511.

 42 Prim. Mirko Rupel, Primož Trubar, str. 10; prim. Mirko Rupel, Primus Truber, str. 6.
 43 Gl. op. 25 in 26.
 44 StLA, Landschaftliches Archiv, Gültschätzungen, 20/269. Objavi: Theodor Elze, Primus 

Trubers briefe, str. 15–18; Jože Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 299–302.
 45 Prim. Gottschald, Deutsche Namenkunde, str. 498.
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Slika 7: Trubarjev podpis in pečat pod izkazom o dohodkih celjske kaplanije Sv. Maksi-
milijana 12. novembra 1543

V zvezi z omenjenim davčnim izkazom je zanimiva še ugotovitev, da 
je Trubar v njem naslovljen zgolj kot »slovenski pridigar v Ljubljani« (win-
discher Prediger zu Labach), čeprav je bil medtem – neznanokdaj pred 1. 
septembrom 1543 – najverjetneje ne le imenovan, ampak tudi kanonično 
že potrjen za kanonika.46 Naslovitev samo s pridigarjem gotovo niti

ni bila odraz Trubarjeve skromnosti niti ni šlo za zavestno prikrivanje 
kanoniškega naslova in službe pred štajerskimi deželnimi stanovi, ampak 
najbrž za nevednost pisca izkaza, zelo verjetno Trubarjevega namestnika, 
vikarja v Celju. Zlasti če je od umestitve za kanonika minilo le malo ča-
sa – natančnega datuma namreč ne poznamo –, vest o tem medtem ne bi 

 46 Lilijana Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela, str. 289. – Mirko Rupel, ki se je 
opiral na časovno neopredeljivo navedbo »gewesner, ordendlich berueffen, praesentiert 
vnd confirmirt thumbherr zu Labach« v Trubarjevem pismu z dne 20. decembra 1579 
(Mirko Rupel, Primož Trubar in Formula concordiae, str. 83), se je o času, v katerem je 
Trubar postal kanonik, lahko izrazil le približno: »leta 1542, menda v začetku novembra« 
(Mirko Rupel, Primož Trubar, str. 53; prim. Mirko Rupel, Primus Truber, str. 56, 57). 
Ni pa izpostavil, da se Trubar kot kanonik prvič omenja v oporoki škofa Kacijanarja 1. 
septembra 1543, ki jo je prav on obelodanil (Mirko Rupel, Trubar in škof Kacijanar, str. 
249–250).
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nujno že prišla iz Ljubljane do vikarja pri celjskem sv. Maksimilijanu. Toda 
prezreti ne gre, da je bila oporoka ljubljanskega škofa Franca Kacijanarja, 
v kateri je Trubar dvakrat izrecno naveden kot kanonik, datirana dobra 
dva meseca prej prav v Celju in Trubar ob njenem zapisu osebno navzoč 
kot priča.47

Naslovitev zgolj s slovenskim pridigarjem v Ljubljani, brez drugih služb, 
bi bila lahko priča še nečesa, kar je doslej ostajalo prezrto, in sicer, da je 
Trubar do 12. novembra 1543 prenehal opravljati službi župnika v Loki 
in vikarja v Laškem. Po Kidriču je župnijo Laško izgubil pred 12. junijem 
1542, ko se tam omenja župnik Žiga Grabschopf,48 med letoma 1541 in 
1544 pa naj bi se odpovedal tudi mestu župnika v Loki, kjer je kot župnik 
zadnjič omenjen leta 1541.49 Sodeč po davčnem izkazu torej vsaj že novem-
bra 1543 ni bil več loški župnik, toda podmena je v nasprotju s Trubarjevo 
trditvijo v pismu iz leta 1579: med prebendami, ob katere naj bi ga spravil 
škof Urban Textor leta 1547 ob begu na Nemško, je navedena tudi župnija 
Loka.50 Ni izključeno, da je Trubar res ostal njen prebendar vse do takrat, 
čeprav naj bi po Kidriču na župnijo resigniral pred 1. marcem 1544, ko je 
Urban Strela, župnik (vikar) v Škalah, predložil izkaz o svojem imenju, 
posestvih in dohodkih loške župnije.51

Povsem mogoče je torej pisec davčnega izkaza za celjski beneficij sv. 
Maksimilija v njem zavestno izpustil Trubarjevi službi ljubljanskega ka-
nonika in loškega prebendarja ali župnika. Navedel je pač le tisto službo, 
v kateri je bil Primož Trubar posebno angažiran: slovenski pridigar (pri 
stolni cerkvi) v Ljubljani.

Iz Trubarjevega prvega ljubljanskega obdobja, ki se je končalo leta 1547 
z begom na Nemško, imamo najzgodnejše neposredno pričevanje o njem v 
zgoraj omenjeni oporoki škofa Kacijanarja, datirani 1. septembra 1543 v 
Celju.52 Gre za dve omembi Trubarja kot ljubljanskega kanonika, iz tistega 
časa sploh edini: prvič v škofovem volilu (Herrn Primusen truber Corher-
ren Zw Laibach) in nato še med naprošenimi pričami ob nastanku zapisa 
(Herrn Primusen truber, thuembherrn zw Laibach). Kacijanar je Trubarja 
v oporoki imenoval tudi svojega spovednika (Vnnsern Peicht Vatter) ter 

 47 ARS, AS 308, Zbirka testamentov Deželnega sodišča v Ljubljani, serija II, lit. B, No. 2, 1. 
9. 1543.

 48 France Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 70. O Grabschopfu (Grauschopf, Sivec) gl. Oro-
žen, Das Dekanat Tüffer, str. 128–129. 

 49 Prav tam, str. 68–69, 72–73.
 50 Jože Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 253, 257.
 51 France Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 69. – O Urbanu Streli prim. Žnidaršič Golec, 

Duhovniki kranjskega dela, str. 283. 
 52 Gl. op. 47.
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mu zapustil vsa svoja Krizostomova in Brenzova dela in črn plašč iz ka-
melovine.53

Slika 8: Prva omemba kanonika Trubarja kot kanonika v oporoki škofa Franca Kacija-
narja 1. septembra 1543

Nazadnje navedimo še tri obrobne omembe iz prvega obdobja Trubar-
jevega delovanja v Ljubljani, ki so tudi zaradi majhne povednosti ostale 
prezrte. v zapisnikih ljubljanskega mestnega sveta – iz tega časa so ohra-
njeni samo za leta 1541, 1544–1545 in 1547 – zasledimo Trubarjevo ime 
trikrat, vsakič leta 1545.54 11. septembra je skupaj z »gospodom« Andrejem 
N. (Herr Anndre N.) – kolegom kanonikom Andrejem Magerjem55 – ome-
njen med terjatelji do zapuščine pokojnega Sebastjana Schlegla, in sicer 
kot Herr Primuß Trueber. Oba kanonika sta vložila zahtevek za oblačila 
pokojnega »gospoda« Andreja Laherja (Lacher),56 leta 1541 omenjenega kot 
(ljubljanskega) vikarja.57 Na mestni pravdi 26. oktobra sta Trubar in Mager 
(Herr Primus Trueber vnd Hr. Andre Magar) navedena kot hranitelja imet-
ja pokojnega »gospoda« Andreja Laherja (alß Pehalter Her Andre Lacher 
seligen Guets), ta pa kot svak prej omenjenega pokojnega Schlegla. Mestno 
sodišče je njuni terjatvi do zaupanega imetja ugodilo.58

 53 Prim. tudi Mirko Rupel, Trubar in škof Kacijanar, str. 249.
 54 ZAL, Imenska kartoteka k Cod. I in XIII fonda LJU 488, Mesto Ljubljana, Rokopisne 

knjige, šk. 17, Drau–Dud. – A. Svetina, Protestantizem v Ljubljani, str. 161 sl., je sicer 
obdelal tista mesta v zapisnikih mestnega sveta, ki se nanašajo na protestantizem, med 
drugim tudi navedbe o Trubarjevem bivanju v Ljubljani v šestdesetih letih in o usodi 
njegove hiše, izpustil pa je podatke o Trubarju iz časa, ko je bil ta še katoliški duhovnik.

 55 O Magerju: Lilijana Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela, str. 261–262.
 56 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, Rokopisne knjige, Cod I/5 (1544–1545), fol. 190, 11. 9. 

1545.
 57 Prav tam, Cod I/4 (1541), fol. 96 ,́ 8. 8. 1541.
 58 Prav tam, Cod I//5 (1544–1545), fol. 187´ in 191́ , 26. 10. 1545.
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Slika 9: Omemba Trubarjevega imena v ljubljanskih mestnih zapisnikih 11. septembra 
in 26. oktobra 1545

Po tem datumu nimamo o Trubarjevem delovanju v slovenskih deželah 
do pregona leta 1547 nobenega sodobnega vira, temveč le mlajša pričeva-
nja o tistem času. Vsi Trubarjevi kasnejši lastnoročni podpisi se, tako kot 
prvi iz leta 1533, spet glasijo Truber oziroma redkeje latinizirano Truberus. 
Takšnega navajajo tudi sodobni viri, včasih še kot Trueber.59 Drugače je 
bilo z njegovim osebnim pečatnikom, ki ga je Trubar neznano kdaj med 
letoma 1543 in 1560 zamenjal z novim.60 Doslej je bil znan le mlajši pečat, 
ponovna najdba dokumentov iz let 1533 in 1543 pa je razkrila, da je Trubar 

 59 Poleg zgoraj navedenih omemb leta 1545 v ljubljanskih zapisnikih mestnega sveta je kot 
Trueber naveden prav tam leta 1570, ko je prek zastopnika zahteval vračilo dolga iz za-
puščine svojega bratranca Luke Cveklja (Zweckl) oziroma Lukeža Klinca (ZAL, LJU 488, 
Mesto Ljubljana, Rokopisne knjige, Cod. I/10 (1570), fol. 137 ,́ 12. 9. 1570). Zaslediti je tudi 
nekaj odstopanj v pisanju priimka, pri katerih gre zagotovo za prepisovalske spodrsljaje. 
Mestni zapisniki Trubarja v isti zadevi pomotoma imenujejo Thueber (prav tam, fol. 97, 3. 
7. 1570), prepis izplačanih terjatev iz zapuščine Lukeža Klinca pa ga imenuje celo: Herrn 
Primussen Treuber (ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 7, snopič XV., XVI. stoletje, 
3. 11. 1572).

 60 Gl. op. 22.
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pred nastopom službe kranjskega superintendenta (1562) uporabljal vsaj 
dva pečatnika. Nemara je nastanek drugega spodbudil lastnikov prestop 
v augsburško vero (1548) in je ta morda tudi z zunanjim znamenjem hotel 
sporočiti, da je njegova sekira obrnila smer in stran.
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the earlIeSt teStIMonIeS of PrIMož trUbar 
referenCeS, SIgnatUreS and SealS between 1526 and 1545 
Summary
There are only a few pieces of evidence of Primož Trubar (1508–1586), the founder of the 
Slovene literature, from the first half of his life and they are only modest testimonies of his 
presence in different legal matters. The contents of the earliest documents which, between 
1526 and 1543, mention the name of Primož Trubar and were published in the last two 
decades of the 19th century are still being used by literary historians and historians today. 
Only a few documents were found afterwards: from the period before Trubar converted 
to Protestantism (1548) his inscription to the Vienna University (1528), the mentioning of 
Trubar as canon (1543) and three records of Trubar in the Ljubljana city protocols (1545), 
which are mentioned in this article for the very first time. The article also brings to discus-
sion all the know originals of the contemporary sources dealing with Trubar’s activities 
before in the 40s he became a Protestant priest.
Extremely important is the anew find of a document from 1533 with the very first Tru-
bar’s signature and seal, which was a long time considered unpreserved. It holds an up 
till now unknown seal that was used only once more in 1543. The contents of the seal are 
the same as the later ones but it differs significantly in the configuration. A document 
from 1533 surprises with Trubar’s autograph, which is here very different from the later 
ones. A speciality – the signature Trüber – is found on Trubar’s tax certificate for the Holy 
Maximilian benefice in Celje in 1543; Trubar namely always signed his name as Truber 
or Latinised Truberus.
The today’s form Trubar can at the time of his life only be found in a few documents, the 
first time in was used in the chronologically second mentioning of Trubar’s name in Trst/
Trieste in 1526, and the last time in some document in Laško in 1533. Afterwards we can 
only find it in the hidden signature of the author of the first two Slovene books (1550) 
and in a document of his relative Gregor/Georg (1558). At the latest during his studies in 
Vienna Trubar started using the German ending -er, which was firstly mentioned in 1528. 
The more important is the question why Trubar and people around him wrote the first 
vowel in the last name as -u – Trubar/Truber, which before 1561 cannot be found by any 
of the numerous evidence of his relatives in his hometown Rašica (25 km Southeast from 
Ljubljana), who wrote their last name as Trobar and Trober and with variants Trabar and 
Traber. The use of -u can actually be the result of Trubar’s stay in Rijeka in Croatia, where 
they wrote the root diphthong -uo as –u because of the influence of Croatian.
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Jurij Perovšek: Pogledi slovenske liberalne politike na oborožene sile Kraljevine SHS/
Jugoslavije 1918–1941. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 
3–4, str. 42–66
Slovenska liberalna politika je v Kraljevini SHS/Jugoslaviji upoštevala oborožene sile 
kot nujen sestavni del jugoslovanske državne in družbene organizacije. V liberalnem 
taboru so zlasti v dvajsetih letih kljub nekaterim represivnim poudarkom prevladovali 
sodobni pogledi na oborožene sile, ki so opozarjali na pomembne socialne, gospo-
darske, narodnostne in verske potrebe državljanov ter temeljna načela parlamentarne 
demokracije. V tridesetih letih so liberalci v ospredje postavili obrambni pomen obo-
roženih sil in zagovarjali stališče, da morajo uživati vsestransko podporo prebivalstva.

1.01 Original Scientific Article 
UDC 329.12(497.12):355.3(497.1)''1918/1941''

Jurij Perovšek: The Points of View of the Slovene Liberal Politics on the Armed Forces 
of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia 1918–1941. Review for His-
tory and Ethno graphy, Maribor 79=44(2008), 3–4, pp. 42–66
The Slovene liberal politics in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia 
took the armed forces as an essential part of the Yugoslav state and social organisation. 
In the last 20 years the contemporary points of view on the armed forces, though with 
some repressive emphasis, prevailed in the liberal party. These points of view drawled 
the attention to the important citizens’ social, economic, national and religious needs 

 * Projekt št. M6-0180 Vojaško-civilni odnosi v Sloveniji med obema vojnama je sofi-
nancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega 
proračuna.

 ** Dr. Jurij Perovšek, docent in znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino, 
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, jurij.perovsek@inz.si
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and the basic principles of the parliamentary democracy. In the 30’s the Liberals put 
the protective role of the armed forces in the forefront and stressed the standpoint that 
they must have an all-round support of the population.

i

Slovenska politika je v prvi jugoslovanski državi, ko je prišlo do no-
ve zgodovinske stopnje v njenem razvoju, obravnavala vrsto temeljnih 
vprašanj tedanjega časa: nacionalno, socialno in agrarno vprašanje, go-
spodarsko in idejno problematiko ter notranje- in zunanjepolitični po-
ložaj jugoslovanske skupnosti. Vsako od teh vprašanj je sestavljala vrsta 
problemskih vsebin, ki jih je na notranjepolitičnem področju izražal tudi 
odnos političnih strank in organizacij do oboroženih sil Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev (od leta 1929 Kraljevine Jugoslavije). Do tega vpraša-
nja so se opredelili v vseh treh slovenskih idejnopolitičnih taborih – kato-
liškem, liberalnem in marksističnem, v naši razpravi pa se bomo posvetili 
pogledom liberalne politike na položaj, vlogo in značaj oboroženih sil v 
prvi jugoslovanski državni skupnosti od njenega nastanka 1. decembra 
1918 do napada sil osi na Kraljevino Jugoslavijo 6. aprila 1941.

Slovenski liberalci so svoj odnos do oboroženih sil sprva gradili na pro-
gramskih stališčih enotne vseslovenske liberalne Jugoslovanske demokrat-
ske stranke (JDS), v okviru katere so bili politično povezani ob nastanku 
Kraljevine SHS. Stranka je nastala junija 1918,1 v njenih stališčih, ki so se 
dotikala vprašanje oboroženih sil, pa je bilo predvsem čutiti odziv na tedaj 
še potekajočo svetovno vojno, saj je »najkrepkejše« poudarjala »zahtevo po 
splošnem miru«.2 Ko se je spomladi 1919 z drugimi jugoslovanskimi libe-
ralno-demokratskimi političnimi strankami združila v enotno vsedržavno 
Jugoslovansko demokratsko stranko,3 pa so slovenski pripadniki vsedržav-
ne JDS oblikovali samostojne poglede na vojaška vprašanja. Vsedržavna 
JDS namreč v svojih temeljnih programskih dokumentih omenjene pro-
blematike ni obravnavala.4 Po politično strankarskih cepitvah, ki so se v 
slovenskem liberalnem taboru začele junija 1919 z ustanovitvijo Samo-
stojne kmetijske stranke (SKS) in decembra 1919 še Narodno socialistične 
stranke (NSS),5 pa so slovenski liberalci svoje poglede na oborožene sile iz-
ražali tudi prek drugih političnih subjektov. Tako je Samostojna kmetijska 

 1 O nastanku JDS glej Perovšek, Na poti v moderno, 193–222.
 2 Perovšek, Programi političnih strank 1918–1929, 28.
 3 O procesu nastajanja vsedržavne Jugoslovanske demokratske stranke glej Perovšek, Li-

beralizem in vprašanje slovenstva, 124–130.
 4 NDo, 28. 2. 1920, Načrt programa Demokratske stranke, 10. 11. 1921, Resolucije, sprejete 

na kongresu demokrat. stranke v Beogradu.
 5 O tem glej podrobneje Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 114–118.
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stranka zahtevala »znižanje stalne vojske na potrebno število za vzdrževa-
nje reda« in »temeljito reorganizacijo armade v demokratičnem smislu«,6 
Narodno socialistična stranka pa se je opredelila proti militarizmu.7 V 
nasprotju z njo se je za njegovo široko družbeno uveljavitev zavzela bojna 
in teroristična organizacija vsedržavne JDS – Organizacija jugoslovenskih 
nacijonalista (Orjuna), ki je na Slovenskem začela delovati v začetku leta 
1923.8 Njeni slovenski pripadniki so skladno s svojo unitaristično naro-
dno usmeritvijo med temeljne programske cilje Orjune uvrstili fizično in 
duhovno vzgojo mladine v »bojnega in idealnega borca … (jugoslovanske-
ga) nacijonalnega organizma«.9 Med slovenskimi liberalnimi političnimi 
organizacijami vprašanja oboroženih sil v prvem desetletju jugoslovanske 
države na programski ravni ni obravnavala le januarja 1923 obnovljena 
Narodno napredna stranka, ki je delovala do aprila 1924.10 Stranka z izje-
mo opozorila, da je treba popravljati in vzdrževati vojaške ladje, zasidrane 
v Tivtu,11 tudi drugače ni obravnavala vojaških vprašanj.

Seveda je bilo oblikovanje temeljnih programskih dokumentov le ena 
od vzpodbud, na osnovi katerih so politične stranke in organizacije izra-
žale (ali pa tudi ne) svoje poglede na vprašanje oboroženih sil in vojaške 
problematike. Druge so ponujali družbeni razvoj ter notranje- in zuna-
njepolitični položaj jugoslovanske države oziroma so jih politične stranke 
ali njihovi vidni pripadniki poiskali sami. Tako se je že leta 1920 eden od 
zgodovinskih voditeljev slovenskega liberalizma in prvi načelnik JDS, dr. 
Ivan Tavčar,12 zavzel za uporabo oboroženih sil pri reševanju odprtih no-
tranjepolitičnih vprašanj jugoslovanske države. Tavčar je to stališče izrazil 
v ostri obsodbi delovanja pripadnika katoliške Slovenske ljudske stranke 
(SLS) in predsednika Deželne vlade za Slovenijo, dr. Janka Brejca, ki je 
skušal nasproti osrednji vladi v Beogradu doseči čim več avtonomije za 
Slovenijo.13 Skladno s centralistično državno politiko ter unitarističnimi 
in centralističnimi narodnopolitičnimi stališči JDS14 je poudaril, naj bi 

 6 Perovšek, Programi političnih strank 1918–1929, 31. – Glej tudi KL, 21. 10. 1920, Sloven-
skemu kmetu, slovenskemu ljudstvu!

 7 Perovšek, Programi političnih strank 1918–1929, 35.
 8 O Orjuni na Slovenskem glej Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 255–258; isti, 

Orjuna, 157–158. 
 9 Perovšek, Programi političnih strank 1918–1929, 50.
 10 Prav tam, 52–58. – O kratkotrajnem pojavu obnovljene NNS glej Perovšek, Liberalizem 

in vprašanje slovenstva, 245–246.
 11 SN, 8. 5. 1923, A. G.: »Jugoslovenska straža« in mornarica.
 12 Ivan Tavčar je bil predsednik JDS od 30. 6. 1918 do 26. 10. 1919. – Perovšek, Na poti v 

moderno, 124, 215.
 13 O Janku Brejcu kot predsedniku Deželne vlade za Slovenijo glej Rahten, Pozabljeni slo-

venski premier, 217–265.
 14 O unitarističnem in centralističnem značaju Kraljevine SHS glej Slovenska novejša zgo-

dovina, 1, 211–212, 246–251; Perovšek, Unitaristični in centralistični značaj vidovdanske 
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»ko bi se bunila ljubljanska vlada – imel ministrski predsednik samo eno 
pot: brzojaviti generalu Dokiću (Đura Dokić, poveljnik Dravske divizijske 
oblasti v Ljubljani – op. J. P.), da vrže puntarja v Ljubljanski vladni palači 
v ječo in železje«.15 Po Tavčarju je bila namreč »armada – predpogoj močni 
državi«, njena pest, ki mora »biti železna«. In sicer tako zaradi zunanjih 
sovražnikov, med njimi posebej Italije, kot tudi zaradi notranjepolitičnih 
problemov oziroma zagovornikov revolucionarne družbene preobrazbe, 
»ki mislijo, da so vselej, kadar se dolgočasijo pod božjim nebom, upravičeni 
organizirati kako malo revolto!«16 Kljub revolucionarnemu razpoloženju 
po prvi svetovni vojni pa se Tavčar možnosti družbenega preobrata ni bal, 
saj je bila njegov ideal »plemenita srbska vojska«, ki je po oblikovanju nove 
države pomagala, »da se je mogel med nami obvarovati red in da nismo do-
živeli krvavih izgredov, kakor jih je n. pr. doživela naša madjarska soseda 
(mišljen je čas od 21. marca do 1. avgusta 1919, ko je bila na Madžarskem 
vzpostavljena Madžarska sovjetska republika – op. J. P.)«.17 Podobno je 
menilo tudi osrednje liberalno politično glasilo Jutro, po katerem je bila 
armada najbolj zanesljiva opora države, ki zagotavlja občutek varnosti pred 
vsemi notranjimi in zunanjimi sovražniki. »Koliko Slovencev je interesi-
ranih na tem,« je spraševalo Jutro, »da se uničijo od podivjane množice 
tovarne, podjetja, hiše in posestva? Mar so Slovenci že pozabili, da je srbska 
vojska ustavila leta 1918. prodiranje Italijanov?«18

Slovenski člani vsedržavne JDS, ki so bili skupaj z drugimi slovenski-
mi liberalci od leta 1932 vključeni v vsedržavno Jugoslovansko radikalno 
kmečko demokracijo (JRKD), leta 1933 preimenovano v Jugoslovansko na-
cionalno stranko (JNS), so poseganje vojske v notranjepolitične razmere 
zagovarjali tudi v tridesetih letih. Pri tem so znova poudarili svoje unitari-

ustave, 17–26. O unitarističnih in centralističnih stališčih JDS (od 1924 Samostojna de-
mokratska stranka) in slovenskega liberalnega tabora v dvajsetih letih glej Perovšek, Li-
beralizem in vprašanje slovenstva, 28–103, 124–164, 180–197, 238–245, 251–276, 247–249, 
251–276.

 15 SN, 19. 9. 1920, dr. Ivan Tavčar: Kako ustavo potrebujemo?
 16 SN, 7. 11. 1920, Z zbora demokratske stranke. – O Tavčarjevih idejnih, družbenih in naro-

dnopolitičnih nazorih po ustanovitvi JDS glej Perovšek, Na poti v moderno, str. 124–143.
 17 SN, 10. 12. 1919, dr. Ivan Tavčar: Obletnica svobodne Jugoslavije.
 18 Jutro, 29. 4. 1922, uvodnik z dne 28. aprila. – V navedku omenjena zaustavitev italijanske-

ga prodiranja leta 1918 zadeva ravnanje srbskega podpolkovnika Stevana Švabića, ki je 14. 
11. 1918 pri Vrhniki z ultimatom ustavil približevanje oddelkov italijanske vojske proti 
Ljubljani. Švabić je poveljeval 26. pehotnemu polku Poveljstva srbskih čet v Ljubljani, ki je 
bil v službi tedanje Narodne vlade Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani. Svojo enoto je 
predstavil kot enoto srbske redne in s tem antantne vojske, kar je bilo, ob tem ko je vojake 
razporedil na bojne položaje, zadosten razlog, da so se Italijani ustavili. Italijani so tedaj 
poskušali zasesti ozemlje preko meje, ki jim je bila obljubljena z Londonskim sporazu-
mom. (Podrobneje o tem glej Švajncer, Slovenska vojska 1918–1919, 111–113, 264–265; 
Perovšek, Slovenska osamosvojitev 1918, 99–100.)
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stične in centralistične poglede,19 saj je bila po njihovem prepričanju vojska 
pomembna opora unitaristične državne ureditve v Kraljevini Jugoslaviji.20 
To stališče, ki je odločanje o ključnih vprašanjih državnega razvoja prepu-
ščalo dejavniku izven političnih organizacij in struktur, so liberalci uteme-
ljevali z jugoslovansko idejo, ki je tudi »s čisto slovenskega stališča edina 
realna osnova za naš gospodarski in kulturni obstanek in napredek. Danes 
res skoro izgleda, kakor da bi imeli oni prav, ki trdijo, da je jugoslovenstvo 
fikcija in da je unitarizem propadla stvar,« je sredi tridesetih let pisalo 
Jutro. »Toda globoko smo prepričani,« je nadaljevalo, »da bodo že bližnji 
dogodki pokazali, kako neobhodna je državi jugoslovenska vojska (označil 
J. P.), ki je edina sposobna doumeti srbsko-hrvaško-slovensko vprašanje ne 
samo s stališča politične moči, temveč – kar je mnogo važnejše – s stališča 
notranjega gospodarskega kompromisa, ki dopušča, da tudi v vseh drugih 
stvareh vsak dobi svoje, a se pri tem čuva interes celote.«21

Poleg ocen, da je za urejanje notranjepolitičnih razmer potrebna tudi 
vojska, so slovenski člani JDS že kmalu po ustanovitvi jugoslovanske dr-
žave obravnavali tudi druga vprašanja, ki so bila povezana s položajem, 
vlogo in pomenom oboroženih sil. Njihovo obravnavo je že pred volitvami 
v Ustavodajno skupščino Kraljevine SHS leta 1920 načel Ivan Tavčar, ki 
je kljub pohvalam jugoslovanski vojski in »slavnemu srbskemu imenu«,22 
posebej poudaril: Armada bo morala, »kakor vsaka druga panoga državne 
uprave, stati pod kontrolo parlamentarnega nadzorstva. Armada ne bo 
smela tvoriti, kakor se sedaj časih pripeti, samostojno državico v državi. 
Tudi ne bo smela biti monopol za eno samo pleme (Srbe – op. J. P.), tako 
da bodo po sprejetju ustave morale v hipu odpasti tiste sramotne, kulturi 
in vsaki ljubezni do skupne domovine naravnost v obraz bijoče razmere, 
kakor jih doživljamo dandanes, ko se slovenski častniki iz služb podi in 
preganjajo kakor brezpravne pare. Tudi za armado zahtevamo popolno 
enakopravnost, in ustava mora Slovencem omogočiti, da postanejo ena-
kopravni člani naše vojske, da se jim godi kakor vsakemu drugemu drža-
vljanu, tako da končno postane Slovenec makari še celo general Dravske 
divizije!«23

 19 O unitarističnih in centralističnih narodnopolitičnih stališčih slovenskih liberalcev v 
tridesetih letih glej Perovšek, Nekdanja SDS in nacionalno vprašanje 1929–1931, 179–188; 
isti, Slovenski liberalci in narodno vprašanje 1931–1933, 255–288; isti, JNS in narodno 
vprašanje 1935–1936, 1–16; isti, Na poti v moderno, 180–190.

 20 O unitarističnem značaju Kraljevine Jugoslavije glej Slovenska novejša zgodovina, 1, 
322–326.

 21 Jutro, 4. 8. 1935, Odrešilna je le jugoslovenska ideja.
 22 SN, 12. 9. 1920, dr. Ivan Tavčar: Benešev kontrakt.
 23 SN, 7. 11. 1920, Z zbora demokratske stranke. – Pripominjam, da so z izrazom »pleme« 

zagovorniki jugoslovanskega narodnega unitarizma v Kraljevini SHS/Jugoslaviji označe-
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Podobna kritična stališča so v JDS oblikovali tudi po Tavčarjevem od-
hodu iz političnega življenja spomladi 1921. V ospredju sta bili vprašanji 
gmotne enakopravnosti civilnih uradnikov in častnikov ter upokojitve 
slovenskih častnikov, ki so kot nekdanji častniki avstro-ogrskih oborože-
nih sil vstopili v Vojsko Kraljevine SHS. Jutro je ob obravnavi zakonskih 
predlogov in nato sprejemu Zakona o ustroju vojske in mornarice24 ter 
Zakona o civilnih uradnikih in drugih državnih uslužbencih25 julija 1923 
opozorilo na uzakonitev razlik med prejemki civilnih uradnikov in častni-
kov. Poudarilo je, da je gmotni položaj častnikov v primerjavi s civilnimi 
uradniki bistveno bolj ugoden in pristavilo, »da je treba dati civilnemu 
uradništvu enake prejemke«. Res je namreč, da je »dobra vojska (…) v 
prvi vrsti odvisna od dobrega in zadovoljnega zbora častnikov in podča-
stnikov«, a prav tako je tudi res, »da je dobra državna uprava odvisna od 
dobrega in zadovoljnega uradništva«. Zato lahko »obstoj neupravičenih 
materijalnih razlik med civilnim in vojaškim funkcijonarjem rodi slabe 
posledice, ker izziva občutek krivice«.26

Še ostreje so se v slovenski JDS odzvali na upokojitev številnih sloven-
skih častnikov iz nekdanje avstro-ogrske vojske konec poletja 1923. Kot je 
bilo Jutro obveščeno, je bila njihova upokojitev izvedena »pod pretvezo, da 
je treba iz naše vojske izločiti nezanesljive elemente«. Jutro je tako gledanje 
na slovenske častnike odločno zavrnilo in poudarilo, da je »najnovejši vpo-
kojitveni ukaz (…) kruta in nezaslišana krivica za veliko večino prizadetih, 
ki je tem bolj najbrezobzirnejše obsodbe potrebna, ker je med penzijoni-
ranci večje število strokovno odlično vsposobljenih mož, katere razven 
tega diči še v prav posebno veliki meri najčistejše nacijonalno uverenje in 
čustvovanje (jugoslovanski patriotizem – op. J. P.). (…) Z nacionalnega 
in državnega stališča so zato »upokojitve sposobnih in narodnih oficirjev 
obžalovanja vredna pogreška, s političnega so neodpustljivi greh, z mora-
ličnega surovost, s socijalnega pa brutalna krivica. Le režim, ki ne pozna 
ne vzvišenih državnih interesov in nima nobenega smisla za pravico in 
socijalno pravičnost, je sposoben takega dejanja.«27

Slovenski pripadniki nekdanje JDS, ki so si po nastanku jugoslovanske 
države aktivno prizadevali, da bi čim več slovenskih častnikov vstopilo v 
Vojsko Kraljevine SHS,28 so se tudi v tridesetih letih zavzemali za njihovo 

vali Slovence, Hrvate in Srbe (drugih jugoslovanskih narodnih imen niso niti omenjali), 
ki naj bi sestavljali enoten jugoslovanski narod.

 24 Besedilo zakona glej v UL PUS 1923, 597–615. 
 25 Besedilo zakona glej v UL PUS 1923, 533–543.
 26 Jutro, 22. 7. 1923, uvodnik z dne 21. julija. Prim. tudi Jutro, 25. 7. 1923, uvodnik z dne 24. 

julija.
 27 Jutro, 13. 9. 1923, uvodnik z dne 12. septembra.
 28 Kot je jeseni 1923 zatrdil vodilni slovenski liberalni politik v dvajsetih letih, dr. Gregor 

Žerjav, je v letu 1919, ko je bil podpredsednik oziroma predsednik Deželne vlade za Slo-
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enakopravno obravnavanje v oboroženih silah jugoslovanske države. Tako 
je dr. Ljudevit Pivko leta 1932 v Narodni skupščini Kraljevine Jugoslavije 
zahteval, da se častnikom iz nekdanje avstro-ogrske monarhije prizna ena-
ke ugodnosti pri določanju pogojev za upokojitev kot častnikom iz nekda-
nje Kraljevine Srbije in Kraljevine Črne gore. Pri tem je posebej poudaril, 
da je »princip vsake pravne države (…) enakopravnost državljanov pred 
zakoni tako glede dolžnosti kot tudi pravic«.29

Vprašanje enakopravnosti slovenskih pripadnikov jugoslovanskih obo-
roženih sil pa je imelo za slovensko JDS dvojen značaj. Čeprav so se nje-
ni predstavniki zavzemali za ustrezen položaj častnikov v jugoslovanski 
vojski, pa niso bili pripravljeni prisluhniti opozorilom o grobem ravnanju 
in disciplinskih ukrepih proti slovenskemu vojaku, ki je bral glasilo SLS 
Domoljub in bil v stiku z njenimi političnimi predstavniki. Dogodek se je 
pripetil spomladi 1922 v 16. pehotnem polku v Nišu, s slovenskim voja-
kom Karlom Gorjancem pa je slabo postopal prav tako Slovenec, poročnik 
Slavko Farkaš.30 Ko so v Narodni skupščini Kraljevine SHS obravnavali 
ta primer – obravnavo je sprožila interpelacija poslanca SLS Janeza Bro-
dnika in tovarišev proti ministru za vojsko in mornarico generalu Milošu 
Vasiću – tedanji predsednik slovenske JDS dr. Vekoslav Kukovec dokazom 
interpelantov ni verjel. Menil je, da že zaradi tega, ker je bil v dogodek 
vpleteni častnik Slovenec, ni šlo za »nikako nasilstvo«.31 Sicer pa je inter-
pelacijo SLS, ki so jo poleg avtonomističnega narodnopolitičnega stališča 
od JDS ločevala tudi ostra ideološka nasprotja, ocenil kot neutemeljeno. 
Prepričan je bil, da je njen namen »ustvariti nenaklonjenost proti tiste-
mu, kar je naša svetinja: proti naši vojski«.32 Omenjena interpelacija SLS 
je bila eno od opaznejših parlamentarnih dejanj jugoslovanskih političnih 
strank, ki so v prvih letih obstoja jugoslovanske države večkrat opozorile 

venijo, storil vse, da je čim več slovenskih častnikov iz nekdanje avstro-ogrske vojske 
vstopilo v Vojsko Kraljevine SHS. »Imenom deželne vlade,« je zapisal v Jutru 15. 9. 1923, 
sem »prevzel odgovornost za njihov sprejem. S tem sem prihranil ogromno pisarij in 
težav. In res, tem kratkim potom je bilo 99 % slovenskih oficirjev prevedenih. Nemcev 
in nemčurjev nisem priporočal. Cenzura se je vršila s pomočjo slovenskih oficirjev. Moj 
namen je bil, da spravim čim največ naših častnikov v armado, ker sem tedaj kakor danes 
smatral to za državno potrebo.« (Jutro, 15. 9. 1923, Politični odmevi. Redukcija naših 
oficirjev.) – O prizadevanjih liberalcev za vključitev jugoslovansko usmerjenih slovenskih 
častnikov iz nekdanje avstro-ogrske vojske v oborožene sile jugoslovanske države glej 
tudi Jutro, 13. 9. 1923, uvodnik z dne 12. septembra. 

 29 SB NS 1931/32, II, 190.
 30 O postopanju s Karlom Gorjancem glej SB NS 1921/22, II, 270, 274. Glej tudi Domoljub, 

12. 4. 1922, Domače novice. Preganjanje »Domoljuba« v armadi, 3. 5. 1922, Vojni minister 
z lažjo dokazuje, 10. 5. 1922, Za naše fante – vojake! in Slovenec, 29. 4. 1922, »Gjubre«.

 31 SB NS 1921/22, II, 270.
 32 Prav tam, 276, 277. – O odzivu JDS na interpelacijo SLS in Kukovčevem nastopu v Naro-

dni skupščini glej tudi Jutro, 29. 4. 1922, Buren dan v parlamentu.
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na samovoljno ravnanje častnikov in slabe razmere, v katerih so bili vojaki 
na služenju vojaške obveznosti. Tako ravnanje nato ni bilo več značilno za 
jugoslovansko politiko.33

Spomladi 1922 je v Narodni skupščini potekala tudi ostra razprava o 
t. i. aferi generala Zečevića. Konec decembra 1921 je namreč zaradi vožnje 
v neogrevanih vagonih in slabo načrtovanega prevoza na služenje voja-
škega roka umrlo 299 nabornikov, 6000 pa jih je obolelo. Tedanji minister 
za vojsko in mornarico general Milivoj Zečević je zato 3. januarja 1922 
odstopil (ministrski položaj je zasedel 24. decembra 1921), o aferi pa so 
nato kljub velikemu odporu vlade v Narodni skupščini razpravljali od fe-
bruarja do aprila 1922. Kljub prizadevanju, da bi nekdanji vojni minister 
prišel pred sodišče, je bila obtožba proti njemu v skupščini zavrnjena.34 V 
slovenskem delu vsedržavne JDS, ki je bila tedaj v vladi, so ob obravnava-
nju afere generala Zečevića poudarili, da je izvedba ministrskih obtožb v 
ustavnih državah »največja redkost, skoraj da unikum«, prizadevanje opo-
zicije, da bi do nje prišlo, pa je bilo zanje le »sredstvo ofenzive proti vladi 
in (skupščinski – op. J. P.) večini«. Ker slovenska JDS ni podpirala obtožbe 
proti generalu Zečeviću, je o njegovi odgovornosti za pretresljivo usodo 
nabornikov menila takole: »Če je minister res vse storil, kar mu je nalagala 
njegova dolžnost, in če je izdal vse potrebne odredbe, da se zaščiti zdravje 
mladih vojakov, ga nihče ne more gnati pred kazensko sodišče in je treba 
iskati krivcev tam, kjer bi se bili morali ministrovi ukazi izvršiti. Enega 
očitka, ki je seveda predvsem moraličen, ga pa nihče oprostiti ne more: 
da se ni pobrigal, da bi bili krivci že davno kaznovani in da bi bila država 
storila napram žrtvam, odnosno svojcem lahkomiselnosti in nemarnosti 
svojo dolžnost ter skušala vsaj v materijalnem oziru popraviti škodo.«35 
JDS se je sicer z drugimi vladnimi strankami zavzela, da se poišče krivce 
za nastalo nesrečo,36 toda predsednik njenega slovenskega dela Vekoslav 
Kukovec je ob tem odločno nasprotoval možnosti, da bi vojaki v časopisju 
(Domoljubu) spremljali skupščinsko obravnavo afere generala Zečevića, 
ker to »ni čtivo, ki je primerno za vojaka«.37

Poleg obravnave različnih vprašanj, povezanih s častniki in vojaki ter 
vlogo oboroženih sil v jugoslovanski družbi, je bila v odnosu slovenske JDS 
do vojske izražena tudi skrb za njen kakovosten in celosten strateški razvoj. 
To se je najbolj očitno pokazalo v pogledih JDS na vprašanje jugoslovanske 

 33 Slovenska novejša zgodovina, 1, 251.
 34 Jutro, 30. 3. 1922, uvodnik z dne 29. marca; Mikuž, Slovenci v stari Jugoslaviji, 221, 222–

223; Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922–1935, 44–45; Slovenska novejša zgo-
dovina, 1, 251. 

 35 Jutro, 30. 3. 1922, uvodnik z dne 29. marca.
 36 KL, 13. 4. 1922, Kazen krivcem!
 37 SB NS 1921/22, II, 276.
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vojne mornarice, ki je obsegala le 3 % oboroženih sil.38 JDS je že leta 1922 
z veseljem pozdravila ustanovitev Jadranske straže, vsedržavne organiza-
cije, ki si je prizadevala za spoznavanje jadranske obale, njen razvoj in za 
pomorsko obrambo.39 Slovenski narod je ob tej priložnosti poudaril, da je 
bila Jadranska straža ustanovljena »za dobavo vojnih ladij naši državi« in 
da ugoden uspeh te akcije »vsebuje rešitev vprašanja naše bodočnosti«.40 
JDS je namreč zaradi šibke oziroma še ne razvite vojne mornarice opo-
zarjala, da je jadranska obala brez vsake zaščite.41 »Merodajni krogi (pa) 
še vedno niso uvideli potrebe čim najskorajšnje zgraditve močne vojne 
mornarice, ki bi mogla braniti 600 kilometrov dolgo našo obalo,« je poleti 
1922 ugotavljal Slovenski narod. »Ne vidijo,« je nadaljeval, »da pogranična 
straža ne bo mogla vršiti nalog, ki jih zahteva moderna obramba obale. S 
par puškami in še tako velikimi junaki se ne more prisiliti na morju moč-
nega sovražnika, da bi se takoj prvi dan s svojim brodovjem ne približal 
naši obali.« Zato naj »odgovorni faktorji (…) spoznajo, da bi se sovražnik 
takoj ob početku polastil našega Primorja in da bi kaj hitro prodrl na 600 
kilometrov dolgi fronti v srce naše države. Samo vojna mornarica, pa če je 
še tako majhna, bi mogla uspešno braniti obalo, a naša suhozemna vojska 
bi tem hitreje in sigurneje mogla izvršiti svojo nalogo na suhem.« Narod 
je obsodil še razrez tedanjega proračuna ministrstva za vojsko in morna-
rico, v katerem so bila za vojno mornarico odmerjena zelo nizka finančna 
sredstva. Poslance Narodne skupščine je pozval, »da se pri glasovanju o 
proračunu (…) zainteresirajo za to važno vprašanje«.42

Vprašanju finančnih sredstev, potrebnih za razvoj močne in učinkovite 
vojne mornarice, so se pripadniki nekdanje JDS posvetili tudi v tridesetih 
letih. V proračunski razpravi za leto 1932/1933 je nekdanji urednik Sloven-
skega naroda Rasto Pustoslemšek43 posebej opozoril na nizko odmerjena 
sredstva za vojno mornarico v okviru obrambnega proračuna.44 Njegovo 
opozorilo je bilo izrečeno v času, ko se je vlada, v primerjavi s prejšnjimi 
leti, odločila, da bo v letu 1932 pristopila k skrajnemu varčevanju s prora-
čunskimi sredstvi.45 Pustoslemšek je v svoji razpravi poudaril, da je razvoj 
vojne mornarice izjemno pomemben, saj jugoslovanska država po skoraj 

 38 Slovenska novejša zgodovina, 1, 251. – O razvoju vojne mornarice Kraljevine SHS/Jugo-
slavije glej Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS 1918–1921, 77–83; isti: Vojska Kraljevine SHS/
Jugoslavije 1922–1935, 127–134.

 39 Stergar, Jadranska straža, 242.
 40 SN, 7. 3. 1922, Za našo vojno mornarico.
 41 Jutro, 3. 6. 1922, Početki naše vojne mornarice. 
 42 SN, 22. 6. 1922, Naša vojna mornarica.
 43 Rasto Pustoslemšek je bil urednik Slovenskega naroda v letih 1919–1925, to je v času, ko 

je list obravnaval tudi vprašanje jugoslovanske vojne mornarice.
 44 SB NS 1931/32, III, 36.
 45 Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922–1935, 133.
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štirinajstih letih svojega obstoja še nima vojnega ladjevja, ki bi lahko na 
podlagi defenzivne doktrine zaščitilo jadranske otoke in obalo v primeru 
napada. Opozoril je, da je tonaža jugoslovanske vojne mornarice bistve-
no manjša od tonaže vojne mornarice obeh močnih sosednjih pomorskih 
držav – Italije in Grčije: stokrat manjša od tonaže italijanske in desetkrat 
manjša od tonaže grške vojne mornarice. Zato »moramo čim prej zgraditi 
močno in veliko floto za obrambo naše domovine. (…) Doseči moramo to, 
kar so dosegle tudi druge države pri ustvarjanju flote, t. j. da nihče ne bo 
mogel nekaznovano in brez velike nevarnosti zase napasti našega ozemlja. 
Nihče nam ne more zameriti, če začnemo graditi našo defenzivno floto,« 
je pribil. S tem bi – poleg pomembnega izboljšanja obrambnega položaja 
države – pomagali tudi domači industriji in nezaposlenim dali priložnost 
za delo. Pustoslemšek je glasoval za predlagani proračun s poudarkom, da 
ima »polno zaupanje v našo narodno vojsko in mornarico ter njeno vod-
stvo«, posebej še zato, ker se »vojaki resnično vzgajajo v jugoslovanskem 
nacionalnem duhu«.46

V liberalnem taboru so namenili posebno pozornost vprašanju vojne 
mornarice, ker so bili prepričani, da je izjemnega pomena za obrambo in 
varnost jugoslovanske države. Tako je sredi tridesetih let Jutro, tedaj gla-
silo slovenskega dela vsedržavne JNS, opozorilo, da tudi »obramba naše 
domovine s kopnega pripada armadi in letalstvu z indirektno pomočjo 
vojne mornarice. Ako se operacije vodijo poleg morja, (namreč) pripade 
vojni mornarici dolžnost, da aktivno sodeluje, sicer mora biti njena skrb, 
da čez morje oskrbuje domovino z vsem potrebnim. Torej nam je zado-
stno močna vojna mornarica potrebna tudi tedaj, kadar je naša domovina 
ogrožena samo na kopnem.«47

»Ako pa naši domovini zagrozi nevarnost na morju,« je nadaljevalo 
Jutro, »tedaj bo prišla armada na kopnem na vrsto šele tedaj, ko bo vojna 
mornarica žrtvovala samo sebe do skrajnosti. V ravni liniji je naša obala 
dolga 550 km, z vsemi zalivi in gubami 1563 km, z otočjem vred pa 5170 
km. Za obrambo tako dolge obale (pa) mora biti mornarica izredno moč-
na. Trditev, da je vsak naš otoček vreden več kakor tank ali dreadnought 
(vrsta tedaj najmočnejše bojne ladje – op. J. P.), ne drži, je prazna tolažba.«48

Jutro je posebej opozorilo, da je jugoslovanska vojna mornarica zelo 
šibka, saj bi se za resno uporabo v boju lahko oprli le na en rušilec, štiri 
podmornice in dva bojna čolna. Zato je treba zavrniti misel, »ki je tako 
razširjena in popularna: da nam je treba samo še ‘par’ podmornic, pa bo-
mo varni. Nič ni bolj napačnega kakor takšno mnenje,« je poudarilo Jutro. 

 46 SB NS 1931/32, III, 37.
 47 Jutro, 6. 9. 1935, Naša vojna mornarica.
 48 Prav tam. – Po navedbi Antona Melika je jadranska obala, ki je pripadala prvi jugoslo-

vanski državi, z vsemi zalivi in polotoki obsegala 1579 km. (Melik, Jugoslavija, I, 96.)
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Svoje stališče je utemeljilo z ugotovitvijo, da »podmornice že davno niso 
več tisti strah, kakor so bile v pričetku (prve – op. J. P.) svetovne vojne, 
ko so se pojavile kot strašna novost. Drugič podmornice brez pomoči ali, 
bolje rečeno, brez ‘zaledja’ drugih močnejših nadvodnih edinic ne morejo 
živeti in operirati. Naposled je staro načelo, da se dajo sredstva gotove vrste 
– velike vojne ladje – premagati samo s podobnimi sredstvi.« Ker pa se ta 
načela rada pozabljajo, je treba »ustvariti mornarico, ki bo ustrezala našim 
potrebam in – žepu. Mornarica je draga stvar, toda brez nje ne moremo 
napraviti ničesar proti kateremukoli nasprotniku, ki ima količkaj resne 
namene in sile.«49

Po Jutrovem mnenju bi morala mornarica na podlagi posebnega zako-
na od 10 do 15 let dobivati posebne kredite in že s tem »bi odstotek svoje 
varnosti pomaknili dosti više«. Povečati in posodobiti bi bilo treba tudi 
pomorsko vojno letalstvo. Jutro je ob tem podprlo še prizadevanja Jadran-
ske straže, ki je javnost navduševala za vojno mornarico. Zakoreniniti bi 
namreč bilo treba »globoko prepričanje, da je to (zgraditev močne vojne 
mornarice – op. J. P.) usoden del jamstva za našo narodno svobodo in da je 
naš obstanek z morske strani lahko vedno ogrožen, pa naj bo naša armada 
na kopnem še tako močna in odločna«.50

* * *
V političnem prostoru, ki je v dvajsetih letih pripadal JDS, pa so pose-

ben odnos do oboroženih sil razvili v Orjuni. Zanjo je bilo značilno slepo 
čaščenje jugoslovanske vojske, saj so pripadniki organizacije videli »samo 
eno (…), kar se dviga, kakor silna do neba segajoča stena iz vse te žalostne 
vsakdanjosti (…) – to je naša vojska«. Poudarjali so »neizprosno dejstvo, da 
je danes v Jugoslaviji vojska najboljša institucija, v kateri so v bratski jugo-
slovanski vzajemnosti udruženi najboljši sinovi zemlje (države – op. J. P.)«. 
Vojska je namreč uresničila »edinstvo in jugoslovenstvo. (…) Spajajoča v 
eno vse najboljše prvine vseh treh plemen je v kratkem času stvorila nov 
tip jugoslovenskega vojnika, ki ne pozna plemenskih in religioznih razlik, 
temveč samo eno enotno državo od Karavank pa do Kajmakčalana in pa 
na stotisoče neodrešenih bratov, ki čakajo, da jim bajonet jugoslovenskega 
vojnika preseče vezi, s katerimi so jih privezali pod tuje krove veliki in 
močni. Tako je sedaj dejstvo, da je vojska poleg dinastije pri vseh plemenih 
Jugoslovenov najbolj priljubljena narodna institucija in da ni vstal proti 
njej ob priliki poslednje proračunske debate niti en narodni poslanec s 
kakršnokoli kritiko.«51

 49 Jutro, 6. 9. 1935, Naša vojna mornarica.
 50 Prav tam.
 51 Orjuna, 4. 12. 1926, A. V.: Naša vojska. 
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Za militaristični duh, ki je prežemal Orjuno, je bil značilen tudi po-
udarek, da se je vojska »po 1. decembru 1918 (…) vrgla tiho in mirno na 
delo, prezirajoč vse podzemne in javne napade s strani mirotvorcev in 
pacifistov. Uspehi tega marljivega in premišljenega dela niso izostali. Iz 
zemlje je zraslo čez noč na desetine polkov, ki so v kratkem času stvorili 
na teritoriju, kjer ni bilo moči po razpadu Avstrije sformirati niti ene čete, 
cele divizije.« Pri tem »ni bila niti ena za vojsko namenjena para izgublje-
na. Narod občuti sicer pezo proračuna in težkih materielnih izdatkov za 
vojsko, vendar rade volje odrajta (plača – op. J. P.) na njo odpadajoče vsote, 
ker ve, da še ni zadovoljivo spremna (pripravljena – op. J. P.) za moderno 
vojno plina, tankov, težke artilerije in letal. Kdor zasleduje razvoj naše 
oborožene moči,« so opozarjali v Orjuni, »ta mora z zadovoljstvom kon-
statirati, da v tem pogledu napredujemo, odkar smo z nemalimi žrtvami 
zgradili najvzornejša letališča na Balkanu, kot so Novosadsko, Sarajevsko 
in baš sedaj zgrajeno Zagrebško. Grade se domače tovarne letal. V krat-
kem bodo i iz sedanjega avtobaona (avtomobilski bataljon – op. J. P.) zrasle 
edinice, ki bodo kos tovrstnim naših sosedov. Artilerija se jača sporedno 
s pehoto, v kateri se dosledno provaja (izvaja – op. J. P.) unificiranje preje 
toliko raznovrstne oborožbe, ki je o(ne)mogočevala sleherni širši vojaški 
podvig. Tehnične trupe pridobivajo po številu in razpoložljivih sredstvih. 
Sicer niso še izdaleka doseženi postavljeni cilji, vendar napredujemo v vsa-
kem oziru in to celo v pomorskem naurožanju (naoružanju – oborožitvi, 
op. J. P.) in zaščiti naše obale, ki je bila doslej izročena skoro na milost in 
nemilost neprijatelju.«52

Omenjene optimistične ocene je spremljalo tudi prepričanje o elitnem 
značaju jugoslovanskih oboroženih sil. »Pozorno motrenje zgolj ene parade 
prepriča do dobra slehernika, da v naši vojski ni mesta degeneriranim in 
bornivantskim (bonvivantskim – op. J. P.) tipom ter stremuhom,« so opo-
zarjali v Orjuni. Zato Jugoslovani, ki se sicer »ne hvalimo z našo vojsko, (…) 
trdno in neomajno (…) verujemo v njeno nepremagljivo moč«, s katero »bo 
ob uri potrebe (…) zrušila v prazen nič vse še tako črne zasnove neprijateljev 
Domovine«.53

ii

K vsebinski širini pogledov liberalnega tabora na oborožene sile sta 
poleg JDS in Orjune v dvajsetih letih opazno prispevali tudi Samostojna 
kmetijska in Narodno socialistična stranka. Pri tem je v izražanju načelnih 

 52 Prav tam. 
 53 Prav tam.
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pogledov na družbeno vlogo ter položaj oboroženih sil najvidnejši poli-
tik SKS, Ivan Pucelj, izrekel pomemben poudarek: »V vojsko se nikoli ne 
sme uvajati politike niti z vojsko kadar koli izvajati (politične – op. J. P.) 
agitacije.«54 Pucelj se je seveda zavedal zgodovinske danosti obstoja obo-
roženih sil, zavzel pa se je, da bi vojaškim obveznikom kolikor je le mogo-
če olajšali služenje vojaškega roka. Ko so v Narodni skupščini Kraljevine 
SHS obravnavali predlog Zakona o ustroju vojske in mornarice, je namesto 
dvoletnega zagovarjal enoinpolletno služenje obveznega vojaškega roka. 
Predlagal je tudi, da bi vojaške obveznike z vasi vpoklicali na služenje vo-
jaškega roka s 1. oktobrom, ko opravijo poletno kmečko delo.55 Zagovarjal 
je še skrajšanje splošne vojaške obveznosti za kmetovalce do dopolnjenega 
45 leta starosti, saj »v času vojne vsaka država najbolj potrebuje hrano«.56 
Pucelj je poudarjal tudi načelno strankino stališče, da bi v jugoslovan-
ski vojski poleg rednega služenja vojaškega roka uvedli še služenje roka v 
krajšem časovnem obdobju, podobno kot je v avstro-ogrski vojski obsta-
jal institut t. i. nadomestne rezerve.57 Poglobil pa se je tudi v konkretne 
razmere, v katerih so bili slovenski pripadniki jugoslovanskih oboroženih 
sil. V zvezi s tem vprašanjem se je zavzel za enakopravno obravnavanje 
častnikov iz nekdanje avstro-ogrske vojske in častnikov iz nekdanje srb-
ske in črnogorske vojske v Vojski Kraljevine SHS, zlasti kar je zadevalo 
pogoje za upokojitev.58 Kot član vlade59 pa je 25. januarja 1922 posredoval 
pri ministru za vojsko in mornarico, da bi glede na veliko število sloven-
skih vojakov v Zaječaru zgradili katoliško cerkev. Minister za vojsko in 
mornarico general Miloš Vasić se je na Pucljevo prošnjo pozitivno odzval 
in mu 14. februarja 1922 sporočil, da so v štabu timoške divizijske oblasti 
(območje severovzhodne Srbije) začeli s pripravljalnimi deli za izgradnjo 
omenjene cerkve.60

 54 SB NS 1923, II, 1238.
 55 KL, 13. 6. 1923, Ivan Pucelj: Predlog zakona o ustrojstvu zakona; SB NS 1923, II, 1172. 
 56 SB NS 1923, II, 1128. – Za enoinpolletno služenje obveznega vojaškega roka se je posebej 

zavzel tudi prvi strankin načelnik Jakob Kušar, ki je obenem zagovarjal tudi ukinitev 
vojaških sodišč. (KL, 23. 6. 1921, Za pravo narodno vojsko.)

 57 KL, 13, 30. 3. 1922, Dneva zmage, 13. 6. 1923, Ivan Pucelj: Predlog zakona o ustrojstvu 
zakona; SB NS 1923, II, 1172. – Pripominjam, da navedeni Pucljevi predlogi, razen do-
ločila o enoinpolletnem služenju vojaškega roka, ki so ga zagovarjali tudi predstavniki 
drugih jugoslovanskih političnih strank, v Zakonu o ustroju vojske in mornarice niso bili 
upoštevani. (Glej UL PUS 1923, 600–601.) O institutu in uporabi t. i. nadomestne rezerve 
v avstro-ogrski vojski, na katerega je opozoril Ivan Pucelj, glej Die Habsburgermonarchie 
1948–1918, V, 418, 421, 423, 429, 465, 472, 491–494, 527, 563, 651, 577, 685; Stergar: Slo-
venci in vojska 1867–1914, 166–168.

 58 SB NS 1923, II, 1237–1238.
 59 Ivan Pucelj je bil od 26. 3. 1921 do 16. 12. 1922 v drugi in tretji vladi Nikole Pašića mini-

ster za kmetijstvo in vode. 
 60 KL, 16. 3. 1922, Za naše vojake.
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Pucelj je pokazal tudi skrb za zdravje slovenskih vojakov. Predlagal je, 
naj rekruti iz hribovitih krajev (Slovenije) ne bi služili vojnega roka v mo-
čvirnatih delih države, ker bi sicer lahko obolevali za malarijo.61 Podobno 
so ravnali tudi drugi poslanci SKS. Ivan Mermolja je spomladi 1921 mi-
nistra za vojsko in mornarico opozoril, da (slovenski) vojaki v Makedoniji 
obolevajo za malarijo in ga vprašal, kako namerava izboljšati njihovo zdra-
vstveno oskrbo in nastanitvene razmere.62 Na slabe zdravstvene in nasta-
nitvene razmere ter oskrbo slovenskih vojakov v Makedoniji in notranjosti 
Srbije je spomladi 1922 opozoril tudi Josip Drofenik. Ministra za vojsko in 
mornarico je vprašal, kako namerava omenjene razmere urediti, in »ali je 
pripravljen zabraniti vsako psovanje in batinanje vojakov« ter »kaznovati 
vse krivce«. Zanimalo ga je tudi »ali je pripravljen premestiti vojake, ki so 
doma v severnih pokrajinah v pokrajine, kjer spričo neprikladnega pod-
nebja ne bodo trpeli malarije«.63 Poleg omenjenih predlogov in opozoril so 
se v SKS zavzemali tudi za uvedbo slovenske kuhinje za slovenske vojake.64

V Samostojni kmetijski stranki so zagovarjali uveljavitev čim bolj ugo-
dnih meril, po katerih bi lahko vojaške obveznike oprostili služenja voja-
škega roka. Ivan Urek je skupaj s tovariši aprila 1922 ministru za vojsko in 
mornarico predlagal, naj se upošteva padec vrednosti dinarja pri ugota-
vljanju višine plačanih davkov, na podlagi katere so bili vojaški obvezniki 
oproščeni služenja vojaškega roka.65 Njihov predlog ni bil sprejet.66 Glede 
drugih načelnih vprašanj pa je SKS podrobneje opredelila svoje stališče 
o zmanjšanju vojske, ki naj bi jo skrčili za dobro tretjino.67 Stranka, ki se 
je zavzemala za moderen in vsem jugoslovanskim pokrajinam prilagojen 
zakon o vojski,68 se je opredelila tudi glede t. i. afere generala Zečevića. 
Zahtevala je, da se ugotovi, »koga in katere organe zadeva krivda za tako 
nesrečno in usodno izvršen vpoklic, prevoz in nastanitev novincev«?69

Svoje izvirne poglede na oborožene sile so oblikovali tudi v Narodno 
socialistični stranki. Dosledno so zagovarjali svoje protimilitaristično 
stališče, kar so posebej pokazali ob obravnavi in po sprejemu Zakona o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih ter Zakona o ustroju 
vojske in mornarice. Stranka, ki se je poudarjeno zavzemala za izboljša-

 61 SB NS 1923, II, 1238.
 62 KL, 28. 4. 1921, Za naše vojake.
 63 KL, 23. 3. 1923, Delo naših poslancev. Glej tudi KL, 9. 2. 1922, Delo naših poslancev.
 64 KL, 30. 3. 1922, Dneva zmage.
 65 KL, 13. 4. 1922, Proti nepravilnostim glede osvoboditve vojaške službe.
 66 Glej UL PUS 1923, 600.
 67 KL, 23. 6. 1921, Za pravo narodno vojsko, 6. 4. 1922, Kričeča številka.
 68 SB NS 1921/22, II, 277–278 (razprava Ivana Ureka); KL, 13. 6. 1923, Ivan Pucelj: Predlog 

zakona o ustrojstvu zakona.
 69 KL, 13. 4. 1922, Kazen krivcem!
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nje položaja nižjih javnih in zasebnih nameščencev,70 se je na uzakonitev 
boljšega gmotnega položaja častnikov nasproti civilnim uradnikom najprej 
odzvala z opozorilom, da »samo dobro plačana vojska še dolgo ne pomeni, 
da je zadovoljen celokupen državni aparat, pri katerem civilni javni name-
ščenci igrajo izredno važno ulogo«.71 Strankin načelnik Ivan Deržič pa je 
nato poudaril, »da bi pa aktivno častništvo bilo nekaj posebnega, izvze-
tega, to pa je za današnje čase pač nesmisel. Ne odrekamo dela in tudi ne 
potrebe dostojnih plač aktivnemu častništvu,« je zapisal v Novi pravdi. »Z 
vsem poudarkom pa moramo naglasiti, da je v miru delo oziroma služba 
aktivnega častnika ravno tako, če ne celo manj naporna in odgovorna, kot 
delo oz. služba javnega nameščenca – uradnika katerekoli stroke. Hva-
lisanje o ‘spremi’ za vojno itd. pa je danes, milo rečeno, deplasirano, ko 
so vendar med svetovno vojno rezervni častniki pri vseh vojskah in vseh 
narodih doprinašali največje žrtve in prav za prav oni bili tisti faktor, ki je 
vodil neposredno ‘akcijo’. To so priznana fakta, ki so nepobitna; tukaj ne 
pomagajo nikaki izgovori o domovini, o velikih nalogah itd. Vse to je samo 
ceneno demagoštvo v pravem pomenu besede. Čemu torej ta gorostasna 
razlika med dohodki častnika in uradnika, podčastnika in poduradnika?« 
je vprašal. »Odgovor je samo eden: da se stvori kasta militaristov, ki naj z 
orožjem pomaga pritiskati na jugoslovansko delovno ljudstvo, ki naj bo kot 
uslužno orožje vedno na razpolago vladajoči kasti. Z vojaškim zakonom 
je storjen prvi in velik korak k uvedbi potentatskega (oblastniškega – op. 
J. P.) militarizma nad jugoslovanskim ljudstvom. Zgodovina drugih mili-
tarističnih držav naše vlade in parlamentarne večine ni ničesar naučila.«72 
Zgodilo se je torej tisto, na kar je Deržič že pred tem opozarjal: da bo »v 
imenu demokracije (…) nekdanji pruski militarizem le nekaka senca – bo-
dočega našega vojaškega dostojanstva«.73

NSS, ki je zagovarjala oblikovanje posebnega skupščinskega odbora za 
nadzor nad delovanjem oboroženih sil,74 se je ostro odzvala tudi na afero 
generala Zečevića. Nova pravda je zapisala, da je »bivši vojni minister (…) 
spravil na oni svet na stotine mladih življenj. S tem se ni zagrešil samo proti 
občemu družabnemu redu in proti svojcem dotičnih žrtev, temveč tudi 
proti državi sami. Okradel jo je njenih udov, kajti vsak posamezni drža-
vljan je ud državnega telesa.« Zečević »spada tolikokrat na vešala, kolikor 
naših ubogih sinov je izgubilo radi njega svoje mlado življenje,« je pouda-

 70 Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 118; isti, Programi političnih strank 
1918–1929, 35.

 71 NP, 26. 7. 1923, Politične vesti. Službena pragmatika.
 72 NP, 2. 8. 1923, D.(eržič Ivan): Uradniška pragmatika.
 73 NP, 23. 6. 1923, Ivan Deržič: Uradniška pragmatika.
 74 SB NS 1921/22, I, 493 (razprava Antona Brandnerja).
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rila Pravda.75 Odgovornost generala Zečevića je zahteval tudi strankin na-
čelnik Ivan Deržič. Ko so v Narodni skupščini obravnavali afero Zečević, je 
zagovarjal stališče, »da gre tudi g. Zečević pred sodišče in da se pred njim 
dokaže, kdo je kriv za smrtne primere naših rekrutov«.76 Deržič je bil sku-
paj z drugim poslancem NSS, Antonom Brandnerjem, sopodpisnik predlo-
ga predstavnikov opozicijskih poslanskih klubov, in sicer Jugoslovanskega, 
Narodnosocialističnega, Republikanskega in Socialnodemokratskega, naj 
Narodna skupščina skladno z določili ustave in Zakona o ministrski odgo-
vornosti generala Zečevića obtoži malomarnega ravnanja in s tem kršitve 
kazenskega in vojaškega kazenskega zakonika.77 Obravnaval pa je še druga 
vprašanja, ki so zadevala položaj vojakov in častnikov. V Narodni skup-
ščini je protestiral proti demobilizaciji nekdanjih častnikov avstro-ogrske 
vojske, ki so po letu 1918 vstopili v Vojsko Kraljevine SHS, za tiste, ki so v 
njej ostali, pa je zahteval, da zanje veljajo enaki pogoji pri določanju činov, 
kot so veljali za nekdanje častnike srbske in črnogorske vojske.78

Narodna socialistična stranka je v liberalnem taboru izstopala s stali-
ščem, naj Slovenci služijo vojaški rok edinole v Sloveniji. To je pred volitva-
mi v Narodno skupščino Kraljevine SHS 18. marca 1923 poudaril Anton 
Brandner.79 V tedanjem slovenskem političnem prostoru je poleg NSS tako 
zahtevo postavila samo še Slovenska ljudska stranka,80 ki je tudi najbolj 
kritično obravnavala razmere v vojski in vprašanje njenega položaja in 
vloge v jugoslovanski družbi. Do tega vprašanja pa se je opredelila tudi 
NSS. Njeni poudarki so zadevali načelno stališče o uporabi oboroženih 
sil, ki ga je stranka izrazila že na svoji glavni skupščini 19. marca 1921 v 
Ljubljani. Skupščina je sprejela resolucijo, v kateri je podpirala le obrambno 
vlogo oboroženih sil in nasprotovala vsaki uporabi jugoslovanske vojske 
v tujini, konkretno v Ruski sovjetski federativni socialistični republiki.81 

 75 NP, 8. 4. 1922, Zagovorniki generala Zečevića.
 76 SB NS 1921/22, II, 146.
 77 Prav tam, 33–35, 112–114.
 78 Prav tam, 137–138.
 79 ND, 12. 3. 1923, Anton Brandner, nosilec liste NSS mariborskega okrožja: Prekmursko 

ljudstvo! SOCIJALISTI! Delavci! Kmetovje! Mestri! Državni in privatni nameščenci! – 
Pripominjam, da je Brandner dobro leto pred tem še sodil, da je eksteritorialno načelo 
služenja vojaškega roka koristno, predvsem z vidika medsebojnega spoznavanja različnih 
jugoslovanskih narodov. Kljub temu pa je že tedaj opozoril, da je zaradi morebitnega 
neustreznega postopanja z njimi, lahko »tudi škodljivo«. (SB NS 1921/22, I, 493.)

 80 Perovšek, Oblikovanje programskih načrtov o samoodločbi 1922–1923, 12, 17; Slovenska 
novejša zgodovina, 1, 252, 268.

 81 NP, 2. 4. 1921, Glavno zborovanje NSS. – Besedilo resolucije, ki je zadevala vprašanje 
zunanje politike in jugoslovanskih oboroženih sil, se je glasilo takole: »Narodno-so-
cijalistična stranka (…) prosveduje (protestira – op. J. P.) najodločneje proti vsakemu 
poskusu, da bi se jugoslovanska vojska zlorabila v zaščito interesov zapadnega kapitala, 
ker akoravno odločno obsoja strahovlado boljševiških diktatorjev, je mnenja, da ne sme 
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NSS je odločno nasprotovala tudi opiranju na oborožene sile pri reševanju 
notranjepolitičnih vprašanj. To stališče je jasno poudarila oktobra 1924, 
ko je zaradi nasprotovanja politični volji za avtonomistično-federalistično 
preureditev države, kar je pomenilo tudi vključitev federalistične Hrva-
ške republikanske kmečke stranke v vlado, odstopil njen neparlamentarni 
član, minister za vojsko in mornarico, srbski general Stevan Hadžić. Nje-
gov odstop je imel posebno težo, saj je ministrstvo za vojsko in mornarico 
po tradiciji pripadalo zaupniku kraljevega dvora. Ker je predsednik vlade 
Ljuba Davidović kljub Hadžićevemu odstopu vztrajal pri avtonomistič-
ni politiki, sta dvor in srbska opozicijska centralistična politika uporabila 
vsa sredstva, vključno z grožnjo vojaškega udara, da sta ga nato prisilila 
k odstopu celotne vlade.82 NSS je bila v času vladne krize edina slovenska 
liberalna stranka, ki je obsodila »preračunane intrige Pašićeve (Nikola Pa-
šić, prejšnji predsednik vlade in predsednik srbske centralistične Narodne 
radikalne stranke – op. J. P.) vojaške kamarile proti vladi«. Menila je, da 
bi se, če je bil namen Hadžićevega ravnanja prisiliti vlado k odstopu, temu 
lahko reklo »vojaška avantura«. V tem primeru »bi moral postati vojni 
minister energičen parlamentarec, ki bi pometel tudi v vojski«.83

iii

Po uvedbi diktature kralja Aleksandra Karađorđevića, 6. januarja 1929, 
ko je kralj razveljavil ustavo, razpustil Narodno skupščino ter prepovedal 
in razpustil vse politične stranke, se je začelo novo obdobje v političnem 
razvoju prve jugoslovanske države. Poteptana so bila vsa temeljna načela 
parlamentarne demokracije, ki so jih nato le deloma obnovili.84 Za poli-
tične subjekte, ki so v tridesetih letih delovali v okviru jugoslovanskega 
političnega sistema, je bilo značilno, da v svojih pogledih na oborožene sile 

niti eden jugosl. vojak, ako ni naša država napadena, dvigniti svoje orožje proti ruskemu 
ljudstvu.« (Prav tam.)

 82 Slovenska novejša zgodovina, 1, 280–281. – O Davidovićevi vladi in njenem odstopu glej 
podrobneje Gligorijević, Demokratska stranka, 384–401, 409–440; isti, Uloga vojnih 
krugova u »rešavanju« krize 1924, 161–186; isti, Parlament i političke stranke 1919–1929, 
170–175. 

 83 NP, 11. 10. 1924, Politični pregled. Ostavka vojnega ministra in politični položaj.
 84 Podrobneje glej o političnem značaju kraljeve diktature Slovenska novejša zgodovina, 1, 

321–327. – O idejnem, družbenem in političnem razvoju v Jugoslaviji in na Slovenskem 
v tridesetih letih glej Mikuž, Slovenci v stari Jugoslaviji, 385–539; Prunk, Pot krščanskih 
socialistov v OF, 87–204; isti, Slovenski narodni vzpon, 256–265, 269–295; Vidovič-Mi-
klavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom; Ključne značilnosti slovenske po-
litike 1929–1955, 7–31; Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992, 57–109; Slovenska trideseta leta; 
Slovenska novejša zgodovina, 1, str. 321–397, 401–414; Vodopivec, Od Pohlinove slovnice 
do samostojne države, 199, 218–237; Gašparič: SLS pod kraljevo diktaturo, 53–281.
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niso problematizirali družbene in politične vloge ter položaja oboroženih 
sil. To je za vse obdobje do konca obstoja Kraljevine Jugoslavije veljalo 
tudi za slovenski liberalni tabor. Liberalci so poudarjali, da so oborožene 
sile hrbtenica jugoslovanske države in krmar njene usode.85 Opozarjali 
so tudi, da je vojska bila in je najbolj zanesljiv izvajalec politike jugoslo-
vanskega narodnega in državnega unitarizma.86 Ta je bila v prvih letih 
režima kraljeve diktature, ko so bile oborožene sile posebej izpostavljene 
kot njegova stabilna opora,87 skrajno zaostrena. Liberalna politika, ki je 
po uvedbi diktature v celoti podprla jugoslovanski unitaristični narodno-
državni program,88 je v tem času razglašala, da ima »jugoslovenska vojska 
tudi velike kulturne in narodne naloge s tem, da širi misel jugosloven-
stva in prosvetljenosti med najširše sloje naroda«. Tako namreč »izvršuje 
največje delo duhovnega zbližanja in narodne vzgoje. (…) Jugoslovenska 
vojska je kot vsenarodna institucija danes gotovo najjačji faktor za utrditev 
jugoslovenske narodne in državne misli,« je septembra 1930 zapisalo Jutro. 
»Hvaležni smo ji za to veliko delo in ponosni smo na njo.«89

Liberalci so v tridesetih letih največ pozornosti namenili obrambni vlo-
gi oboroženih sil. Poudarjali so, da ima »jugoslovenski narod (…) danes 
v svoji vojski instrument, ki je varno jamstvo njegove svobode in neodvi-
snosti njegove domovine«.90 Zato se je treba zavedati pomena in potrebe 
močne in tehnično izpopolnjene moderne armade,91 to pa je poudarjala 

 85 Jutro, 6. 9. 1934, Naši kraji in ljudje. Naš prestolonaslednik, 6. 9. 1935, Z mladim kraljem 
v svetlo bodočnost, 11. 3. 1941, Molčimo, delajmo, zaupajmo! – Na tem mestu lahko 
opozorimo tudi na odnos telesnovzgojne organizacije Sokol Kraljevine Jugoslavije (SKJ) 
do oboroženih sil, saj je njegovo številno članstvo tako na Slovenskem kot v drugih delih 
države pripadalo oziroma podpiralo JRKZ/JNS. SKJ je v idejnih smernicah svojega delo-
vanja, ki jih je oblikoval marca 1931, poudaril potrebo po prepletanju sokolstva in vojske. 
Zagovarjal je stališče, da je treba v vojaško telesno vzgojo uvesti sokolski telesnovzgojni 
sistem in duh, v sokolskih društvih pa posvetiti pozornost vadbi, ki je povezana z vojaško 
pripravo nabornika. (Pavlin, Razvoj sokolstva 1929–1941, 105, 121.)

 86 Jutro, 6. 9. 1930, Jugoslovenski prapori, prav tam, Ob velikem dnevu naše narodne vojske, 
prav tam, Ustroj jugoslovenske vojske, 6. 9. 1931, Šesti september 1930, 7. 9. 1937, Mogo-
čen dan v Beogradu.

 87 Prim. Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922–1935, 249. – Prva tri leta kraljeve 
diktature je bil eden najvidnejših predstavnikov vojske tudi v ospredju jugoslovanske po-
litike. Od 6. 1. 1929 do 1. 4. 1934 je jugoslovansko vlado vodil divizijski general in častni 
kraljevi adjutant Petar Živković, ki je bil do 5. 1. 1932 tudi minister za notranje zadeve. 
(Slovenska novejša zgodovina, 1, 321; Kaser, Handbuch der Regierungen Südosteuropas, 
31–35.)

 88 Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 230, 274–275. – O avtonomističnim naro-
dnopolitičnih pogledih dela slovenske liberalne politike v dvajsetih letih glej prav tam, 
119, 122–123, 179–180, 207–230.

 89 Jutro, 6. 9. 1930, Ustroj jugoslovenske vojske.
 90 Jutro, 31. 3. 1935, Naša vojska. Glej tudi Jutro, 8. 9. 1936, Pomen obrambne sile.
 91 Jutro, 6. 9. 1930, Ustroj jugoslovenske vojske, 31. 3. 1935, Naša vojska, 8. 9. 1936, Pomen 

obrambne sile.
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tudi JRKD/JNS.92 Ob tem so v liberalnem taboru skladno s programski-
mi stališči JNS opozarjali na defenzivni značaj jugoslovanskih oboroženih 
sil,93 saj prizadevanje za izboljšanje »vojaške sile ni posledica militaristič-
nih teženj, temveč nujna dolžnost države, ki hoče očuvati svoje življenje in 
življenje naroda, (… ki) noče od nikogar biti pregažen, ker noče nikomur 
biti hlapec in suženj«.94 Liberalci v tako možnost niso verjeli, saj so ju-
goslovanski vojski pripisovali izjemno bojno pripravljenost in s tem tudi 
nepremagljivost.95

Slovenska liberalna politika je v svojih pogledih na oborožene sile od 
srede tridesetih let, ko se je mednarodni politični položaj vedno bolj za-
ostroval, opozarjala na izreden pomen povezanosti prebivalstva z Vojsko 
Kraljevine Jugoslavije. V tem je videla enega od ključnih temeljev »drža-
vljanske zavednosti in zrelosti našega človeka, obenem (pa tudi) resno in 
energično svarilo vsakemu, ki bi ga mikalo, obregati se ob Jugoslavijo«. 
Po oceni liberalcev je bilo bistveno spoznanje tedanjega časa, »kako slabi 
bi bili brez nje (vojske – op. J. P.) in kako tesno bi nam bilo pri srcu, ako je 
ne bi imeli take, kakršna je. To spoznanje pa nam mora biti tudi bodrilo,« 
je leta 1935 opozarjalo Jutro, »da se svoje vojske, tega jugoslovanskega bi-
sera, oklenemo še z večjo ljubeznijo in skrbnostjo. Vedno moramo imeti 
pred očmi, da moč vojske ni le v količini in kakovosti njene tehnične 
oborožitve, marveč v enaki meri tudi v duhu, ki jo preveva, in v ljubezni, 
ki jo spaja z vsem narodom. Vemo, da je jugoslovenska vojska na višku v 
prvem pogledu. Vemo pa tudi, da bi v Evropi ne bilo lahko dobiti vojske, 
ki bi se z našo kosala po duhu in ki bi se mogla ponašati z enako ljubeznijo 
in enakim zaupanjem vsega naroda kakor naša. S podvojenimi napori 
moramo nadaljevati to delo sedaj v dobi, ko se vse okrog nas mrzlično 
oborožuje.«96

Skladno z gornjimi poudarki so liberalci opozarjali, da oborožene sile 
niso »več nekaj za sebe obstoječega in vojak ne preneha tam, kjer neha 
uniforma«. Zato morajo biti za potrebe narodne obrambe bolj kot kdaj koli 
organizirane vse duhovne, moralne in gospodarske moči naroda in drža-
ve.97 Kot je konec maja 1940 v Jutru zapisal Milan Gaberščik, se mora uve-
ljaviti načelo armada je narod, saj nov način vojne – totalna vojna – ogroža 
vse prebivalstvo. Zato ni prostora za meglen in sramoten pacifizem, pač 

 92 Jutro, 18. 12. 1931, Na delo za novo vsedržavno stranko!, 21. 7. 1933, Konstituiranje Jugo-
slovenske nacionalne stranke.

 93 Jutro, 6. 9. 1930, Ustroj jugoslovenske vojske, 21. 7. 1933, Konstituiranje Jugoslovenske 
nacionalne stranke.

 94 Jutro, 8. 9. 1936, Pomen obrambne sile.
 95 Jutro, 7. 9. 1936, Revija vojske v Beogradu, 30. 3. 1941, Združeni narod.
 96 Jutro, 31. 3. 1935, Naša vojska. Prim. tudi Jutro, 11. 3. 1941, Molčimo, delajmo, zaupajmo!
 97 Jutro, 18. 5. 1940, Tri važne uredbe.
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pa mora biti vsakdo pripravljen pomagati oboroženim silam pri obrambi 
domovine. »Danes moramo vso Jugoslavijo spremeniti v eno samo delav-
nico, v kateri je vsakomur določeno delo, ki ga mora opravljati vestno in 
natančno. Napadalec ne sme trčiti le ob armado, trčiti mora ob ves narod,« 
je poudaril Gaberščik. Jugoslavija je namreč »’življenjski prostor’ samo za 
Jugoslovena in za nikogar drugega. V svoji hiši hočemo biti sami gospo-
darji. (…) Proti individualnemu egoizmu postavimo narodno solidarnost, 
proti razredni borbi narodno skupnost, proti defetizmu navdušenje, proti 
omahljivcem vero in proti izdajalcem – puško! Izpričajte urbi et orbi,« je 
Gaberščik nagovoril bralce, predvsem študentsko mladino, »da verujete v 
moč in v usodo svoje domovine, (in) da se boste odzvali njenemu prvemu 
pozivu. (…) Armada je pripravljena – tudi narod mora biti.«98

V zadnjem letu pred začetkom druge svetovne vojne na Slovenskem so 
tako v liberalnem taboru zagovarjali stališče, da morajo oborožene sile uži-
vati vsestransko podporo prebivalstva, ki jim mora dati na razpolago vse 
svoje moči. Liberalci so v ospredje postavili obrambni pomen oboroženih 
sil, vprašanje problematiziranja njihove družbene vloge in odnosov v njih 
pa so pustili ob strani. Obravnavali so ga samo v dvajsetih letih, ko sta se 
v liberalnem taboru soočila dva pogleda na jugoslovanske oborožene sile: 
prvi je poudarjal najvišji simbolni vrednostni pomen oboroženih sil in za-
govarjal njihovo uporabo tudi pri urejevanju notranjepolitičnih vprašanj, 
drugi, ki je sicer upošteval zgodovinsko danost obstoja oboroženih sil, pa 
je nasprotoval njihovemu poseganju v politično življenje. Prvi pogled so 
zagovarjale Jugoslovanska oziroma Samostojna demokratska stranka in 
Orjuna, drugega pa sta si delili Samostojna kmetijska in Narodno sociali-
stična stranka. Tedanje liberalne stranke so se razlikovale tudi v stališčih, 
ki so jih oblikovale glede položaja Slovencev v jugoslovanskih oboroženih 
silah. Medtem ko se je JDS zavzela le za enakopravnost slovenskih častni-
kov v jugoslovanski vojski, si je SKS prizadevala tudi za zagotovitev čimbolj 
ugodnih razmer in pogojev, v katerih so slovenski vojaki služili vojaški rok. 
Z zahtevo po teritorialnem služenju vojaškega roka za vojaške obveznike 
iz Slovenije pa je v liberalnem taboru izstopala NSS. NSS je ostro naspro-
tovala tudi gmotnemu privilegiranju častnikov. V liberalnem taboru so 
v dvajsetih letih kljub nekaterim represivnim poudarkom prevladovali 
sodobni pogledi na oborožene sile, ki so opozarjali na pomembne social-
ne, gospodarske, narodnostne in verske potrebe državljanov ter temeljna 
načela parlamentarne demokracije. Pri tem je celotna liberalna politika 
upoštevala oborožene sile kot nujen sestavni del jugoslovanske državne in 
družbene organizacije.

 98 Jutro, 27. 5. 1940, Milan Gaberščik: Akademska mladina in armada.



62 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2008/3–4 • razprave – studies

Omenjena stališča iz dvajsetih let je ves čas obstoja Kraljevine SHS/Ju-
goslavije spremljala tudi opazna skrb za celosten razvoj njenih oboroženih 
sil. Izražali sta jih JDS in nato JNS z opozorili o pomenu razvoja vojaške 
mornarice za vzpostavitev kakovostne in vsestranske obrambe države. Pol-
na obrambna sposobnost jugoslovanske vojske in države je bila tudi v času, 
ko je s 1. septembrom 1939 v Evropi nastopila nova vojna, temeljno vodilo 
slovenske liberalne politike v vprašanju oboroženih sil. Vanj so se stekli 
različni vrednostni poudarki, ki so jih o vlogi in položaju vojske in razme-
rah v njej oblikovali v liberalnem taboru v obdobju med obema svetovnima 
vojnama. Liberalce je v odnosu do oboroženih sil v novem zgodovinskem 
času povezoval značilni patriotizem slovenskih naprednih krogov, to je 
»zavezanost državi, ki je s prihodom Hitlerja na slovenske meje marca leta 
1938 postajala vse bolj ogrožena«.99 V taki idejni in politični opredelitvi so 
liberalci pričakali tudi napad sil osi na Kraljevino Jugoslavijo, ko je »nova 
vélika vojna postala vseslovensko dejstvo«.100
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the PoIntS of VIew of the SloVene lIberal PolItICS on 
the arMed forCeS of the KIngdoM of SerbS, CroatS and 
SloVeneS/YUgoSlaVIa 1918–1941 
Summary
The Slovene Liberals expressed their points of view on the armed forces in the first Yugo-
slav state through different political subjects in which they were organised in that period. 
The points of view were formed on the basis of the social development and the interior 
and foreign political situation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (until 1929 
the Kingdom Yugoslavia). In the 20s two different points of view on the armed forces were 
brought face to face in the liberal party: the first one stressed the higher symbolic mean-
ing of the armed forces and defended their use also in the interior affairs (mostly against 
the communist movement as well as against the Slovene independence endeavours), and 
the second which did respect the historic importance of the armed forces but was at the 
same time against their interference with the political life. The first point of view was 
represented by the Yugoslav Democratic Party (since 1924 the Independent Democratic 
Party – SDS) and the Organisation of the Yugoslav Nationalists (Organizacija jugosloven-
skih nacijonalista), the second point of view however was shared by the Independent Rural 
Party (SKS) and the National Socialistic Party (NSS). The then liberal parties differed also 
in the points of view on the situation of Slovenes in the Yugoslav armed forces. While the 
JDS was in favour of equality of the Slovene officers in the Yugoslav army, the SKS tried to 
ensure the best possible circumstances and conditions for the Slovene soldiers while serv-
ing the army. With the demand on the territorial serving the army for the Slovene service 
men the NSS was a particularity in the liberal party. The NSS was also severely against 
the officers material privilege. In the last 20 years the contemporary points of view on the 
armed forces, though with some repressive emphasis, prevailed in the liberal party. These 
points of view drawled the attention to the important citizens’ social, economic, national 
and religious needs and the basic principles of the parliamentary democracy. The complete 
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liberal politics regarded the armed forces as an essential part of the Yugoslav state and 
social organisation.
After the introduction of the king Aleksander Karađorđević’s dictatorship on 6th January 
1929, the Slovene liberal party did no longer question the social and political role of the 
armed forces and the relations in them. The Liberals, who were in the 30s organised in 
the Yugoslav Radical Rural Democracy (since 1933 the Yugoslav National Party), set the 
defence meaning of the armed forces in the foreground and spoke in favour of the all-
round support of the entire population that must provide all its powers.
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Odnos Slovenske ljudske stranke do 
Vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije*

J u r e  G a š p a r i č * *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 329.3(497.12):355.3(497.1)''1918/1941''

Jure Gašparič: Odnos Slovenske ljudske stranke do Vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije. 
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 3–4, str. 67–88
Avtor v razpravi uvodoma ugotavlja, da je Slovensko ljudsko stranko v času prve jugo-
slovanske države podpirala večina slovenskega volilnega telesa in da imajo zato njeni 
pogledi na vojsko in vojaška vprašanja posebno težo. Pri tem opozarja, da je tudi SLS 
– kot večina relevantnih političnih akterjev – vojsko načeloma vrednotila pozitivno. 
Obstoj in učinkovitost oboroženih sil zanjo nista bila vprašljiva, ustroj, značaj in raz-
mere znotraj njih pa so, nasprotno, bili predmet ostre kritike. Pisec na tej podlagi nato 
analizira dinamiko odnosa SLS do vojske in jo skuša vpeti tako v vsedržavni politični 
okvir kot v razumevanje delovanja same stranke. Ob tem se zlasti opira na programske 
dokumente SLS, beograjske stenografske zapisnike in tamkajšnje arhivsko gradivo. 

1.01 Original Scientific Article 
UDC 329.3(497.12):355.3(497.1)''1918/1941''

Jure Gašparič: The Relation between the Slovene People’s Party and the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslav Army. Review for History and Ethno graphy, 
Maribor 79=44(2008), 3–4, pp. 67–88
In the introduction the author states that the Slovene People’s Party (SLS) was sup-
ported by the majority of the Slovene election body in the times of the 1st Yugoslav 
state and that therefore its views on the army and the military questions are of a great 
importance. The author emphasises that the SLS – as the majority of relevant political 
acteurs – evaluated the army as positive. The existence and the efficiency of the armed 
forces were not questionable, the structure, character and the relations in the forces 

 * Projekt št. M6-0180 Vojaško-civilni odnosi v Sloveniji med obema vojnama je sofi-
nancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega 
proračuna. 

 ** Dr. Jure Gašparič, znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino, Kongresni 
trg 1, SI – 1000 Ljubljana, jure.gasparic@inz.si
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were, on the contrary, subject to strict criticism. On this basis the writer analyses the 
dynamics of the relation between the SLS and the army and he tries to bring it in the 
political frameworks as well as in the understanding of the functioning of the party 
itself. The author leans on the programme documents of the SLS, the Belgrade steno-
graphic protocols and the archival documents.

Slovenski politični prostor je tudi po vstopu v Kraljevino Srbov, Hr-
vatov in Slovencev ostajal razdeljen na tri tradicionalne idejnopolitične 
tabore – katoliškega, liberalnega in socialističnega. Medtem ko je politično 
dinamiko znotraj drugih dveh taborov označevalo za prvo Jugoslavijo tako 
značilno cepljenje in vnovično povezovanje različnih strank, je katoliški 
tabor ostajal enoten.1 V njem je še naprej prevladovala Vseslovenska ljud-
ska stranka (kasneje preimenovana v Slovensko ljudsko stranko2), ki jo je v 
dvajsetih letih vseskozi podpirala večina slovenskega dela volilnega telesa. 
Pogledi najmočnejše slovenske politične stranke na Vojsko Kraljevine SHS 
in na druga vojaška vprašanja imajo po eni strani prav zato še posebno 
težo, po drugi pa hkrati odstirajo nova poglavja v razumevanju delovanja 
slovenskega (ter jugoslovanskega) političnega prostora in še bolj delovanja 
in razvoja same stranke. Vojska Kraljevine SHS je bila namreč eden ključ-
nih političnih stebrov novonastale države. V še nastajajočem političnem, 
gospodarskem in kulturnem prostoru ter v nezavidljivi zunanjepolitični 
situaciji je bila dejavnik stabilnosti, branilka lastne nacionalne države in 
–vsedržavno gledano – njen najbolje organiziran sistem. Prav zato velja že 
uvodoma poudariti, da jo je večina relevantnih političnih akterjev načelo-
ma vrednotila pozitivno, pri čemer VLS/SLS ni bila izjema. Obstoj oboro-
žene sile in potreba po njeni učinkovitosti nista bila vprašljiva.3 

Odnos VLS/SLS do vojske je bil v prvih letih po vojni pogojen z več 
dejavniki. Med prvimi velja gotovo izpostaviti izkušnjo razpada Avstro-
Ogrske, nekdanje skupne države. Čeprav je bila večina slovenskih politikov 
vseh barv še na predvečer razpada monarhije zatrdno prepričana, da leži 
prihodnost Slovencev edinole v Avstriji, je takoj po smrti rajnke države 
sledil radikalen preobrat. Obžalovanja ob koncu države ni bilo opaziti, 
freudovskega občutka »izgube« ni nihče poznal. Nasprotno, vsi so bili na-
enkrat prepričani, da pomeni vstop v novo državo končno osvoboditev 
slovenskega naroda iz tisočletnega suženjstva. Avstro-Ogrska je postala 
»ječa narodov«. Takšno stališče se je hitro ukoreninilo in postalo stalnica 

 1 O cepitvah znotraj političnih taborov glej: Perovšek, Programi političnih strank, uvodna 
študija Politične stranke ter idejne, socialnogospodarske in narodnopolitične usmeritve 
v slovenski družbi v letih 1918–1929, str. 6–9.

 2 Stranka se je med letoma 1909 in 1920 imenovala Vseslovenska ljudska stranka (VLS), 
od aprila 1920 naprej pa je spet uporabljala prejšnje ime Slovenska ljudska stranka (SLS).

 3 Bjelajac, Vojska 1918–1921, str. 238–239; isti, Vojska 1922–1935, str. 241–242.
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vse do osemdesetih let dvajsetega stoletja.4 Razmere na vseh področjih ži-
vljenja rajnke monarhije se je slikalo izrazito negativno in črn je bil tudi 
prikaz njenih oboroženih sil. Ko je list SLS Ilustrirani Slovenec jeseni 1929 
velike vojaške manevre škofjeloške in ljubljanske garnizije pospremil s fo-
toreportažo, je poudaril, da je bila v Avstriji »ogromna večina častnikov 
prežeta s prepričanjem, da so vsaj polbogovi, a moštvo komaj kaj več kot 
živina.« Razmere v »naši vojski« naj bi bile seveda povsem drugačne. Ča-
stniki naj bi živeli »od zore do mraka sredi svojih vojakov« in z njimi delil 
»vse dobro in slabo«.5 

Poleg omenjenega pa je na odnos med VLS/SLS in vojsko pomembno 
vplivala »realpolitična« družbena in politična struktura tedanje slovenske 
družbe. Ob ohranjanju obstoječe delitve slovenske politike na troje idejno-
političnih taborov sta se v odnosu do nacionalnega vprašanja in položaja 
Slovenije v Kraljevini SHS oblikovala dva nova in nasprotujoča si politična 
bloka – avtonomistično-federalistični in unitaristično-centralistični. Med-
tem ko se je za drugega opredelila večina liberalnega tabora,6 se je VLS/
SLS postavila na branike avtonomistično-federalističnega bloka. Upošte-
vaje dejstvo, da sta v beograjski državni politiki prevladovala centralistično 
usmerjeni srbska Narodna radikalna stranka in Jugoslovanska demokrat-
ska stranka, je torej bila avtonomistična VLS/SLS v nič kaj zavidanja vre-
dnem položaju. Strankino vodstvo se je namreč še kako zavedalo pomena, 
da je stranka del vlade, saj naj bi kot sorazmerno majhna politična sila v 
prvi Jugoslaviji le tako lahko sokrojila državno politiko in lažje ohranjala 
pozicije na terenu, doma v Sloveniji. Omenjeno zavedanje se je kazalo v t. 
i. dvojni politiki, ki je bila »/…/ ‚domača‘ do Ljubljane in ‚visoka‘ do Beo-
grada /…/«.7 V Sloveniji je tako poudarjala svoja avtonomistična stališča, 
v Beogradu pa koketirala s centralističnimi silami. Položaj VLS/SLS v vse-
državni politiki na eni strani in njen politični spopad na Slovenskem na 
drugi se je posledično zrcalil tudi v odnosu in ravnanju stranke do vojske. 

V dvajsetih letih je vojska v očeh SLS bila tako le eden od poligonov, kjer 
so politični akterji merili svoje moči. Ob tem velja poudariti, da je slednji 
poligon sicer bil nadpovprečno občutljiv, saj je lahko stranka s problema-
tiziranjem razmer znotraj vojske hitro dobila etiketo protidržavnega in 

 4 Cvirn – Gašparič, »Neizbežnost« razpada Habsburške monarhije, str. 443–456.
 5 Ilustrirani Slovenec, 24. 11. 1929, Tri dni med našo armado.
 6 Liberalni tabor je argumentiral svojo opredelitev za unitarizem in centralizem s tem, da 

bi morebitne nacionalne avtonomne enote bile lahek plen za sosednje države, obstoj le-
teh bi oviral nastanek skupnega gospodarskega prostora, obstoj posameznih nacionalnih 
avtonomnih vojsk (srbske, hrvaške, slovenske, muslimanske) pa bi državo bolj ogrožal 
kot ne, saj bi lahko tujci vojske hitro sprli med sabo. V avtonomističnih prizadevanjih 
SLS pa je videl le prizadevanje, da bi »Slovenija postala papeška provinca«. – Perovšek, 
Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 252–254, in isti, Na poti v moderno, str. 166–170.

 7 Zečević, Na zgodovinski prelomnici, str. 188.
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anacionalnega elementa, vendar mu to nikakor ni odvzelo privlačnosti. 
Enega od razlogov za to lahko iščemo v dejstvu, da je bila SLS zelo dobro 
obveščena o razmerah v vojaških vrstah. Kot stranka z natančno izgrajeno 
in široko razpredeno mrežo nepolitičnih organizacij, med katerimi so bile 
številne mladinske,8 je med »svojimi« rekruti imela veliko zaupnih infor-
matorjev, ki so jo obveščali o stanju »na terenu« – v oboroženih silah. Po 
drugi strani pa je ukvarjanje z vojsko narekovalo že omenjeno dejstvo, da 
je slednja bila pomemben znotrajdržavni sistem s prepotrebno obrambno 
vlogo in več kot zajetnim proračunom. Z vojsko se je resna in relevantna 
stranka preprosto morala ukvarjati. 

Na načelni ravni je SLS svoja stališča do vojske opredelila v lastnih pro-
gramskih dokumentih. Svoje politične misli v novi državi je prvič sinteti-
zirala na zboru zaupnikov SLS 6. in 7. aprila 1920 v Ljubljani, kjer pa se do 
vojske ni opredeljevala. Tedaj so bila v ospredju državno-pravna vprašanja, 
problematika mej ter socialno-politične in strankarsko-organizacijske za-
deve.9 Slabo leto kasneje, februarja 1921, pa je kot opozicijska stranka že 
oblikovala svoj prvi celovitejši avtonomistični državnopravni program, ki 
je vključeval tudi stališče do vojske. Med ustavno debato v Ustavodajni 
skupščini ga je predložila Ustavnemu odboru kot ločeno mnenje10 Jugoslo-
vanskega kluba (JK)11 k centralistično-unitarističnemu ustavnemu načrtu 
vlade Nikole Pašića. V njem je predlagala upravno-teritorialno delitev dr-
žave na šest pokrajin z lastno skupščino in vlado ter široko samoupravo. 
V samoupravni okvir pokrajin bi sodila skrb za notranje zadeve, trgovino 
in obrt, gradnje, gozdove in rude, kmetijstvo, agrarno reformo, prehra-
no, prosveto in vero, zdravje, socialno politiko, pravosodje ter finance. Iz 
naštetega moremo sklepati, da je Jugoslovanski klub nedvomno predvidel 
široko avtonomijo posameznih pokrajin,12 ki pa ne bi vključevala nikakr-
šnih pristojnosti glede oboroženih sil. SLS se je torej zavzemala za enotno 
in centralno vsedržavno vojsko, to pa ne pomeni, da je v tem vprašanju 
popolnoma sledila vladnemu ustavnemu predlogu. Izvzemši pristajanje 
na eno vojsko so skoraj vsi drugi segmenti predvidene ustavne ureditve 
oboroženih sil med njenimi poslanci vzbujali pomisleke. V svojem načrtu 

 8 Vidovič-Miklavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom, str. 36–41. 
 9 Perovšek, Programi političnih strank, dok. št. 16, str. 71. Več o zboru zaupnikov 6. in 7. 

aprila 1920 glej Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje, str. 307–311. 
 10 Ustavni predlog je 12. 2. 1921 predložil poslanec SLS Anton Sušnik. – Perovšek, Programi 

političnih strank, dok. št. 18, str. 77. O ustavnem načrtu glej še: Hohnjec, O ustavi naše 
države, str. 325–338 (o vojski str. 338), in Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje, str. 
364–391.

 11 Jugoslovanski klub je bil parlamentarni klub, ki so ga tedaj sestavljale SLS in dve manjši 
stranki, Hrvatska pučka stranka in Bunjevačko-šokačka stranka iz Vojvodine.

 12 Perovšek, Programi političnih strank, dok. št. 18, str. 77–79.



Jure Gašparič, Odnos Slovenske ljudske stranke do Vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije 71

so zato predlagali radikalno rešitev; zapisali so, da naj se stalna vojska 
postopoma ukine in uvede milica.

Utemeljitev predloga je marca 1921 v Ustavnem odboru Ustavodajne 
skupščine podal poslanec SLS Anton Sušnik.13 Iz njegovega govora, v ka-
terem spregovori o širših pogledih SLS na pomen in organiziranost vojske 
ter njen ustavni položaj, se jasno zrcali vsa občutljivost problematike. Su-
šnik je tako uvodoma previdno poudaril, da se »globoko zaveda«, »kako 
velika dela je izvršila naša vojska. O njenih činih hrabrosti ne bo govoril 
samo današnji rod, o njih bo pisala tudi zgodovina,« saj »da se imamo baš 
naši vojski v prvi vrsti zahvaliti za osvobojenje in ujedinjenje.« Šele po 
»slavnem« in taktnem začetku je prešel k bistvu in ugotavljal, da je vojska 
v tedanji organizacijski obliki »izvršila svojo nalogo.« Poudarjal je, kako 
ni nobene potrebe več po armadi za vodenje ofenzivne vojne, v kateri vla-
da nedemokratični duh. Železna vojaška disciplina – iznajdba pruskega 
kralja Friderika II., ki je dejal, da mora gnati vojaka v boj le strah pred 
častnikom – naj bi bila stvar preteklosti. Za tedanjo dobo je bila primer-
nejša narodna vojska – milica, po vzoru Švice in ZDA, ki bi bila povrhu 
še cenejša. Dejstvo, da je četrtinski del proračuna šel vojski, je za SLS bilo 
nesprejemljivo. V nadaljevanju se je Sušnik še opredelil proti vojnim so-
diščem, izrazil mnenje, da naj vojaki za navadne prestopke odgovarjajo 
pred rednimi sodišči, le za vojaške in politične pred vojnimi, za konec pa 
predlagal »reformo« vojaškega šolstva. V častniške in podčastniške šole bi 
v skladu s stališčem SLS uvedli tudi nekatere civilne predmete – ustavno 
in državno pravo, poznavanje zakonov in poznavanje civilne uprave ter 
izvajali predavanja o socialno-gospodarskih vprašanjih in kmetijstvu.

Iz orisanih dopolnil SLS k »vojaškemu« razdelku ustave moremo skle-
pati, da je stranka nedvomno želela premostiti prepad med vojaškim in 
civilnim; zavzemala se je za večjo integracijo tako vojakov kot obrambnega 
sistema v civilno življenje in za racionalnejšo porabo denarja, ob hkra-
tnem – seveda teoretičnem – ohranjanju obrambne moči. Toda načrt SLS 
je seveda ostal povsem spregledan. Na Vidov dan 1921 so radikali in demo-
krati ob podpori Jugoslovanske muslimanske organizacije, Džemijeta in 
Samostojne kmetijske stranke z minimalno večino sprejeli predlog unita-
ristične in centralistične ustave. SLS je podobno kot Komunistična partija, 
Narodni klub in Radićeva stranka ob glasovanju abstinirala.14 S svojim 
ustavnim predlogom in neudeležbo na glasovanju o ustavi se je stranka leta 
1921 tako odločno in jasno profilirala kot avtonomistična sila.15 

 13 SB UO US KSHS, 27. seja, 7. 3. 1921, str. 30–31.
 14 Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji, str. 110. 
 15 Prim.: Stiplovšek, Prizadevanja Slovenske ljudske stranke za avtonomijo Slovenije ob spre-

jemanju prve jugoslovanske ustave in zakonodaje o oblastnih samoupravah 1921–1922, str. 
51–57. 
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Svoj položaj v opoziciji je SLS izkoristila za notranjo krepitev, za nadalj-
nje programsko zorenje in seveda za zbiranje političnih točk med sloven-
skim volilnim telesom. Ob tem je posegla tudi v resor ministra za vojsko in 
mornarico, kjer je pogosto kritizirala razmere in v številnih interpelacijah 
opozarjala na prav tako številne nepravilnosti. Med ostrejšimi kritiki je 
bil njen poslanec Janez Brodar. Ko je februarja 1922 govoril o državnem 
proračunu, se je posebej posvetil prav izdatkom za vojsko in razmeram 
znotraj nje.16 Po uvodnem pojasnilu, da stroški za armado »ne bolijo tako, 
kakor boli to, ako naše ljudstvo sliši, kako krivično se postopa z našimi 
sinovi v vojski«, je začel z načrtnim naštevanjem nepravilnosti. Najprej 
je poudaril nesprejemljivost dejstva, da se vojakom, članom Orlovske or-
ganizacije, v času služenja vojaščine prepoveduje vsak stik z njo. Orli so 
seveda sodili pod okrilje SLS, zato je Brodar tvegal ostro oceno, da je vsak, 
ki nasprotuje orlovski organizaciji, »sovražnik slovenskega naroda«. Med 
njegovim govorom je v dvorani razumljivo rohnelo, podpredsednik skup-
ščine je moral večkrat pozvati poslance, naj se umirijo. V takem vzdušju 
je Brodar nato nizal posamične krivice. Iz pisem slovenskih vojakov je 
bral, da nimajo dovolj vode, ta, ki je, pa da »smrdi kakor gnojnica«, da ne 
smejo brati slovenskih časnikov, da jih »tepejo in klofutajo«. »To je njim 
/častnikom in podčastnikom/ za zabavo.« Od Slovencev naj bi zahtevali, 
da molijo srbski očenaš, jim odtrgavali kruh in zmerjali s »Švabi«, to pa 
so sicer že morali opustiti. Med slovenskimi liberalci v dvorani je medtem 
seveda bolj in bolj vrelo, klicali so, da so pisci pisem agitatorji SLS in da je 
tovrstno branje sramotno. Vnel se je klasičen liberalno-katoliški in unita-
ristično-avtonomistični spor.

Podobni Brodarjevi napadi so se na nadaljnjih zasedanjih stopnjevali v 
nekaj interpelacij. Aprila 1922 je vložil eno zanimivejših z evidentnim poli-
tičnim značajem: »Bil je vojak, ki je v prostem času čital naš list Domoljub. 
Pride mimo častnik in ko vidi, da bere vojak Domoljub, ga podere po tleh, 
mu iztrga s silo list iz rok in zahteva, da gre vojak v njegovo sobo.« Nato ga 
je preiskal in ga čez nekaj dni zaprl v preiskovalni zapor. Za preiskovalnega 
sodnika v vsej zadevi je bil določen isti častnik, ki je »izvršil nasilstvo«. Po 
teh besedah so znova skočile na plano lokalno-politične razsežnosti inter-
pelacije. Liberalec dr. Vekoslav Kukovec je namreč brž pripomnil, da »to ni 
nikako nasilstvo«. Brodar je v nadaljevanju pojasnil, da je bil po vloženi in-
terpelaciji in dvajsetih dneh zapora vojak izpuščen. SLS bi sedaj rada zgolj 
vedela, zakaj se je tako grobo postopalo. »Ali ne diši to po strankarstvu v 
armadi?« Poleg omenjenega incidenta so interpelanti še spraševali, kako je 
mogoče, da so list Domoljub v moravski diviziji prepovedali, češ da naj bi 

 16 SB NS KSHS, 31. redno zasedanje, 23. 2. 1922, str. 369–371.
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hujskal proti vojski.17 Razpravljanje o razmerah v vojski je poslanec SLS 
nato začinil še z nekaj opazkami, ki niso bile predmet interpelacije. Omenil 
je problem čistoče in dejstvo, da »bolehajo naši vojaki v južnih krajih zelo 
močno zaradi podnebja, katerega niso vajeni, dalje radi tamošnje vode, ki 
jim tudi ne prija.« Po njegovem mnenju bi zato bilo najboljše, ko bi lahko 
vojaki vršili svojo dolžnost doma ali vsaj kje bližje »svoje domovine«. S 
temi besedami je nedvomno podal zelo slovensko-nacionalen predlog, a ga 
je, pomenljivo, podkrepil le z zdravstvenimi razlogi. Drugačna argumenta-
cija bi namreč že lahko vzpodbudila očitke o nedržavotvorni drži. Najbrž 
je Brodar tudi zato svoj govor zaključil z opazko, kako se je v »naši armadi« 
dotlej že marsikaj izboljšalo in kako imajo interpelacije SLS le pozitiven 
namen, kajti le »zadovoljna armada bo tudi močna in močna armada bo 
najboljša obramba naše države.«18 

Kljub spravljivemu zaključku poslanca Brodarja je bil odgovor ministra 
vojske in mornarice generala Vasića oster, ciničen in precej »vojaški«. In-
tepelantom je očital, da njihove navedbe ne držijo, da je domnevno tepe-
ni vojak pravzaprav Brodarjev človek, da slednjega obvešča o razmerah v 
vojski in širi negativne govorice ter da povrhu vsega »gospodje, ki vlagajo 
takšne interpelacije, ne poznajo dovolj vojnih običajev in narave vojske.«19 
Zabrusil jim je, kako njihovega načina preprosto »ne trpi«. Po teh besedah 
je v skupščinski dvorani zavrelo, poslanec Ivanić je vzkliknil, da skupščina 
pač ni generalova kasarna, trušč je naraščal in predsedujoči je moral sejo 
začasno prekiniti. Dialoga med opozicijo in predstavnikom vojske ni bilo, 
general Vasić je z interpelacijo tedaj opravil dobesedno mimogrede.20

Kritike razmer znotraj vojske so se nadaljevale vso opozicijsko dobo 
Koroščeve stranke. Njeni poslanci so ob različnih priložnostih opozarjali 
na najrazličnejše vidike vojaške problematike.21 Karol Škulj je tako ugota-
vljal, da je vojno ministrstvo naložilo vojaško obveznost tudi bogoslovcem 
in duhovnikom, česar dotlej – tudi v rajnki Avstriji – ni bilo,22 »vojaško-
aktivni« Brodar pa je celo predlagal skrajšanje vojaške službe za polovico, 

 17 Poslanec SLS Franjo Žebot je v skupščini zatrdil, kako imajo častniki navodila, da lahko 
vojaki berejo le vladne liste, denimo slovenski Kmetijski list, opozicijskega tiska, torej 
tudi Slovenca in Domoljuba, pa ne. K temu je še dodal, da slovenski vojaki prav tako ne 
smejo praznovati katoliških praznikov in vršiti svoje »verske dolžnosti«. – SB NS KSHS, 
61. redno zasedanje, 27. 4. 1922, str. 272–273. 

 18 SB NS KSHS, 61. redno zasedanje, 27. 4. 1922, str. 270–271.
 19 SB NS KSHS, 61. redno zasedanje, 27. 4. 1922, str. 274–275.
 20 Prim. Slovenčev komentar Vasićevega odgovora: Slovenec, 30. 4. 1922, K Vasićevemu 

zagovoru.
 21 Ob debati o poslovniku je poslanec Josip Gostinčar v imenu Jugoslovanskega kluba pre-

dlagal, da bi v težnji po zadostnem vplivu parlamenta na vojsko ustanovili parlamentarni 
odbor za vojne zadeve. – SB NS KSHS, 35. redno zasedanje, 27. 2. 1922, str. 469.

 22 SB NS KSHS, 88. redno zasedanje, 4. 7. 1922, str. 197.
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s čimer bi po njegovih izračunih ozdravili proračun in letno prihranili 2–3 
milijarde din.23 Na pomemben problem, ki zadeva širši kontekst vojaško-
civilnih odnosov, je junija 1922 opozoril Franjo Žebot. Na vojnega ministra 
je vložil interpelacijo »radi nerednega izplačevanja raznih zaslužkov, ki jih 
je vojna uprava dolžna izplačevati obrtnikom in drugim ljudem.« Zlasti v 
Mariboru naj bi bilo polno tovrstnih primerov. Komandanti garnizij naj 
bi sredstva porabljali za nepotrebne stvari, namesto da bi plačevali obr-
tnikom za delo, opravljeno za vojsko. Trdil je, da je »že prišlo v navado, da 
noče nikdo več kreditirati vojaški upravi niti vinarja, ker vojaška uprava 
noče plačati kmetu, obrtniku in uradniku tega, kar mu gre«.24 

Diapazon vojaških problemov, ki so se jim posvečali poslanci SLS, je 
upoštevaje zapisano, nedvomno bil nadvse širok, a hkrati tudi povsem ja-
sno zamejen na slovensko-nacionalne teme. Sklepamo lahko, da so številni 
nastopi Brodarja in tovarišije temeljili na preprostem dejstvu: Koroščeva 
stranka je v času opozicije v prvi vrsti zbirala politične točke pri svojem – 
slovenskem in katoliškem – volilnem telesu. Motiv za kritiko vojske je bil 
taktično-političen, to pa ne pomeni, da je bil nujno tudi neiskren. 

Svoja stališča do vojske, ki jih je na podlagi soočenj s številnimi konkre-
tni težavami izoblikovala v začetku dvajsetih let, je SLS nato jasno in na 
kratko povzela leta 1923 ob pripravah na prve volitve po sprejemu ustave. 
Vse večja nevzdržnost beograjskega režima je opozicijsko Koroščevo stran-
ko bolj in bolj utrjevala v misli, da je za rešitev položaja potrebna temeljita 
revizija Vidovdanske ustave in drugačna usmeritev državne politike. V 
volilni boj 18. marca 1923 se je tako spustila z izdelanim in celovitim av-
tonomistično-federalističnim programom, katerega jedro moremo strniti 
v zahteve: »Mi hočemo sami delati postave, sami odločati o svojih zadevah 
ter tudi s svojim premoženjem sami razpolagati! To pomeni avtonomijo 
slovenskega ljudstva!«25 V programu, v katerem je razčlenila državnoprav-
na, zunanjepolitična, socialno-gospodarska in versko-kulturna vprašanja, 
je stranka med drugim poudarila, da naj Slovenija ostane del skupne jugo-
slovanske države, v katero pa bi poleg Slovencev, Hrvatov in Srbov vključili 
tudi Bolgare. V okvir skupne države bi sodilo skupno državljanstvo, sku-
pno zunanje ministrstvo s pravico sklepanja skupnih pogodb, najvažnejša 
prometna sredstva, denar, le en skupni državni davek za pokrivanje skup-
nih zadev in skupna obrambna politika. O teh rečeh bi sklepal osrednji 
državni parlament. Slovenijo bi kot avtonomno enoto upravljala posebna 
slovenska vlada, v avtonomnih zadevah odgovorna zgolj slovenskemu od 

 23 SB NS KSHS, 94. redno zasedanje, 11. 7. 1922, str. 390. Prim tudi Brodarjev govor 27. 7. 
1922. – SB NS KSHS, 108. redno zasedanje, 27. 7. 1922, str. 910–912.

 24 SB NS KSHS, 39. redno zasedanje, 21. 6. 1922, str. 257–258.
 25 Sodite po delih!, str. 4. O programu glej analizo Jurija Perovška, Oblikovanje programskih 

načrtov o nacionalni samoodločbi, str. 13–17.
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Beograda neodvisnemu parlamentu s širokimi pristojnostmi.26 Kljub za-
vzemanju za »pravo« avtonomijo se je SLS torej znova opredelila za skupno 
in enotno vsedržavno vojsko. 

Toda pristajanje na eno vojsko je pravzaprav bila edina nekritična toč-
ka tistega dela programa, ki je zadeval varnostno politiko.27 Ob negotovi 
mednarodnopolitični situaciji je namreč SLS svarila pred militarizmom 
in se zavzemala za razoroževalno politiko tako v Kraljevini SHS kot na 
mednarodni ravni. Ob dejstvu, da je bila tedaj več kot polovica državnih 
davčnih prihodkov namenjena oboroževanju, je zahtevala, da se mora na 
vsak način »odločiti, koliko oborožene sile največ sme imeti vsaka država«. 
Le tako bi se izdatno zmanjšali stroški za oboroževanje »tudi pri nas« in 
»militarizma bi bilo konec«, kajti ravno militarizem je bil tisti »maloh, ki 
žre neprestano /…/ pri tem pa naši sinovi pri vojakih dostikrat moralno 
in telesno propadajo, stotisoči so odtegnjeni koristnemu delu.« Izhajajoč 
iz zapisanega je SLS zato predlagala, naj se službena vojaška doba skrči in 
naj vojaki »služijo doma v svoji domovini«, torej Sloveniji. V skladu s svojo 
antimilitaristično usmeritvijo je še dodala všečno zahtevo, naj se »odpravi 
ves zunanji lesk za parade. Kasarna naj postane šola za poštene fante ne pa 
pokvarjevalnica poštenih src!« Skratka: »proč z militarizmom!«28

 Volilni rezultati so tedaj izzveneli kot manifestacija za avtonomizem in 
federalizem. V Sloveniji je SLS prejela skoraj predvojno višino glasov, s či-
mer je dokazala, da še zmeraj večinsko obvladuje slovensko volilno telo. V 
novi vladni kabinet znova ni vstopila, ostala je v opoziciji in se posledično 
še trdneje oprijela svojega programa iz začetka leta 1923. Tako je še naprej 
sledila izoblikovanemu stališču do vojske, ki pa ga je le nekaj mesecev za-
tem, ko so njeni novoizvoljeni poslanci sedli v skupščinske klopi, dodatno 
nadgradila in formirala v svoj najcelovitejši pogled na vprašanje vojske 
Kraljevine SHS dotlej. »Spopadla« se je s predlogom Zakona o ustroju voj-
ske in mornarice, ki je 30. maja 1923 stopil v skupščinsko proceduro.29 

Debata o predlogu je bila nadvse pestra in živahna, pri čemer so bili 
med najbolj angažiranimi govorniki prav poslanci SLS. Z načrtom zakona 
tako v njegovih »več glavnih tendencah« kot v mnogih podrobnostih niso 
soglašali in so o njem skupaj z Jugoslovanskim muslimanskim klubom 
konec junija celo podali ločeno mnenje.30 V naslednjih vročih poletnih 

 26 Perovšek, Programi političnih strank, dok. št. 20, str. 82.
 27 O stališču skupščinskih poslancev SLS do zunanje politike Kraljevine SHS glej: Rahten, 

Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini, str. 105–118.
 28 Perovšek, Programi političnih strank, dok. št. 20, str. 83–84. 
 29 Sama potreba po novem temeljnem zakonu o vojski je bila v državi že dalj časa aktualna. 

Ustroj vojske je namreč vse od leta 1919 slonel na Zakonu o ustroju Vojske Kraljevine 
Srbije iz leta 1904, ki pa je bil zaradi potreb časa in razvoja oboroženih sil večkrat dopol-
njen s številnimi uredbami. – Bjelajac, Vojska 1922–1935, str. 15–16.

 30 SB NS KSHS, 24. redno zasedanje, 29. 6. 1923, str. 934–936.
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dneh leta 1923 so nato njegovo vsebino vztrajno in odločno zagovarjali ter 
argumentirali. Prva violina Koroščevega antimilitarističnega orkestra je 
to pot bil Karel Škulj, ki je v prvem skupščinskem nastopu najprej pripra-
vil idejno-politično podstat za razprave svojih kolegov. Tako je poudaril 
pomen pacifizma kot političnega faktorja, analiziral psiho povojnega člo-
veka, ki ni več isti, kot je bil prej, in se na tej podlagi zavzel za že stokrat 
izrečeno idejo vzpostavitve ljudske milice. Po njegovih besedah bi bila tako 
organizirana oborožena sila ljudstvu bližja, bolj demokratična in seveda 
pol cenejša. V nadaljevanju je nato orisal osrednje probleme zakonskega 
predloga, ki so nato bili v naslednjih dneh predmet bolj poglobljene debate. 
Med prvimi je izpostavil socialno plat zakona in omenil, da je rok služenja 
še zmerom predolg, kako je nesprejemljivo, da državljan ne more dobiti 
stalne državne službe, dokler ne zadosti vojaški dolžnosti, povrhu vsega 
pa je zakonodajalcu še očital, da ne pozna razmer v državi, saj izenačuje 
družino in zadrugo. Zadruge z mnogo člani so namreč imele iste bonitete 
kot slovenske družine z največ 9 ali 10 člani.31 Po njegovih besedah je bil 
zakon »socialna krivica«. To se je videlo tudi po tem, da so bili olajšav v 
vojski deležni tisti, ki so plačevali manj kot 20 din direktnega davka, pri 
čemer ni bilo upoštevano, da je slovenski davkoplačevalec plačeval tudi 
dohodnino, česar v Srbiji niso poznali. Še posebej pa je bil predlog krivi-
čen do slovenskih častnikov nekdanje avstro-ogrske armade. Tisti, ki so 
dejansko vstopili v novo vojsko leta 1918, so namreč bili formalno sprejeti 
šele leta 1920. Tako se jim je le od tedaj tudi štela doba za pokojnino in 
napredovanje. Prvi dve leti sta bili zanje izgubljeni.

Škulj je v svojem nastopu omenil vse probleme, na katere je SLS opozar-
jala dotlej, jim dodal nove ter jih skupaj podkrepil z ustreznim politično-
preroškim uvodom. Poleg omenjenega je tako problematiziral tudi surovo 
postopanje z vojaki, dolžnost služenja vojske za katoliške klerike in potrebo 
po parlamentarnem nadzoru vojaške remontne komore – tj. denarnega 
sklada za poplačilo tistega, kar vojska vzame narodu. Vsem orisanim te-
zam poslanca SLS je bilo bolj ali manj skupno, da so se dotikale civilnih 
vidikov vojaškega zakona, o notranji organizaciji oboroženih sil skorajda 
ni bilo govora. Takšnih govorov, kot ga je imel srbski poslanec Mita Dimi-
trijević, ki je trdil, kako je divizija brez dveh artilerijskih polkov, adekva-
tnega števila letal, sredstev za zveze in tankov le »masa za kasapljenje«,32 
od poslancev SLS praktično ni bilo slišati. O »čistih« vojaških vprašanjih 
se niso opredeljevali, zato na videz nekoliko preseneča dejstvo, da je Škulj 
– sicer čisto na kratko – omenil potrebo po avtonomnejšem in hitrejšem 

 31 Če sta, denimo, v vojni padla dva člana zadruge, so imeli drugi člani pravico do skrajša-
nega roka. Enako je veljalo za družine.

 32 Bjelajac, Vojska 1922–1935, str. 16.
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razvoj mornarice, ki bi si po njegovem mnenju zaslužila svoj podsekre-
tariat.33 Mornarica je tako bila deležna edinega vojaško-organizacijskega 
predloga s strani SLS. Le čemu?

Razloge za omenjeno stališče moremo iskati v številnih motivih: od 
tega, da se je SLS zavedala nevarnosti, ki jo je predstavljala pomorska sila 
Italija, in da je poznala strateško vrednost vojaškega ladjevja v eventualni 
vojni, do tega, da je bila kadrovska sestava mornarice povsem drugačna 
od pehote. Če je bila kopenska vojska povsem srbska domena, je bila mor-
narica povsem »prečanska«. Številčno je sicer res bila nadvse šibka, toda 
znotraj njenega častniškega zbora vse do druge svetovne vojne srečujemo 
zlasti imena iz nekdanje Avstro-Ogrske.34

O mornarici je v nadaljevanju skupščinske debate o načrtu zakona spre-
govoril še mariborski poslanec Franjo Žebot, ki je ponovil predlog o njeni 
osamosvojitvi, stavil je celo idejo o ustanovitvi samostojnega mornariškega 
ministrstva.35 Podobno kot on so v naslednjih dneh tudi drugi poslanci SLS 
ponavljali in poglabljali izhodiščne teze kolega Škulja. Drug za drugim so 
obširno argumentirali prednosti milice,36 potrebo po poučevanju civilnih 
predmetov v času služenja vojaškega roka,37 skrajšanje vojaškega roka,38 
potrebo po ločitvi med družino in zadrugo,39 opozarjali so na častniške 
privilegije,40 načenjali so davčno problematiko,41 neustrezno urejenost voj-
nega sodstva42 in vojnih taks43 ter seveda statusa nekdanjih avstro-ogrskih 
častnikov.44 Znova so poudarjali zahtevo po služenju vojaščine doma, pri 
čemer pa se niso več sklicevali zgolj na zdravstvene vidike, temveč tudi na 
»zgodovinski moment«. Franc Kremžar je tako dejal, da je imela zmagovita 
rimska država svojo armado organizirano po krvnih vezeh, enako staro 
germanstvo in tudi moderna nemška država je združevala v svojih enotah 

 33 SB NS KSHS, 32. redno zasedanje, 17. 7. 1923, str. 1187–1189.
 34 ASCG 37, Zbirka Milana Stojadinovića, fasc. 26/199, Naredba komandanta mornarice 

Pov. MO. Br. 3964 od 7 marta 1938. godine – priloga Spisak izaslanstva Kr. Mornarice, 
koja dolazi iz drugih garnizona u Split.

 35 SB NS KSHS, 29. redno zasedanje, 13. 7. 1923, str. 1053–1058.
 36 SB NS KSHS, 31. redno zasedanje, 16. 7. 1923, str. 1128–1129.
 37 SB NS KSHS, 31. redno zasedanje, 16. 7. 1923, str. 1131.
 38 SB NS KSHS, 32. redno zasedanje, 13. 7. 1923, str. 1179.
 39 SB NS KSHS, 32. redno zasedanje, 13. 7. 1923, str. 1180.
 40 Ob tem dodajmo, da so poslanci SLS nadvse natačno analizirali prejemke častnikov. Tako 

so problematizirali tudi t. i. »dodatek na momka«, torej dodatek k plači, ki ga je prejemal 
častnik za to, da je mogel imeti svojega vojaškega slugo za privatne posle. Ko je poslanec 
Vesenjak opozarjal na nesprejemljivost take rešitve, je v dvorani Jakob Vrečko zaklical, 
naj si častnik raje vzame služkinjo. – SB NS KSHS, 33. redno zasedanje, 18. 7. 1923, str. 
1214. 

 41 SB NS KSHS, 32. redno zasedanje, 17. 7. 1923, str. 1180.
 42 SB NS KSHS, 33. redno zasedanje, 18. 7. 1923, str. 1195–1196.
 43 SB NS KSHS, 33. redno zasedanje, 18. 7. 1923, str. 1201–1202.
 44 SB NS KSHS, 34. redno zasedanje, 19. 7. 1923, str. 1224–1225, 1238–1239.
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vojake iz istih dežel. Zakaj bi torej v Kraljevini SHS ravnali drugače, ko 
pa je znano, da so tako organizirane enote »potem v ofenzivi in defenzivi 
veliko bolj moralno sposobne, kakor pa edinice, ki so znešene od vseh 
strani sveta skupaj«.45

Odločna razpravljanja poslancev SLS in dela drugih strank v končni 
fazi niso obrodila sadov, kajti sprejet ni bil noben opozicijski amandma. 
Devetnajstega julija 1923 je bil zakon z večino, tj. 154 glasov, sprejet v taki 
obliki, kot jo je zagovarjal konservativni vojni minister general Pešić. Proti 
je glasovalo 33 poslancev, poleg Jugoslovanskega kluba46 tudi zemljoradniki 
in en socialdemokrat.47 

SLS je tako bila po številu parlamentarnih sedežev leta 1923 najmočnejši 
kritik vojske Kraljevine SHS. Ob naslednjih volitvah, leta 1925, je ponovila 
isti »vojaški program«, s tem da je tedaj – poleg stalne zahteve po služenju 
vojaščine doma – postavila v ospredje še en klic: »Da se generaliteta nima 
vtikati v politiko.«48 To stališče je bilo prav tako izraz načelnih stremljenj 
stranke, vendar je v tedanjem trenutku v veliki meri odsevalo sliko ne-
davnih političnih dogodkov v državi. Dobrega pol leta pred volitvami so 
namreč opozicijske stranke oblikovale vlado s trdno parlamentarno veči-
no in jasnim programom, v kateri je bila tudi SLS. Minister za vojsko in 
mornarico je postal general Stevan Hadžić,49 kraljev osebni pribočnik, ki 
je nato kot neparlamentarni član ministrskega kabineta in kraljev človek 
»zarožljal s sabljo«, odstopil in posledično povzročil padec celotne vlade. 
Ministrski kabinet tako kljub parlamentarni podpori ni zdržal niti tri me-
sece.50 Izvzemši omenjeni kratek vladni intermezzo v drugi polovici leta 
1924, je SLS tako še naprej ostala v opoziciji, zvesta svojim preizkušenim 
programskim točkam. Vse po starem torej, vse do leta 1927, ko pride do 
preobrata … 

Stranka je po pripovedovanju dr. Korošca tisto leto opazila znotraj naj-
večje srbske stranke, Narodne radikalne stranke (NRS), »razumevanje« 
za slovenske potrebe in se zato odločila za politiko sodelovanja s srbskimi 
hegemonističnimi silami. Skladno s tem stališčem sta na Bledu prvak NRS 
Velja Vukićević in Anton Korošec sklenila politični sporazum, imenovan 
»pakt prijateljstva« oz. Blejski sporazum. V njem se je SLS zavezala, da bo 
po volitvah vstopila v novo vlado pod pogoji vidovdanske ureditve, v za-
meno pa je zahtevala širitev pristojnosti oblastnih samouprav, torej večjo 

 45 SB NS KSHS, 32. redno zasedanje, 17. 7. 1923, str. 1175–1176.
 46 Ob tem velja dodati, da niso glasovali vsi poslanci SLS. Manjkal je tudi načelnik stranke 

dr. Anton Korošec. – SB NS KSHS, 34. redno zasedanje, 19. 7. 1923, str. 1243–1245.
 47 Bjelajac, Vojska 1922–1935, str. 16.
 48 Domoljub, 7. 1. 1925, Za naše vojake.
 49 Slovenec, 29. 7. 1924, Vlada zakona, reda in pravice sestavljena.
 50 SNZ 1848–1992, str. 280–281.
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avtonomijo Slovenijo.51 Blejski sporazum moremo brez zadržkov šteti za 
prelomno dejanje v politiki SLS. Z opustitvijo ostre avtonomistične linije, 
ki ji je sledila vse od ustanovitve prve jugoslovanske države, je odstopila od 
svojih načel in gesel, s katerimi je od leta 1920 privabljala volivce. Preprost 
politični račun ji je pokazal, da je glede na politični položaj v državi očitno 
bolje »/…/ stati vedno blizu vlade, če že ne prav v vladi /…/.«52 

Na zadnjih parlamentarnih volitvah v dvajsetih letih je SLS tako na-
stopila z vladnim programom, ki se je bistveno razlikoval od drugih. V 
njem je opredelila svoje delo v bodoči vladi, pri tem pa poudarila boj pro-
ti korupciji, potrebo po depolitizaciji uradništva, socialni zakonodaji in 
podobno. Sled nekdanjega avtonomističnega programa moremo najti le v 
zahtevi po razširitvi pristojnosti oblastnih samouprav.53 Vojaška proble-
matika, s katero je stranka vsa leta dotlej nagovarjala volivce, je prav tako 
skoraj povsem izginila,54 o njej ni bilo – v programskem smislu – izrečene 
in zapisane niti besede.55

Zdi se, da je v dvajsetih letih stranko v (ne)ukvarjanje z vojsko silil njen 
politični položaj. Ko je bila v opoziciji, so njeni poslanci bili dejavni kritiki, 
ko pa je bila v vladi ali vsaj blizu nje, se z resorjem ni posebej ukvarjala. 

* * *
Razmere v skupščini so se po volitvah 1927 občutno zaostrile, nasproti 

vladnemu polu, kamor je po novem sodila tudi SLS, se je oblikovala močna 
opozicija. V atmosferi verbalnih spopadov in obračunov med obema bloko-
ma, ki so dosegli vrh v streljanju proti hrvaškim opozicijskim poslancem, 
se je politična kriza v državi zmerom bolj poglabljala, polarizacija strank 
v skupščini pa je onemogočala iskanje rešitev. V takih razmerah je v težnji 
po pomiritvi razgretih duhov kralj Aleksander poveril mandat za sestavo 
ministrskega kabineta Slovencu, dr. Antonu Korošcu, ki je s tem postal 

 51 Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 173–174. 
 52 Ude, Značilnosti zadnjega volilnega boja in današnji notranje-politični položaj v svitu 

borbe za samostojno združeno Slovenijo, str. 218. Kritike take politike je bila SLS deležna 
z vseh strani; poleg tradicionalnih političnih nasprotnikov liberalcev so jo obsojali tudi 
znotraj lastnih vrst. – Prunk, Slovenski narodni vzpon, str. 252–253; Stiplovšek, Slovenski 
parlamentarizem, str. 174. 

 53 Pivec, Programi političnih strank in statistika volitev, str. 361; Stiplovšek, Slovenski parla-
mentarizem, str. 186, 207.

 54 Glej: Domoljub, 18. 8. 1927, Delovni načrt bodoče vlade, v kateri bo sodelovala SLS; Slove-
nec, 17. 8. 1927, Dr. Korošec v Rajhenburgu; 31. 8. 1927, Za mir s sosedi, za red, pravičnost 
in delo doma.

 55 Tisk SLS je o vojaški problematiki pisal le v zvezi s t. i. »vojnico«, posebnim vojaškim 
davkom, ki ga je predpisal zakon iz leta 1923. Liberalno Jutro je v predvolilnem boju 
odgovornost za davek naprtilo SLS, zavoljo česar je Koroščeva stranka v svojem listu 
odgovorila in poudarila, da so njeni poslanci leta 1923 glasovali proti vojaškemu zakonu. 
– Slovenec, 29. 8. 1927, Novega ogromnega davka sokriva SDS! 
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prvi in edini nesrbski predsednik vlade. A med čermi jugoslovanskega 
parlamentarizma je lahko krmaril le dobrih pet mesecev. Zaradi pretresov 
v koaliciji je njegova vlada konec decembra 1928 odstopila. Novega man-
datarja pa takrat Aleksander ni več iskal. Neučinkovitost parlamentarne 
demokracije v Kraljevini SHS in ostra polarizacija strank na dva bloka sta 
ga utrdili v misli, da je najboljša rešitev tako zanj kot za državo uvedba 
osebne kraljeve diktature. Šestega januarja 1929 je tako suspendiral Vi-
dovdansko ustavo, parlament in stranke ter imenoval novo vlado, na čelo 
katere je postavil kontroverzno in sebi skrajno zvesto osebo – poveljnika 
kraljeve garde generala Petra Živkovića.56

V časopisju in politični publicistiki iz tridesetih let se je kot stalnica 
ponavljala teza, da je odločno Aleksandrovo dejanje 6. januarja 1929 rešilo 
enotnost države in s tem sam njen obstoj. V zaostreni politični situaciji po 
strelih v skupščini se je kriza v državi dejansko zdela neobvladljiva. Prija-
telj Slovanstva, Škot Robert William Seton-Watson, je ugotavljal, da je po 
tem dogodku kazalo, »da je državništvo bankrotiralo, javno mnenje pa 
je gledalo na krono kot edini ustavni faktor, ki še ni kompromitiran in je 
sposoben najti izhod iz slepe ulice.« Poseg kralja je tako bil nujen, način, ki 
ga je izbral, pa je že kmalu po 6. januarju začel porajati dvome in vprašanja. 
Ugledni publicist Seton-Watson je diktaturi odkrito nasprotoval. Čeprav se 
je strinjal s potrebo korenite reforme jugoslovanskega političnega sistema, 
je trdil, da bi jo morala izvesti nevtralna vlada, na čelo katere bi sodila 
civilna oseba.57

Prav imenovanje Petra Živkovića za predsednika vlade je bila poteza, 
ki je še posebej opredelila značaj bodoče Aleksandrove diktature. Pri tem 
velja seveda zlasti izpo staviti dejstvo, da je bil Živković vojak, kar je po-
sledično opozarjalo na vojaško oporo kraljevega režima. Sicer je veljal za 
zvestega oprodo dinastije Karađorđević. Njeno zaupanje si je pridobil že v 
letu 1903, ko je sodeloval v zaroti proti Obre novićem. Njegova predanost 
kralju je bila očit na,58 a prav tako očitne so bile tudi njegove slabosti. Kot 
vojak se ni odlikoval ne s spretnostjo ne s pogumom, zato ni užival po-
sebnega ugleda. Prav tako kot človek, ki se nikoli ni ukvarjal s politiko, ni 
razumel politične obrti.59 Še posebno slabost je pomenila njegova homo-

 56 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 50–52, 56–60. 
 57 Seton-Watson, Pozadina jugoslovenske diktature, str. 19, 26–27.
 58 Ameriški poslanik ga je na kratko označil kot skrajno zvesto »srednjeveško figuro«. – 

Pirjevec, Jugoslavija, str. 58.
 59 O vzrokih za Aleksandrovo postavitev Živkovića na čelo vlade se je že v tridesetih letih 

obilno špekuliralo. Med številnimi razlogi je krožila tudi težko dokazljiva zgodba o tem, 
da naj bi Živković hranil določena pisma in fotografijo, s katerimi je kralja izsiljeval. Na 
kompromitirajočem posnetku je baje bil Aleksnader v Nici ovekovečen z golo prostitutko 
v pornografski pozi. – Bjelajac, Vojska 1922–1935, str. 135. 
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seksualnost, ki je tedaj veljala za težko in deviantno bole zen.60 Anonimni 
znanstvenik s psihopatološkega področja je celo menil, da je general resen 
psihični bolnik in da ne sodi na državniško funkcijo, temveč v ustrezen 
zdravstveni zavod. Skladno z njegovo diagnozo je bil Živković psihopat, 
obolel za »totalno paranojo«, »jedan opasni komplikovani bolesnik«, in 
ne zgolj »jedan prost pederasta«.61 Toda vsem pomanjkljivostim navkljub 
je bil poveljnik kraljeve garde zvest in energičen človek z jeklenimi živci, 
ki je vodil eno najučinkovitejših vlad v jugo slovanski politični zgodovini. 

Notranjepolitični pomen vojske, ki je po letu 1929 z imenovanjem ge-
nerala Živkovića na čelo vlade nedvomno pridobil dodatne razsežnosti, 
v življenju države ni bil novost. Kralj se je v svojih političnih potezah že 
dotlej večkrat oprl na vojsko, med drugim že omenjenega leta 1924, ko je 
spodkopal Davidovićev kabinet. Prav tako pa tudi politični angažma dela 
visokih častnikov ni pomenil nič novega. Nasprotno, skupina častnikov, 
združena v neformalni organizaciji Bela roka, se je naslanjajoč na izročilo 
predvojne Srbije čutila poklicana »sugerirati« linijo državne politike. Njen 
vodja je bil prav Živković, njeni člani pa visoki funkcionarji tako v vojni 
kot civilni upravi. Povsem razumljivo je, da so svoj vpliv po januarju 1929 
še okrepili ter posredno in neposredno vplivali na kraljeve odločitve. Taka 
situacija je v očeh (zlasti opozicijske) politike in tudi dela vojske bila pov-
sem nevzdržna ter je sprožala številna tiha negodovanja.62 Med kritiki je 
bil v prvi polovici tridesetih let tudi eden vplivnejših opozicijskih politikov 
Anton Korošec. Kot nasprotnik Aleksandrovega režima je bil leta 1933 v 
konfinaciji na Hvaru, kjer je razlagal, da je kralj »/…/ pod vplivom nekaj 
generalov, ki mu ne želijo dobro in ki ga bodo privedli do propada, kjer se 
z eno nogo že nahaja«.63 

Kritika diktature, ki jo je bilo slišati v neformalnih pogovorih izza ka-
varniških miz in moč prebrati v tujih časnikih, pa v Jugoslaviji ni imela jav-
nega odmeva. Aleksandrov režim je namreč odločno sledil zastavljenemu 
cilju: močni in enoviti državi. Kdor je v to podvomil ali temu celo odkrito 
nasprotoval, je padel v nemilost. Možnosti za odkrito kritiko tudi ni bilo. 
Z novo zakonodajo je bila vsaka politična dejavnost omejena, v tisku pa je 
bila uvedena ostra cenzura.64 Problematiziranje državnih institucij, razmer 
v državi in še zlasti vojske zato v časopisju prepovedanih strank, tudi v 
listih SLS, preprosto ni bilo več mogoče.

 60 Gligorijević, Kralj Aleksandar, str. 184–185.
 61 ASCG 37, Zbirka Milana Stojadinovića, fasc. 9/48, Političko stranačka pitanja, pismo dr. 

Veritasa. 
 62 Bjelajac, Vojska 1922–1935, str. 241–245.
 63 Bjelajac, Vojska 1922–1935, str. 243.
 64 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 70.
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Diktatura kralja Aleksandra, ki je sicer bila izraz realne politične potre-
be po konsolidaciji razmer v državi, je tako po svojem bistvu predstavljala 
avtokratsko in represivno vladavino. Septembra 1931 je nato postala prva 
Jugoslavija znova ustavna monarhija z dvodomnim parlamentom, toda 
bistvo režima se s tem ni spremenilo. Edina dovoljena politična stranka v 
prvi polovici tridesetih let je bila režimska vsedržavna Jugoslovanska na-
cionalna stranka (JNS), v katero so bili vključeni tudi slovenski liberalci.65

Koroščeva stranka, čeprav prepovedana, je takoj po šestem januarju 
neformalno obstajala še naprej, njen šef pa je tudi vstopil v novo vlado 
diktature. Kljub dejstvu, da je stranka zagovarjala avtonomistično sta-
lišče, je v kočljivem političnem trenutku znova prevladalo pragmatično-
oportunistično stališče. V negotovi prihodnosti je seveda bilo za ukinjeno 
SLS udobneje sedeti v vladi. Toda vztrajanje v vladi, ki je dosledno sledila 
proklamirani unitaristično-centralistična liniji, je tako pri Korošcu kot v 
Sloveniji sprožalo neprijetne pomisleke. Ti so naposled botrovali odhodu 
nekdanje SLS iz vlade in njeni vrnitvi k odločnemu avtonomističnemu pro-
gramu.66 Prehod od pragmatizma k starim načelom je bivša stranka jasno 
izrazila v odmevnem programu, v t. i. Ljubljanskih punktacijah, izdanih 
na silvestrovo leta 1932. V kratkem in povednem besedilu, ki je razburkalo 
slovensko in jugoslovansko politično prizorišče, je pisalo, da je slovenski 
narod »danes razdeljen in razkosan na štiri države, na Jugoslavijo, Avstri-
jo, Italijo in Madžarsko. Njegova osnovna zahteva je, da se zedini v eno 
samo politično zajednico /…/. Iz teh razlogov si mora slovenski narod v 
jugoslovenski državi priboriti tak samostojen položaj, ki bo neprestano 
služil kot privlačna sila za vse ostale dele naroda, živeče v drugih državah. 
V to svrho nam je potrebno: a) nacionalna individualnost, ime, zastava, 
etnična skupnost, finančna samostojnost, politična in kulturna svoboda; 
b) radikalno socialno zakonodavstvo. /…/ Za dosego tega cilja je potrebno, 
da si mi Slovenci, Hrvati in Srbi zgradimo po svobodnem sporazumu in 
to na demokratični bazi državo ravnopravnih edinic: eno teh edinic naj 
tvori Slovenija.« Omenjeni programski dokument s konca leta 1932 more-
mo brez večjih zadržkov razglasiti za slovenski nacionalni program, saj je 
stranko, ki ga je oblikovala, še zmerom podpirala večina jugoslovanskih 
Slovencev.67 V času naporne opozicije v razmerah diktature so seveda bile 
v njegovem ospredju med slovenskim volilnim telesom preizkušene av-
tonomistične zahteve. Vojaška problematika vanj ni sodila, saj moremo 
domnevati, da je prepovedana SLS ob pristajanju na jugoslovanski okvir še 
naprej zagovarjala enotno vsedržavno vojsko. Za poudarjanje prej večkrat 

 65 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 115–119, 137.
 66 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 83–84, 107–111.
 67 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 167–177.
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izrečenega in volivcem všečnega predloga po služenju vojaščine doma pa 
v kratkem in lapidarno zasnovanem programskem dokumentu seveda ni 
bilo prostora.

Sklepamo lahko, da v prvi polovici tridesetih let ukvarjanje z vojsko ni 
sodilo v politično agendo nekdanje SLS. V prvem planu so bili najbolj pe-
reči politični problemi, pogojeni z njeno opozicijsko držo. Ostra in kritična 
stališča o vojaških vprašanjih stopijo tedaj v ozadje, kjer ostanejo vse do 
konca prve jugoslovanske države. Do bistvenih premikov v odnosu bivše 
SLS do vojske nato tudi po juniju 1935, ko pride do zamenjave režima v 
državi, ni prišlo. Tisto poletje se je na politični sceni in v vladni palači po-
javila nova vsedržavna stranka – Jugoslovanska radikalna zajednica (JRZ), 
v katero so bili vključeni pristaši prepovedane SLS. Korošec se je ponovno 
zavihtel v ministrski fotelj in postal eden ključnih ljudi novega režima.68 

Vstop v vlado, ki je temeljila na Aleksandrovi septembrski ustavi, je 
pomenil odklon od programskih smernic nekdanje SLS, začrtanih na sil-
vestrovo 1932. Nujna posledica oblikovanja vlade je tako bilo delo na teme-
ljih oktro irane ustave. Misel na slovensko avtonomijo tedaj ni bila realna, 
kakor tudi ni bila realna misel na ponovno formalno vzpostavitev SLS. 
Program stranke, s katerim se je posledično identificirala tudi nekdanja 
SLS, je zaradi že omenjenih razlogov izhajal iz temeljev šestojanuarske 
politike. JRZ je tako prisegala na narodno in državno edinstvo in kljub ne-
katerim »samoupravnim« in »plemenskim« določilom v programu imela 
centralistično-unitaristični značaj. Njeno stališče do vojske se v tem okviru 
zdi nekako samoumevno – zagovarjanje močne, složne in dobro opremlje-
ne vojne sile. Edina sled starih »vojaških« zahtev bivše SLS je v programu 
zavito vsebovana v enem stavku: »Stranka bo zastopala omejitev in zniža-
nje vojne sile, v kolikor bi se uresničila mednarodna učinkovita jamstva 
za varovanje miru v obrambo države.«69 Leta 1935, ko je versajski sistem 
že pokal po šivih, je seveda bilo nadvse »realno« pričakovati uresničitev 
mednarodnih jamstev za varovanje miru.

* * *
Vzrok za relativno »neizraženost« stališč nekdanje SLS do vojske v tri-

desetih letih pa je poleg politično-taktičnih razlogov temeljil tudi – če ne 
predvsem – v dejstvu, da je jugoslovanski »obrambni dinar« predstavljal 
enega virov polnjenja strankarske blagajne. V široko razpredeni mreži ne-
političnih organizacij slovenskega dela JRZ je kot eden finančnih stebrov 
strankinega sistema – poleg številnih kreditnih zadrug – figurirala cen-

 68 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 269–273.
 69 Slovenec, 20. 8. 1935, Radikalna zajednica prijavljena.
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tralna Koroščeva denarna ustanova Zadružna gospodarska banka, d. d.70 
In prav slednja je od leta 1931 tesno poslovno sodelovala s tovarno aero- in 
hidroplanov Ikarus, d. d., iz Zemuna, ki je za vojsko proizvajala letala. Za 
tovarno je izdajala bančne garancije in vplačevala kavcije, torej financirala 
njeno poslovanje. Obojestransko sodelovanje se zdi povsem običajen posel. 
Tovarna za svoje delovanje seveda potrebuje kapitalsko močnega partnerja, 
banka pa nenazadnje obstaja prav zato, da zbrani denar vlagateljev pleme-
niti z varnim in donosnim posojanjem. Toda slednje – varno in donosno 
posojanje denarja – je v prvi polovici tridesetih let bilo precej zahtevno 
opravilo. V času gospodarske krize je gotovo bil eden najvarnejših poslov 
sodelovanje s tovarno, ki je proizvajala za vojsko.71 Tega se je nedvomno za-
vedal tudi vrh stranke. Pomen sodelovanja Zadružno gospodarske banke z 
Ikarusom nazorno zrcali dopis Frana Kulovca predsedniku vlade Milanu 
Stojadinoviću maja 1938. 

V njem Kulovec pojasnjuje, da je podjetje Ikarus 31. marca 1938 sklenilo 
pogodbo s Štabom letalskih sil o dobavi 40 bombnikov v skupni vrednosti 
121 milijonov din. Skladno s pogodbo se je Štab obvezal, da bo Ikarusu po 
podpisu pogodbe izplačal 50 % dogovorjenega zneska, a je za to razumljivo 
zahteval bančno garancijo prvorazredne domače banke. V tem trenutku se 
je v poslu znašla Zadružna gospodarska banka, ki pa zadostnih sredstev, 
več kot 60 milijonov din, ni imela. Pridobiti jih je nameravala pri Ministr-
stvu za finance, kjer je zaprosila za eskontingentni kredit. Kot pokritje zanj 
je ponudila svoje biankomenice, na zahtevo finančnega ministra sopodpi-
sane od Ljubljanske kreditne banke. Toda ministrstvo je prošnjo kljub vse-
mu zavrnilo. Izjemen posel je postal vprašljiv, zavoljo česar je posredoval 
sam tajnik slovenskega dela vladajoče stranke Kulovec. Predsedniku vlade 
je podrobno pojasnil, da je riziko pri tej transakciji neznaten in ga prosil, 
naj vpliva na finančnega ministra, da bi prošnjo banke za kredit ugodno 
rešil. Ob koncu ni pozabil dopisati, da je Zadružna gospodarska banka 
vendar »v našem koncernu«.72 Kulovec je torej povsem jasno politično lo-
biral. Velja še dodati, da njegovo tedanje posredovanje ni bilo osamljen 

 70 O banki glej: Lazarević – Prinčič, Zgodovina slovenskega bančništva, str. 63.
 71 Država je kljub nekaterim zaskrbljujočim potezam še zmerom bila najboljši upnik. Leta 

1932 tako ni redno plačevala svojih obveznosti Ikarusu. Podjetje je skoraj končalo v ste-
čaju, ki bi ga domnevno pripeljal v roke tujega kapitala. Zadružne gospodarske banke ta 
pripetljaj očitno ni skrbel, saj je v naslednjih letih z Ikarusom poslovala še naprej. Bodisi 
je poznala pravo ozadje zamujanja plačila bodisi je ocenila, da se ji tveganje kljub temu 
splača. – O Ikarusu glej: Bjelajac, Vojska 1922–1935, str. 122 in 125.

 72 ASCG 37, Zbirka Milana Stojadinovića, fasc. 13/83, dopis Kulovca Stojadinoviću z dne 5. 
5. 1938.
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primer, saj se je v »zadevah Ikarus« leto prej angažiral tudi prvi strankin 
beograjski operativec Miha Krek.73

Poleg omenjenih orožarskih poslov nekdanje SLS nekateri – sicer ne-
zanesljivi – viri omenjajo še en finančni vir, povezan z vojsko, ki naj bi 
prav tako polnil strankarsko blagajno Koroščeve tovarišije – naftne posle. 
V primerjavi s financiranjem gradnje letal je precej bolj sporen, zato tudi 
težje dokazljiv. Če je namreč bilo poslovanje z Ikarusom formalno-pravno 
brezmadežno sodelovanje dveh gospodarskih družb, je šlo v »naftnem« 
primeru za povsem nezakonit korupcijski aranžma najvišjih državnih po-
litikov. Posel sam po sebi ni bil zapleten. Vlada je z Romunijo sklenila 
pogodbo za dobavo goriva za vojaške in civilne potrebe ter plačala 186 din 
za 100 kg. Podoben posel je sklenila tudi Grčija, vendar naj bi slednja za 
100 kg goriva plačala le 40 din. Jugoslavija je torej isto enoto istega goriva 
kupovala za 146 din dražje. Po pisanju nezanesljivega političnega letaka 
naj bi bila razlika določena za provizije, ki so si jih »bratsko delili« mojster 
umazanih finančnih poslov premier Stojadinovič, nekdanji vojni minister 
Marić in Anton Korošec. Prvemu naj bi šel največji kos, 50 % zneska, Ko-
rošcu in Mariću pa vsakemu po 25 %.74

* * *
Ob koncu velja poudariti, da je Kraljevina Jugoslavija vsem pomanjklji-

vostim navkljub za Koroščevo SLS vseskozi predstavljala najprimernejše 
okrilje političnega in nacionalnega življenja Slovencev. Resnih političnih 
kalkulacij, ki bi presegale njen okvir, skorajda ni bilo. Zato ni prav nič pre-
senetljivo, da se je SLS o vojski vseskozi izražala načeloma pozitivno. Če 
skušamo strniti njen odnos do vojske, lahko namreč najprej ugotovimo, da 
potreba po obstoju učinkovite in enotne oborožene sile ni bila vprašljiva. 
Toda slednje seveda ne pomeni, da je stranka na značaj in ustroj vojske gle-
dala povsem nekritično. Nasprotno, v času opozicije v dvajsetih letih je bila 
oster kritik razmer v vojski; leta 1923 glede na izmerljivo politično moč v 
parlamentu celo najmočnejši kritik. Spekter vojaško obarvanih problemov, 
ki se mu je posvečala, je bil izjemno širok, vendar v prvi vrsti omejen na 
problematiko, povezano s slovenskim ozemljem. Do pomembnih premi-
kov v odnosu SLS do vojske je najprej prišlo leta 1927, ko je stopila v vlado, 

 73 Krek je tako leta 1937 interveniral pri Stojadinoviću in ga opozoril, da po tedaj veljavnem 
dogovoru dobiva Ikarus 48 % letalskih poslov, drugi dve jugoslovanski tovarni, Zmaj 
in Rogožarski, pa 32 % in 20 %. Taka razdelitev deležev naj bi se po njegovem vedenju 
spremenila, saj naj bi večino poslov po novem dobil Rogožarski. Predsednika vlade je zato 
prosil, naj pri Štabu letalskih sil poskrbi za ohranitev obstoječih deležev. V nasprotnem 
primeru, je zapisal, bi bila namreč oškodovana Zadružna gospodarska banka. – ASCG 37, 
Zbirka Milana Stojadinovića, fasc. 47/305, dopis Kreka Stojadinoviću z dne 30. 7. 1937. 

 74 ASCG 37, Zbirka Milana Stojadinovića, fasc. 10/60, prepis letaka Odkod ima dr. Korošec 
denar?
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in nato po letu 1929 z nastopom kraljeve diktature. Vojaška problematika 
je tedaj – vsaj v programskem smislu – praktično izginila, na političnem 
horizontu SLS so pod vtisom aktualnih razmer povsem prevladala druga 
vprašanja. 
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dIe anSICht der SlowenISChen VolKSParteI über dIe 
arMee deS KönIgreIChS der Serben, Kroaten Und 
Slowenen / jUgoSlawIenS  
zusammenfassung
Die Slowenische Volkspartei wurde in den 20er sowie in den 30er Jahren des 20. Jh. stets 
von der (wenigstens der relativen) Mehrheit des slowenischen Wahlkörpers unterstützt. 
Die Ansichten der stärksten slowenischen Partei über die Armee des Königreichs der 
Serben, Kroaten und Slowenen/Jugoslawiens und über die anderen Militärsfragen haben 
auf der einen Seite gerade deswegen einen besonderen Wert und auf der anderen Seite 
eröffnen sie neue Kapitel im Verständnis der Tätigkeit des slowenischen (und jugoslawi-
schen) politischen Raumes und noch mehr der Tätigkeit und der Entwicklung der Partei 
selbst. Die Armee des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen war nämlich einer 
der politischen Schlüsselstützpunkte des neugegründeten Staates. In dem entstehenden 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Raum und in der prekären außenpolitischen 
Situation war sie der Faktor der Stabilität, die Beschützerin des eigenen Nationalstaates 
und – staatsweit gesehen – ihr bestorganisiertes System. Gerade deswegen muss schon 
anfangs betont werden, dass sie von der Mehrheit der politisch relevanten Akteure positiv 
bewertet wurde, wobei die Slowenische Volkspartei keine Ausnahme war. Es muss auch 
betont werden, dass das Königreich Jugoslawien trotz allen Mangel für die Slowenische 
Volkspartei Anton Korošecs immer als der bestgeeignete Schutz für das politische und 
nationale Leben der Slowenen galt. Ernstere politische Kalkulationen, die diesen Rahmen 
überspringen würden, gab es kaum. Deshalb ist es nicht überraschend, dass die Sloweni-
sche Volkspartei eine positive Stellung zur Armee hatte. Wenn wir versuchen, ihre Ansicht 
über die Armee zusammenzufassen, können wir feststellen, dass das Bedürfnis nach einer 
wirksamen und einheitlichen Armee nicht fraglich war. Das heißt aber nicht, dass die Stel-
lung der Partei zu dem Charakter und der Gestaltung der Armee vollkommen unkritisch 
war. Ganz im Gegenteil in der Zeit der Opposition in den 20er Jahren war sie ein scharfer 
Kritiker der Armee; im Jahre 1923 war sie wegen der ausmessbaren politischen Macht im 
Parlament auch ihr stärkster Kritiker. Das Spektrum der militärisch gekennzeichneten 
Probleme, mit denen sie sich auseinandergesetzt hat, war sehr breit und in der ersten Linie 
auf die Problematik, die mit dem slowenische Territorium verbunden war, begrenzt. Zu 
bedeutenden Veränderungen in der Ansicht der Slowenischen Volkspartei über die Armee 
kam es im Jahre 1927, als sie in die Regierung kam und dann nach 1927 mit dem Beginn 
der Königdiktatur. Die Militärproblematik ist damals – weinigsten in der Programm-
sicht – verschwunden, auf dem politischen Horizont der Slowenischen Volkspartei sind 
auf Grund der aktuellen Verhältnisse ganz andere Fragen in den Vordergrund getreten.
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Ozadje sodnih procesov proti članom 
in podpornikom ilegalnih skupin v 
Sloveniji med letoma 1945 in 1952

M a t e j a  Č o h *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 343.197:343.322.092(497.12)''1945/1952''

Mateja Čoh: Ozadje sodnih procesov proti članom in podpornikom ilegalnih skupin 
v Sloveniji med letoma 1945 in 1952. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
79=44(2008), 3–4, str. 89–113
Med letoma 1945 in 1952 se je zvrstilo pred okrožnimi in vojaškimi sodišči v Slove-
niji več sodnih procesov proti članom in podpornikom ilegalnih skupin. Sodišča so 
jim sodila na podlagi Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. Člani in 
podporniki teh skupin so bili predvsem kmetje, zato so na organizacijo in izvedbo 
teh sodnih procesov vplivali tudi ekonomski in politični ukrepi oblasti na področju 
kmetijstva. Kazniva dejanja, ki so jih tožilci očitali članom in podpornikom ilegalnih 
skupin na podlagi gradiva, ki jim ga je priskrbela Udba, so utemeljevali s političnimi 
dejstvi in so jih brez izjeme povezovali s političnimi in gospodarskimi razmerami v 
državi. Člane in podpornike ilegalnih skupin je oblast obravnavala kot »ljudske sovra-
žnike«, ki so s svojim delovanjem nasprotovali njenim političnim, gospodarskim in 
drugim ukrepom. Dokumenti kažejo, da so se Udba, tožilstva in sodišča dogovarjali o 
poteku sodnih procesov in višini izrečenih kazni. Zato ocenjujemo, da so bili ti sodni 
procesi večinoma politični in montirani.

1.01 Original Scientific Article 
UDC 343.197:343.322.092(497.12)''1945/1952''

Mateja Čoh: The Backgrounds of Trials against Members and Supporters of Illegal 
Groups in Slovenia between 1945 and 1952. Review for History and Ethno graphy, 
Maribor 79=44(2008), 3–4, pp. 89–113 
Between 1945 and 1952 many trials against members and supporters of illegal groups 
took place in the Slovene district courts and court-marshals. The members and sup-

 * Dr. Mateja Čoh, raziskovalka na Študijskem centru za narodno spravo, Tivolska 42, 
SI – 1000 Ljubljana, mateja.coh@snr.si
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porters were judged by the Zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (Law 
on Criminal Offence against People and State). The members and supporters of these 
groups were mostly farmers and therefore the economic and political measures for 
agriculture influenced the organisation and realisation of these legal proceedings. The 
criminal offences, which were reproached by the prosecutors on the basis of materi-
als provided by UDBA, were founded with political facts and were without exception 
connected with the political and economic situation in the country. The members and 
supporters of the illegal groups were treated by the government as “people’s enemies”, 
who with their activities contradicted its political, economical and other measures. 
The documents show that UDBA, the prosecutors and the courts agreed on the course 
and outcome of the trials and punishments. Therefore we assume that these trials were 
mostly political and arranged.

i.

Med letoma 1945 in 1952 se je pred okrožnimi in vojaškimi sodišči zvr-
stilo več sodnih procesov proti članom in podpornikom ilegalnih skupin. 
V prvih letih po koncu druge svetovne vojne je namreč v Sloveniji delovalo 
okoli 35 ilegalnih skupin, za katere zasledimo v literaturi1 in dokumen-
tih Uprave državne varnosti (Udba)2 različna poimenovanja, kot bande, 
tolpe, križarji, Vojska kralja Petra, Matjaževa vojska, Matjaževo gibanje. 
Stališča Komunistične partije Jugoslavije (KPJ) do ilegalnih skupin je naj-
bolj sistematično predstavil član CK KPJ Edvard Kardelj na njenem petem 
kongresu julija 1948, ko je poudaril, da so želele »kontrarevolucionarne in 
izdajalske sile pod pokroviteljstvom in vodstvom reakcionarnega katoliškega 
klera in v nenehnem sodelovanju z raznimi imperialističnimi obveščeval-
nimi službami« obnoviti delovanje četniških, ustaških in domobranskih 
skupin. Ilegalne skupine je označil za »reakcionarne in odpadniške tolpe«, 
njihove člane in podpornike pa za »špijone tujega imperializma«, »zakrk-

 1 Dragan Marković, Nikola Milovanović, Đuro Rebić: Bojevniki za mir 1, Mladinska knji-
ga, Ljubljana 1984. Zdenko Zavadlav: Križarji, Matjaževa vojska na Slovenskem, Založ-
ba Horvat MgM, Ljubljana 1994 (dalje Zavadlav: Križarji). Jože Pučnik (ur.): Iz arhivov 
slovenske politične policije, Veda, Ljubljana 1996. Veronika Kodrun: Požarjeva skupina, 
Križarsko-kmečki upor ali Udbovska provokacija, Diplomska naloga, Univerza v Mari-
boru, Pedagoška fakulteta, Maribor 1999. Bernard Petek: Matjaževo gibanje in slovenska 
križarska vojska (1945–1950), Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakul-
teta, Maribor 2000. Martin Premk: Matjaževa vojska 1945–1950, Društvo piscev NOB 
Slovenije, Ljubljana 2005. Mateja Čoh: Organizacija in delovanje ilegalnih skupin v Slo-
veniji ter njihov pregon v letih 1945–1952, Doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, 
Pedagoška fakulteta, Maribor 2004. O delovanju križarskih skupin na Hrvaškem glej 
Zdenko Radelić: Križari – gerila u Hrvatskoj 1945–1950, Hrvatski institut za povijest, 
Dom i svijet, Zagreb 2002.

 2 AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije, Ban-
de (dalje AS 1931). 
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njene vojne zločince«, »poklicne izdajalce in vohune«.3 Nastanek, organiza-
cijo in delovanje ilegalnih skupin je namreč KP povezovala z delovanjem 
slovenske vojaške in politične emigracije v begunskih taboriščih v Avstriji 
in Italiji,4 posebej pa z dvema organizacijama jugoslovanskih (in sloven-
skih) emigrantov, ki sta nastali v Avstriji kmalu po koncu vojne. To sta bili 
Nacionalni komite Kraljevine Jugoslavije in Glavni obveščevalni center. 
Nacionalni komite je bil ustanovljen kot prva organizacija jugoslovanskih 
emigrantov konec maja ali v začetku junija 1945 v Salzburgu. Imel je na-
logo skrbeti za izboljšanje socialnega položaja jugoslovanskih beguncev v 
Avstriji, pristojen pa je bil tudi za registracijo jugoslovanskih državljanov 
v Avstriji. Glavni obveščevalni center je bil ustanovljen oktobra 1945 pri 
Nacionalnem komiteju. Vodil ga je podpolkovnik Andrej Glušič, njegova 
naloga pa je bila organizirati mrežo obveščevalnih centrov v begunskih 
taboriščih v Avstriji in zbirati podatke o stanju v Jugoslaviji. Na obvešče-
valnem področju so imeli njemu podrejeni obveščevalni centri (Gradec, 
Lipnica, Celovec) nalogo prodreti čim globlje v Jugoslavijo in tam poskr-
beti za povezovanje oboroženih ilegalnih skupin.5

Najpomembnejši programski in organizacijski dokumenti, ki so bili 
podlaga za delovanje ilegalnih skupin, so trije. S prvim, s Tehnično in-
strukcijo, je Glušič v upravnem smislu predvidel organizacijo in sistem t. i. 
krajevnih trojk kot organa oblasti ter določil organizacijo vojaških opera-
tivnih enot v domovini in cilje njihovega delovanja. V drugem dokumentu, 
navodilih za obveščevalno službo, je določil, kakšne podatke naj zbirajo 
obveščevalci, člani in podporniki ilegalnih skupin. Tretji, letak Slovenci in 
Slovenke, pa predstavlja neke vrste politični program, saj je v njem Glušič 
pozval k uporu proti tretjemu, tj. komunističnemu okupatorju, ki naj bi 
deloval kot izpostava Sovjetske zveze. V njem je zagovarjal spoštovanje 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kot so svoboda govora, misli, 

 3 V. kongres Komunistične partije Jugoslavije, Cankarjeva založba, Ljubljana 1948 (dalje 
V. kongres KPJ), str. 318, 321–322.

 4 O begunskih taboriščih v Avstriji glej na primer: Mark Wyman: DPs: Europe's Displa-
ced Persons, 1945–1951, Cornell University Press, Ithaca, London 1989. Stieber, Gabriela: 
Nach kriegsflüchtlinge in Kärnten und der Steiermark, Leykam, Graz 1997. Peter Wilkin-
son: Foreign Fields, The Story of an SOE operative, Tauris and Co, London, New York 
1997. Janez A. Arnež: Slovenski tisk v begunskih taboriščih v Avstriji 1945–1949, Studia 
slovenica, Ljubljana – Washington 1999. John Corsellis, Marcus Ferrar, Marcus: Slovenija 
1945, Smrt in preživetje po drugi svetovni vojni, Mladinska knjiga, Ljubljana 2006. Rozina 
Švent: Slovenski begunci v Avstriji: 1945–1950, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2007. 
France Pernišek: Moj begunski dnevnik, 1945–1949, Studia slovenica, Ljubljana 2007. An-
ton Žakelj: Beg v neznano, Zapiski 1945–1949, Studia slovenica, Ljubljana 2008. Bogdan 
Kolar: Salezijanci med begunci, Delo salezijancev med slovenskimi begunci v begunskih 
taboriščih Avstrije in Italije 1945–1950, Salve, Ljubljana 2008. 

 5 AS 1931, 214–9, GOC–Glušičev obveščevalni center Salzburg, NKKJ (dalje GOC–NKKJ).
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tiska, veroizpovedi ter se zavzel za boj proti revščini, za zasebno lastnino 
in za to, da zemljo dobijo tisti, ki jo obdelujejo.6

Iz dokumentov Udbe lahko tudi ugotovimo, da je bil glavni cilj delo-
vanja ilegalnih skupin zrušiti obstoječi komunistični sistem v Jugoslaviji 
ter omogočiti vrnitev kralju Petru II. Ta cilj so nameravali doseči v dveh 
fazah. V prvi je bil glavni cilj izvajati propagandne akcije proti obstoječi 
oblasti in za Matjaževo gibanje. Z ustanavljanjem t. i. Matjaževih odborov 
in enot t. i. Matjaževe vojske so želeli vzpostaviti terensko organizacijo, ki 
bi pripravila teren za prihod Jugoslovanske kraljeve vojske in znotraj nje 
Slovenske vojske v domovino. Takrat bi se začela druga faza, v kateri bi 
Slovenska vojska s pomočjo Britancev in Američanov z vojaškimi akcijami 
zrušila sistem v Jugoslaviji in kralju Petru II. omogočila vrnitev.7

Za delovanje obveščevalnih centrov v Avstriji in ilegalnih skupin v 
Sloveniji so vedele britanske in ameriške okupacijske oblasti v Avstriji, 
predvsem britanska Field Security Service, tj. britanska vojaška varnostna 
služba in ameriška Counter Intelligence Corps, tj. kontraobveščevalna služ-
ba ameriške vojske.8 Člani skupin so v Avstriji prihajali v stik predvsem z 
britansko vojaško varnostno službo, večinoma takrat, ko so bili ujeti pri 
ilegalnem prehodu meje ali ker so v obmejnem pasu nosili orožje. Ta jih 
je zaslišala o tem, zakaj so pobegnili čez mejo in o razmerah v Jugoslaviji. 
Pogosto so jo zanimali tudi podatki o vojski, Udbi in KP.9

Tako lahko temeljne predpostavke, na podlagi katerih je oblast s pomoč-
jo Udbe preganjala ilegalne skupine v Sloveniji, strnemo v naslednje toč-

 6 Prim.: AS 1931, GOC–NKKJ; 214–22, Center 501–Grum Franc (dalje Grum); 214–12, 
NKKJ–OC–400 Graz, Kornhauser (dalje Kornhauser). Slovenci! Slovenke!, Matjažev glas, 
februar/marec 1948, št. 2–3, str. 1.

 7 AS 1931, GOC–NKKJ; Grum; Kornhauser.
 8 O razmerah v Avstriji ob koncu vojne ter o britanski in ameriški zasedbeni politiki v 

Avstriji glej na primer: Beer, Siegfried (Hrsg.): Die »Britische« Steiermark 1945–1955, 
Historische Landeskommission für Steiermark, Graz 1995. Erwin A. Schmidl: Österreich 
im frühen Kalten Krieg 1945–1958, Spione, Partisanen, Kriegspläne, Böhlau, Wien 2000. 
Steiermark: Die Überwindung der Peripherie (ur. Alfred Ableitinger in Dieter A. Binder), 
Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar 2002. Gabriela Stieber: Die Briten als Besatzungs-
macht in Kärnten 1945–1955, Verlag des Kärntner Landesarchivs, Klagenfurt 2005. Die 
Rote Armee in Österreich: sowjetische Besatzung, 1945–1955 (ur. Stefan Karner): Verein 
zur Förderung der Forschung von Folgen nach Konflikten und Kriegen, Oldenbourg, Graz–
Wien 2005. 

 9 Prim.: AS 1931, GOC–NKKJ, str. 200, 219, 255, 494–498, 377, 382, 613, 638, 713, 747; 
Kornhauser, str. 61–66, 82–85; 214–15, Drčar Ivan, Center 101 (dalje Drčar), str. 39–41; 
214–4, Sernečeva banda (dalje Sernečeva banda), str. 100–102; Public Record Office, Fo-
reign Office, 1020/3178, List of all persons connected with the gang, 17. september 1947; 
Interrogation report: Franz Hautz, 8. september 1947; Interrogation report: Sernec Josef, 
9. september 1947; Interrogation report: Slavko Jursic, 14. september 1947; Interrogation 
report: Alois Pozderec, 23. september 1947; Interrogation report: Martin Sainovic, 23. 
september 1947.
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ke: 1. ilegalne skupine so bile usmerjene protikomunistično, proti oblasti 
KP; 2. delovale so s ciljem zrušiti obstoječi družbeni in politični sistem v 
Jugoslaviji ter se zavzemale za vrnitev kralja Petra II.; 3. zastavljeni cilj so 
želele doseči s političnimi, vojaškimi, obveščevalnimi in propagandnimi 
akcijami; 4. pri uresničevanju tega cilja so se povezovale s tujimi obve-
ščevalnimi službami, predvsem z britanskimi in ameriškimi; 5. njihovo 
delovanje v Sloveniji so podpirali in usmerjali emigrantski obveščevalni 
centri v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji.

ii.

Omenjene predpostavke so predstavljale izhodišča za organizacijo in 
izvedbo sodnih procesov proti članom in podpornikom ilegalnih skupin 
v Sloveniji. Za lažje razumevanje organizacije in poteka teh procesov pa 
moramo poznati vlogo sodišč, kot jo je določila nova oblast, upoštevati 
pomembne politične in gospodarske ukrepe, ki so (ne)posredno vplivali 
na izvedbo teh procesov ter predstaviti Zakon o kaznivih dejanjih zoper 
ljudstvo in državo, ki je bil podlaga za sojenje teh kaznivih dejanj.

ustanavljanje in organizacija rednih sodišč po koncu vojne sta sledi-
la načelom o enotnosti ljudske oblasti, o diskontinuiteti novega pravnega 
reda s pravnim redom Kraljevine Jugoslavije ter o volilnosti sodnikov in 
porotnikov. Na podlagi teh načel je nova oblast določila več pogojev za 
organizacijo rednih sodišč: 1. izvesti novo upravno razdelitev Slovenije, saj 
je ministrstvo za pravosodje menilo, da mora biti nova pravosodna uprava 
skladna z upravno razdelitvijo Slovenije; 2. izvoliti nove organe oblasti, 
narodnoosvobodilne odbore, katerih skupščine so morale po načelu, da 
morajo biti sodniki »izvoljeni od ljudstva«, izvoliti sodnike in porotnike za 
okrajna in okrožna sodišča; 3. zakonsko urediti organizacijo, pristojnosti 
in delovanje sodišč, za kar je poskrbela začasna ljudska skupščina DFJ, ki 
je 26. avgusta 1945 sprejela Zakon o ureditvi narodnih sodišč.10

Znani sovjetski politik, pravnik, diplomat in glavni tožilec na stalini-
stičnih procesih v Sovjetski zvezi v letih 1936–1938 Andrej Višinski, je 
vlogo sodišč opredelil takole: »Imajo sicer svoje posebno področje in posebno 
metodo dela, po svoji vlogi, nalogah in ciljih pa se prav nič ne razlikujejo od 
drugih državnih organov. /…/ Sodišče ni organ, ki je nepolitičen in neodvi-
sen od družbenega dogajanja, ampak nasprotno organ, ki je čvrsto povezan 

 10 AS 227, Državni sekretariat za pravosodno upravo Ljudske republike Slovenije (dalje AS 
227), Org/1947, fasc. 23–33, št. 23/47–II, Teze za predavanja o organizaciji pravosodja. 
Uradni list Demokratične federativne Jugoslavije (dalje UL DFJ), 67/45. Roman Ferjančič, 
Lovro Šturm: Brezpravje – slovensko pravosodje po letu 1945, Nova revija, Ljubljana 1998 
(dalje Ferjančič, Šturm: Brezpravje).



94 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2008/3–4 • razprave – studies

z ljudskimi množicami in splošno državno politiko.« 11 Tako pojmovanje 
sodišč in njihove vloge se je po koncu vojne uveljavilo tudi v Jugoslaviji. So-
dišča so postala le del enotne in nedeljive ljudske oblasti, ki jo je želela KP 
kot temeljno pridobitev narodnoosvobodilnega boja kar najbolje zaščititi. 
Zato je sodišča obravnavala kot politično in od konkretnega družbenega 
dogajanja odvisno institucijo. Posledica takega razumevanja vloge sodišč 
je bila, da so morala sodišča odločati na podlagi političnih navodil in pod 
vplivom v danem trenutku najbolj aktualnih družbenih in političnih do-
gajanj v državi.

Največ ilegalnih skupin je delovalo v takratnem mariborskem okrožju, 
v vzhodni Štajerski in Prekmurju.12 Kot kažejo različni dokumenti, so bili 
člani in podporniki teh skupin predvsem kmetje. Zato glede organizacije 
in izvedbe sodnih procesov proti članom in podpornikom ilegalnih skupin 
ne moremo mimo ekonomskih in političnih ukrepov oblasti na področju 
kmetijstva. Po koncu vojne je namreč oblast usmerjala razvoj kmetijstva s 
številnimi administrativnimi ukrepi. Med prvimi, ki so neposredno pri-
zadeli kmete, je oblast uvedla odkupe in obvezno oddajo viška pridelkov. 
Njena najpomembnejša tovrstna projekta pa sta bila agrarna reforma leta 
1945 in proces t. i. socialistične preobrazbe vasi po drugem kongresu KPS 
1948. Takim ukrepom so kmetje tako ali drugače nasprotovali in posledica 
tega nasprotovanja so bili tudi sodni procesi proti njim. Zato lahko trdimo, 
da so na izvedbo procesov vplivali različni ukrepi na področju kmetijstva 
kot taki in razna navodila partijskega in političnega vodstva za njihovo 
izvajanje. Kljub temu da se ta navodila ne nanašajo neposredno na delo-
vanje sodišč in izvedbo sodnih procesov, jih lahko označimo kot temeljne 
smernice sodiščem, kako naj izvajajo kaznovalno politiko proti kmetom.

Priprave na izvedbo agrarne reforme so se začele že spomladi 1945. Z 
zakonom o agrarni reformi in kolonizaciji je začasna ljudska skupščina DFJ 
23. avgusta 1945 uzakonila načelo, da zemlja pripada tistemu, ki jo obdelu-
je in postavila temelje »socialistične proizvodnje in socialističnih družbenih 
odnosov na vasi«. Slovenski zakon o agrarni reformi je sprejelo predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta sredi decembra 1945. Vseboval 
je določila o razlastitvi zemlje, o zemljiškem skladu, dodelitvi zemlje ter 
izvajanju agrarne reforme in kolonizacije. Zgodovinar dr. Zdenko Čepič 
ugotavlja, da je bilo nezadovoljstvo med kmeti glede razdeljevanja zemlje 

 11 AS 227, I/1947, šk. 7/132, Uporaba naše zakonitosti, šk. 17/236, Uporaba zakonov in na-
loge pravosodja.

 12 Prim.: AS 1931, 214–1, Banda Palček; 214–2, Banda Poklač; 214–3, Banda Požar Fran-
ca; Sernečeva banda; 214–5, Banda Tomažič Martina; 214–6, Šajnovičeva banda; 214–7, 
Slanova banda; 214–8, Markojeva banda, Prekmurje; 214–23, Skamličeva banda (dalje 
Skamličeva banda); 214–24, Humska banda; 214–29, Banda Zajc Jakoba; 214–30, Banda 
Sladki Vrh; 214–10, Ilegalna organizacija GROM (dalje GROM).
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prisotno povsod in večinoma posledica nezadovoljstva posameznih inte-
resentov, ki niso dobili izbrane zemlje ali pa so dobili manj zemlje, kot so 
pričakovali. Dalje opozarja, da so bili nezadovoljni tudi razlaščeni kmetje, 
ki so ovirali delo agrarnih komisij največkrat tako, da komisijam niso po-
sredovali podatkov o svoji zemljiški posesti in o tem, katero zemljo želijo 
obdržati. Med kmeti so povzročale strah, nezaupanje in nezadovoljstvo 
glede z agrarno reformo pridobljene zemlje govorice, da bo oblast kmetom 
to zemljo kmalu odvzela ter da bo prišlo do socializacije in kolektivizacije 
kmetijstva. To se je s procesom t. i. socialistične preobrazbe vasi tudi zgo-
dilo. Poleg tega so se med ljudmi po koncu vojne nenehno širile govorice, 
da se nova oblast ne bo dolgo obdržala, da bodo v Jugoslavijo kmalu prišli 
Britanci in Američani, ki bodo vrnili zemljo razlaščenim osebam.13

V zvezi z izvajanjem agrarne reforme je takratni sekretar okrožnega 
komiteja KPS v Mariboru Viktor Avbelj na drugi konferenci predsednikov 
okrajnih sodišč aprila 1946 ugotavljal, da se tisti, ki jim je bila z agrarno 
reformo zemlja odvzeta, še dolgo ne bodo sprijaznili s tem ukrepom. Zato 
je pričakoval »razne nastope teh elementov zoper ljudsko oblast«. Poudaril 
je, da je treba »težino njihove krivde kvalificirati predvsem in v prvi vrsti 
s stališča našega družbenega razvoja in višino kazni odrejati tako, da bo 
dosegala tudi preventivne svrhe«.14 Tako stališče lahko razumemo kot na-
vodilo sodiščem, kako naj kaznujejo tiste kmete, ki so nasprotovali agrarni 
reformi.

Dve leti kasneje je na podobni konferenci Avbelj, tedaj že javni tožilec 
LRS, sodnike tudi opozoril, da morajo pri reševanju tega problema bolj 
aktivno sodelovati z organi ljudske oblasti in s političnimi organi, torej z 
ljudskimi odbori in s partijskimi komiteji. Ministrstvo za pravosodje in 
sodišča so namreč ugotavljali, da se ljudski odbori premalo »brigajo za so-
dišča in za pravilen odnos do ljudskih sodišč«.15 Pri tem ne smemo pozabiti, 
da so bili takrat sekretarji okrajnih partijskih komitejev večinoma tudi 
predsedniki ljudskih odborov. Zato lahko trdimo, da se je s sodelovanjem 
sodišč in ljudskih odborov preko slednjih dejansko prenašal partijski vpliv 
na delo sodišč.

V času izvajanja prve petletke, ko se je veliko ljudi začelo zaposlovati v 
industriji, je bilo vedno več porabnikov odvisnih od kmetijske proizvodnje. 

 13 Zdenko Čepič: Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1945–1948), Založba Obzorja, 
Maribor 1995 (dalje Čepič: Agrarna reforma), str. 68–69, 78–80, 85, 95–103, 147. Zgodo-
vina Zveze komunistov Jugoslavije, Komunist, Državna Založba Slovenije, Ljubljana 1986 
(dalje Zgodovina ZKJ), str. 297–298.

 14 AS 227, Org/1947, fasc. 54–87, št. 66/47, Zapisnik druge konference predsednikov okraj-
nih sodišč, 6. april 1946.

 15 AS 227, Org/1948, fasc. 82–140, št. 97/48, Predlog za koordinacijsko konferenco, 17. marec 
1948.
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Zato so se pojavile težave v preskrbi, ki so povzročile zaostritev odnosa 
oblasti do kmetov. Z namenom zagotoviti normalno preskrbo prebivalstva 
z živilskimi izdelki in industrijo s surovinami, je bil uveden obvezni odkup 
živil in industrijskih surovin po vnaprej določenih cenah in količinah. 
Tako je oblast za vsakega kmeta določila, koliko mora pridelati in koliko 
oddati. Ker so bile te zahteve postavljene administrativno in niso ustrezale 
dejanskim razmeram, so jih kmetje zelo težko izpolnjevali.16

V drugem letu izvajanja petletnega plana je izbruhnil spor z Informbi-
rojem. Ena od posledic spora je bila, da je Partija močno zaostrila odnos 
do kmetov, saj je resolucija Informbiroja kritizirala tudi kmetijsko politiko 
KPJ. Zato je drugi kongres KPS na podlagi sklepov petega kongresa KPJ 
kot pogoj za uspešno graditev socializma uveljavil načelo sistematične so-
cialistične preobrazbe vasi. Ta proces je pospešila direktiva o hitrejši ko-
lektivizaciji vasi z ustanavljanjem kmečkih delovnih zadrug, ki jo je sprejel 
CK KPJ na drugem plenumu januarja 1949. Ustanavljanje zadrug je kmalu 
preraslo v kampanjo, v kateri niso upoštevali načela prostovoljnosti vstopa, 
tako da so jih ustanavljali »po vsi sili, ne glede na to, ali obstajajo za to vsi 
potrebni politični in ekonomski pogoji«. Tako se je velik del kmetov v za-
druge vključil zaradi političnega in ekonomskega pritiska organov oblasti. 
Politbiro CK KPS je tedaj tudi sklenil, da je treba v zadruge pritegniti čim 
več malih in srednjih kmetov, velike kmete (kulake) pa z ustrezno politiko 
omejevati v njihovih »kapitalistično špekulantskih tendencah«.17

Take ukrepe so kmetje razumeli kot razlaščanje. Zato se je krepil odpor 
tistih, ki niso zmogli ali tudi hoteli dati državi predpisanega. Na odpor je 
verjetno vplivala tudi propaganda, npr. tista v protikomunističnem časni-
ku Matjažev glas, v katerem so komunističnim oblastnikom napovedali 
»kmečko hladno vojno«. Kmete so pozvali, naj izvajajo sabotažne akcije, 
naj ne plačujejo davkov, naj ne oddajajo pridelkov, ampak naj jih skrijejo 
in naj ne obdelajo več zemlje, kot je potrebujejo za preživetje družine.18

 16 Zgodovina ZKJ, str. 299–300. Izvori za istoriju SKJ: Sednice Centralnog komiteta KPJ 
(1948–1952), Komunist, Beograd 1985 (dalje Sednice CK KPJ), str. 734. 

 17 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Mestni komite Komunistične partije Slovenije Mari-
bor – mesto, 1945–1954 (MK KPS Maribor), šk. 1/6, Zapisnik seje politbiroja MK KPS 3. 
maja 1949. Čepič: Agrarna reforma, str. 253. Zgodovina ZKJ, str. 308–310, 317–318. Darin-
ka Drnovšek: Zapisniki politbiroja CK KPS/ZKS 1945–1954, Arhivsko društvo Slovenije, 
Ljubljana 2000 (dalje Drnovšek: Zapisniki politbiroja), str. 112–113, 122–123. Pregled zgo-
dovine Zveze komunistov Jugoslavije, Inštitut za proučevanje delavskega gibanja Beograd 
in Inštitut za proučevanje delavskega gibanja Ljubljana, Ljubljana 1963 (dalje Pregled 
zgodovine ZKJ), str. 380–385. Zdenko Čepič idr: Ključne značilnosti slovenske politike v 
letih 1929–1955, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 1995 (dalje Čepič idr.: Ključne 
značilnosti), str. 104. Zgodovina ZKJ, str. 299–300.

 18 1848–1948, Matjažev glas, februar/marec 1948, št. 2–3, str. 3.
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Oblast je proti takim kmetom nastopila z novimi represivnimi ukrepi, 
ki so privedli do kulaških sodnih procesov. Na teh procesih so sodišča so-
dila tistim kmetom, ki so nasprotovali kolektivizaciji, odkupom ali se niso 
želeli vključiti v zadruge. Kot lahko ugotovimo iz poročil javnih tožilstev, 
se je odpor kmetov kazal predvsem kot zanemarjanje obdelovanja zemlje, 
obnavljanja inventarja in vzreje živine, v utaji obdelanih površin in pridel-
kov ter kot sabotiranje obveznih oddaj in neplačevanje davkov. Večinoma 
so kmete obsodili na zaporne kazni in zaplembo premoženja. Posledica 
takih pritiskov in ukrepov oblasti je bila, da so začeli kmetje jeseni 1951 
množično izstopati iz zadrug.19 Tako je začela oblast v letih 1951 in 1952 
med drugim postopoma odpravljati administrativne ukrepe na področju 
kmetijstva.

Ugotovimo torej lahko, da so ukrepi oblasti na področju kmetijstva 
povzročili nezadovoljstvo med kmeti, saj so bili določeni administrativno. 
Zato ne preseneča dejstvo, da so se kmetje takim ukrepom upirali. Kot 
kažejo dokumenti tudi tako, da so se pridružili ilegalnim skupinam ali pa 
njihovim članom priskrbeli osnovne življenjske potrebščine. Vendar njihov 
namen v teh primerih ni bil politično delovati proti oblasti, ampak so na 
ta način izražali nezadovoljstvo z njenimi ukrepi in s splošnim stanjem v 
državi.

Prvi sodni procesi proti članom in podpornikom ilegalnih skupin so se 
začeli spomladi 1946. Sodišča so jim sodila na podlagi zakona o kaznivih 
dejanjih zoper ljudstvo in državo (Zkld). To je bil posebni kazenski zakon, 
ki ga je sprejela začasna ljudska skupščina DFJ 25. avgusta 1945. Zakon se 
je po vsebini in tehniki zgledoval po sovjetskem Kazenskem zakoniku iz 
leta 1926. Pravnik dr. Ljubo Bavcon pa tudi ugotavlja, da je Zkld opredelil 
kazniva dejanja proti ljudstvu in državi tako kot v svojem 58. členu sovjet-
ski Kazenski zakonik kontrarevolucionarna dejanja.20

Zkld je v 2. členu splošno določal kot kaznivo dejanje proti ljudstvu in 
državi »takšno delovanje, kateremu je namen, da bi se z nasiljem zrušila ali 
spravila v nevarnost obstoječa državna ureditev« ter temeljne demokratič-
ne, politične, narodnostne in gospodarske pridobitve narodnoosvobodil-
nega boja. V 3. členu je določal vrste kaznivih dejanj, med njimi dejanja, ki 
bi imela za posledico rušenje organov državne oblasti in uprave ter kazniva 

 19 AS 353 Javno tožilstvo Republike Slovenije (dalje AS 353), fasc. 9, Poročilo o delu JT LRS 
za čas od 1. 6.–31. 12. 1949. Čepič idr.: Ključne značilnosti, str. 109–110. Milko Mikola: 
Dokumenti o kulaških procesih na Celjskem, Zgodovinski arhiv Celje, Celje 1999.

 20 UL DFJ, 66/45. Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije (dalje UL FLRJ), 
59/46. Slobodan Nešović: Tretje zasedanje Avnoj in zasedanje začasne ljudske skupšči-
ne Demokratične federativne Jugoslavije, Komunist, Ljubljana 1975, str. 283–300. Lju-
bo Bavcon: Materialno kazensko pravo v času dachauskih procesov, Dachauski procesi, 
Raziskovalno poročilo z dokumenti (ur. Martin Ivanič), Komunist, Ljubljana 1990 (dalje 
Dachauski procesi), str. 119.
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dejanja, povezana z medvojnim sodelovanjem z okupatorji in ustanavlja-
njem oboroženih formacij.

Za našo razpravo so pomembna določila o kaznivih dejanjih, ki se na-
našajo na delovanje ilegalnih skupin. Ta so v zakonu določena kot kazniva 
dejanja oboroženega upora in organiziranja oboroženih skupin, združeva-
nje z namenom sovražnega delovanja, politični umor, vohunstvo, diverzija, 
propaganda za nasilno rušenje obstoječe ureditve in pomoč storilcem teh 
kaznivih dejanj. Če analiziramo določila, lahko ugotovimo, da so bila ne-
katera kazniva dejanja v 3. členu določena splošno in nedoločno ter da je 
zakon dovoljeval sojenje po načelu analogije. To pomeni, da je bil lahko 
posameznik obsojen za kaznivo dejanje, ki je bilo samo podobno, ne pa 
enako tistemu, ki je bilo zakonsko določeno. S tem pa se je spekter kaznivih 
dejanj, ki jih je bilo mogoče soditi po Zkld, močno razširil.

Zkld je kot podpornike ilegalnih skupin opredeljeval osebe, ki so jim 
dajale zatočišče, hrano, skrivale člane skupin, jim priskrbele orožje in 
vzdrževale zveze med posameznimi člani skupin. Kaznivo je bilo oviranje 
organov pregona pri odkrivanju ilegalnih skupin in aretacijah njihovih 
članov, prav tako tudi, če osebe, ki so vedele za pripravljanje ali storitev 
kaznivega dejanja, tega niso prijavile oblastem. Zakon je kaznoval zbiranje 
in posredovanje podatkov gospodarskega značaja, ki sicer niso bili posebej 
varovana državna skrivnost, vendar ne tudi uradno objavljeni.

Po sprejetju Ustave FLRJ januarja 1946 je bil Zkld nekoliko dopolnjen, 
vendar pomembnejših vsebinskih sprememb ni prinesel.21 O Zkld je okto-
bra 1998 odločalo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije. Določila Zkld 
je presojalo s stališča njihove skladnosti s takrat veljavnimi ustavnimi in 
splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času njihovega nastanka priznavali 
civilizirani narodi. Odločilo je, da določbe Zkld niso bile v neskladju s temi 
pravnimi načeli. S tako odločbo se ni strinjal sodnik dr. Lovro Šturm, ki 
je v odklonilnem mnenju zapisal, da bi moralo Ustavno sodišče odločiti, 
da so bile določbe Zkld v času nastanka in uporabe zakona v nasprotju s 
pravnimi pravili, ki so jih v času njihove uveljavitve uporabljali civilizirani 
narodi, kolikor so predstavljala podlago za arbitrarno sojenje. Opozoril je 
predvsem na izvajanje načela enotnosti oblasti, saj monopolna oblast KP 
ni mogla priznavati neodvisnosti in samostojnosti sodišč kot državnih or-
ganov. Zato si je oblast na različne načine, na primer s prevzgojo, čistkami 
v sodniških vrstah in z nadzorom dela sodnikov, podredila sodnike ozi-
roma izbrala take sodnike, ki so bili politično primerni. Temeljna naloga 
povojnega sodstva je bila, tako Šturm, likvidacija političnih nasprotnikov 
in sovražnikov.22

 21 UL FLRJ, 59/46.
 22 Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, Nova revija, Ljubljana 1998, VII/2, št. 195.
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iii.

V Sloveniji so potekali kazenski sodni procesi proti članom in podpor-
nikom ilegalnih skupin, razen v treh primerih, pred okrožnimi sodišči. 
Ministrstvo za pravosodje LRS je konec septembra 1945 na podlagi Za-
kona o ureditvi narodnih sodišč izdalo Uredbo o ustanovitvi narodnih in 
likvidaciji dosedanjih sodišč v Sloveniji.23 S to uredbo so bila v Sloveniji 
med drugim ustanovljena okrožna sodišča v Celju, Ljubljani, Mariboru in 
Novem mestu. Našteta sodišča so poleg okrožnega sodišča v Novi Gorici, 
ki je bilo ustanovljeno po priključitvi Slovenskega primorja k Jugoslaviji 
jeseni 1947, sodila članom in podpornikom ilegalnih skupin. Predstavlja-
mo organizacijo in potek teh procesov pred okrožnimi sodišči, ki smo jih 
analizirali na podlagi kazenskih sodnih spisov.24

 Delovanje ilegalnih skupin je z različnimi ukrepi odkrivala Ud-
ba.25 preiskovanje kaznivih dejanj po Zkld, torej tudi sodelovanje v ile-
galnih skupinah in podpiranje njihovih članov, je bilo namreč v izključni 
pristojnosti Udbe. Zanjo niso veljala navodila in okrožnice o poteku pre-
iskovalnega postopka, ki sta jih do uveljavitve Zakona o kazenskem po-
stopku decembra 1948 izdajala predvsem zvezno ministrstvo za notranje 
zadeve in zvezno javno tožilstvo. Slednje je v sodelovanju z ministrstvom 
za obrambo DFJ julija 1945 izdalo Navodila o preiskovalnem postopku or-
ganov uprave državne varnosti. Za vsa ta navodila pa je značilno, da so 
bila interne narave in uradno niso bila objavljena, ker »da gre za zaupne 
dokumente, katerih tajnost je treba varovati pred zunanjimi in notranjimi 
sovražniki«.26

Tako so bile osebe, ki jih je Udba sumila sodelovanja v ilegalnih sku-
pinah oziroma podpiranja njihovih članov, od aretacije do prihoda na so-
dišče v njenih rokah. Javno tožilstvo FLRJ je namreč na prvi konferenci o 
preiskovalni službi julija 1946, ki jo je organiziralo v Beogradu, republiške 
javne tožilce izrecno opozorilo, da se ne smejo vmešavati v operativno in 

 23 UL DFJ, 67/45. Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade 
Slovenije, 37/45. AS 353, fasc. 8, Mesečna poročila 1945, Poročilo civilnopravnega odseka.

 24 PAM, Okrožno sodišče Maribor. Zgodovinski arhiv Celje: Okrožno sodišče Celje 1898–
1949 (ZAC, Okrožno sodišče Celje). Pokrajinski arhiv v Novi Gorici: Okrožno sodišče 
Nova Gorica (PANG, Okrožno sodišče Gorica). Arhiv okrajnega sodišča v Ljubljani: Ka-
zenski spisi okrožnega sodišča v Ljubljani 1945–1952 (AOS Ljubljana).

 25 Najpogostejše metode so bile: vrinjen agent Udbe v ilegalni skupini (te so pridobivali 
med člani skupin, njihovimi podporniki, kurirji, obveščevalci, med sorodniki članov in 
podpornikov skupin); ustanavljala je posebne skupine in jih pošiljala na teren; postavljala 
je konspirativne zasede; izvajala konspirativne aretacije; organizirala je posebne opera-
tivne centre; iz obmejnih predelov, predvsem ob jugoslovansko-avstrijski meji, je tudi 
preseljevala prebivalce.

 26 Peter Kobe: Kazenskopravni sistem, organi kazenskega pregona in pravosodja v času 
dachauskih procesov, Dachauski procesi (dalje Kobe: Kazenskopravni sistem), str. 93–94.
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preiskovalno delo Udbe in da smejo preiskovalcem Udbe pomagati zgolj s 
smernicami za vodenje preiskave.27 V kazenskih sodnih spisih nismo našli 
morebitnih smernic, ki bi jih Udbi posredovala javna tožilstva. Glede na 
to, da je bilo preiskovanje teh kaznivih dejanj v izključni pristojnosti Udbe, 
lahko sklepamo, da takih smernic tudi ni bilo.

Metode Udbinih preiskovalcev so znane.28 Iz obsežnih zapisnikov za-
slišanj članov in podpornikov ilegalnih skupin lahko ugotovimo, da so 
jih preiskovalci Udbe spretno uporabljali in slej kot prej dosegli želeni cilj, 
tj. priznanje osumljenca. Drugi cilj preiskovalcev je bil v preiskovalnem 
postopku doseči zagotovilo, da tega priznanja osumljenec na glavni obrav-
navi ne bo preklical. Kazenski sodni spisi tudi kažejo, da sicer redke pre-
dloge osumljencev o dokazih, ki bi dokazovali njihovo nedolžnost, Udbini 
preiskovalci niso upoštevali; Udba je namreč zbirala zgolj obremenilno 
gradivo in pričevanja. Zaslišanja osumljenih članov ilegalnih skupin so 
trajala več tednov, včasih celo mesecev. Preiskovalni postopki proti pod-
pornikom teh skupin so bili navadno nekoliko krajši. Trajanje zaslišanj je 
bilo pogosto odvisno od tega, kaj je Udba želela od osumljencev. Če jih je 
pridobila za sodelovanje in poslala na teren z nalogo odkrivati delovanje 
določene ilegalne skupine, so bila ta zaslišanja kratka in so bili osumljenci 
pod budnim očesom Udbe že po nekaj dneh izpuščeni. Osumljenci v teh 
postopkih niso imeli odvetnikov.

V Udbinih zapisnikih zaslišanj zasledimo tudi podpisane izjave za-
slišanih o tem, da so na zastavljena vprašanja odgovarjali »brez vsakega 
pritiska«.29 Taka izjava je namreč na sodišču veljala kot dokaz, če je osum-
ljenec na obravnavi priznanje preklical. Nekateri so v teh izjavah priznavali 
storitev kaznivega dejanja ter sprejeli nase odgovornost in posledice tako 
za priznana kot tudi za morebitna še neodkrita kazniva dejanja: »Podpisani 
izjavljam, da sem izpovedal vse, kar sem vedel o tej organizaciji (oboroženi 
ilegalni skupini, op.p.). Zavedam se posledic, katere bi nastale, če se mi bo 
naknadno dokazalo, da sem vedel več o celi stvari. V slučaju, da kaj zvem, 
ali vidim, ki bi bilo protidržavno, sem dolžan takoj javiti oblasti. Izjavljam, 
da sem podal izjavo brez vsakega pritiska.«30

Po končanem preiskovalnem postopku je Udba poslala javnemu tožil-
stvu predlog za obtožbo in zapisnike zaslišanj osumljenih. Gradivo, ki ga je 

 27 AS 353, fasc. 11, Zaključci sa prve konferencije rukovodilaca isljedničke službe JT narod-
nih republika 14. jula 1946; fasc. 9, Poročilo o delu JT LRS za čas od 1. 6.–31. 12. 1949.

 28 Prim.: Zavadlav: Križarji, str. 17. Zdenko Zavadlav: Iz dnevniških zapiskov mariborskega 
oznovca, Založba za alternativno teorijo, Maribor 1990, str. 39–41. Kobe: Kazenskoprav-
ni sistem, str. 110–111. Artur London: Priznanje, ČGP Delo, Ljubljana 1970. Richard J. 
Crampton: Eastern Europe in the Twentieth Century, Routledge, London in New York 
1994, str. 261–274.

 29 Prim.: PAM, Okrožno sodišče Maribor, Ko 152/46.
 30 Prim.: PAM, Okrožno sodišče Maribor, Ko 380/46.
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Udba dala javnemu tožilstvu, je bilo že prebrano in iz njega je bilo izločeno 
morebitno razbremenilno gradivo. Šele s tem dejanjem se je v postopek 
uradno vključilo javno tožilstvo. Po sovjetskem vzoru, kjer je bilo tožil-
stvo neposredno povezano s partijo, je tudi jugoslovanska oblast ustvarila 
neposredno povezavo tožilstva s partijo, saj je bila večina zaposlenih na 
tožilstvih članov KP. Tako so bili že takoj na začetku postavljeni na tožil-
ske položaje predvsem politični kadri. O povezanosti javnega tožilstva s 
Partijo govori tudi dejstvo, da so se republiški javni tožilci udeleževali sej 
politbiroja CK KPS. Enako velja za okrajne in okrožne javne tožilce, ki so 
sodelovali na partijskih konferencah in na sejah birojev.31 To pa pomeni, 
da tudi o neodvisnosti javnega tožilstva ne moremo govoriti in da je bilo 
ravno javno tožilstvo institucija, kjer je partijski vpliv prišel najbolj do iz-
raza. Taka organizacija tožilstva je bila tudi močno zagotovilo, da so sodni 
procesi potekali tako, kot si je zamislila partija, kar je še posebej značilno 
za procese proti članom in podpornikom ilegalnih skupin.

V predlogih za obtožbo, ki jih je pripravljala Udbina pravna služba, je 
Udba najprej navedla osumljence. V uvodnem delu predloga za obtožbo je 
bila na primer splošna obtožba, da so osumljenci storili kaznivo dejanje po 
Zkld s tem, ko so »organizirali oborožen upor oziroma sodelovali v fašistični 
skupini in vršili vohunstvo v okviru te fašistični skupine pod vodstvom tako-
zv. Slov. armije in kraljevega komiteta v inozemstvu, vse to v namenu, da bi 
se z nasiljem zrušila obstoječa državna ureditev Federativne ljudske republi-
ke Jugoslavije in s tem odpravile temeljne demokratske, politične, narodne in 
gospodarske pridobitve narodnoosvobodilne vojne.« Sledil je opis kaznivih 
dejanj, kjer je Udba osumljence dolžila še, da so organizirali ilegalno sku-
pino ali da so podpirali njene člane. Nekatere člane ilegalnih skupin je že 
vnaprej označila kot agente imperialističnih obveščevalnih služb, ki da so 
služili interesom reakcije.32

V nadaljevanju je Udba navedla kazniva dejanja za vsakega od osum-
ljencev, temu pa je sledila obrazložitev predloga za obtožbo. V predlogih za 
obtožbo je večkrat bolj ali manj jasno nakazala, kakšno kazen si zaslužijo 
osumljenci. Načelnik Udbe za mesto Maribor Vlado Kadunc je na primer 
v predlogu za obtožbo članov Hüttlerjeve skupine in njenih podpornikov 
aprila 1948 zapisal, da je bila skupina dobro organizirana in v svojem delo-
vanju ni zaostajala za Šajnovičevo ali Sernečevo ilegalno skupino, ki sta ve-
ljali za največji in najbolj dejavni ilegalni skupini na Štajerskem. Ocenjeval 
je, da je »Hüttlerjeva banda vredna najvišje obsodbe«, ker so »dobro znani 

 31 Kobe: Kazenskopravni sistem, str. 111–112. Ferjančič, Šturm: Brezpravje, str. 28. PAM, 
MK KPS Maribor, šk. 1/6, Zapisnik seje biroja MK KPS Maribor 3. maja 1949.

 32 Prim.: PAM, Okrožno sodišče Maribor, Ko 290/46, PANG, Okrožno sodišče Gorica, K 
50/49. Zavadlav: Križarji, str. 88.
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zločini omenjenih band«. Mariborsko okrožno sodišče je tri člane skupine 
obsodilo na smrt z ustrelitvijo.33

Pooblaščenstva Udbe so utemeljevanje predlogov za obtožbe navadno 
zaključila s trditvijo, da osumljenci priznavajo krivdo »pod težo dokazov«. 
Udba je namreč zastopala stališče, da je krivda osumljencev dokazana 
predvsem na podlagi zapisnikov zaslišanj in njihovega medsebojnega ob-
toževanja. Na koncu predloga za obtožbo je Udba večkrat navedla seznam 
dokazov; med njimi so bili največkrat samo zapisniki zaslišanj osumljen-
cev in prijave Udbe. Včasih je Udba med dokazi predala tožilstvom tu-
di zapisnike zaslišanj prič ali izjave posameznikov, ki so obremenjevale 
osum ljene. Med dokaznim gradivom so bili redko tudi propagandni letaki, 
slike kralja Petra, emigrantski časniki (Matjažev glas, Jugoslavija in Istina, 
Tehnična instrukcija) ter razna Glušičeva navodila, ki jih je Udba zaplenila 
bodisi ob aretacijah kurirjev ali članov ilegalnih skupin bodisi v opravlje-
nih hišnih preiskavah. Ocenjujemo, da je Udba kak obremenilni dokaz 
tudi podtaknila. To dokazujejo tudi zahteve za obnovo postopka po letu 
1991, v katerih vlagatelji večkrat navajajo, da so bili obsojeni na podlagi 
ponarejenih listin.34

Ko je tožilstvo prejelo predlog za obtožbo, je začelo pripravljati obto
žnico. Nekdanji oznovec Zdenko Zavadlav opozarja, da so bili Udbini 
predlogi za obtožbo z zapisniki zaslišanj osumljencev in predloženim obre-
menilnim gradivom dejansko že obtožba.35 To potrjujejo tudi kazenski 
sodni spisi.

Udba je tožilstvu večkrat poslala predloge za obtožbo z veliko osumljen-
ci. V takih primerih so se tožilstva najprej dogovorila z Udbo kako naj 
osumljence razvrstijo v eno ali več skupin in znotraj posamezne skupine, 
če tega ni storila že Udba sama. V primeru obtoženih članov in podporni-
kov ilegalnih skupin so tožilstva v prvo skupino navadno uvrstila glavne 
organizatorje oziroma voditelje in člane ilegalnih skupin, v drugo oziroma 
naslednje skupine pa njihove podpornike. Če je bila ilegalna skupina šte-
vilčno majhna, so na istem procesu sodili tako njenim članom kot podpor-
nikom. Za razvrščanje obtožencev znotraj posamezne skupine so tožilstva 
kot najpomembnejše upoštevala naslednja merila: težo očitanega kaznive-
ga dejanja, sostorilstvo kaznivega dejanja, pripravljenost posameznih obto-
žencev za sodelovanje na procesu, predvsem glede obremenjevanja drugih 
obtožencev, in položaj oziroma status obtoženca v »družbenem življenju«. 
Tako so bili na primer duhovniki vedno v prvi polovici obtoženih. Med 

 33 PAM, Okrožno sodišče Maribor, K 162/48.
 34 Prim.: AOS Ljubljana, K 424/48, K 90/49. PANG, Okrožno sodišče Gorica, K 41/49, K 

62/50. PAM, Okrožno sodišče Maribor, Ko 287/46, Ko 288/46, Ko 290/46, K 162/48. ZAC, 
Okrožno sodišče Celje, K 300/47.

 35 Zavadlav: Križarji, str. 88.
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prvimi so tožilstva obtoževala tudi obrtnike, trgovce in kmete z večjim 
premoženjem.36

Struktura teh obtožnic je bila enaka strukturi Udbinih obtožnih pre-
dlogov: tožilstva so najprej navedla obtožence, tem pa je sledil splošni opis 
kaznivih dejanj. Nato so tožilstva navedla konkretna kazniva dejanja za 
posamezne obtožence in obtožnico utemeljila. Splošna predpostavka ma-
riborskega okrožnega tožilstva je bila pri vseh obtožbah za delovanje v 
ilegalnih skupinah skoraj enaka: vojni zločinci in narodni izdajalci, ki so 
po osvoboditvi pobegnili iz Jugoslavije, so ob pomoči tujih imperialistič-
nih sil v Salzburgu ustanovili kraljevi komite, ki se je boril proti državni 
ureditvi v FLRJ. Ta komite je v Avstriji organiziral oborožene skupine in 
jih pošiljal v Jugoslavijo.37

V tem duhu so javni tožilci tudi utemeljevali obtožnice, le da so argu-
mente prilagodili krajevnim razmeram. Članom ilegalnih skupin so tako 
pripisovali, da so delovali »po direktivah skupine pobeglih narodnih izdajal-
cev, ki so našli zatočišče v spodnjem delu Avstrije, tvorili eno izmed razbojni-
ških tolp«. Kot njihove glavne naloge so navajali »zbiranje in odprem ljanje 
podatkov vojaškega in gospodarskega značaja ter demolirati prostore KLO-
jev in zadrug«. Obtožence so označevali kot protiljudske elemente in so-
vražnike obstoječe družbene ureditve ter poudarjali, da so se vsi dobro 
zavedali svojega delovanja.38 Nismo pa zasledili, da bi Udba, tožilstva ali 
sodišča kjer koli pojasnila, kakšne obveščevalne, vojaške, gospodarske ali 
druge podatke o stanju v Jugoslaviji naj bi posamezniki posredovali v tu-
jino. Težko si namreč predstavljamo, da bi člani in podporniki ilegalnih 
skupin, ki so bili večinoma kmetje, res imeli podatke, ki so bili skrbno 
varovana državna skrivnost.

Tožilstva so poslala obtožnice okrožnim sodiščem, ki so nato razpisala 
glavne obravnave. Te so potekale pred tričlanskimi senati, ki so jim pred-
sedovali poklicni pravniki. Bile so javne, razen v primerih, ko je sodišče 
sodilo mladoletnikom.39

Poleg javnega tožilca so bili na obravnavah prisotni tudi odvetniki ob-
toženih. V večini primerov je obtoženim odvetnike določilo sodišče po 
uradni dolžnosti, redko so jih izbrali obtoženci sami. Vendar iz zapisnikov 
o glavnih obravnavah večinoma ne moremo ugotoviti, katere odvetnike je 

 36 Prim.: ZAC, Okrožno sodišče Celje, K 15/49. AOS Ljubljana, K 424/48. PAM, Okrožno 
sodišče Maribor, Ko 287/46, Ko 288/46.

 37 PAM, Okrožno sodišče Maribor, Ko 287/46, Ko 288/46, Ko 290/46.
 38 PANG, Okrožno sodišče Gorica, K 41/49; K 62/50. AOS Ljubljana, K 424/48. ZAC, Okrož-

no sodišče Celje, K 15/49.
 39 Prim.: PANG, Okrožno sodišče Gorica, K 62/50.
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imenovalo sodišče in katere so si izbrali obtoženci sami.40 Razpravni zapi-
sniki tudi kažejo, da so odvetniki redko postavljali vprašanja obtožencem. 
To je bilo verjetno posledica dejstva, da se na razpravo niso mogli ustrezno 
pripraviti, saj so obtožnice dobili le za kratek čas, tik pred razpravo ali celo 
na razpravi sami. Na procesu proti skupini obtožencev z Rijavcem, Pančur-
jem in Kovačem na čelu, ki je potekal julija 1948 pred okrožnim sodiščem 
v Ljubljani, je namreč sodišče, šele ko je javni tožilec prebral obtožnico, 
določilo, kateri odvetnik brani katerega obtoženca.41

Razprava se je začela z branjem obtožnice. V več primerih je nato sodni 
senat na tajnem posvetovanju sklenil, da sodišče zasliši vsakega obtoženca 
posebej in brez navzočnosti drugih obtožencev. Ti so morali na zaslišanje 
počakati v drugi sobi. Sodišča razlogov za tako odločitev niso navajala. Ena 
od obtoženk, ki je bila na procesu proti skupini Rijavec-Pančur-Kovač ob-
sojena na dosmrtni odvzem prostosti s prisilnim delom, v zahtevi za var-
stvo zakonitosti iz julija 1995 navaja, da so obtožence klicali v razpravno 
dvorano v parih, navadno tista dva, ki sta bila kasneje obsojena na enako 
kazen, ter da obtoženci niso imeli možnosti, da bi se izjasnili o izpovedih 
drugih soobtožencev.42

Sledilo je zaslišanje obtožencev. Zapisniki o javnih razpravah kažejo, da 
so obtožene večinoma zasliševali javni tožilci, odvetniki so redko posegali 
v razpravo. Sodišča so na javnih obravnavah sprejela Udbine zapisnike 
zaslišanj osumljenih kot temeljno dokazno gradivo. Posebej sporno je dej-
stvo, da so imela ta priznanja oziroma zaslišanja polno dokazno veljavo 
tudi, če jih je obtoženi na razpravi preklical. Največ obtoženih je preklicalo 
priznanje zaradi prisile. Razložili so, da so bili v preiskovalnem postopku 
tepeni, zato so priznali, kar so želeli preiskovalci. V takih primerih so pre-
iskovalci Udbe povečali pritisk na osebo, ki je priznanje preklicala in na 
vse druge v postopku. Kaznovali so jih tako, da so jih osamili v temnici, 
jim omejevali hrano in pijačo, v posameznih primerih so uporabili tudi 
fizično nasilje.43 Sodniki so sicer zapisali, da je obtoženi preklical izjavo iz 
preiskovalnega postopka, vendar ta preklic ni imel dokazne vrednosti. To 
pomeni, da so sodišča v teh primerih upoštevala izjave, ki jih je zabeležila 
Udba v preiskovalnem postopku. Svojo odločitev je sodišče v obrazložitvi 
sodbe ponavadi utemeljilo s tem, da obtoženec ni znal utemeljiti, zakaj je 
priznanje preklical.

 40 Prim.: ZAC, Okrožno sodišče Celje, K 327/47, K 15/49. PANG, Okrožno sodišče Gorica, 
K 41/49.

 41 AOS Ljubljana, K 424/48.
 42 AOS Ljubljana, K 424/48.
 43 ZAC, Okrožno sodišče Celje, K 327/47. AOS Ljubljana, K 135/50. Kobe: Kazenskopravni 

sistem, str. 111. 
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Po končanem zaslišanju obtoženih je sledilo dokazovanje. Takrat so 
javni tožilci predstavili dokaze. Ugotovimo lahko, da vseh dokazov, ki so 
jih javni tožilci navajali na razpravi, ni vedno v kazenskem spisu. Tudi 
odvetniki in obtoženci so predlagali zaslišanja prič, ki bi pričale v prid ob-
tožencem, ali soočenje obtožencev s pričami. Tožilci so takim predlogom 
brez izjeme nasprotovali; razlogi za njihovo nasprotovanje navadno niso 
navedeni v razpravnih zapisnikih. V nekaj primerih pa smo ugotovili, da 
se tožilec ni strinjal s predlogi odvetnikov, češ da so »nepotrebni in zavla-
čevalnega pomena«. O predlogih so odločali senati na kratkem in tajnem 
posvetovanju. Predloge odvetnikov so senati brez izjeme zavrnili, medtem 
ko so predlogom javnih tožilcev v večini primerov ugodili. Dokazovanje so 
sklenili s predlogom tožilca, da sodišče obtožene spozna za krive. Tožilci 
so navadno zahtevali stroge kazni, odvetniki in obtoženci pa so prosili za 
»milo kazen«.44

Po tako izpeljanem dokaznem postopku so se člani senata umaknili 
na tajno posvetovanje. Sodbo je razglasil predsednik senata. Večkrat so 
takoj nato tožilci in odvetniki ali obtoženci sami prijavili pritožbo. Celotni 
postopek je bil ponavadi končan v enem dnevu. Pomembnejši procesi ali 
procesi z večjim številom obtožencev pa so trajali tudi več dni.45

Po končani razpravi so okrožna sodišča izdala sodbe. Njihova struktura 
je bila skoraj enaka kot struktura obtožnih predlogov Udbe in obtožnic 
tožilstva, vendar pa je vsebovala še izrek kazni. Sodbe so bile utemeljene 
tako, kot so bile obtožnice. Ugotovimo lahko, da so bile v delu, kjer so opi-
sovale kazniva dejanja, po navadi zgolj prepisane obtožnice. Po splošnem 
opisu kaznivih dejanj je sodišče navedlo dokaze za vsakega posameznega 
obtoženca, ki so bili predstavljeni na razpravi in na podlagi katerih je iz-
reklo kazni.

Pri odmeri kazni so sodišča upoštevala olajševalne in oteževalne okoli-
ščine. Olajševalne okoliščine so bile: priznanje obtoženca, nekaznovanost, 
skrb za družino, visoka starost, mladoletnost v času storitve kaznivega de-
janja, težko zdravstveno stanje, sodelovanje v narodnoosvobodilnem boju. 
Ko je šlo za podpornike ilegalnih skupin, je bilo olajševalno sorodstveno 
razmerje s tistimi, ki so jim nudili pomoč, in če je sodišče menilo, da so 
obtoženci delovali pod vplivom članov ilegalnih skupin.46

Med oteževalne okoliščine so sodišča uvrščala naslednja dejstva: če je 
obtoženčevo kaznivo dejanje predstavljalo »težjo ogrozitev državnih kori-

 44 PAM, Okrožno sodišče Maribor, Ko 290/46. ZAC, Okrožno sodišče Celje, K 327/47, K 
227/47, K 15/49. PANG, Okrožno sodišče Gorica, K 41/49. AOS Ljubljana, K 135/50, K 
465/50.

 45 Prim.: ZAC, Okrožno sodišče Celje, K 327/47, K 15/49. AOS Ljubljana, K 424/48.
 46 ZAC, Okrožno sodišče Celje, K 327/47, K 300/47, K 227/47. PANG, Okrožno sodišče Go-

rica, K 41/49. AOS Ljubljana, K 192/47, K 90/49, K 284/50.
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sti«, članstvo v ilegalni skupini, sodelovanje s tako skupino in podpiranje 
njenih članov ter »protinarodni in protiljudski značaj obtožencev«. Višje 
kazni so sodišča izrekala uslužbencem ljudskih odborov, narodne milice, 
članom KP ali OF, ki so bili organizatorji in člani ilegalnih skupin ali so z 
njimi sodelovali. Med oteževalne okoliščine so sodišča uvrščala še sode-
lovanje z okupatorji, izvajanje nasilja nad ljudmi, roparske akcije, vlome 
in umore. Mariborsko okrožno sodišče je zaradi bližine meje in dejstva, 
da je na območju mariborskega okrožja delovalo največ ilegalnih skupin, 
med posebno težke okoliščine uvrščalo še pobege ali poskuse pobegov čez 
mejo v Avstrijo, ilegalno prehajanje meje, spravljanje ljudi čez mejo in ti-
hotapstvo.47

V sodbah so sodišča, tako kot pred njimi Udba in tožilstva, brez izjeme 
zavračala zagovore obtoženih, na primer, da so podpirali delovanje ilegal-
nih skupin zaradi strahu in pod pritiskom njihovih članov. Take zagovore 
so označila kot neprepričevalne, saj so menila, da so obtoženci vedeli, za 
kakšne skupine ljudi gre. V teh primerih so sodišča zastopala stališče, da 
so bili obtoženci pripravljeni sodelovati s člani ilegalnih skupin, saj bi jih 
v nasprotnem primeru prijavili organom državne varnosti. Prav tako so 
sodišča zavračala zagovore obtoženih, da niso vedeli, da morajo ilegalno 
delovanje prijaviti oblastem. Nesprejemljive so bile tudi izjave obtožencev, 
da članov ilegalnih skupin niso prijavili, ker niso želeli »izdajati« in niso 
želeli, da bi kdo zaradi njih trpel.48

Izrekanje visokih kazni članom in podpornikom ilegalnih skupin so 
sodišča utemeljevala tudi glede na krajevne in časovne razmere, v kate-
rih so obtoženci storili kaznivo dejanje. S tako taktiko so želela doseči 
predvsem »generalni preventivni učinek kaznovanja«. V obrazložitvah sodb 
tako najdemo zapis, da je sodišče izreklo visoke kazni kot svarilo vsem, 
»ki bi čutili nagnjenje, kdaj posnemati obtožence in nuditi podporo oboro-
ženim tolpam«. Zastopala so stališče, da visoke kazni v primerih tovrstnih 
kaznivih dejanjih po Zkld »odgovarjajo svrhi kaznovanja in naši državni 
kaznovalni politiki«.49

Sodišča so članom in podpornikom ilegalnih skupin izrekla kazni, do-
ločene v Zkld in v Zakonu o vrstah kazni: smrtno kazen z ustrelitvijo, 
odvzem prostosti s prisilnim delom, zaplembo premoženja, izgon iz kraja 
bivanja, izgubo političnih in državljanskih pravic. Mladoletnike so napo-
tila v poboljševalni zavod ali jim izrekla druge poboljševalne ukrepe.

 47 Prim.: PAM, Okrožno sodišče Maribor, Ko 290/46. ZAC, Okrožno sodišče Celje, K 
327/47, K 227/47. AOS Ljubljana, K 394/48, K 135/50. PANG, Okrožno sodišče Gorica, K 
41/49.

 48 PANG, Okrožno sodišče Gorica, K 41/49, K 62/50. AOS Ljubljana, K 135/50, K 284/50, K 
465/50. 

 49 AOS Ljubljana, K 90/49. ZAC, Okrožno sodišče Celje, K 227/47.
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Za tiste, ki so jih obsodila na smrt, so sodišča ponavadi ugotavljala, da 
so »skrajno nevarni za družbo«, tako kot so to bila kazniva dejanja, ki so jih 
zagrešili.50 Opozarjamo, da so kazenski sodni spisi in Udbini dokumenti 
glede tega, ali je bila smrtna kazen dejansko izvršena ali ne, pomanjkljivi. 
V njih večinoma ni zapisnikov o izvršitvi smrtne kazni, včasih pa tudi ne 
odločb, ki bi dokazovale, da je bila kazen spremenjena.

Sodišče je lahko izreklo delno ali popolno zaplembo premoženja. Izreka 
kazni zaplembe premoženja sodišča niso posebej utemeljevala. V obrazlo-
žitvah sodb se namreč večinoma pojavljajo zgolj ugotovitve, kako veliko 
premoženje ima posamezni obtoženec. Kazen prisilnega dela z odvzemom 
prostosti ni smela biti nižja od šest mesecev in ne višja od dvajset let. To 
kazen so obsojenci prestajali v zavodih za prisilno delo.

Ljudje so lahko o delovanju ilegalnih skupin brali v tedanjih časnikih 
in največ izvedeli iz prispevkov o poteku sodnih procesov proti članom in 
podpornikom ilegalnih skupin. Ti članki so bili v časnikih objavljeni po 
končanih sodnih procesih, njihova vsebina pa dogovorjena vnaprej.51 V 
člankih z odmevnimi naslovi so delovanje ilegalnih skupin označevali kot 
»zločinsko in protiljudsko« ter kot »izdajalsko početje, ki ima svoje žarišče 
v inozemstvu«. Pogosto so omenjali »vojnohujskaške klike iz Avstrije«, ki 
da so pošiljale čez mejo v Jugoslavijo »razbojnike, ki naj bi z raznimi kri-
minalnimi dejanji, špijonažo in protiljudsko propagando skušali povzročiti 
nemire in tako pripraviti vzroke za oboroženo intervencijo tujih sil«.52 Pro-
pagandne akcije so označevali kot »podtalno sovražno propagando«, ki je 
vzbujala »nezaupanje in nerazpoloženje med ljudstvom do sedanje ljudske 
oblasti«.53 Člane in podpornike ilegalnih skupin so označili kot »zakrknje-
ne« in »moralno propadle ljudi«, kot »kulaške elemente«, »petokolonaše« in 
»izkoriščevalce«, kot »strupene sovražnike ljudske oblasti« in kot ljudi »brez 
najmanjše trohice narodne zavesti«.54

 50 Prim.: AOS Ljubljana, K 135/50.
 51 Prim.: AS 1931, GROM; Skamličeva banda. Glavna obravnava proti organizatorjem druž-

be »Grom«, Celjski tednik, 12. februar 1949, št. 7, str. 3. Razprava v Mariboru je razkrila, 
kako protiljudski duhovniki pretkano in zločinsko izrabljajo vero za boj proti ljudstvu, 
Ljudska pravica, 6. oktober 1946, št. 234, str. 3.

 52 Pravična kazen za zločinske pomagače Sernečeve tolpe, Ljudska pravica, 30. avgust 1947, 
št. 203, str. 6. Izločili bomo iz svoje srede vsakogar, ki bi hotel to, kar sedaj gradimo, rušiti, 
Vestnik, 16. avgust 1946, št. 50, str. 3. Borba proti zločinskim agentom imperializma za 
utrditev naše severne meje, Vestnik, 14. april 1948, št. 34, str. 3.

 53 Konec Palčkovi tolpi, ki je strahovala po celjski okolici, Celjski tednik, 22. julij 1950, št. 
29, str. 1 – 2. Glavna obravnava proti organizatorjem družbe »Grom«, Celjski tednik, 12. 
februar 1949, št. 7, str. 3. 17 članov teroristične tolpe na Dravskem polju in njih pomagači 
se zagovarjajo pred ljudskim sodiščem za umore, ropanja in nasilstva, Vestnik, 22. februar 
1949, št. 44, str. 3.

 54 Konec Palčkovi tolpi, ki je strahovala po celjski okolici, Celjski tednik, 22. julij 1950, št. 
29, str. 1 – 2. Podporniki zločinske tolpe pred sodiščem, Vestnik, 6. oktober 1949, št. 236, 
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Posebej ostro so se lotili odvetnikov. Ti naj bi skušali prikazati dejanja 
obtoženih kot »povsem ločena in medsebojno nepovezana« in na ta način 
»zmanjšati kazensko odgovornost obtožencev«. Sodišče je večkrat »ožigo-
salo način, s katerim je obramba skušala ovirati razpravo«. Tako naj bi 
posamezni odvetniki tekmovali v tem, »da bi opravičili zločinsko delovanje 
obtožencev«. Obtožencem naj bi »polagali odgovore na jezike« in predlaga-
li sodišču, naj zasliši »povsem neobjektivne priče«. Eden od mariborskih 
odvetnikov pa je menda dosegel »višek« s tem, ko je »zanikal, da bi bila 
oborožitev tolpe z namenom upreti se s silo zajetju po državnih organih, 
protidržavno dejanje«. Bralci so lahko izvedeli, da odvetniki »sipajo strup 
v sodni dvorani iz svojih zagovorov« in da so se »spozabili nad svojo vlogo 
in dolžnostjo pred ljudskim sodiščem«.55

iv.

Prvi proces pred vojaškim sodiščem, ki je bil največji in najpomemb-
nejši sodni proces proti pripadnikom Matjaževega gibanja, je bil proces 
proti Miodragu Mihajloviću in 12 soobtoženim, med katerimi sta bila 
tudi dva duhovnika, Ivan Jerič in Jožef Vojkovič.56 Potekal je pred Voja-
škim sodiščem 4. armade v Mariboru. Maribor ni bil izbran naključno, saj 
je v mariborskem okrožju takrat delovalo največ ilegalnih skupin. Namen 
procesa je bil tudi zastrašiti pripadnike Matjaževega gibanja, ki so še bili 
na terenu ter javno prikazati »zločinske dejavnosti križarjev in duhovšči-
ne«. Zavadlav piše, da je bila obtožnica sestavljena tako, da je bil del krivde 
dokazan že na procesih proti podpornikom in sodelavcem obtoženih, ki 
so potekali pred tem.57

Zavadlav priča, da so predvsem aretacije duhovnikov vzbudile ogor-
čenje med domačini v Prekmurju. Zato so okrajne oblasti v sodelovanju 
z Udbo organizirale shod v Turnišču. Domačin in pisatelj Miško Kranjec 

str. 4. Pravična kazen za zločinske pomagače Sernečeve tolpe, Ljudska pravica, 30. avgust 
1947, št. 203, str. 6. Stroga obsodba za križarsko bando iz Zg. Kaple, Vestnik, 22. september 
1948, št. 84, str. 3.

 55 Zločinska tolpa s Pohorja pred sodiščem, Vestnik, 14. marec 1950, št. 36, str. 4. Mladi po-
kvarjenci in njih pomagači pred sodiščem, Vestnik, 17. april 1948, št. 32, str. 2. Razprava v 
Mariboru je razkrila, kako protiljudski duhovniki pretkano in zločinsko izrabljajo vero za 
boj proti ljudstvu, Ljudska pravica, 6. oktober 1946, št. 234, str. 3. Podporniki banditskih 
tolp obsojeni, Vestnik, 14. januar 1948, št. 5, str. 4.

 56 Poleg Mihajlovića, Jeriča in Vojkoviča so bili obtoženi še vodja ilegalne skupine Jožef 
Škamljič, član Škamljičeve skupine Franc Kozar, voditelj Dupleške skupine Bedo Lovrenc 
ter člani različnih ilegalnih skupin in organizacij Ivan Mujdrica, inž. Otmar Podlesnik, 
inž. Arno Džien Džiel, Franc Voglar, Jožef Hegedeš, Štefan Horvat in Matija Puhan.

 57 Zavadlav: Križarji, str. 91–92, 95–96.
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je dobil nalogo, da pomiri ljudi. Jezna množica je kljub večjemu številu 
pripad nikov Udbe in Narodne milice Kranjcu preprečila govor, prevrnila 
njegov avto, pisatelj pa je moral pred množico bežati preko polj. Zaradi 
izgredov je Udba aretirala še 30 Prekmurcev in jih odpeljala v svoje zapore 
v Maribor. Med aretiranimi so bili tudi člani ljudskih odborov in aktivi-
sti OF. Udba je Jeriča prisilila, da je aretiranim spregovoril in jih pomiril 
ter svoj govor na jezo Udbe končal z besedami: »Pred bogom nisem kriv, 
mogoče pa pred cesarjem!«. Potem so bili aretirani izpuščeni, saj, kot piše 
Zavadlav, »celega Prekmurja pač ni bilo mogoče obsoditi in zapreti«.58

Sodnemu senatu je predsedoval Rudi Barovič, vojaški tožilec je bil ka-
petan dr. Viktor Damjan. O poteku sojenja so se z armadnim vodstvom 
dogovarjali oficirji Udbe za Slovenijo in načelnik mariborske Udbe Vlado 
Kadunc. Razprava se je začela 7. oktobra 1946 v veliki sodni dvorani. Ob-
činstvo so pred tem seveda skrbno izbrali in preverili krajevni partijski 
aktivisti, od vsakega obtoženega pa je smel biti na razpravi navzoč le eden 
sorodnik. Udbovci, ki so zasliševali obtožene, so morali sedeti v prvi vrsti. 
Prisotni so bili seveda tudi predstavniki pravne službe mariborske Udbe in 
tisti iz Udbe za Slovenijo. Čeprav je bil Jerič ‘šele’ četrti obtoženec in kljub 
temu da je bil poleg njega na procesu pred vojaškim sodiščem obsojen le 
še en duhovnik (Vojkovič), je oblast proces označila kot proces proti »pro-
tiljudski duhovščini na čelu z Jeričem«. Dejansko vlogo obeh omenjenih 
duhovnikov je namreč zelo težko oceniti. Sklepamo pa lahko, da je želela 
oblast s tem procesom prikazati duhovnike kot aktivne sodelavce Matja-
ževega gibanja in s tem očrniti katoliško vero in Cerkev kot institucijo. 
Na zapletenost problema kaže tudi Vojkovičeva izjava, ki jo je, kot mnogi 
zaporniki, pisal sredi avgusta 1947 v zaporu, medtem ko je čakal na soje-
nje. Izraža njegovo izredno stisko, strah in nemoč. Zdi se, da so ga njegovi 
zasliševalci popolnoma zlomili, saj je bil pripravljen marsikaj priznati: »Pi-
šem svojo izpoved. Sem izdajalec. Nisem povedal po pravici, ko je bil Glišić 
in Koren pri meni pri sestanku in tudi ne, ko sem bil zaslišan, da naj bom 
za obveščevalca. To sem tajil in prosim, da se mi oprosti. /…/ Tajil sem ravno 
to, da naj bi bil jaz zbiral podatke za kraljevi komitet. Zbiral jih nisem, le 
dal sem tu in tam kak nasvet. /…/ Lepo prosim odpuščanja. Priznam svojo 
krivdo in tudi obžalujem. Bodite usmiljeni. /…/ Zato vas prosim za vse, kar 
sem naredil, odpuščanja in tako bom povedal vse, samo malo naj se umirim. 
Lepo prosim, bom napisal vse natančno in tako razložil, ker sem popolnoma 
nekako zmešan. Imam namen popraviti krivdo, ki sem jo naredil. Dajte mi 
papir in jasno sliko.«59

 58 Zavadlav: Križarji, str. 83–84.
 59 AS 1931, Skamličeva banda, str. 95, 174–175. Zavadlav: Križarji, str. 91.
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Razprava je trajala več dni, sodišče pa je razglasilo sodbo 11. oktobra 
1946.60 Kot je zapisala Ljudska pravica, so v času razprave prihajale na so-
dišče »resolucije, v katerih delavci, kmetje, žene in mladina na sindikalnih 
in množičnih sestankih izražajo obsodbo razdiralnega dela protiljudske klike 
na čelu z Jeričem ter zahtevajo najstrožjo kazen«.61

Drugi proces, ki je potekal pred vojaškim sodiščem, je bil proces proti 
članom Sernečeve ilegalne skupine. Od 21. do 24. julija 1947 jim je sodilo 
Vojaško sodišče 4. armade v Ljubljani. Na podlagi obtožnice, ki jo je spisal 
vojaški tožilec 4. divizije Knoja, kapetan Anton Grošelj, in jo tri dni pred 
začetkom razprave poslal sodišču, je pred senat stopilo 12 članov Sernečeve 
skupine.62 Proces je bil pripravljen zelo hitro, saj je Udba večino obtožencev 
aretirala konec junija in v začetku julija 1947. Obtožnica je seveda temeljila 
na njihovem delovanju v Sernečevi skupini. Ocenjujemo, da je ta proces 
potekal pred vojaškim sodiščem zato, ker so obtoženim očitali teroristično 
in vohunsko dejavnost, češ da so »angleški špijoni« ter njihovo delovanje 
povezovali z »izdajalsko Krekovo emigracijo« in Nacionalnim komitejem. 
Poleg tega je bila Sernečeva skupina ena največjih ilegalnih skupin in tudi 
edina skupina, ki je prihajala v Slovenijo iz Avstrije. Sodišče je kar 7 obto-
ženih obsodilo na smrt, ni pa jasno ali so bili vsi tudi dejansko usmrčeni.63

 60 Mihajlović je bil obsojen na 5 let odvzema prostosti s prisilnim delom in 3 leta izgube 
političnih in državljanskih pravic in dan po procesu predan vojaški kontraobveščevalni 
službi, Vojkovič na 15 let odvzema prostosti s prisilnim delom in 4 leta izgube političnih 
in državljanskih pravic, Jerič pa na 4 leta odvzema prostosti s prisilnim delom ter na 
izgubo političnih in državljanskih pravic za 2 leti.

 61 Zavadlav: Križarji, str. 91–93. AS 1931, Skamličeva banda, str. 236–250. Sodba vojaškega 
sodišča v Mariboru, Ljudska pravica, 12. oktober 1946, št. 239, str. 4. Obtoženi Jerič je 
priznal, da je bil vodja protidržavne organizacije, Ljudska pravica, 9. oktober 1946, št. 
237, str. 2. Protiljudska duhovščina na čelu z Jeričem se je v boju proti ljudstvu posluževala 
kriminalnih band, zločinskih emigrantov in mednarodne reakcije, Vestnik, 11. oktober 
1946, št. 58, str. 2.

 62 Anton Bratuša, Alojz Perko, Franc Arnuš, Franc Čeh, Jože Levičnik, Jakob Helbing, Fer-
dinand Kopnik, Rudolf Lilič, Konrad Hojnik, Slavko Pistotnik, Edvard Zorman in Alojz 
Gruber. Čeh je bil obsojen na smrt z obešanjem ter trajno izgubo političnih in državljan-
skih pravic. Kopnika, Bratušo, Helbinga, Levičnika, Arnuša in Perka je sodišče obsodilo 
na smrt z ustrelitvijo in na trajno izgubo političnih in državljanskih pravic.

 63 AS 1931, Sernečeva banda. Razprava proti banditom »kraljeve vojske«, Ljudska pravica, 
22. julij 1947, št. 170, str. 3. Obtoženi banditi so izpovedali, da so avstrijska taborišča za 
»razseljene osebe« centri za organizacijo terorističnih akcij proti FLRJ, Ljudska pravica, 
23. julij 1947, št. 171, str. 4–5. Iz izpovedb obtoženih banditov je razvidno, da je za provo-
katorske teroristične napade neposredno odgovorna izdajalska Krekova emigracija in njen 
salzburški NKKJ, Ljudska pravica, 24. julij 1947, št. 172, str. 4–5. V Ljubljani se je začela 
razprava proti teroristični Sernečevi tolpi, Slovenski poročevalec, 22. julij 1947, št. 170, 
str. 5. Pobegli zločinci so organizirali vpade terorističnih tolp na jugoslovansko ozemlje z 
vednostjo nacističnih uradnikov, avstrijskih oblasti in ob podpori nekaterih predstavnikov 
okupacijske vojske, Slovenski poročevalec, 24. julij 1947, št. 172, str. 4–5. 
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Tretji proces pred vojaškim sodiščem pa je bil proces proti članom ile-
galne organizacije G. r. i. (»Gruppo Resistenza Istriana« oziroma Skupina 
istrskega odpora) 28. septembra 1948 v Kopru. Pri tem procesu moramo 
upoštevati, da je omenjena organizacija delovala v coni B Svobodnega tr-
žaškega ozemlja, ki je bilo pod vojaško upravo Jugoslovanske armade in 
je zato proces proti članom in podpornikom te organizacije potekal pred 
vojaškim sodiščem. Zaradi delovanja organizacije je vojaški tožilec obtožil 
7 oseb. Iz zaslišanj obtožencev lahko ugotovimo, da naj bi večina pristopila 
k organizaciji pod parolo italijanstva, teroristični značaj organizacije pa 
naj bi se kazal v tem, da je bila organizacija »naperjena proti JA in ljudski 
oblasti v jugoslovanski coni STO-ja«. Iz poročila o poteku sodnega procesa 
lahko tudi ugotovimo, da naj bi se odvetniki trudili prikazati delovanje 
organizacije kot politično akcijo Italijanov, ki je delovala po navodilih iz 
Trsta. Nasprotno naj bi uspelo tožilcu dokazati vohunski značaj organiza-
cije. Proces je po mnenju pisca poročila »razkrinkal delo ekspoziture CLNI-
ja (Comitato di liberazione nazionale dell’Istria, Odbor narodne osvoboditve 
za Istro, op. p.)« v Izoli. Na koncu je pisec prikazal razpoloženje prebival-
stva med procesom, ki je potekal v »nabito polni dvorani«. Kazni naj bi bile 
prenizke, saj so se med procesom pojavile govorice, »da bosta najmanj dva 
izgubila glavo«. Prvi dan procesa naj bi iz Trsta preko telefona celo sporo-
čili, da bo v dvorani eksplodirala bomba. Za vstop v jugoslovansko cono so 
zaprosili britanski, ameriški, francoski in švicarski novinarji. Dokumenti 
Udbe kažejo, da jim je vojaška uprava odobrila vstop, vendar na razpravo 
niso prišli.64

v.

Med letoma 1945 in 1950 je v Sloveniji nastalo in delovalo okoli 35 večjih 
ilegalnih skupin in organizacij, največ na Štajerskem in v Prekmurju. V 
večini primerov nastanek in delovanje teh skupin ni mogoče povezovati z 
delovanjem slovenske emigracije na avstrijskem Koroškem in Štajerskem 
kot tudi ne z delovanjem obveščevalnih centrov v begunskih taboriščih, 
kot je to skušala prikazati Udba. Ugotovimo lahko, da je imelo nekaj sku-
pin stike s centri v Avstriji,65 večini pa povezovanja s centri v Avstriji ne 
moremo pripisati in so bile njihove akcije predvsem kriminalnega značaja. 
To pomeni, da se je njihova dejavnost omejevala na ropanje zadrug, trgovin 
in krajevnih ljudskih odborov. Poleg roparskih akcij se delovanje ilegal-

 64 AS 1931, 214–19, G.R.I.
 65 Sernečeva ilegalna skupina na Pohorju in Kozjaku, Škamljičeva skupina v Slovenskih 

goricah, Šajnovičeva in Markojeva skupina v lendavskem in ljutomerskem okraju ter 
skupina Ignaca Škete ob jugoslovansko-avstrijski meji s centrom v Jarenini.
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nih skupin v Sloveniji kaže še v širjenju protikomunistične propagande, 
člani ilegalnih skupin pa so tudi napadali partijske in druge aktiviste ter 
se zapletali v oborožene spopade s predstavniki Udbe, vojske in Narodne 
milice.

Delovanje ilegalnih skupin tudi ni bilo politično, vojaško ali versko gi-
banje, kot je to prikazovala tedanja oblast. Člani in podporniki ilegalnih 
skupin so bili v Sloveniji večinoma kmetje. Njihovo delovanje lahko ozna-
čimo kot upor proti številnim administrativnim ukrepom oblasti, ki niso 
bili prilagojeni dejanskemu stanju na terenu. Zato lahko delovanje ilegal-
nih skupin označimo kot neke vrste kmečki upor. Trdimo tudi lahko, da 
je oblast spretno izkoristila pojav Matjaževega gibanja. Pod pretvezo, da 
člani ilegalnih skupin in njihovi podporniki sodelujejo z obveščevalnimi 
centri v Avstriji ali celo s tujimi obveščevalnimi službami, da si prizadevajo 
zrušiti komunistično oblast in se zavzemajo za vrnitev kralja Petra II. ter 
obnovo monarhije, je s pomočjo Udbe odstranila manj resničnih in veliko 
več domnevnih »razrednih sovražnikov«, kot je poimenovala vse, ki so ji 
nasprotovali.

Sodni procesi proti članom in podpornikom ilegalnih skupin so bili 
javni. Potekali so pred okrožnimi in vojaškimi sodišči, največ pred okro-
žnim sodiščem v Mariboru, in sicer v letih 1946–1948. Kazniva dejanja, ki 
so jih tožilci očitali obtoženim na podlagi gradiva, ki jim ga je priskrbela 
Udba, so utemeljevali s političnimi dejstvi in so jih brez izjeme povezovali 
z aktualnimi političnimi in gospodarskimi razmerami v državi, kar je ve-
ljalo tudi za sodišča. To pa pomeni, da so se morali tudi pravni predpisi, v 
našem primeru Zkld, podrediti politični volji oblasti. Celotni preiskovalni 
postopek je bil izključno v rokah Udbe, ki je z nečloveškimi metodami 
zbirala zgolj obremenilno gradivo in je, tako kot kasneje tožilstva in so-
dišča, brezkompromisno zavračala kakršne koli poskuse, ki bi dokazali 
nedolžnost obtožencev. Zato je sporno dejstvo, da so sodišča dokazovala 
krivdo obtožencev večinoma na podlagi njihovih zaslišanj v preiskovalnem 
postopku. Procesi proti članom in podpornikom ilegalnih skupin so bili 
kočani do konca leta 1952.

Dokumenti kažejo, da so se Udba, tožilstva in sodišča vsaj okvirno, 
če ne podrobno, dogovarjali tako o poteku sodnih procesov kot o višini 
izrečenih kazni.66 Zato ocenjujemo, da so bili sodni procesi proti članom 
in podpornikom ilegalnih skupin večinoma politični in montirani. Opo-
zarjamo pa, da je šlo v nekaterih primerih za kazniva dejanja, ki so kazniva 
ne glede značilnosti določenega političnega sistema oziroma (ne)pravnih 
postopkov. Pri tem imamo v mislih predvsem redke teroristične akcije ter 
umore partijskih funkcionarjev in aktivistov Osvobodilne fronte.

 66 Zavadlav: Križarji. AS 1931, GROM; Slanova banda.
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dIe hIntergründe der gerIChtSProzeSSe gegen dIe 
MItglIeder Und förderer der Illegalen grUPPen In 
SlowenIen zwISChen 1945 Und 1952 
zusammenfassung
Zwischen den Jahren 1945 und 1952 reihten sich vor dem Bezirksgericht und dem Militär-
gericht mehrere Gerichtsprozesse gegen die Mitglieder und Förderer der illegalen Gruppen 
auf. In den ersten Jahren nach dem II. Weltkrieg waren nämlich in Slowenien ungefähr 35 
illegale Gruppen tätig, vor allem in der Oststeiermark und Prekmurje. Wie verschiedene 
Dokumente aufzeigen, waren die Mitglieder und die Förderer vor allem Landwirte. So 
wurden die Organisation und die Ausführung der Gerichtsprozesse gegen die Mitglieder 
und die Förderer der illegalen Gruppen von wirtschaftlichen und politischen Regierung-
saßnahmen auf dem Gebiet der Landwirtschaft, wie auch von verschiedenen Partei- und 
Politikanweisungen für deren Ausführung, beeinflusst. Die Entwicklung der Landwirt-
schaft wurde nämlich mit verschiedenen Administrativmaßnahmen geleitet, gegen die 
die Landwirte sich auf verschiedene Weise widersetzten. Die Folge dieser Revolte bzw. 
Widersetzung waren die Gerichtsprozesse gegen die Landwirte. Die genannten Anweis-
ungen beziehen sich nicht direkt auf die Gerichtstätigkeiten und die Durchführung der 
Gerichtsprozesse, doch sie können als Grundrichtlinien für die Gerichte, wie sie die Straf-
politik gegen die Landwirte durchzuführen haben, angesehen werden.
Die ersten Gerichtsprozesse gegen die Mitglieder und Förderer der illegalen Gruppen 
fingen im Frühling 1946 an. Die Gerichte richteten auf Grund des Zakon o kaznivih de-
janjih zoper ljudstvo in državo (Gesetzt über die Straftaten gegen das Volk und dem Staat). 
Die Straftaten, die von den Staatsanwälten den Mitglieder und den Förderer der illegalen 
Gruppen auf Grund der Materialien, die von UDBA vorbereitet waren, vorwarfen, waren 
mit politischen Tatsachen begründet und werden ausnahmslos mit aktuellen politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen im Lande verbunden, was auch für die Gerichte gilt. 
Die Anklageschriften und die Urteile belasteten die Angeklagten so sehr, dass sie mit 
Emigrantenorganisationen in österreichischen Flüchtlingslager in Verbindung traten, mit 
fremden Geheimdiensten kooperierten, sich um die Rückkehr von König Peter II. nach 
Jugoslawien bemühten und die Propaganda gegen die bestehende Regierung verbreiteten. 
Das ganze Untersuchungsverfahren war ausschließlich in der Domäne der UDBA, die 
nur die Belastungsmaterialien suchte, und die genau wie die Rechtsanwaltschaften und 
die Gerichte jegliche Versuche, die Unschuld der Angeklagten zu beweisen, kompromiss-
los verweigerte. Deswegen ist es eine umstrittene Tatsache, dass die Gerichte die Schuld 
meistens nur auf Grund der UDBA Verhöre im Untersuchungsverfahren beweißten. Die 
Gerichtverhandlungen hatten, neben der Verurteilung der Angeklagten natürlich, die 
Absicht, die Volksmengen einzuschüchtern. Die Dokumente zeigen, dass die UDBA, die 
Rechtsanwaltschaften und die Gerichte über die Gerichtsverfahren und die Strafe eine 
Vereinbarung trafen. Deswegen vermuten wir, dass die Gerichtsprozesse gegen die Mit-
glieder und Förderer der illegalen Grippen meistens politischer Natur und ausgemacht 
waren. Die Prozesse gegen die Mitglieder und Förderer der illegalen Gruppen endeten 
bis Ende 1952.
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za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 3–4, str. 114–127
Avtor v razpravi obravnava menjavo političnih elit na Slovenskem, do katere je prišlo 
po drugi svetovni vojni. Uvodoma najprej identificira in prikaže politične elite pred 
letom 1941. V nadaljevanju ugotavlja, da je konec druge svetovne vojne velik del pred-
vojne politične elite zapustil slovensko ozemlje, od treh tradicionalnih idejnopolitičnih 
taborov (katoliškega, liberalnega in marksističnega) pa je v domovini ostal politično 
organiziran le del marksističnega tabora, tj. komunistična partija, ki je tudi prevzela 
oblast. Nova oblast je sicer bila okrepljena s posameznimi predstavniki stare elite, 
vendar zgolj začasno in simbolično. Kontinuiteto s predvojnimi političnimi elitami so 
po letu 1945 predstavljali le še ohranjevalci političnih strank v emigraciji, po letu 1990 
pa jo iščejo in prikazujejo nekateri predstavniki t. i. pomladnih strank.

1.01 Original Scientific Article 
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Jure Gašparič: The Change of Political Elites in Slovenia after the Second World War. 
Review for History and Ethno graphy, Maribor 79=44(2008), 3–4, pp. 114–127
The author deals with the change of political élites in Slovenia which occurred after 
the Second World War. In the beginning the political élites before 1941 are presented 
and identified. Then the author ascertains that at the end of the Second World War 
the majority of the pre-war political élite has left the Slovene territory, from three 
traditional ideal-political parties (catholic, liberal and Marx) only one, i.e. the politi-
cally organised part of the Marx party – the Communist party, stayed in the country. 
The new authority was strengthened with few individuals from the old élite, but it was 
more a temporary and symbolic gesture. The continuity with the pre-war political 

 * Dr. Jure Gašparič, znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino, Kongresni 
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élites was after 1945 presented only by the savers of the political parties in emigration 
and after 1990 they are looked for and shown by some representatives of the so-called 
spring parties.

Če na Slovenskem opazujemo skupine in osebe, ki so imele efektivno 
politično oblast, v daljšem loku kratkega 20. stoletja, moremo ugotoviti, 
da sta obe svetovni vojni pomenili določeno cezuro. Tako po letu 1918 kot 
po letu 1945 je prišlo do opazne menjave političnih elit. Vzroki zanje so po 
zatonu habsburške monarhije temeljili v nacionalno-političnih razlogih, 
po koncu karađorđevićevske Jugoslavije pa so imeli izrazito ideološko-
politični značaj. Toda medtem ko lahko – zavoljo številčne zastopanosti 
slovensko-nacionalnih elit pred letom 1918 – v času med obema vojnama 
govorimo o določeni kontinuiteti elit, se lok po letu 1945 v precejšnji meri 
pretrga. Konec druge svetovne vojne je namreč slovensko ozemlje zapustil 
velik del predvojne politične elite. Od treh tradicionalnih idejnopolitičnih 
taborov (katoliškega, liberalnega in marksističnega) je v domovini ostal 
politično organiziran le del marksističnega tabora – komunistična parti-
ja, ki je tudi prevzela oblast. Ob tem velja sicer poudariti, da so bile prav 
vse slovenske politične stranke januarja 1929 prepovedane (komunisti že 
prej niso smeli javno delovati) in se nato do konca obstoja prve Jugoslavije 
več niso obnovile. Formalno so tako bile v enakem položaju, dejansko pa 
seveda ni moč spregledati, da so politiki iz vrst liberalcev in prepovedane 
Slovenske ljudske stranke (SLS) na drugačnih političnih platformah de-
lovali naprej, se potegovali za oblast in jo tudi efektivno posedovali.1 V 
slovenskem političnem prostoru je najdlje dominirala SLS, ki je na predve-
čer druge svetovne vojne nadzorovala vse oblastne vzvode v jugoslovanski 
Sloveniji. Obvladovala je tako najvišje politične funkcije kot številne druge 
sfere družbenega življenja. Ob tem sicer velja dodati, da je kljub vsej vpra-
šljivosti tedanjih volitev imela podporo vsaj relativne večine prebivalstva.2 

Vrh SLS je na prehodu iz tridesetih v štirideseta leta torej pomenil elito 
oblasti na Slovenskem. Zgolj slednji so bili dejanski nosilci družbene moči, 
zgolj slednji so posedovali »resurse oz. zmožnosti vplivanja na družbeno 
dogajanje.«3 Liberalci so s svojimi pronicljivi analizami in dojemanji duha 
časa in razraščajoče vojne peli svoj labodji spev, saj je njihova politična 

 1 Slovenski liberalci so v začetku tridesetih let pristopili k vsedržavni Jugoslovanski nacio-
nalni stranki, pristaši SLS pa so po letu 1935 vstopili v novoustanovljeno Jugoslovansko 
radikalno zajednico. Tik pred okupacijo Kraljevine Jugoslavije, pomladi 1941, sta se mi-
nistra iz vrst nekdanje SLS dr. Miha Krek in dr. Fran Kulovec ponovno začela deklarirati 
kot člana SLS, vendar slednje ne more zanikati dejstva, da SLS formalno ni več obstajala. 
– Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 81–82, 137.

 2 Prav tam, str. 269–273, 281. 
 3 Tomšič, 'Moč' kulture, str. 41.
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moč v precejšnji meri usahnila.4 Slovenski liberalizem tedaj kot celovit in 
enoten idejno-politični tabor ni več obstajal. V tridesetih letih se je zaklju-
čil dolgotrajen proces njegovega razpadanja na množico skupin, ki so se 
med sabo ločile po stališčih do demokracije, parlamentarizma, do social-
nega in nacionalnega vprašanja ter do vedno bolj aktualnih totalitarizmov. 
Marksistični tabor, že od dvajsetih let 20. stoletja razdeljen na socialiste 
in komuniste, pa je – nasprotno – sicer večal svoj vpliv, a je ta še zmerom 
ostajal šibak.5

Komunistična partija Slovenije, ki je delovala v okviru Komunistične 
partije Jugoslavije, je v drugi polovici leta 1940 štela že 900 članov, medtem 
ko je bilo pet let prej v Sloveniji organiziranih le 200 komunistov.6 Pogoji, v 
katerih je stranka delovala, so ji bili izrazito nenaklonjeni, saj je za razliko 
od prav tako prepovedanih t. i. meščanskih strank niso obravnavali kot 
možnega političnega sogovornika, marveč izključno kot škodljiv politični 
tujek, proti kateremu se je potrebno z vso silo boriti. Pri tem je seveda tre-
ba opozoriti, da je tudi sama partija »komunicirala« z vladajočo elito prve 
Jugoslavije na enak način – s silo. Komunisti so tako na uvedbo diktature 
kralja Aleksandra odgovorili z nerealnim pozivom na oboroženo vstajo. Po 
intervenciji Kominterne so ga kasneje sicer preklicali, kar pa ne pomeni, da 
so tudi odložili orožje. Nasprotno, v naslednjih letih niso zamudili nobene 
priložnosti za oborožen spopad z državnimi varnostnimi organi. Sekretar 
jugoslovanske partije Đuro Đaković se je v podtalne akcije redno podajal 
z »otkačenim« revolverjem, prav tako tudi sekretarja mestnega komiteja 
SKOJ-a Josip Adamič in Josip Debeljak. Oba sta izgubila življenje v ostrem 
strelskem obračunu pri poskusu njune aretacije.7 Komunisti so se poleg 
tega povezovali tudi s terorističnim ustaškim gibanjem in makedonsko 
teroristično organizacijo VMRO, ki sta ob pomoči Italije in Madžarske 
direktno ogrožala državo.8 Represivni ukrepi proti komunistom se v tem 
kontekstu zdijo razumljivejši, čeprav so še vedno bili bistveno ostrejši od 
realne nevarnosti komunizma. Funkcionarji komunistične partije so pred 
letom 1941 tako bili kriminalizirani sovražniki države. 

Izkušnja komunistov iz prve Jugoslavije je posledično narekovala tudi 
dogajanje med in po drugi svetovni vojni, ko so poprej politični marginalci 
postali nova politična elita. Kakor se je slikovito izrazil srbski politik in 
pisatelj Dragoljub Jovanović: »Kar zadeva komuniste, vsaj naše, je velika 

 4 Slovenska liberalna politična misel je tako točno napovedala, da se bo po vojni svetovna 
politika vodila v okviru »velikih državnih blokov kontinentalnih obsegov«. – Perovšek, 
Na poti v moderno, str. 240.

 5 SNZ 1848–1992, str. 386–393.
 6 Prav tam, str. 387, 389.
 7 Dobrivojević, Državna represija u doba diktature, str. 258–259.
 8 Prav tam, str. 279–280.
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nesreča, da oni skoraj nikdar niso živeli normalnega življenja, niso dihali 
navadnega zraka. Obznana jih je vrgla v ilegalo. Režimi, posebej diktator-
ski, so jih zapirali v temnice, kjer se gotovo ne živi ‘normalno’. Vojna in 
narodnoosvobodilni boj sta jih odvedla v ‘gozd’, spet v nenavadne, izredne, 
‘nenormalne’ pogoje življenja in dela. In končno, zmaga jih je pripeljala na 
oblast, kar prav tako ni vsakogaršnja usoda. Človek v uradu in za okencem 
misli in čuti drugače kot tisti zunaj, pred okencem. Potrebno je dosti časa, 
pameti in poštenja, da se ta dva svetova spoznata, zbližata in uskladita.«9

* * *
Do zbliževanja obeh svetov in obeh elit – komunistične in predvojne 

– je kljub velikemu razkoraku med obema prišlo v zadnji fazi vojne in 
neposredno po njej. Šestnajstega junija 1944 je prvi mož vzhajajoče elite, 
vodja jugoslovanskega narodnoosvobodilnega gibanja Josip Broz Tito, na 
Visu sklenil sporazum s predstavnikom predvojne elite, predsednikom 
kraljevske vlade v izgnanstvu dr. Ivanom Šubašićem. Sporazum, ki je bil 
svojevrsten kompromis, je med drugim določal, da si bo Šubašićeva vlada 
prizadevala združiti vse »nekompromitirane demokratične sile v tujini« za 
podporo Titu. Odprl je pot sodelovanja, ki pa je vodila v dve smeri: bodisi 
k enakopravnemu političnemu sodelovanju obeh elit v povojnem času bo-
disi k združitvi vseh sil pod vodstvom partije. Komunisti so svojo taktiko 
seveda podredili doseganju druge možnosti in jo naposled tudi dosegli.10 

Menjava elit tako navzven ni potekala revolucionarno, temveč postopo-
ma, sporazumno z zavezniki in predvojno politiko, a obenem odločno in 
korenito. Razloge za tako taktiko KPJ lahko iščemo v mednarodnopolitič-
nem položaju jugoslovanskega odporništva, obljubah, danih zaveznikom 
in dejstvu, da na predvečer konca vojne partija ni obvladovala vseh delov 
države.11 Sad dogovora s Šubašićem je bilo na eni strani oblikovanje skupne 
vlade odporniškega gibanja in vlade v eksilu, nekakšne prehodne vlade, ki 
v evropskem merilu ni bila nobena posebnost, na drugi strani pa »obnova« 
večstrankarske demokracije.12 Ob tem velja dodati, da bi »obnova« več-
strankarstva v Jugoslaviji v skladu z oktroirano ustavo kralja Aleksandra 
iz leta 1931 in spremljajočo volilno zakonodajo pomenila uvedbo javnih 
volitev, na katerih bi lahko kandidirale le vsedržavne liste brez »plemen-
skega« (beri nacionalnega), verskega ali regionalnega obeležja. Pomenila bi 
torej uvedbo večstrankarske demokracije, ki bi bila že s formalistične plati 
sporna. Nobena od tradicionalnih predvojnih strank se ne bi mogla niti 

 9 Kalajdžić, Razgovori o nama, str. 87 (intervju z Dragoljubom Jovanovićem).
 10 Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 52–53.
 11 Repe, Rdeča Slovenija, str. 23.
 12 Podrobneje glej: Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 106–107, 130–145.
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obnoviti, kaj šele potegovati za javni glas volivca.13 Po vojni tako dejansko 
ni prišlo do čiste obnove predvojnega večstrankarstva, ampak zgolj do del-
ne, ki pa je bila demokratično-ideološko po formalni plati celo tehtnejša. 
Volitve so namreč bile tajne, manjše stranke dovoljene, v začetku je celo bil 
dopuščen medijski pluralizem, saj je predvojni srbski politik Milan Grol 
uspel izdati nekaj številk svojega časopisa Demokratija.14 V vseh drugih se-
gmentih in pogojih razvoja političnega življenja pa moremo ugotoviti, da je 
v precejšnji meri šlo za repliko tridesetih let. V državi, kjer večstrankarstvo 
ni bilo zaželeno, je bila oblikovana vsedržavna koalicijsko urejena organi-
zacija, imenovana Ljudska fronta, v katero je bilo vključenih tudi sedem 
predvojnih meščanskih strank in kjer je prvo violino igrala partija.15 T. i. 
izvenfrontovsko opozicijo so onemogočali (komunisti so imeli nadzor tako 
nad represivnim aparatom in Ozno kot nad mediji) in naposled ni nastopi-
la na volitvah. Za glasove volivcev se je potegovala le ena lista, ki bi lahko 
v vsakem primeru računala na zmago.16 Kot je poročala ameriška amba-
sada v Jugoslaviji jeseni leta 1945 v Washington, se je država spreminjala v 
totalitarno policijsko tvorbo, kjer ni svobode govora in tiska, »da pa kljub 
temu prave opozicije in nasprotovanj obstoječemu stanju skorajda ni.«17

Medtem ko je v nekaterih delih Jugoslavije, zlasti v Srbiji, vsem težavam 
navkljub zaznati opozicijsko dejavnost, je bil položaj v Sloveniji povsem 
drugačen.18 Ljudskofrontno idejo in politično obliko so na Slovenskem ko-
munisti udejanjili že v začetku vojne v Jugoslaviji leta 1941, ko so ustanovili 
Osvobodilno fronto (OF), prvega marca 1943 pa so jo s t. i. Dolomitsko 
izjavo dokončno oblikovali kot najširšo vsenarodno organizacijo. Nepo-
sredno po vojni se je OF na kongresu proglasila za »edinega političnega 
predstavnika za vso Slovenijo.«19 Dejanska moč OF, ki je prvenstveno izha-
jala iz upora proti okupatorju in zmage v narodnoosvobodilni vojni, tako 
ni bila vprašljiva. Politična podoba Slovenije po letu 1945 je postajala vse 
bolj monolitna. 

 13 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 116–124.
 14 Gabrič, Opozicija po 1945, str. 104; Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 166–167, 331–337.
 15 »Ljudskofrontni« pristop se v vsej srednji in jugovzhodni Evropi v temeljnih črtah ni raz-

likoval. Podobno platformo so oblikovali denimo tudi na Češkoslovaškem, kjer je imela 
meščanska politika na čelu z Benešem dosti močnejšo izhodiščno pozicijo kot v Jugo-
slaviji. T. i. »Vladni program iz Košic«, ki je pomenil prvi korak k »ljudski demokraciji«, 
so tedaj zgolj različno dojemali. Nekateri so v njem videli maksimalni reformni paket, 
nekateri pa le začetek korenite preosnove. – Vykoukal – Litera – Tejchman, Východ, str. 
126. 

 16 Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 343–369.
 17 Gabrič, Opozicija po 1945, str. 102.
 18 Gabrič, Opozicija po 1945, str. 103.
 19 Repe, Rdeča Slovenija, str. 25. 
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Vzroki za skorajda popolno odsotnost opozicije pa niso temeljili izključ-
no v delovanju komunistov, temveč tudi v ravnanju predvojnih strank. Nji-
hova medvojna drža in kolaboracionistična dediščina sta jih odrinili na rob 
političnega prostora. Janko Pleterski ob tem opozarja, da je »komunistična 
stranka Slovenije oz. Jugoslavije po letu 1945 pretiravala s hvaljenjem svo-
jih narodnoosvobodilnih dejanj, vemo pa tudi zakaj. Toda tista teza, da 
je slovensko meščanstvo, ki je po evropskih merilih pričakovani tvorec 
samostojne slovenske liberalno-demokratične družbe, svojo vlogo tukaj 
najprej zamudilo, nato pa še zapravilo, kljub tej samohvali komunistov po 
mojem mnenju ni le njihova bedasta floskula.«20 

* * *
Po koncu vojne so bili tudi kadrovski viri starih strank precej razred-

čeni. Iz političnega življenja je zaradi smrti ali prostovoljnega odhoda v 
emigracijo izginila večina vidnejših osebnosti stare Jugoslavije. Doma so 
po ugotovitvi Ozne ostali zgolj »ostanki meščanskih strank«. Vso oblast 
na Slovenskem je – za razliko od drugih delov druge Jugoslavije – zlahka 
prevzela nova elita, zgolj simbolično in začasno okrepljena s predstavniki 
predvojne elite. Med novo elito je sicer bilo nekaj etabliranih imen iz ča-
sa pred 1941, a jih lahko uvrstimo kvečjemu h kulturni ali izobraženski 
eliti. Ugledni književni kritik in publicist Josip Vidmar, ki je pred vojno 
razvnemal intelektualne duhove z delom Kulturni problemi slovenstva, je 
bil sprva predsednik izvršnega odbora OF, nato pa predsednik prezidija 
slovenske skupščine.21 Viden položaj med novo elito je imel tudi Edvard 
Kocbek, vodja krščanskih socialistov in predvojni publicist, sooblikova-
lec revije Dejanje. Kljub visokim položajem je bil nadvse kritičen do nove 
oblasti in nato leta 1952 odstranjen iz politike.22 Pomembnejše funkcije 
s političnim predznakom sta med drugim zasedla tudi pesnik Oton Žu-
pančič in prekmurski pisatelj Miško Kranjec. Ustvarjalec Cicibana je bil 
slovenski skupščinski poslanec in častni predsednik društva za kulturno 
sodelovanje Slovenije s Sovjetsko zvezo,23 urednik predvojne Ljudske pra-
vice pa predsednik Društva slovenskih književnikov – kulturnega društva 
z največjo politično težo.24 

Pripadniki povojne politične elite tako niso bili povezani s svojo pred-
vojno »predhodnico«, saj niso sodelovali v predvojnem političnem živ-
ljenju. Najvplivnejša politika v jugoslovanskem okviru, Boris Kidrič in 
Edvard Kardelj, sta pred vojno kot komunista lahko delovala zgolj ilegalno 

 20 Pleterski, O soslednosti novejše zgodovine Slovencev, str. 109.
 21 SNZ 1848–1992, str. 342–344, 832.
 22 SNZ 1848–1992, str. 901, 946.
 23 Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 285.
 24 Gabrič, Vloga intelektualca kot političnega subjekta, str. 159.



120 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2008/3–4 • razprave – studies

in nista posedovala resničnih oblastnih vzvodov. Kardelj je bil aktiven kot 
partijski organizator in kot publicist. Izkusil je zapore stare Jugoslavije ter 
zlasti veliko pisal in razvijal svoje politične misli.25 Živel je kot poklicni 
revolucionar, podobno kot Boris Kidrič. Medtem ko je bil Kardelj večino 
časa v centru jugoslovanske politike v Beogradu, je Kidrič skrbel za razme-
re doma, sprva kot ključni mož OF, nato pa kot predsednik prve povojne 
slovenske vlade. Kljub mladostnemu revolucionarnemu angažmaju ga je 
na meščanski svet prve polovice 20. stoletja vezala sorazmerno močna nit. 
Boris Kidrič je namreč bil sin dr. Franceta Kidriča, uglednega literarnega 
zgodovinarja, prešernoslovca, knjižničarja Dvorne biblioteke na Dunaju in 
univerzitetnega profesorja. Tudi France Kidrič je sicer bil dejaven v OF, po 
vojni pa je postal predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.26 

Pripadniki nove elite so postali predvojni revolucionarji in vodilni ljudje 
partizanskega gibanja, ki so skrbno zasedli vsa ključna mesta političnega 
in družbenega življenja. Kadrovska politika je bila v izključnih rokah vrha 
komunistične partije in v glavnem utemeljena na političnih kriterijih.27 V 
Sloveniji je tako kadrovska uprava Centralnega komiteja KPS neposredno 
kadrovala na 6.000 vodilnih mest, na nižjih ravneh pa je skrbela še za na-
daljnjih 10.000 položajev. Prevzem oblasti torej ni obsegal zgolj menjave 
na najvišjih političnih funkcijah, temveč je segal dosti širše in globlje.28

* * *
V domovini je po letu 1945 ostal le manjši del predvojne politične elite 

in se bodisi priključil novi oblasti bodisi ostal pasiven (kot denimo Andrej 
Gosar). Med njimi ni bilo najmočnejših političnih voditeljev, ampak zgolj 
»druga liga« stare elite. Od vidnejših politikov iz kroga SLS sta z novo obla-
stjo sodelovala Dušan Sernec in Franc Snoj. Prvi mož, priznani strokov-
njak za elektrotehniko iz znane mariborske narodnobuditeljske družine, 
je bil v dvajsetih letih politično aktiven znotraj poslanskega kluba SLS. V 
javnosti je celo veljal za enega ožjih sodelavcev Antona Korošca, čeprav je 
vprašanje, v kolikšni meri je dejansko poosebljal hotenja in politični vidik 
SLS. V času študija naj bi bil namreč odločen liberalec, ki je s flobertom v 
roki pozival v boj zoper klerikalce. Kasneje si je očitno premislil in se prele-
vil v »jugoslovansko orientiranega klerikalca«. Glede njegovega političnega 

 25 O Kardelju glej: Repe, Rdeča Slovenija, str. 217–258.
 26 O Kidriču glej: Repe, Rdeča Slovenija, str. 259–271.
 27 Zdi se, kakor da je partija sledila misli svojega sopotnika Edvarda Kocbeka, ki je zapisal, 

»da so mase vsota umsko nedozorelih posameznikov, ki začno od nekega trenutka dalje 
tvoriti strastno nabito irealnost, ki v rokah veščih organizatorjev in na temelju efektnega 
koncepta postanejo izredno močno politično sredstvo za pokretanje razvoja. Mase same 
niso nič brez vodij, kakor vodje niso nič brez mas.« – Kocbek, Dnevnik 1945, str. 33.

 28 Repe, Rdeča Slovenija, str. 27; Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 252–257.
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profila se zdi pomenljivo pismo sestri Ivanki iz marca 1920, kjer je zapisal: 
»/…/ nisem izrazit politik /…/«, s čimer je hotel pojasniti negotovost svoje 
tedanje politične funkcije in tudi oddaljenost od strankarskega jedra. V tej 
poziciji je ostal tudi kasneje. Slovenec, glasilo njegove bivše stranke, ki se 
je po okupaciji leta 1941 prelevilo v kolaborantsko trobilo okupatorjevih 
pomagačev, ga je leta 1943 celo razglasilo za »breznačelnega« in »brezzna-
čajnega« človeka.29

V drugi polovici tridesetih let se je Sernec skupaj s skupino okrog An-
tona Breclja in Andreja Gosarja odcepil od nekdanje SLS in po okupaciji 
leta 1941 vključil v OF. Postal je član njenega plenuma, udeleženec kočev-
skega zbora, po sporazumu Tito-Šubašić pa član kraljevega namestništva. 
Ko je bila 29. novembra 1945 izglasovana republika, je njegova funkcija 
Petrovega namestnika prenehala. Vrnil se je v Ljubljano, kjer je živel kot 
univerzitetni profesor v pokoju. Čeprav politično ni bil več aktiven, ga je 
nova oblast budno spremljala in natančno beležila njegove izjave, pa tudi 
politične, sorodniške (njegov zet je bil general Jaka Avšič) in prijateljske 
vezi. Kot član stare elite je očitno bil v vsakem primeru sumljiv.30 

Franc Snoj, nekdanji poslanec in minister, se za razliko od Serneca pred 
letom 1941 s svojo stranko ni razšel. Po okupaciji Jugoslavije je še nekaj 
časa opravljal funkcijo člana emigrantske vlade, nato pa je že kmalu za-
čel simpatizirati z narodnoosvobodilnim gibanjem, podobno kot njegova 
londonska in strankarska tovariša Izidor Cankar in Alojzij Kuhar (brat 
predvojnega komunista in pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca). 
Leta 1944 se je vrnil v Slovenijo, priključil partizanom in po osvoboditvi 
postal minister v slovenski vladi.31

Od vidnejših liberalnih politikov se je novi oblasti priključil Sernečev 
naslednik na mestu bana Dravske banovine, Drago Marušič. Leta 1941 je 
ostal v Ljubljani, kjer so ga kot pristaša NOB Italijani aretirali in poslali v 
internacijo. Po vrnitvi se je priključil partizanom in nato postal minister 
v vladi Tito-Šubašić. Kasneje je bil tudi član zvezne vlade in ljudski posla-
nec.32 

O slovenski politiki izven okvira OF so tedaj »resneje razmišljali« le 
nekateri posamezniki, vendar niso premogli dovolj sloge za skupen opozi-

 29 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 97–99.
 30 AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične Republike Slovenije, Ob-

veščevalne službe do leta 1945, ZA-600-2, Seznam bivših vidnejših politikov; Gašparič, 
SLS pod kraljevo diktaturo, str. 99.

 31 AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične Republike Slovenije, Ob-
veščevalne službe do leta 1945, ZA-600-2, Seznam bivših vidnejših politikov; Vodušek 
Starič, Prevzem oblasti, str. 85–90.

 32 AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične Republike Slovenije, Ob-
veščevalne službe do leta 1945, ZA-600-2, Seznam bivših vidnejših politikov.
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cijski nastop.33 Med slednjimi so bili opaznejši zlasti pristašei Mlade JNS 
(mlajši del vsedržavne Jugoslovanske nacionalne stranke, kamor so bili 
vključeni slovenski liberalci) in skupina okrog Črtomirja Nagodeta. S prvi-
mi je oblast odkrito obračunala že kmalu po osvoboditvi, z drugimi pa leto 
in pol kasneje. Na t. i. božičnem procesu, ki se je iztekel 23. decembra 1945, 
so obsodili voditelje Mlade JNS – Jožeta Rusa, Branka Alujeviča, Branka 
Vrčona in druge, na t. i. Nagodetovem procesu poleti 1947 pa somišljenike 
Črtomirja Nagodeta. Poleg Nagodeta, Borisa Furlana, Leona Kavčnika, 
Angele Vode in drugih so tedaj na zatožno klop posadili tudi ministra 
Kidričeve vlade Franca Snoja.34 Ob tem omenimo, da je na obeh procesih 
kot branilec nastopal predvojni senator in staroliberalni politik Vladimir 
Ravnihar. Moža, sicer politično neaktivnega člana OF, so zato ostro javno 
napadali in mu očitali »protiljudski značaj obrambe klijenta«. Ravnihar se 
je po letu 1950 nato umaknil v zasebnost.35 

S tako temeljito menjavo elit je bila vedno čuječa Ozna nadvse zado-
voljna. Že leta 1946 je v poročilu zapisala: »Aktivnost drugih pristašev 
prejšnjih strank – to je ostankov – pa se je razvijala v raznih gostilniških 
krožkih, kjer so komentirali dogodke, napovedali spremembe, razširjali 
dvomljive novice itd. To so bili razni advokati, bivši notarji, nekateri bivši 
sodniki, skratka meščanski sopotniki raznih strank, ki se niso med okupa-
cijo kompromitirali, ki pa tudi nikoli niso bili z osvobodilnim pokretom. 
Ti krogi so bili prav tako operativno dobro evidentirani in kontrolirani ter 
niso povzročali večje politične škode.«36 

* * *
Konec vojne so se torej na Slovenskem povsem zamenjale politične elite, 

prav tako pa se je tudi spremenila struktura političnega prostora. Sledove 
predvojnih slovenskih strank moremo po letu 1945 iskati le v ozkih kavar-
niških krožkih, v javnosti nikakor ne. Docela drugačna pa je bila situacija 
v tujini, kamor je šel velik del predvojne politične elite. V emigraciji na-
mreč njegovo politično delo kljub vsemu ni zamrlo. Zlasti SLS je delovala 
še naprej, in sicer kot članica emigrantske Krščanske demokratične zveze 
za Srednjo Evropo. Njen voditelj je bil nekdanji kraljevi minister Miha 
Krek, ki je bil hkrati tudi predsednik Narodnega odbora (begunske vla-
de), sestavljenega iz vseh treh predvojnih političnih taborov. Poleg SLS so 

 33 Gabrič, Opozicija po 1945, str. 109.
 34 Gabrič, Opozicija po 1945, str. 109–110, 112; Repe, Politična represija v socialistični Slo-

veniji, str. 86–88.
 35 AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične Republike Slovenije, Ob-

veščevalne službe do leta 1945, ZA-600-2, Seznam bivših vidnejših politikov.
 36 Gabrič, Opozicija po 1945, str. 112–113.
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v njem sedeli tudi liberalci in socialist Celestin Jelenc.37 Treh najvidnejših 
slovenskih katoliških politikov za časa prve jugoslovanske države, Antona 
Korošca, Frana Kulovca in Marka Natlačena, ni bilo zraven, prav tako pa 
ni bilo tudi vodilnih liberalcev Alberta Kramerja in Ivana Puclja. Nedvo-
mno prvi slovenski politik tistega časa Anton Korošec, večkratni minister 
in poslanec, konec dvajsetih let edini nesrbski predsednik vlade, v drugi 
polovici tridesetih let pa praktično drugi človek jugoslovanske politike, 
je umrl tik pred vojno, decembra 1940.38 Njegov naslednik na čelu stran-
ke, Fran Kulovec, je umrl 6. aprila 1941 ob nemškem napadu na državo 
pod ruševinami svojega zaklonišča na Dedinju, Marka Natlačena, bana 
Drav ske banovine in operativnega šefa SLS na Slovenskem, pa so leta 1942 
pokosili streli odporniškega gibanja.39 Prvak slovenskih liberalcev, Albert 
Kramer, je zaradi bolezni umrl leta 1943, Ivan Pucelj pa v nemški inter-
naciji ob koncu vojne.40 Če upoštevamo, da je v drugi polovici tridesetih 
let politično sceno obvladovala SLS, kjer je dominirala četverica Korošec, 
Kulovec, Natlačen in Krek, potem lahko trdimo, da je Miha Krek po letu 
1945 tako bil pravzaprav edini živeči predstavnik najožje elite. 

Med politično emigracijo so omenjena imena pokojne elite porajala spo-
min na zlate stare čase, saj so gojili pravi kult preminulih političnih vodi-
teljev, v prvi vrsti Antona Korošca. Njegov »duh« je prežemal emigrantsko 
politiko, ki jo lahko označimo kot »virtualno politično življenje«.41 Miha 
Krek je skupaj z ostalo, nižje rangirano predvojno elito, namreč ohranjal 
SLS, fungiral kot njen predsednik, skrbel za politični tisk in celo organi-
ziral volitve.42 SLS v emigraciji je imela svoj program43 in svoj pravilnik,44 
celo svoj uradni vestnik, imenovan Domoljub – pač po vzoru predvojnega 
strankinega časopisa. Delovanje stranke je v skladu s pravilnikom usmer-
jalo načelstvo, tekoče posle pa je vršil izvršni odbor, ki je imel svetovalne 
odseke po vzoru ministrstev. Ti so pripravljali gradivo za trenutek, »ko 
dobi domovina politično svobodo«. Tedaj je bila naloga načelnika, da ne-
mudoma skliče sejo načelstva v domovini, »povabi nanjo tudi stare člane 
in ukrene vse potrebno za obnovitev dela stranke v domovini ter izvede 
volitve vseh strankinih organov.«45 

 37 Mlakar, Pogledi na Korošca med emigracijo, str. 114–115.
 38 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 7, 52, 274–277.
 39 SNZ 1848–1992, str. 414, 666.
 40 AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične Republike Slovenije, Ob-

veščevalne službe do leta 1945, ZA-600-2, Seznam bivših vidnejših politikov.
 41 Mlakar, Pogledi na Korošca med emigracijo, str. 115.
 42 Prav tam, str. 115–116.
 43 Domoljub (Vestnik Slovenske ljudske stranke), december 1953, Program Slovenske ljudske 

stranke. 
 44 Domoljub (Vestnik Slovenske ljudske stranke), januar 1956, Pravilnik S.L.S.
 45 Prav tam.
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Politično življenje v emigraciji se je tako odvrtelo v snovanju programov 
za nedoločljivo prihodnost, v nekritičnem sklicevanje na veliko preteklost 
pred letom 1941 in v poudarjanje vloge, pomena ter zaslug stare politične 
elite. Glede na obči položaj emigracije in dejstvo, da so najvišji emigrantski 
politiki v glavnem izhajali iz srednje elite stare Jugoslavije, to niti ni pre-
senetljivo. V času, ko so bili vpeti v resnično politično življenje, so seveda 
delovali v senci najvplivnejših voditeljev. Taka stvarnost pa sčasoma ni 
bila več povsod in povsem enoznačno sprejeta; pri nekaterih – sicer redkih 
– posameznikih je kljub vsemu vzbujala pomisleke. Tako je Franc Jeza v 
Trstu leta 1983 objavil pronicljivo razmišljanje in v njem okrcal ustvarjanje 
privida »nekakega nadaljnjega obstoja predvojnih strank«, zazrtih v prete-
klost. Zavzel se je za prenovitev SLS in predlagal oblikovanje idejno široke 
in moderne katoliške stranke, to naj bi – po njegovem mnenju – »močno 
odjeknilo tudi v matični Sloveniji«. Poleg tega je še predlagal »obnovo« 
socialistične in liberalne stranke, ki sodita k »političnemu pluralizmu« na 
Slovenskem, ter ugotovil, da bo v prihodnje v vsakem primeru del do-
mačega političnega spektra tudi komunistična stranka – že zaradi svoje 
»zgodovinske vloge«. Kot je zapisal, sodi k »okusnemu političnemu gulažu 
/…/ tudi rdeča paprika.«46

* * *
Če sklenemo: Kontinuiteto s predvojnimi političnimi elitami so po le-

tu 1945 predstavljali le še ohranjevalci političnih strank v emigraciji, ki 
so vneto obujali spomin na stare in spoštovane voditelje. Na Slovenskem 
je ime Korošca in drugih politikov povsem izgubilo politično težo in se 
preselilo v »zgodovino«, v čas »gnilega in preživelega kapitalističnega sis-
tema«, v dobo »buržoazije«.47 Predvojne elite so odtlej bile le še predmet 
proučevanja zgodovinarjev, čeprav se zdi, da so po letu 1990 znova pri-
dobile določeno težo. Nekateri predstavniki t. i. pomladnih strank so v 
njih bržkone videli svetlo tradicijo meščanske demokracije, ki lahko okrepi 
podobo novonastalih političnih organizacij. Predvojna SLS, petdeset let po 
začetku druge svetovne vojne na Slovenskem zgolj še spominska združba 
ohranjevalcev SLS-ovske tradicije, se je tako na II. kongresu Slovenskih 
krščanskih demokratov Lojzeta Peterleta aprila 1992 »združila« s SKD. Del 
nove slovenske politične elite torej vidi neprekinjen lok od političnega kon-
stituiranja slovenskega katoliškega političnega tabora v devetdesetih letih 
19. stoletja do danes. Po združitvenem kongresu SKD in Slovenske ljudske 
stranke leta 2000 je predvojna SLS »pristala« v današnji SLS, s čimer se je 

 46 Franc Jeza, Politični pluralizem in Slovenci, Neodvisna Slovenija, februar 1983, str. 44–48.
 47 Pregled zgodovine Zveze komunistov Jugoslavije, str. 234.
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v nazivnem smislu krog sklenil.48 Takratni predsednik SLS in okoljski mi-
nister Janez Podobnik je v pozdravnem nagovoru na proslavi ob odkritju 
doprsnega spomenika Antonu Korošcu pri Svetem Juriju ob Ščavnici 7. 
oktobra 2006 dejal, da je ponosen, ker je naslednik Antona Korošca.
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weChSel der PolItISChen elIten aUf SlowenISCheM 
boden naCh deM zweIten weltKrIeg 
zusammenfassung
Betrachten wir die Gruppen und Personen, die auf slowenischem Boden die effektive poli-
tische Macht innehatten, in einem längeren Bogen des kurzen 20. Jahrhunderts, so müssen 
wir feststellen, dass beide Weltkriege eine gewisse Zäsur darstellten. Sowohl nach dem 
Jahre 1918 als auch nach dem Jahre 1945 trat ein erkennbarer Wechsel der politischen 
Eliten ein. Die Ursachen hierfür basierten nach dem Untergang der Habsburger Monar-
chie auf national-politischen Gründen, nach dem Ende von Karađorđević‘ Jugoslawien 
hatten diese einen ausgeprägten ideologisch-politischen Charakter. Während – infolge der 
zahlreichen Vertretung der slowenisch-nationalen Eliten vor dem Jahre 1918 – in der Zwi-
schenkriegszeit die Rede von einer bestimmten Kontinuität der Eliten sein kann, wurde 
der Bogen nach dem Jahre 1945 größtenteils zerrissen. Am Ende des II. Weltkriegs verließ 
ein großer Teil der politischen Elite der Vorkriegszeit den slowenischen Boden. Von den 
drei traditionellen ideenpolitischen Lagern (dem katholischen, dem liberalen und dem 
marxistischen) blieb in der Heimat politisch organisiert nur ein Teil des marxistischen 
Lagers – die kommunistische Partei, welche auch die Macht übernahm. Dabei sei jedoch 
hervorzuheben, dass alle slowenischen politischen Parteien im Januar 1929 verboten wur-
den (die Kommunisten durften bereits zuvor nicht öffentlich tätig sein); diese wurden dann 
auch bis zum Ende des Bestehens des ersten Jugoslawiens nicht mehr erneuert. Offiziell 
waren diese daher in der selben Lage; tatsächlich kann aber nicht übersehen werden, dass 
die Politiker aus den Reihen der Liberalen und der verbotenen Slowenischen Volkspartei 
(SLS) auf anderen politischen Plattformen weiterhin tätig waren, die Macht in Anspruch 
nahmen und diese auch effektiv innehatten. In dem slowenischen politischen Raum do-
minierte am längsten die Slowenische Volkspartei (SLS), die am Vorabend des Ausbruchs 
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des Zweiten Weltkriegs tatsächlich zur Gänze alle Machthebel in dem jugoslawischen 
Slowenien bewältigte. Nach dem Jahre 1945 war diese auch weiterhin in der Emigration 
tätig und zwar als Mitglied des Christlich-demokratischen Bundes für Mitteleuropa in 
der Emigration. Ihr Leiter war der ehemalige Königsminister Miha Krek, der gleichzeitig 
auch der Vorsitzende des Nationalausschusses (Flüchtlingsregierung) war; dieser bestand 
aus allen drei politischen Lagern der Vorkriegszeit. Neben der Slowenischen Volkspartei 
(SLS) saßen darin auch die Liberalen sowie der Sozialist Celestin Jelenc. Zwei der nam-
haftesten slowenischen katholischen Politiker für die Zeiten des ersten jugoslawischen 
Staates, Anton Korošec und Fran Kulovec, waren nicht dabei, da sie bereits verstorben 
waren (der Erste seit Dezember 1940, der Zweite seit April 1941); des Weiteren waren 
auch die führenden Liberalen Albert Kramer und Ivan Pucelj nicht mehr am Leben (der 
Erste verstarb im Jahre 1943, der Zweite sofort nach dem Krieg). Unter der politischen 
Emigration generierten die erwähnten Namen eine Erinnerung an die goldenen alten 
Zeiten, da sie einen wahren Kult der verstorbenen politischen Führer hegten, in erster 
Linie von Anton Korošec.
Nur ein kleinerer Teil der politischen Elite der Vorkriegszeit blieb in der Heimat und 
schloss sich entweder der neuen Obrigkeit an (beispielsweise ein namhafterer Anhänger 
der Slowenischen Volkspartei (SLS), Franc Snoj, oder der ehemalige Ban der Drau-Ban-
schaft (Dravska banovina) aus den Reihen der Liberalen Drago Marušič), oder blieb passiv 
(beispielsweise Andrej Gosar). Das politische Erscheinungsbild Sloweniens nach dem Jahre 
1945 wurde somit monolithisch, die Versuche eines organisierten nichtkommunistischen 
Blocks brachten keine Früchte, da eine Mehrheit der namhafteren Persönlichkeiten des al-
ten Jugoslawiens aus dem politischen Leben verschwand. Zu Hause blieben nach der Fest-
stellung der OZNA, der Abteilung für Volksschutz, lediglich „Überreste von Parteien aus 
dem Bürgerstand“. Die gesamte Macht auf slowenischem Boden wurde – im Unterschied 
zu den anderen Teilen des restlichen Jugoslawiens – mühelos von der neuen Elite übernom-
men, lediglich symbolisch und temporär verstärkt durch die Vertreter der Vorkriegselite. 
Unter der neuen Elite waren noch einige etablierte Namen aus der Zeit vor dem Jahre 
1941, jedoch können diese allenfalls zu der kulturellen oder der intellektuellen Elite (Josip 
Vidmar, Oton Župančič) eingeordnet werden. Die Angehörigen der politischen Elite der 
Nachkriegszeit waren somit nicht mit ihrer »Vorgängerin« der Vorkriegszeit verbunden.
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Razvoj usnjarstva v Šoštanju

M i r a n  A p l i n c *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 675(497.4Šoštanj)''1788/1999''

Miran Aplinc: Razvoj usnjarstva v Šoštanju. Časopis za zgodovino in narodopisje, Ma-
ribor 79=44(2008), 3–4, str. 128–142
220-letnica usnjarstva v Šoštanju označuje nastanek usnjarskega obrata z ustanovno 
letnico 1788. Ustanovila ga je družina Vošnjak, katere usnjarska tradicija sega vse tja 
do 16. stoletja v Slovenj Gradec. Za usnjarskim jusom so kasneje posamezniki odšli v 
trg Vitanje in nato leta 1750 v trg Šoštanj. Od leta 1788 sta bili v trgu kar dve usnjariji v 
rokah Vošnjakov, ki sta se skozi 19. stoletje ob ugodnih posledicah obrtne svobode obe 
razvili na tovarniški nivo. Po združitvi je postala K. K. Priv. LEDERVERKE FRANZ 
WOSCHNAGG & SÖHNE ena največjih tovarn dvojne monarhije in kasnejše med-
vojne Jugoslavije. Po drugi svetovni vojni so Jugoslovanske oblasti tovarno zaplenile 
in nacionalizirale, kasneje pa je tovarna zaradi neugodne gospodarske konjunkture 
počasi propadala. Leta 1999, po 211 letih obsoja, je propadla. Razvoj iz malega usnjar-
skega obrata v industrijo je na različne načine vplival na Šoštanj in okolico, predvsem 
pa je prinesel razvoj in svojevrsten pečat mesta s tradicijo z vonjem po usnju.

1.01 Original Scientific Article 
UDC 675(497.4Šoštanj)''1788/1999''

Miran Aplinc: The Leather Industry Development in Šoštanj. Review for History and 
Ethno graphy, Maribor 79=44(2008), 3–4, pp. 128–142
The 220th anniversary of the leather industry in Šoštanj marks the beginnings of the 
leather workshop in 1788. The workshop was established by the Vošnjak family, whose 
leather tradition goes back in the 16th century in Slovenj Gradec. After the leather law 
many individuals left for the market town Vitanje and then in 1750 for the market town 
Šotanj. Since 1788 two leather workshops in the market town Šoštanj were owned by 
the Vošnjak family and because of the positive outcome of the trade freedom they de-
veloped through the 19th century to the factory level. After the merger the factory was 
named K.K. Priv. LEDERVERKE FRANZ WOSCHNAGG & SÖHNE and it became 

 * Miran Aplinc, profesor, Skorno pri Šoštanju 3, SI – 3325 Šoštanj, miran.aplinc@guest.
arnes.si



Miran Aplinc, Razvoj usnjarstva v Šoštanju 129

one of the biggest factories in the double monarchy and the later wartime Yugoslavia. 
After the Second World War the Yugoslav authorities confiscated and nationalised 
the factory and after that the unfavourable economic conjuncture resulted in its slow 
decaying until it went bankrupt in 1999 after 211 years in business. The development 
from a small leather workshop to an industry influenced Šoštanj and its surroundings 
in many different ways, but above all it brought development and set a unique seal of 
a town with its scent-of-leather tradition.

vonj usnja in Šoštanj

Usnjarstvo je bilo na Slovenskem vedno močno razširjeno in je predstav-
ljalo pomembno gospodarsko panogo, sprva v obrtniški obliki, kasneje pa 
so mnoge obrti prerasle v industrijska podjetja.1 O potencialu in pomenu 
tovrstne dejavnosti sredi 19. stoletja priča tudi članek v Novicah iz leta 
1851: »Usnjarsko rokodelstvo je eno nar imenitnejših obertnijstev našiga 
cesarstva. Ako štejemo v vsih deželah skupej 35 milionov ljudi in po občni 
razmeri rajtamo, da vsak človek za obuvalo 5 gold. na leto potrebuje, verže 
to na leto 175 milijonov goldinarjev; v strojenju se mora tudi kakih 100 mi-
lionov gold. usnja znajti, in siroviga blaga nar manj za kakih 75 milijonov 
gold. pripravljeniga biti, ker strojenje med vsimi rokodelstvi nar več časa 
potrebuje. Tedaj leži v usnjarskih fabrikah trojna glavnica (kapital) namreč: 
za izdelano, napol izdelani in za sirovo blago. /…/ To nam očitno kaže ime-
nitnost tega domačiga rokodelstva, ki bi se še veliko bolj povzdignilo, ko bi 
zamogli našiga usnja veliko v vunanje dežele spečati, kar dosihmal clo ne 
gre.«2 

V primerjavi z drugimi obrtmi je bilo usnjarstvo ugledna, stabilna obrt, 
saj je moral biti mojster gospodarsko trden in zmožen financirati velike 
količine surovin v dolgotrajnem postopku predelave. Do takih finančno 
trdnih mojstrov je bila tudi oblast velikokrat prizanesljiva, saj je v njih 
imela zanesljiv denarni vir, ko drugi tega niso bili več sposobni.3 Čeprav je 
bil usnjarski mojster ugledna in upoštevana oseba, je bil velikokrat deležen 
naziva strojar, kar pomeni za usnjarja žaljivko, podobno kot za glasbenika 
naziv godec.4 Usnjarstvo vsekakor ni bila obrt, ki bi ji bilo okolje naklonje-
no. Smrad in onesnažene vode so delavnice tovrstnih obrtnikov pregnale 
na obrobje mest, pogosto na kraj, kjer je reka ali potok zapuščal mestno 
ozemlje. Delovanju takšnih delavnic so pogosto nasprotovali sosedje me-

 1 Jože Šorn, Začetki industrije na Slovenskem, Maribor 1984, 95, 133 in 256.
 2 Novice, 7. maj 1851 (IX/19), Od usnjarskih fabrik našiga cesarstva.
 3 Šorn 1984, 95, 133 in 256.
 4 Povzeto po Wolf – Strahser, Modesta, Spomini na dom: spomini na otroštvo Huga Wolfa, 

Slovenj Gradec 1994.
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jaši in tudi občinski uradi.5 Sami usnjarji so seveda zagovarjali svojo obrt 
kot neškodljivo, vendar so nosovi sosedov in mimoidočih pričali drugače. 

Trg Šoštanj je imel v drugi polovici 18. stoletja dva obrtnika, ki sta bila 
člana celjskega usnjarskega ceha.6 Po seznamu tržanov iz leta 1788 je imel 
Šoštanj mesarja, lončarja, štiri gostilničarje, pet krojačev, klobučarja, no-
gavičarja, barvarja, zidarja, mizarja, kolarja, kovača, sedlarja, dva rudarja, 
pet trgovcev, ranocelnika, mežnarja, šest oseb brez poklica, eno osebo brez 
označbe, krznarja, štiri čevljarje in dva usnjarja. Vemo, da sta bila usnjarja 
Josip Woschnak in Josip Toter.7 Korenine družine Vošnjak segajo vse tja do 
16. stoletja v Slovenj Gradec, od tam so kasneje nasledniki za usnjarskim 
jusom odšli v Vitanje, sredi 18. stoletja pa v Šoštanj.8

Od 1750 usnjarji pri Bošnjaku

Usnjar Anton Woschnak iz Vitanja je imel sina Josipa, ki se je leta 1750 
naselil v trgu Šoštanj, kjer je kupil posestvo in ustanovil usnjarsko delavni-
co. Usnjaril je v hiši št. 27, ki je od takrat nosila domače ime Pri Bošnjaku – 
Pri Vošnjaku. Josipu Woschnaku se je v drugem zakonu z Marijo Klejovšek 
rodilo pet otrok. Po bratih Mihaelu in Ivanu se je družina delila v dve veji. 
Pri Bošnjaku je domačo usnjarsko obrt leta 1807 prevzel Ivan, Mihaelu pa 
je že leta 1788 ostareli oče kupil usnjarsko delavnico.9 

Od 1788 usnjarji tudi pri Mihelnu 

Starejši sin Mihael je bil kot vsi mladi zelo ambiciozen in se je želel osa-
mosvojiti. V Šoštanju pri mostu je bila hiša z usnjarsko delavnico Josipa 
Toterja, ki jo je po očetovi smrti 18. septembra 1787 podedoval njegov sin 
Jernej Toter. Že polnoleten ni nameraval opravljati usnjarske obrti. Zato 
je domačijo prodal skupaj z usnjarskim jusom, delavnico s pripadajočim 
inventarjem, hišo z vrtom in gozdom. Posest je za 160 goldinarjev kupil 
Josip Woschnagg za svojega sina Mihaela.10 Mihael se je leta 1788 preselil 
v hišo pri mostu čez reko Pako in pričel usnjariti.11 S tem je bil položen 

 5 Aleksander Žižek, Rokodelci mojega mesta, Celje 2000, str. 119–124.
 6 ZAC, Fond družine Woschnagg, fasc. 1, Račun cehovske skladnice 1838–1840. ZAC, ZOL 

sign. 51. USNJ, Knjiga usnjarskega ceha 1796–1891.
 7 Hribernik 1998, 205, 172 in 187.
 8 Miran Aplinc, Vošnjaki industrialci iz Šoštanja, Šoštanj 2005.
 9 Prav tam.
 10 ZAC, Fond družine Woschnagg, fasc. 1. Kupno pismo.
 11 Kamniti portal v hiši z letnicama 1754 in 1842.
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temeljni kamen podjetja z dolgoletno tradicijo, ki je iz majhnega usnjarske-
ga obrata dobro stoletje kasneje preraslo v evropsko znano tovarno usnja 
z ustanovno letnico 1788. Staro domače ime hiše pri Toterju se je kasneje 
umaknilo novemu, ki je nastalo po krstnih imenih Mihaela I. in nasledni-
ka sina Mihaela II. Od takrat so hiši rekli Pri Mihelnu.12

dve veji družine in dve usnjarni

Konec 18. stoletja sta bili v rokah družine Vošnjak kar dve usnjarni, to 
pa kaže na podjetnost posameznikov tega časa in gotovo tudi naslednikov. 
Vzpon Vošnjakov od malih in sprva nepomembnih cehovsko organizira-
nih usnjarjev v majhnem trgu Šoštanj, ki je leta 1786 štel le 339 prebivalcev, 
do uglednih tovarnarjev, je v resnici veličasten. Majhen usnjarski obrat Pri 
Mihelnu z ustanovno letnico 1788 so nasledniki skozi 19. stoletje razvili v 
usnjarsko veleindustrijo. To je uspelo tudi sorodnikom Pri Bošnjaku, tudi 
njim je konec 19. stoletja uspelo povzdigniti svojo obrt na industrijski nivo. 
Šoštanj je tako imel na prelomu stoletja pravo posebnost – kar dve tovarni 
usnja, ki sta bili v lasti dveh vej družine Vošnjak. Tudi drugi posamezniki 
iz obeh vej družine so sledili usnjarski tradiciji in podjetniški žilici. Poro-
čali so se v znane usnjarske družine na Vitanje, v Velikovec in ustanovili 
tovarno za predelavo celuloze v Gradcu, tovarno vžigalic, tovarno perila, 
tovarno ogljikove kisline v Rušah in se ukvarjali s trgovino. Na tem mestu 
moramo poudariti, da iz Mihelnove veje družine izhajata brata dr. Josip 
Vošnjak in inž. Mihael Vošnjak.13 Dr. Josip Vošnjak je bil zdravnik, na-
rodni buditelj, ustanovitelj hranilnic po Slovenskem, deželni in državni 
poslanec; inž. Mihael Vošnjak pa je bil železniški strokovnjak, zaslužen za 
postavitev trase železniške proge Celje–Dravograd, ustanovitelj hranilni-
štva na Slovenskem, deželni in državni poslanec. 

K. K. privat. BLaNKLeder – FaBriK FraNz wOsCHNaGG

Dr. Josip Vošnjak je v Spominih med drugim opisal vrvež na šoštanj-
skem sejmu, ki je bil znan daleč naokrog. Še leta 1870 je bil sejem na trgu 
na obeh straneh ceste, vse polno je bilo najrazličnejšega blaga, ki so ga pro-
dajalci glasno hvalili, da bi privabili kupce. Med njimi so bili tudi usnjarji, 
ki so kazali svoje dobro strojene kože. Ko se je po dolgem izbiranju kmet 
odločil za par podplatov, se je usnjar napenjal z vso silo, medtem ko je z 

 12 Aplinc 2005.
 13 Prav tam. Glej rodovnik družine Woschnagg.
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zakrivljenim nožem rezal od celega kosa usnja. Tako je dokazoval trdnost 
in kakovost svojega blaga. Vendar je Vošnjak na svojih obiskih domačega 
Šoštanja opazil razliko. Medtem ko je na sejmu leta 1850 imelo svoje štante 
še 10 do 12 usnjarjev, je dobrih petdeset let kasneje videl le še dva, ki tudi 
nista veliko prodala, medtem ko se je povečalo število čevljarjev z nare-
jenim blagom.14 Ta droben zaznamek zaznavanja sprememb v domačem 
Šoštanju odseva spremembe, ki so v drugi polovici 19. stoletja zajele obrt 
na Slovenskem. Pod pritiskom razvijajoče se industrializacije se je obrt 
morala prestrukturirati, če ni želela propasti. Z novim obrtnim zakonom 
iz leta 1859 so bila cehovska združenja dokončno ukinjena, dovoljena je 
bila svobodna obrtna dejavnost. Za spodbujanje hitrejšega gospodarskega 
razvoja in zastopanja obrti ter industrije v deželnih zborih pa so bile leta 
1851 ustanovljene trgovske in obrtne zbornice.15

Prav v času uvajanja obrtne svobode je očetovo usnjarno v Šoštanju 
prevzel brat Josipa in Mihaela, Franz Xaver Woschnagg. Usnjarna je bila 
še vedno takšna kot pred leti, a z manj jam za namakanje kož in delavnic 
za obdelavo usnja, zato jo je želel razširiti.16 Usnjar je moral biti varčen in 
potrpežljiv, če je želel na koncu mesece trajajočega postopka predelave kož 
v usnje to tudi prodati, nahraniti družino, pokriti stroške, pri čemer je 
del zaslužka znova šel v nakup in predelavo kož. Velika investicija v zah-
teven tehnološki postopek je narekovala Franzu Xaverju previdnost. Prav 
postopnost širjenja in dograjevanja novih stavb je s tem postala razvojna 
stalnica in odraz funkcionalnosti tovarniške arhitekture, sooblikovane kot 
del trga Šoštanj.17 Franz Xaver je zaradi zahtev trga proizvodnjo razširil in 
preusmeril v izdelavo novih izdelkov. Likanec je postal eden od paradnih 
izdelkov šoštanjske usnjarne, ki je postala znana po izredni kakovosti in 
zaščitnem znaku konjske glave. Usnje, ločeno glede na kakovost, z znaki 
prima, sekunda in terca, so predelovali iz govejih kož in prodajali vojski 
avstro-ogrske monarhije.18

Franz Xaver je v proizvodnjo uvajal tudi najnovejše izume znanosti in 
tehnike, sledil spremembam na trgu in leta 1880 ponovno širil podjetje. V 
proizvodnjo je uvedel nove stroje, v tovarno speljal dotok vode iz bližnje 
reke Pake in dogradil nove objekte. Usnjarna se je iz majhnega obrata, 
kakršnih je bilo na Slovenskem veliko, razvila v pravo tovarno. Od leta 

 14 Josip Vošnjak, Spomini, Ljubljana 1982.
 15 Šorn 1984.
 16 ZAC, Fond družine Woschnagg, fasc. 1, krstni list Franza Woschnagga; Zemljiško knjiž-

ne zadeve 1859, Dediči po očetu Michaelu Woschnagg 4. 10. 1879/2351; Zadolžnica 1870; 
Kronika družine Woschnagg.

 17 Miran Aplinc, Usnjarska industrijska kulturna dediščina in študija izvedljivosti projekta 
Muzeja usnjarstva Slovenije v Šoštanju, Šoštanj 2007.

 18 Proizvajali so kakovostno usnje likanec za navadno konjsko vprego in fini likanec za 
luksuzno opremo.
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1888, ko je bil Franz Xaver Woschnagg odlikovan za uspešno vodenje in 
razvoj, je tovarna imela naziv K. K. Privat. BLANKLEDER – FABRIK FRANZ 
WOSCHNAGG.19 S sinovoma Hansom in Franzem je uspel povečati tovarno 
v industrijo usnja, ki je postala ena največjih tovarn avstro-ogrske monar-
hije. Posebno Hans Woschnagg je bil, to so mu priznavali tudi nasprotniki, 
v svoji stroki zelo uspešen. Leta 1893 sta brata postala solastnika in usta-
novila javno trgovsko družbo z novim imenom K. K Priv. LEDERVERKE 
FRANZ WOSCHNAGG & SÖHNE, ki je pod tem imenom delovala do leta 
1919.20 

V tovarni so že leta 1895 dozidali novo proizvodno linijo za fino usnje 
za sedla, torbice, pohištvo in pasove v različnih barvah ter zaposlovali 100 
delavcev. Skupna količina surovin, ki so jih obdelovali v tovarni, je bila 
18.000 kož, od tega je bilo 15.000 kosov za sijajno usnje, drugih 3.000 pa 
za novouvedeno proizvodnjo. Svoje izdelke so uspešno prodajali v Avstrijo, 
Nemčijo, Francijo, Italijo, Rusijo, Egipt, Turčijo in na Ogrsko. O pomenu 
in velikosti usnjarne v Šoštanju morda najbolje priča uvrstitev v posebno 
knjigo Die Gross-Industrie Oesterreichs, ki je izšla leta 1898 ob 50-letnici 
vladanja cesarja Franca Jožefa I., ki je sovpadala tudi s 110-letnico obstoja 
Woschnaggove usnjarne.21 

Za pogon strojev so vgradili parno turbino s 35 HP, dva parna kotla 
moči 50 HP, električni dinamo za razsvetljavo in vpeljali parno ogrevanje. 
Kasneje so za pogon uporabljali velike elektromotorje, ki so prek transmisij 
gnali posamezne stroje v proizvodnji. Do teh velikih sprememb je prišlo 
že v zadnjem desetletju 19. stoletja. Pri novih posodobitvah na začetku 20. 
stoletja pa so imeli težave z zagotavljanjem zadostne količine električne 
energije in s posledicami velikega požara v tovarni leta 1906. Leta 1915 
so znotraj tovarne zgradili večjo termoelektrarno na parni pogon (znane 
firme Babkop) moči 368 kW in načrtovali malo hidroelektrarno na Paki 
v Penku.22

Pomembna podrobnost razvijajoče se industrije usnja v Šoštanju ob 
prehodu v 20. stoletje sta bili kar dve tovarni usnja. Lastnik prve usnjarne, 
Franz Xaver Woschnagg, je svoje podjetje razvil v industrijo in žel velike 
uspehe. Sorodnik, bratranec Ivan Vošnjak, lastnik druge usnjarne, je prav 
tako skušal držati korak s časom, vendar manj uspešno.23 Ivan Vošnjak je 
leta 1902 postavil novo tovarno, imenovano Agrarija, v njenem sklopu je 

 19 Die Gross-Industrie Oesterreichs, 1898, Wien, Band 3, Verlag von Leopold Weiss, 380–381.
 20 ZAC, Okrožno sodišče Celje, Trgovski registri, Registracija družb I/147, Registracije A 

I/132.
 21 Die Gross-Industrie Oesterreichs, 1898, Wien, Band 3, Verlag von Leopold Weiss, 380–381.
 22 Arhiv Krajevne skupnosti Šoštanj. Načrtovali so moč 500 kW, kanal s padcem 1 m in 

pretokom 3 m3/s.
 23 ZAC, Okrožno sodišče Celje, fasc. 2, VR 1908–1911, Vpisna knjiga 897/8 (pod črko V). 
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delovala tudi tovarna kleja, in elektrarno na reki Paki. Elektrarna je bi-
la velik dosežek takratne tehnologije s kombinirano uporabo vodnega in 
parnega pogona. Ta prva elektrarna je delovala petindvajset let. Električni 
vod so napeljali ob Paki do tovarne in nekaterih hiš v Šoštanju, ki je na 
silvestrovo leta 1902 dobil prvo električno razsvetljavo.24 Velika investicija, 
sama elektrarna, je imela nižji finančni učinek od pričakovanega, pa tudi 
slaba konjunktura zaradi gospodarske krize je povzročila stečaj njegovega 
podjetja in posledično likvidnostne težave tudi v šoštanjski hranilnici in 
posojilnici.25 Na dražbi prodano podjetje Ivana Vošnjaka je kupila banka 
Agrarija, nato pa je sorodnik in tovarnar Franz Xaver Woschnagg prevzel 
tovarno s kombinirano elektrarno in vsemi delavci. S tem prevzemom je 
prišlo do simboličnega združenja dveh tovarn usnja v Šoštanju, ki sta ju 110 
let upravljali dve veji družine Vošnjak. Združitev tovarn pa obeh družin 
ni združevala, ampak ju je, ob nasprotovanjih med slovensko in nemško 
narodno stranjo, še bolj ločila.26 

Tovarno je po smrti brata Hansa (1911) in očeta Franza Xaverja (1910) 
prevzel mlajši sin Franz.27 27. oktobra 1914 je prijavil obrat za izdelovanje 
usnja na tovarniški način s sedežem v Šoštanju in bil vpisan v register za 
rokodelske obrti v Šoštanju pod tekočo številko 1 ter hkrati postal član 
Zveze industrijcev v Ljubljani.28 

Z razvojem industrializacije na Slovenskem je postopoma prišlo do pro-
pada skoraj vse proizvodne obrti, ostala je le storitvena rokodelska obrt. 
Čevljarska industrija, na primer Pollak na Vrhniki, Peter Kozina v Tržiču, 
in usnjarne, kot je bila Woschnaggova, so zadušile usnjarsko in čevljar-
sko obrt.29 Na Celjskem je bilo v prejšnjih obdobjih ustanovljenih sedem 
večjih usnjarskih podjetij, med njimi Zabukovškova, Laznikova (Lassni-
gova) in Herzmannova usnjarna, ki pa so bile izbrisane iz trgovskega re-
gistra do leta 1904.30 V obdobju med obema vojnama je k temu procesu 
prispeval tudi razvoj veleindustrije Bata.31 V tem obdobju je zaradi krize 
v srednjeevropski usnjarski industriji prišlo do propada 160 usnjarjev in 

 24 Anton Seher, Zgodovina premogovnika Velenje, 1. del, Velenje 1995, 372. Načrti za elek-
trični vod so v arhivu Krajevne skupnosti Šoštanj.

 25 Aleksander Videčnik, Denarništvo v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini, Velenje 1989, 
33–38.

 26 Aplinc 2005.
 27 V zakonu Franza Woschnagga in Marianne r. Melzer, se je leta 1903 rodil sin Herbert, 

leta 1906 pa še Walter.
 28 ZAC, Fond družine Woschnagg, fasc. 2.
 29 Franc Kresal, Struktura slovenskega gospodarstva od 1852–1914, v: ČZN, Maribor 2002, 

118.
 30 ZAC, Okrožno sodišče Celje, Trgovski in zadružni registri, Registracije posameznih firm 

II/77.
 31 Aplinc 2005, 136.
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industrialcev samo v avstro-ogrski monarhiji.32 Na Celjskem sta se kot in-
dustrijsko podjetje obdržali le Laurichovo podjetje v Slovenskih Konjicah 
in Woschnaggovo podjetje v Šoštanju. Že v 19. stoletju je bila tovarna Franz 
Woschnagg & Söhne v slovenjegraškem okraju eno največjih industrijskih 
podjetij – za premogovnikom v Šaleški dolini in Erberjevo železarno na 
Muti. Usnjarna je bila vodilna na Balkanu in največja tovrstna tovarna v 
avstro-ogrski monarhiji. Večino usnja je prodala državi oziroma vojski, del 
svojih izdelkov pa so tudi izvozili.33 

tOvarNa FraNC wOsCHNaGG & siNOvi, d. d., ŠOŠtaNj

V obdobju prve svetovne vojne je tovarna delovala vojnim razmeram 
primerno. Vojna je zahtevala ljudi, kmalu, predvsem na vasi, pa tudi dajat-
ve v živilih in živini, ki so jo v Šoštanju zbirali v tovarni usnja.34 Zaradi 
pomanjkanja delovne sile so si v tovarni pomagali z zaposlovanjem vojnih 
ujetnikov, ki so jih deloma namestili v šoštanjski graščini.35 

Prva svetovna vojna in dogodki po njej so vsekakor vplivali na politični 
in gospodarski položaj Woschnaggov in njihove tovarne. Ob koncu vojne 
je nastal velik preobrat, s tem ko je nemški, tržaški, dunajski, graški, če-
ški in madžarski kapital postal kapital tujega izvora. Srbski zakon iz leta 
1915/16 je predvidel sekvester premoženja državljanov, ki so bili v vojni s 
Srbijo.36 Leta 1919 je uredba jugoslovanskega ministrstva za trgovino in 
industrijo veljala na ozemlju Kraljevine SHS. Usode tujega kapitala ni ome-
jevala nobena odredba, drugače pa je bilo s premoženjem tako imenovanih 
sovražnih držav, zanje je veljala uredba o popisu, sekvestru in likvidaciji 
premoženja. Vendar oblasti odredb niso izvajale dosledno in so dopuščale 
drugačne rešitve. Zaradi tako imenovane navidezne nacionalizacije se v 
resnici ni zgodilo nič usodnega.37 Woschnaggi so sprejeli jugoslovansko 
državljanstvo in januarja 1924 ustanovili delniško družbo z imenom TO-
VARNA USNJA FRANC WOSCHNAGG & SINOVI, d. d., v Šoštanju.38 Novona-
stala delniška družba je kot naslednica prevzela tovarniško podjetje Franz 

 32 Viktor Kojc, 185 let tovarne usnja 1788–1973, Velenje 1973.
 33 Aplinc 2005.
 34 ZAC, Občina Šoštanj, AŠ 2, m. 2, Občina Šoštanj 1918, Dekret Okrajnega glavarstva 

Slovenj Gradec, 14. november 1918. 
 35 ZAC, Občina Šoštanj, AŠ 2, m. 2, Občina Šoštanj 1917.
 36 Jože Prinčič, Povojne nacionalizacije v Sloveniji (1945–1963), Novo mesto 1994, 12; Franc 

Kresal, Avstrijski kapital v industriji stare Jugoslavije, v: Prispevki za novejšo zgodovino, 
Ljubljana 1987, 33–38.

 37 Prinčič 1994, 12.
 38 ZAC, Okrožno sodišče Celje, Trgovski registri, Registracija B II/33; ZAC, Fond družine 

Woschnagg (1781–1940), fasc. 2, sign. 8.
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Woschnagg & Söhne s prijavo za izdelovanje usnja in usnjenih izdelkov, za 
izdelavo strojil, trgovanje, širitev lastne proizvodnje in trgovine. Upravni 
svetniki so bili: Marianna Woschnagg, Franc Woschnagg in Avgust We-
sten, industrialec iz Celja, in prokuristi: Franc Goričar, Adolf Mravlag, 
Karl Trimmel in Meinhard Wrentschur. Delniška glavnica je znašala 
osem milijonov dinarjev, glavna delničarja pa sta bila zakonca Marianna 
in Franz Woschnagg.39 Nekaj mesecev kasneje je bil za funkcijo upravnega 
svetnika določen sin Herbert Woschnagg, leta 1929 pa tudi mlajši Walter.40 
Med obema vojnama je imel vodilno vlogo v tovarni Herbert Woschnagg.41

Položaj tovarne se je po vojni spremenil. Ekološko stanje v tovarni usnja 
ni bilo nikoli zadovoljivo rešeno, drugače je bilo s politično in narodnostno 
usmeritvijo, ki z leti ni bila več tako pomembna, a kot posledica opazna v 
odnosih z oblastmi in prebivalstvom.42 Položaj tovarne se je spremenil tudi 
na gospodarskem področju. Potrebe po likancu so bile v takratni Jugosla-
viji premajhne, da bi mogle zaposlovati tako veliko podjetje, saj je postajala 
uporaba konj v modernih armadah vse manjša. Črni likanec (blank leder), 
usnje za izdelavo konjske opreme, je bil dolga leta paradni konj šoštanjske 
usnjarne. Že pred prvo svetovno vojno so dosegali visoko kakovost pred-
vsem zaradi izbire kakovostnih surovih kož in izbire ustreznih strojil, v 
veliki meri pa zaradi posebnega vročega postopka maščenja. Suhe ustro-
jene kože so po tem postopku obesili za določen čas v bazene, napolnjene 
z mešanico maščob, staljenih pri 60 ° Celzija. Delovni pogoji so bili zaradi 
hude vročine izjemno težki in le redki delavci so lahko zdržali, čeprav so 
za to delo prejemali dvojno mezdo. Tovarni je sprva največji zaslužek pri-
našal prav likanec, z razvojem avtomobilizma pa so se potrebe po likancu 
zmanjševale in prodaja se je zmanjšala. Proizvodnja črnega likanca je bila 
ohranjena še po drugi svetovni vojni, vendar v veliko manjšem obsegu. 
Črni likanec je izgubil prvenstvo.43

Spremembe na trgu so narekovale uvedbo drugih vrst vegetabilnega 
usnja, boksa. Specializirali so se za izdelavo podplatnega usnja in kmalu 
zasloveli kot vrhunski proizvajalci. Nepropustnost usnja so dosegli z im-
pregnacijo z vročim tekočim lojem, ki so ga segreli na 80 ° Celzija. Takšno 
podplatno usnje je bilo, po besedah uporabnikov, izjemno trpežno.44

Zaradi vplivov svetovne gospodarske krize se je usnjarna v Šoštanju 
znašla v resnih težavah in nekaj časa so lastniki celo razmišljali o prodaji 
tovarne. Že v letih 1929 in 1930 se je Herbert Woschnagg pogajal o more-

 39 ZAC, Tovarna usnja Šoštanj, fasc. 57, sign. 7, TUŠ 1924, Statut podjetja.
 40 Prav tam.
 41 Aplinc 2005, 119.
 42 Aplinc 2005, 135–146.
 43 Anton Arzenšek, Arhiv, fasc. 1, 14. 
 44 Razgovor avtorja s Francem Kovačem (podatke hrani avtor), zapis hrani avtor. 
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bitni prodaji usnja tovarni Bata na Češko, vendar takrat do takšnega do-
govora ni prišlo. Ko pa je industrialec Tomaš Bata postavil veliko tovarno 
čevljev v Jugoslaviji, so Woschnaggi leta 1931 znova navezali stike. Name-
ravali so skleniti stalen dogovor o prodaji usnja Bati ali morda celo prodati 
tovarno v Šoštanju. Vendar do prodaje podjetja ni prišlo, poslovni pogo-
vori pa so bili uspešni, saj so od leta 1931 prešli na kooperacijo z Bato.45 

Prav dolgoročno sodelovanje z Bato in pojemanje gospodarske krize so 
bili razlogi, da se je stanje v tovarni usnja normaliziralo in celo izboljšalo. 
V naslednjih letih se je stanje po hudi krizi v podjetju izboljšalo,46 k temu 
pa je prispevala tudi ugodna gospodarska rast v svetu in uvedba novih 
tehnoloških postopkov. V tovarni so leta 1936 uvedli tehnološko zelo zah-
tevno kemično strojenje, t. i. kromov postopek, in pričeli izdelovati goveji 
boks, telečji boks, velur, napa, juhtna (dool boks) in nubuk. Zaradi potreb 
so osnovali kemijski laboratorij, v katerem so sami mešali anilinske bar-
ve. Strojila so zaradi visokih cen na trgu ekstraktov izdelovali iz hrastove 
lesovine.47 Tovarna je bila organizacijsko deljena na: ekstrakcijo, kemijski 
laboratorij, oddelek za izdelavo podplatov, vzdrževalne obrate, kromov 
oddelek, oddelek za likanec, skladišče surovih kož in lužarno, strojarno 
vegetabil, prostovoljno gasilsko društvo, mezdno pisarno in skladišče.48

Leta 1938 je tovarna usnja v Šoštanju praznovala že 150 let obstoja.49 V 
ta namen so tovarno okrasili, pripravili slavnostno prireditev in kosilo za 
delavce.50 Delnice TOVARNE USNJA FRANC WOSCHNAGG & SINOVI, d. d., 
v Šoštanju so bile razdeljene med člane Woschnaggove družine, ki so bili 
povezani tudi s kapitalom industrialcev v Celju Avgusta in Adolfa We-
sten ter trgovca Daniela Rakuscha. V njihovi lasti je bil tudi paket delnic 
Fabrike obuče i gume Boston v Beogradu. Glavnica podjetja je znašala 12 
milijonov dinarjev, vrednost obratnega kapitala pa 20 milijonov dinarjev.51 

Surovine je podjetje kupovalo v Jugoslaviji, Južni Ameriki, Indiji in Av-
straliji in letno porabilo 100.000 kosov govejih kož, 30.000 kosov telečjih 
kož in približno toliko kipsov. Letno so izdelali 12.000 kosov blank usnja, 

 45 ZAC, Fond družine Woschnagg, fasc. 2.
 46 ZAC, TUŠ, AŠ 57, sign. 9, Kalkulacije 1930–1934.
 47 ZAC, Tovarna usnja Šoštanj, fasc. 2, sign. 11, Zapisnik konference predstavnikov usnjar-

ske in taninske industrije Jugoslavije leta 1932 v Beogradu; Zvone Čebul, arhiv, Tovorni 
list z dopisom, 18. marec 1938.

 48 Aplinc 2005, 139.
 49 Spominski zbornik Slovenije.
 50 Aplinc 2005, 139.
 51 ZAC, Tovarna usnja Šoštanj, fasc. 1, sign. 18. Leta 1937 so beležili promet v višini 67,2 

milijona dinarjev, naslednjega leta je upadel na 55,8 milijona dinarjev, leta 1939 je znašal 
53,5 milijona dinarjev, leta 1940 pa je porasel na 46,3 milijona dinarjev. Tega leta je bil 8,3 
milijona dinarjev finančnega dobička zabeležen kot odhodek v korist delničarjev, članov 
družine.
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42.500 kosov podplatnega usnja, 66.000 kosov gornjega usnja in 8.500 ko-
sov drugega usnja. Tovarna je z usnjem grosistično oskrbovala trgovce in 
obrtne predelovalce, usnjarska industrijska podjetja in vojaško industrijo 
ter izvažala v Nemčijo, Anglijo, Španijo, ČSR, Švedsko, Egipt, Avstrijo.52  

Na druge kontinente je izvozila 44 %, v Evropi pa je prodala 56 % proiz-
vodnje usnja.53 

LederwerKe FraNz wOsCHNaGG & sÖHNe a. G., 
sCHÖNsteiN

Po okupaciji so nemške oblasti tovarno vključile v svoj gospodarski sis-
tem in jo izkoriščale za potrebe vojske. Deželna gospodarska uprava jo je 
proglasila za podjetje, pomembno za obrambno gospodarstvo (Wehrwirt-
schaftsbetrieb), tako da je spadala v pristojnost Landeswirtschaftsamt 
Salzburg für den Wehrwirtschaftsbezirk XVIII. Stanje v podjetju je ostalo 
tudi v vojnih razmerah stabilno, zmanjšala sta se le število zaposlenih in 
obseg proizvodnje. Med vojno je bil s 60 % vermaht največji odjemalec 
usnja, 40 % so odkupili civilisti. Podjetje je bilo vpisano v register kot ak-
cijska družba z imenom LEDERWERKE FRANZ WOSCHNAGG & SÖHNE A. 
G., SCHÖNSTEIN s sedežem v Šoštanju na Adolf Hitler Platz številka 1.54 
Tovarna usnja je delovala kot delniška družba, v kateri je imela mati Mari-
anna Woschnagg 51 %, Herbert 24,2 % in Walter 24,2 % delež.55 Prokuristi 
v podjetju so bili Karl Trimmel, Meinhard Wrentschur in dr. Volfgang 
Kliment.56 Zaradi sodelovanja Woschnaggov s partizani in prebega na 
osvobojeno ozemlje je nemški okupator pozimi leta 1944 zaplenil tovarno 
in drugo imetje. Zaplembo je izvedel deželni svetnik Dorfmeister.57 

V prvih mesecih vojne je tovarna obratovala z omejenimi zmogljivostmi, 
vendar je bila proizvodnja ohranjena.58 Med okupacijo je namreč nemški 
državni urad Reichsstelle für Lederwirtschaft iz Berlina usnjarnam pred-
pisoval izbor in količine posameznih vrst usnja, ki ga morajo proizvajati, 
ter vrsto in količino za to potrebnih kož. Predpis je veljal za uvožene kože. 
Šoštanju je bilo leta 1941 podeljenih 139.000 tako imenovanih osnovnih 

 52 ZAC, Tovarna usnja Šoštanj, fasc. 1, mapa 1938. ARS, TOI, št. 309, Popisna pola podjetja 
Tovarna usnja Franc Woschnagg in sinovi, d. d., v Šoštanju.

 53 Milan Ževart, Narodnoosvobodilni boj v Šaleški dolini, Ljubljana 1977, 20–21; Splošni 
podatki tovarne Woschnagg v Šoštanju.

 54 Arzenšek, Arhiv, fasc. 1, 17, Poročilo o zmogljivostih tovarne.
 55 Aplinc 2005.
 56 ZAC, Tovarna usnja Šoštanj, fasc. 2, sign. 8.
 57 ZAC, OLO Šoštanj, AŠ 68, GZ I/W 111/1944.
 58 Arhiv krajevne skupnosti Šoštanj, fasc. R 675.4, DK 675.5, Grosser Betriebsfragebogen; 

Arzenšek, Arhiv, fasc. 1, 15. Spisek delovnih strojev v dokumentu Lederwerke F.W.&S.
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številk mesečno, ena osnovna številka je veljala za 10 kilogramov sveže 
teže.59 To je glede na preračun predstavljalo le 30 % kapacitete tovarne. 
Predpisane količine so veljale do leta 1944,60 ko je bilo tovarni dodeljeno še 
vedno le 3,9 tone dnevnega namoka. Zaradi vojne ni bilo mogoče zagoto-
viti ustreznih količin surovin za proizvodnjo, ki so jih večinoma dobivali 
iz Rusije. Dnevno so predelali 1000 kož. Za gerbanje so potrebovali šest do 
osem tednov, celotna predelava usnja pa je trajala od tri do pet mesecev. 
Izdelovali so usnje za konjske vprege, vegetabilno gornje usnje, podplatno 
usnje, kips gornje usnje, boks, goveji boks, vodoodporno usnje in lakirano 
usnje.61

tOvarNa usNja ŠOŠtaNj

Med okupacijo je odbor OF v Šoštanju postavil v tovarni usnja ilegal-
nega upravnika Antona Arzenška, ki je bil tudi po osvoboditvi tehnični 
direktor tovarne vse do leta 1961. Po osvoboditvi je industrijsko podjetje v 
Šoštanju zapadlo pod sekvester ministrstva za industrijo. Vojaško sodišče 
mesta Celje je Woschnagge na procesu obsodilo62 in zaplenilo tovarno. 
Začasni upravitelj podjetja je bil Ivan Košan in delegat ministrstva za in-
dustrijo in rudarstvo Jože Veble. TOVARNA USNJA FRANC WOSCHNAGG & 
SINOVI, d. d., je bila pod nadzorom in upravo Ministrstva za industrijo in 
rudarstvo,63 Okrajno sodišče Šoštanj pa je marca 1946 zaplenjeno lastnino 
Woschnaggov vknjižilo na ime Federativna ljudska republika Jugoslavija.64 
Od oktobra 1946 je vlada FNRJ ustanovila novo podjetje zveznega zna-
čaja z nazivom Državno industrijsko podjetje Slovenije TOVARNA USNJA 
ŠOŠTANJ. Direktor podjetja je 28. januarja 1947 postal Nace Verbič, prej 
direktor podjetja Indus iz Ljubljane.65 

 59 To je 139.000 kg sveže teže T × 12 = 1.668.000 kg/leto : 267 (oz. 302) delovnih dni = 6,2 
(5,5) × 0,9 = 5,6 (5,0) t slanih kož na dan, kar je predstavljalo le 30 % kapacitete tovarne.

 60 Pri zelo strogih merilih kakovosti usnja v Nemčiji po DIN – RAL 1821-standardu. Ka-
pacitete tovarne so bile prvič določene 15. junija 1940 za eno leto. Določali so jih vse do 
leta 1944. 

 61 Arzenšek, Arhiv, fasc. 1, 15; Arhiv Krajevne skupnosti Šoštanj, blagajniška knjiga štev. 5., 
štev. 6, štev. 53/16.

 62 ZAC, MLO Celje, fasc. 116, sign. 953, sod. 901/45, Kazenski listi in sodba.
 63 ZAC, Tovarna usnja Šoštanj, fasc. 2, sign. 8. Izpisek iz trgovskega registra B pri /…/.
 64 ZAC, OLO Šoštanj, fasc. 68, sklep 381. 
 65 Na seznamu usnjarskih podjetij zveznega pomena so bile: Tovarna usnja v Slovenskih 

Konjicah (bivša tovarna L. Laurich, tovarna usnja v Slovenskih Konjicah), Tovarna usnja 
Šoštanj (bivša Tovarna Franz Woschnagg & sinovi, d. d., Šoštanj), Industrija usnja Vrh-
nika (bivša tovarna Savla Kalina), Tovarna usnja v Kamniku (bivša tovarna Toneta Kna-
fliča).
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Zaradi krize je produkcija v avgustu tistega leta močno upadla, do kon-
ca leta pa je proizvodnja podplatnega usnja presegla tisto iz meseca ma-
ja. Proizvodnja drugih izdelkov je v primerjavi z mesecem majem 1945 
zastajala ali močno upadla. Cene surovin in tovarniških izdelkov so bile 
vse leto enake, skupna vrednost potrošenih surovin je bila 39 milijonov 
dinarjev, vrednost proizvedenih izdelkov pa je znašala 26 milijonov di-
narjev. Kar 83 % proizvodnje so prodali doma in v Srbiji 17 %, od koder so 
nabavili 8,6 % surovin, doma pa celo 91,4 %.66 Leta 1946 so lahko dnevno 
predelali štirinajst ton in pol soljenih govejih kož, specializirani so bili za 
izdelavo podplatnega usnja, blank usnja, mastne kravine in boksa. Po oceni 
strokovne komisije sta bila podplatno usnje in likanec odlične kakovosti, 
kravina in telečji boks zelo dobre kakovosti, junčji boks pa povprečne ka-
kovosti. Stanje tovarne usnja je bilo zelo dobro in rentabilno predvsem 
zaradi ekonomične izrabe surovin in neobičajno nizkih režijskih stroškov, 
k čemur je doprinesla tudi dobra splošna in tehnična organizacija v pod-
jetju. Zaradi dolgoletne usnjarske tradicije so nameravali na novi lokaciji 
zgraditi moderen tovarniški kombinat.67 Leta 1966 so bile zmogljivosti to-
varne 16–18 ton namoka govejih kož na dan, leta 1973 pa 19 ton, od tega 
že polovico svinjskih kož, ki so jih pričeli predelovati s povezavo z IUV.68 

Od 1949 je bilo podjetje vpisano v register državnih gospodarskih 
podjetij republiškega pomena. Absolutna vrednost podjetja je znašala 
34.033.435,80 dinarja. Podjetje s sedežem v Šoštanju ni imelo podružnic. 
Za podpisovanje sta bila pooblaščena ravnatelj Nace Verbič in glavni raču-
novodja podjetja Rudolf Bole.69 Leta 1950 se je TUŠ imenovala TVRDKA 
TUŠ.70 

iuv tOzd tOvarNa usNja ŠOŠtaNj

Od leta 1945 do leta 1975 je tovarna delovala samostojno pod imenom 
TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ. V petdesetih letih prejšnjega stoletja so se v 
tovarni lotili modernizacije in zgradili nov obrat z moderno tehnologijo 
za izdelavo kromovega vrhnjega usnja in novo skladišče surovih kož. V 
novem obratu je proizvodnja stekla, vendar je tovarna bredla v vse večje 
gospodarske težave. Kasneje je podjetje čedalje bolj izgubljalo gospodarsko 
samostojnost in bilo leta 1975 priključeno sistemu Industrija usnja Vrh-

 66 ZAC, Tovarna usnja Franc Woschnagg Šoštanj, fasc. 2, sign. 24.
 67 Arzenšek, Arhiv, fasc. 1, 15, Poročilo strokovne komisije Zvezne uprave za usnje iz Beo-

grada. 
 68 Prav tam.
 69 ARS, Glavna direkcija usnjarske industrije, fasc. 62, Registracije.
 70 ARS, Glavna direkcija usnjarske industrije, fasc. 61.
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nika, pod imenom TOZD TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ. K dokončnemu 
propadu usnjarne so v resnici največ pripomogli kriza usnjarske industrije, 
pomanjkanje surovin, novi materiali in kriza vodenja. Po 210 letih obsto-
ja je bil zaradi nerentabilnosti in izredno slabega gospodarskega položaja 
podjetja uveden stečajni postopek. Leto kasneje, leta 1999, ko je bila tovar-
na dokončno ukinjena, je delo izgubilo 259 delavcev. V naslednjih letih 
je podjetje Industrija usnja Vrhnika odprodalo zemljišče tovarne skupaj 
s polrazpadlimi in nevzdrževanimi objekti, ki so jih zaradi novih gospo-
darskih interesov leta 2002 porušili.71 

ustanovitelji in pomembne osebnosti, vezane na tovarno usnja: 
– Josip Woschnak – 1788
– Mihael I. Woschnag
– Mihael II. Woschnag
– Franz Xaver Woschnagg
– Hans Woschnagg
– Franz Woschnagg
– Herbert in Walter Woschnagg
– Nace Verbič
– Jože Veble 
– Andrej Stegnar
– Leon Madronič 
– Danilo Klepec 
– Drago Perc
– Boris Lenček 
– Franjo Klun 
– Jože Tekavec 
– Matjaž Volk 
– Aleksander Samobor 
– Ratko Stevančević.72

dIe entwICKlUng der lederIndUStrIe In šoštanj
zusammenfassung
Die Lederherstellung war in Slowenien immer stark verbreitet und stellt eine bedeutende 
Wirtschaftsbranche dar, die anfangs in der Form von Handwerkstätten verbreitet war 
und sich später in Vielzahl in die Industriefabriken weiterentwickelte. Die Lederfabrik 
Šoštanj war in all den Jahren ihres Bestehens ein wichtiger Wirtschaftsfaktor Šoštanjs und 
der Šaleška dolina (Šaleška Tal). Die Stadtentwicklung war eng mit der Lederherstellung 
und der Familie Woschnagg verbunden. In 1750 zog der Gerber Josip Woschnak nach 

 71 Aplinc 2005.
 72 Aplinc 2007.



142 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2008/3–4 • razprave – studies

Šoštanj, kaufte ein Anwesen und gründete eine Lederwerkstätte, die mit den Jahren an 
seinen Sohn Ivan überging. Am Markt war noch eine Lederwerkstätte Josip Toters, die 
aber Josip Woschnagg für seinen Sohn Mihael kaufte. So waren beide Lederwerkstätten 
in Šoštanj Eigentum der Familie Woschnagg. Damit war die Familie in zwei Zweige ge-
teilt, in zwei Linien der Gerber, die durch das 19. Jh. ihr Handwerk in echte Industrie, in 
zwei Fabriken hochhoben. Wegen der Handwerksfreiheit in 1860 und wegen günstigen 
Ledermarktverhältnissen gelang es Franz Xaver Woschnagg die Firma zu erweitern und 
zu modernisieren und sie in die Produktion und Verkauf neuer Produkte, auch Glanzle-
der, zu leiten. Seit 1888 trug die Firma den Namen K.K. Privat. BLANKLEDER – FABRIK 
FRANZ WOSCHNAGG. Franz Xaver und seine Söhne Hans und Franz vergrößerten und 
erweiterten die Lederfabrik, so dass sie zu einer der größten Fabriken in der Habsbur-
germonarchie wurde. 1893 gründeten die Söhne die offene Handelsgesellschaft mit dem 
Namen K.K Priv. LEDERVERKE FRANZ WOSCHNAGG & SÖHNE.
In dieser Periode produzierten sie ein besonders hochwertiges Leder Glattleder für das 
Pferdefuhrwerk, das eine Welt anerkannte Schutzmarke, nämlich einen Pferdekopf, trug. 
Mit dem Glattleder versorgte man die Österreich-Ungarische Armee. Seit 1895 stellten 
sie feines Leder für Sättel, Taschen, Möbel und Gürtel in verschiedenen Farben her. Ihre 
Produkte verkauften sie sehr erfolgreich in Österreich, Ungarn, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Russland, Ägypten und in der Türkei. Nach dem Ruin der Lederfabrik des Cousins 
Ivan Vošnjak übernahmen sie diese und vereinten somit symbolische beide Lederfabri-
ken. Nach dem I. Weltkrieg war die Situation wegen dem Zerfall der Habsburgermonar-
chie ganz anders. Die Firma verdiente am meisten mit dem Glattleder, obwohl sie wegen 
der Marktansprüche neue Arten des vegetabilen Leders, wie z.B. das Boxkalf, herstellen 
müssten und als Hersteller des hochwertigen Sohlenleders berühmt worden sind. Franz 
Woschnagg gründete 1924 die Aktiengesellschaft TOVARNA FRANC WOSCHNAGG 
& SINOVI, D. D., ŠOŠTANJ. Wegen der Wirtschaftskrise geriet die Lederfabrik in große 
Schwierigkeiten, doch die Situation in der Firma normalisierte sich wieder. Ende der 30er 
Jahre fuhr die Firma das Chromgerbereiverfahren ein, gründete das chemische Labo-
ratorium, stellte Gerbstoffe her und benutzte neue Anilinfarben. Die Produkte waren 
Rindboxkalf, Kalbboxkalf, Velours, Nappa, Dool Boxkalf – Juchtenleder, Nubuk. Auf dem 
Inlandsmarkt genoss die Firma das Renommee der größten und wir können sagen auch 
der besten Lederfirma im Land.
Im II. Weltkrieg wurde die Firme ein Teil der deutschen Wirtschaft und arbeitete nur 
mit einem Drittel der Vorkriegsproduktion. Die Firma war als Aktiengesellschaft mit 
dem Namen LEDERWERKE FRANZ WOSCHNAGG & SÖHNE A. G., SCHÖNSTEIN 
registriert. Das Ende des Krieges erlebte die Firma relativ unverletzt. Die revolutionären 
Mächte beschlagnahmten die Firma in der ersten Welle der Industrienationalisierung und 
sie wurde ein Teil der Wirtschaft der LRS. Die Firma trug den Namen TOVARNA USNJA 
ŠOŠTANJ und war selbständig bis 1975. In den 50er Jahren des früheren Jahrhunderts 
fing man mit der Modernisierung an. In den weitern Jahren verlor die Firma immer mehr 
an wirtschaftlicher Selbstständigkeit bis sie 1975 dem System Industrija usnja Vrhnika 
(Lederindustrie Vrhnika), unter dem Namen IUV TOZD TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ, 
eingeschlossen wurde. Zu dem endgültigen Ruin der Firma trug aber in Wirklichkeit die 
Krise der Lederindustrie am meisten bei. Nach 210 Jahren Bestehens fuhr man 1998 wegen 
Unrentabilität und sehr schlechten Wirtschaftslage das Konkursverfahren ein und legte 
1999 die Firma still. In den nächsten Jahren verkaufte die Firma Industrija usnja Vrhnika 
das Grundstück der Firma inklusive der halb zerfallenen und verwohnten Gebäude, die 
wegen neuen Wirtschaftsinteressen 2002 niedergerissen worden sind. Die Entwicklung 
von einer kleinen Lederwerkstätte zur Industrie beeinflusste Šoštanj und seine Umgebung 
auf verschiedne Weise, vor allem brachte sie aber die Entwicklung und eine einzigartige 
Prägung einer Stadt mit Lederduftender Tradition.
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1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 811.163.6'282'373.45:929Volkmer L.

Alenka Valh Lopert: Volkmerjevi germanizmi z vidika socialnozvrstnih oznak v današ
njih slovenskih normativnih priročnikih. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
79=44(2008), 3–4, str. 143–156
V prispevku so analizirani germanizmi 37 pesmi iz rokopisne zbirke Leopolda Volk-
merja Zmes za pevca (1814). Predstavljeni so z vidika socialnozvrstnih oznak v obeh 
današnjih slovenskih normativnih priročnikih, SSKJ in SP.1

1.01 Original Scientific Article 
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Alenka Valh Lopert: Volkmer’s Germanisms from the Point of View of the Social Type 
Denotations in the PresentDay Slovene Standard Handbooks. Review for History and 
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Ljudski pesnik in skladatelj Leopold Volkmer, kaplan, vzgojitelj, vodja 
zasebne šole, duhovnik, pridigar. Kot nabožni in posvetni pisatelj je ostajal 

 * Dr. Alenka Valh Lopert, asistentka za slovenski jezik na Oddelku za prevodoslovje na 
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 1 Slovar slovenskega knjižnega jezka, 1995; Slovenski pravopis, 2001.
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v okvirih, všečnih ljudskemu okusu, zato bliže »bukovnikom in vaškim 
pevcem kot pa umetni poeziji«.2 Oster kritik Volkmerjevih izdaj, ki so izšle 
po njegovi smrti, je bil France Prešeren.3 Volkmer verjetno ni imel stika 
z osrednjim slovstvenim gibanjem, ustvarjal pa je v prleškem narečju in 
uporabljal številne izposojenke, v glavnem germanizme. Prav zaradi vseh 
teh prvin je bil Prešernov odnos do Volkmerja odklonilno oster. Volkmer 
je namreč živel in ustvarjal v času nastanka prvih zametkov sodobne in 
enovite slovenske narodnostne identitete, to pa je povzročalo precejšnje 
zavračanje literarnih stvaritev v pokrajinskem jeziku (Rajh 1998: 35–36). 
Kaže se, kot poudarja B. Rajh (prav tam), da je bil Volkmer zelo pomem-
ben pri oblikovanju pokrajinske različice slovenskega knjižnega jezika, tj. 
vzhodnoštajerskega knjižnega jezika.

Pisal je namreč v svojem, tj. ljutomerskem govoru, ki je del prleškega 
narečja. Tega pa uvrščamo v panonsko narečno skupino in ga delimo na 
spodnjeprleško (vzhodno od črte Ormož–Ljutomer), srednjeprleško, zgor-
njeprleško, mursko-ščavniško-spodnjepesniško in kujleško narečje. 

Delo in vrednote Leopolda Volkmerja tudi v današnjem času spodbu-
jajo strokovnjake k ponovnemu pregledu njegovega ustvarjalnega opusa. 
Poleg drugih raziskav sta prav ob koncu 20. stoletja izšli dve – za pričujočo 
analizo – pomembni publikaciji, in sicer leta 1994 monografija Majde Po-
trata Pesništvo Leopolda Volkmerja in 1998 Volkmerjev zbornik. M. Potra-
ta se je v raziskavi usmerila v interpretacije Hvale kmetičkega stana ino 
tobačje trave v dveh pesmah zapojene (1807) iz prvega dela rokopisa Zmes 
za pevca (1814).4 V Volkmerjev zborniku pa avtorji obravnavajo življenje 
in dobo L. Volkmerja, njegovo vlogo pesnika, prevajalca, prosvetljenca 
in izobraženca. Posebej pomembni so prispevki o Volkmerjevem jeziku, 
ki se tudi navezujejo na v prispevku obravnavano tematiko: značilnosti 
Volkmerjevega knjižnega jezika (Rajh 1998: 35–44), leksika v njegovih 
pesmih (Zorko 1998: 45–53) in njegovo besedje v Pleteršnikovem slovar-
ju (Jesenšek 1998: 62–71). Kot poudarja M. Potrata (1994: 7), obsega in 

 2 Slovenski biografski leksikon, zv. 3 571–573. Leopold Volkmer: rojen 13. 10. 1741 v Ljuto-
meru, umrl 7. 2. 1816 v Destrniku.

 3 Več tudi: M. Potrata, 1994: 117–118; 1998: 26; B. RAJH, 1998: 35, op. 4 »namenjene A. 
Murku«. (A. Murko: izdajatelj Volkmerjevih pesmi: Leopolda Volkmerja, pokojnega du-
hovnika Sekavske škofije Fabule in Pésmi … (Gradec 1836)).

 4 M. Potrata, 1994: 6: »Ker je drugi del rokopisa izgubljen, poznamo polovico Volkmer-
jevih pesmi samo po Murkovi izdaji.« O naslovu avtorica pojasnjuje: »Volkmer je z 
naslovom svoje rokopisne zbirke označil vsebino in pojasnil, komu jo je namenil. /…/ 
Volkmer je uporabil izraz zmes v pomenu (mešano žito), kakršnega ima tudi v nago-
voru pevcu, verjetno pa še v pomenu, zapisanem pri Pleteršniku po Vodniku, namreč 
quodlibet, torej mešanica, iz raznih delov sestavljena celota. To pa se ujema z značajem 
zbirke.«
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vsebine Volkmerjevega dela ni moč popolnoma opredeliti, saj ni ohra-
njeno v celoti. Večina rokopisnega in tiskanega gradiva je ohranjenega 
v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM) in v Narodni in univerzitetni 
knjižnici Ljubljana (NUK).5 Za pričujočo analizo je služilo 37 pesmi iz 
rokopisne pesniške zbirke ZMES za PEVCA I Del. Pisano v Farofi svetega 
Verbana pri Ptui 1814, ki v rokopisni zbirki nosi signaturo UKM Ms 43,6 
vzetih iz že omenjene monografije Pesništvo Leopolda Volkmerja (Potrata 
1994: 144–209). 

Zgodovinski razlogi, izobraževalni sistem in dolga meja slovenskih po-
krajin s sosednjo Avstrijo so vplivali na prisotnost germanizmov tudi v 
Volkmerjevih pesmih.7 Že v 8. st. so slovanski naseljenci prišli v stik z 
južnonemškimi, bavarskimi plemeni, ki so prodirala s SZ proti JV. Odnosi 
med slovenščino in nemščino obstajajo že več stoletij, vplivi na različne 
jezikovne ravnine – v fonologiji, pisavi, oblikoslovju, besedju, morfemati-
ki, na skladenjski ravnini in v frazeologiji – pa so s tega vidika razumljivi. 
Najmočnejši je prav vpliv na področju besedja (Toporišič 1991: 13–18).8 
Stik slovenskega in nemškega jezikovnega (seveda tudi geografskega in 
zgodovinskega) prostora se neposredno kaže v jeziku, v katerega pa so 
mnoge iz nemščine ali prek nje prevzete besede že toliko vpete, da jih ne 
čutimo več kot germanizme. Že v praslovanščini, torej še v predzgodo-
vinski dobi, so se začele prevzemati od sosedov pragermanske besede, z 
nemškim posredovanjem smo sprejeli besedje grškega in latinskega izvora. 
Pri nas prevladujejo večinoma bavarski vplivi, do konca 12. st. pa je bilo 
število germanizmov v slovenščini zmerno. Prav te besede se odražajo v 
knjižni slovenščini kot nepogrešljive (škoda, škarje, skrinja; risati, krega-

 5 Vsega deset rokopisov in štirje tiski: dve pridigi in dva osnutka za pridigo, prepis nemške 
pesmi v gotici, dve cerkveni pesmarici in prvi del zbirke posvetnih pesmi; od tiskov pa 
prevod predpisane cerkvene pesmarice in dvojezična mašna pesem (Potrata 1994: 7).

 6 M. Potrata, 1994: 17–18: »V rdeče rjave kartonske platnice vezana rokopisna zbirka 
v osmerki z rdečo obrezo obsega sedemintrideset posvetnih pesmi. Knjižnici jo je 
1920. podaril Josip Zidanšek kot del Pajkove zapuščine, nisem pa naletela na podatke, 
kako jo je Jožef Pajek dobil. Tudi sam je obžaloval, da mu ni uspelo najti še drugega 
dela zbirke, čeprav se je povezal s svetourbanskim župnikom Francetom Zmazkom 
in Markom Glaserjem, ki je imel del Volkmerjeve ostaline. Na notranji strani platnic 
je tiskan ekslibris z ornamentnim okvirom in napisom Ex Lib. Volkmer. Na vseh 
listih so s svinčnikom potegnjeni pomožno črtovje s polcentimetrskim razmikom in 
pomožne navpične črte, ki označujejo začetke verzov. Z različno navpičnico je na pol-
nih straneh označena tudi sredina lista. Na prvem listu je zapisan naslov, na drugem 
nagovor. Paginacija se začenja na tretjem listu s prvo pesmijo in se sklene s stranjo 
102. Po abecedi urejen »kazavec« ni paginiran (skupaj 54 listov). Pisava je kaligrafska, 
popravkov ni, posebno lepi so naslovi.«

 7 Podrobneje o izobraževalnem sistemu: V. Vrbnjak, 1998: 103–124.
 8 Jože Toporišič, 1991: Družbenost slovenskega jezika. Ljubljana. 13–18.
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ti …). Prevzetih besed je bilo vedno več, in sicer v meščanski kulturi napol 
ponemčenih mest, v strokovni terminologiji, v obrteh. 

Evropski jeziki so zlasti strokovno terminologijo tako prevzemali prek 
nemščine, ki je bila večkrat posrednica starih latinskih in grških izrazov.9 
Te besede so danes večinoma že vraščene v fond slovenskega jezika brez 
stilnih oznak, seveda pa jih nadomeščamo tudi s slovenskimi ustreznica-
mi. Prevzeta beseda10 oz. pojem prevzeta prvina je J. Toporišič uvedel že 
leta 1971 (2006: 62–63) in jo opredelil kot besedo (Toporišič 1992: 218), ki 
se v kateri jezik dobi iz kakega drugega jezika (ali v knjižni jezik iz kakega 
narečja istega jezika). Je lahko občno (sposojenka, če je jeziku prevzemalcu 
povsem prilagojena; če ni, ji pravimo tujka) ali lastno ime (podomačena, 
polcitatna imena); za izposojenko (1992: 68) je uvedena kazalka na sposojen-
ka (299): beseda (besedna zveza), ki je prišla iz drugega jezika in je popol-
noma prilagojena zgradbenim lastnostim prvin slovenskega (knjižnega) 
jezika. Drugačen vidik razmejitve predstavlja Snoj (2005: 113–122).11 Iz-
posojenka mu je beseda, ki jo je preprosto ljudstvo prevzelo iz sosednjega 
narečja tujega jezika v svoje narečje, pri tem gre za prenos iz govorjenega 
v govorjeni jezik. Tujka pa mu pomeni tisto besedo, ki jo je izobraženec 
prevzel v svoj knjižni jezik iz tujega knjižnega jezika, pri čemer jezik ni 
nujno sosedski, prenosnik pa je pisni.

Prispevek je osredinjen na germanizme, ti so v Enciklopediji slovenskega 
jezika (Toporišič 1992: 47) opredeljeni kot: 1. Iz nemščine prevzeta jezi-
kovna prvina, zlasti besedna in v knjižno normo ne sprejeta, npr. merkati, 
ketna, fleten, fejst, lavfati, viža, ohcet, gnada, fara. Tudi skladenjska (hoditi 
k nogam, ta hiša tiga človeka), redkeje pravopisna (odkod ‘woher’) ali izgo-
vorna (/münstـr/); 2. Iz nemščine prevzeta prvina sploh.

Še vedno pa čutimo germanizme, ki so v zadnjih stoletjih intenzivno 
vdirali zlasti v slovenska narečja,12 predvsem v stične koroške in štajerske 

 9 Prav tam.
 10 Čeprav besed, tvorjenih iz prevzetih s pomočjo domačih besedotvornih obrazil, ne 

obravnavamo kot prevzetih, te z besedotvornega vidika prevzemajo domača besedo-
tvorna obrazila (iz samostalnika tvorijo nov samostalnik frizer > frizerstvo, frizura ali 
pridevnik > frizerski (salon), v frizerski (šoli); iz glagola prislov: glihati > glih ali samo-
stalnik špricati > špricanje.).

 11 Marko Snoj, 2005: O prevzetih besedah, tujkah in izposojenkah. Slovenski jezik. Št. 5, 
[113]–122. 

 12 Prevzeto besedje v koroških in štajerskih narečjih glej Zinka Zorko, 2005: Gozdarsko in 
lesarsko izrazje v vzhodnih koroških govorih. Knjižno in narečno besedoslovje slovenske-
ga jezika. Maribor. Zora 32. 43–56; Mihaela Koletnik, 2004: O besedju in slovensko-nem-
ških jezikovnih stikih v panonskih govorih. Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega 
jezika in narečij. Maribor. Zora 28. 229–299; 2005: Izposojenke v narečnih poimenova-
njih, vezanih na vrt in sadovnjak, v rogašovskem govoru. Knjižno in narečno besedoslovje 
slovenskega jezika. Maribor. Zora 32. 57–68; Bernard Rajh, 2004: Besedno prevzemanje 
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govore, pa tudi v panonske, kamor spada tudi ljutomerski govor prleškega 
narečja L. Volkmerja. Dosedanje analize Volkmerjevega besedja (Zorko 
1998: 49–50) v njegovih 14 pesmih so pokazale na germanizme, prevzete 
iz srednjevisoke nemščine, ki so najpogosteje rabljeni za poimenovanje 
človeških lastnosti, človekovega okolja in dela, zlasti pa za poklice (šlosar, 
raufenkirar, ledrar …). Pregled Slovensko-nemškega slovarja (1894) pa kaže, 
da slovaropisec M. Pleteršnik v slovar ni uvrstil mnogih Volkmerjevih be-
sed, med njimi v glavnem germanizmov (ciglar, jagar, vahtar …) (Jesenšek 
1998: 62–71). 

Germanizmi so izpisani iz prvega dela rokopisne zbirke Leopolda Volk-
merja Zmes za pevca, ki obsega 37 pesmi, analiza pa kaže nedvomno vpe-
tost germanizmov v slovenski jezikovni sistem. Obravnava le-teh kaže, da 
se nekatere iz nemščine prevzete besede glasoslovno in s svojimi slovnič-
nimi lastnostmi niso bistveno spreminjale (cuker ‘sladkor’), druge pa so 
se spremenile do neprepoznavnosti (puvati ← bauen ‘graditi’) (Rajh 2002: 
123; Stramljič Breznik 2004). V pesmih so zastopani primeri netvorjenih 
in tvorjenih prevzetih besed. Za besede, tvorjene iz prevzetih s pomočjo 
domačih besedotvornih obrazil, velja, da jih ne obravnavamo kot prevzete. 
Imenujemo jih na pol prevzete, in sicer upravičeno le glede na njihov mor-
femski sestav (Toporišič 1992: 218). Izvor in pomen izpisanih germanizmov 
sta potrjena v Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Hildegard Striedter-
Temps (1963; ST), Etimološkem slovarju slovenskega jezika, France Bezlaj 
(1976–2005; B), po potrebi pa še v Velikem nemško-slovenskem slovarju, 
Doris Debenjak (zgoščenka; D) in po razlagi M. Potrata v monografiji sami 
(P). Osrednji del analize pa predstavlja Volkmerjeve germanizme z vidika 
današnjih slovenskih normativnih priročnikov, torej njihovo sprejetost oz. 
nesprejetost v Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis ter 
označenost oz. neoznačenost le-teh glede na socialnozvrstne oznake.

Gradivo je izpisano po abecedi in glede na izkazan nemški izvor vsaj po 
enem izmed zgoraj omenjenih virov. Upoštevane so tudi tvorjene besede 
iz germanizmov, v vseh pojavnih oblikah, zapisanih v pesmih. Gre torej 
za besede iz besednih družin, pojasnjenih v geselskih člankih slovarjev, ki 
razlagajo iztočnico. 

Gradivo: ahtaj ‘paziti’ iz srvn. bav.13 *ahtinge, srvn.14 ahtunge (ST); arc-
nija ‘zdravilo’ iz srvn. arzenîe, erzenîe (ST); boršt ‘gozd’ iz srvn. bav. vorßt, 
srvn. vorst, forst, forest iz srvn. bav. vorßt, srvn. vorst, forst, forest, der 

iz nemščine v severozahodnoprleški govor. Annales. Series historia et sociologia. Let. 14, 
št. 1, str. 195–202. Irena Stramljič Breznik, 2004: Germanizmi v zahodnem slovenskogo-
riškem podnarečju. Annales. Series historia et sociologia. Letn. 14, št. 2, 331–336.

 13 Srvn. bav. – bavarska srednjevisoka nemščina.
 14 Srvn. – srednjevisoka nemščina.
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Forst (ST, B); cagati/cagljiv ‘biti bojazljiv, strahopeten’ iz srvn. (ver)zagen 
(ST, B); ceog/cigle/ciglar ‘opeka, izdelovalec opek’ iz stvn. ziagel oz. srvn. 
ziegel (ST, B); cajngar ‘znak, znamenje’ iz srvn. zeichen, stv. zeihhan »Zei-
chen«, ‘kazalec’ (ST, B); cir ‘okras’ Zierden, iz srvn. ziere, zier (ST); cimer-
man ‘tesar’ der Zimmermann iz stvn. bav.15 zimperman, srvn. zimberman 
(ST); cviren ‘sukanec’ der Zwirn, iz nem. Zwirn, srvn. zwirn (ST); drakslar 
‘tesar’ der Drechsler, iz srvn. bav. *darhseler (ST); drukar ‘tiskar’ drukae, 
Drucker, iz nvn. drucken (ST); erb/erbi ‘dedič’ iz srvn. erbe, stvn, arbeo; 
nvn. Erbe ‘dedič’ (ST, B); fajfa ‘pipa, čedra’ izposojeno iz nvn. Pfeife (ST, 
B); falot ‘pokvarjenec, malopridnež’ iz der Lump, iz koroš. válott, štaj. Fal-
lót (ST, B); faliti/sfaliti ‘zgrešiti, manjkati’ in ‘napaka’ nemški izvor fālen, 
fehlen za ‘manjkati’ in falieren ‘propasti’ (ST, B); faldhauar ‘sekač’, der 
Holzhauer (D); farji/farmešter izposojeno iz srvn. bav. pfarr ‘Pfarrer’ ‘žup-
nik’; iz srvn. Pharreman (ST, B); farba/farbar ‘barvar’, der Färber (D); fla-
ša ‘steklenica’ iz stvn. flaska ‘Flasche’ (ST, B); flikati ‘krpati, popravljati’ iz 
nvn. Flicken, srvn. vlicken (ST, B); fretarija, fretati ‘mučiti se’ iz bav.-avst. 
nem. fretten, tudi pfuschen ‘šušmariti, skaziti, slabo delati’ (ST), froštukel 
‘zajtrk’ das Frühstück, fruštuk iz bav.-avst.16 nem. Frůstuck (ST); (na)fula-
ti ‘polniti, napolniti’ (an)füllen iz bav.-avstr. füllen (ST); gajc ‘skop’ geizig 
(D); gajžla (z gajžloj) ‘bič’ iz srvn. geisel, stvn. geisla (ST, B); gartnarica 
‘vrtnarica’ die Gärtnerin (D); gift ‘strup’ das Gift, iz srvn. gift, nvn. Gift 
(ST); girtlar ‘jermenar, pasar’, der Gürtler (D); glaž/glažek ‘steklo, kozarec’ 
iz srvn. glas, stvn. glas, nvn. Glas (ST, B); glešt/gleštati ‘imetje, gojiti, nego-
vati; imeti, premoči’ iz srvn. geleisten ‘opravljati, izpolnjevati, oskrbovati’ 
(ST); glih/glihinga, (pri)gliha/(priglihati) ‘enak, raven; ravnati, izravnava-
ti’ iz srvn. gelîch, stvn. gilîh (ST, B); gmajna ‘srenja, srenjski pašnik’ iz srvn. 
gemeine ‘občinska skupna posest’ (ST, B); goldšmit ‘zlatar’ iz srvn. goltsmit, 
nvn. Goldschmied (ST, B); gratati ‘postati, uspeti, posrečiti se’ iz srvn. ge-
raten (ST, B); gril ‘muren’ iz bav. avstr. der Grill, srvn. grille, stvn. grillo, 
nvn. Grille (ST); gverati ‘vračati, povračilo’ iz srvn. gewähren, stvn. ki-
wëren ‘imeti, nuditi’ (ST, B); gvant ‘obleka’ Gewand, Kleidung, srvn. ge-
wand, stvn. giwand, nvn., Gewand (ST); gvišno ‘gotov, siguren’ iz srvn. 
gewis, gewisses (ST, B); handl ‘ukrepati, trgovati, kupčevati, barantati, po-
gajati se’ handeln (D); huta ‘koča, bajta’ laube, iz stvn. hutt(e)a, srvn. hütte, 
nvn. Hütte (ST); (iz)povati ‘zidati, bauen’ iz srvn. bar. pûwen, srvn. bûwen, 
stvn. bûan (ST, B); jag/jagat/jagra/jagrskega jaga ‘lov’, iz srvn. jage ‘lov, 
zasledovanje’, bav. Jag in srvn. jẹgere, jẹger ‘lovec’ (SP, B); kajha ‘kletka’ 
kakha, Kerber, iz bav.-avst. nem. Keiche, srvn. kîche ‘Gefängnis’ (ST, B); 
kampelmohar ‘glavnikar’, kampelj ‘glavnik’, iz pragerm. *kampa, stvn. 

 15 Stvn. bav. – bavarska starovisoka nemščina.
 16 Bav.-avst. – bavarsko-avstrijska nemščina.
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kamb, srvn. kam, nvn. Kamm (ST, B); keber ‘hrošč’ iz srvn. këver (ST, B); 
ketna ‘veriga’, ket(i)na Kette, die, nvn. Kette, iz stvn. k،t٢na ‘veriga’ (iz lat.) 
catēna (B); kibla ‘vedro’ iz bav. avstr. Kübel (ST, B); kitla za kikla ‘moška ali 
ženska vrhnja srajca’ iz srvn. kit(t)el (ST, B); klamfar ‘sponka’ klamfa, die 
Klammer, iz srvn. bav. *klampfe (ST); kloca ‘krhelj, suha hruška’ iz srvn. 
klôtze, klozbire (ST, B); (za)knaflati ‘zapeti gumb’ gl. knof ‘gumb’ iz nvn. 
Knopf, srvn. knopf, stvn. knopf (ST, B); koh ‘kuhar’, der Koch (D); koštati 
‘stati, veljati’ kosten, wert sein, iz srvn. kosten, nvn. kosten iz vulg. lat. 
*costāre (ST, B); koštavati ‘poizkusiti’ iz srvn. bav. koste, nvn. Kost, košta-
ti »kosten von Speisen, schmecken« (ST, B); kramp ‘močna motika, cepin’, 
izposojeno iz srvn. krampe ‘kljuka, kavelj, klamfa’ (ST, B); krof ‘struma, 
golša’, iz srvn. kropf, nvn. Kropf (ST, B); kunštni/kunštno delo ‘umetnost, 
znanje; bister, pameten, učen’ iz srvn. kunst, nvn. Kunst (ST, B); kušec/
kušuješ ‘poljub, poljubiti’ Kuß/küssen, kuševati, stvn. kus/kussen, srvn. 
kus/küssen, nvn. Kuss/küssen (ST); lajta ‘skrinja za žito’ iz nvn. Leite ‘vrsta 
soda’, srvn. līte, stvn. (h)lita, iz ide. (SP, B); lebceltar ‘medeni kruhek’, iz 
srvn. lëbezelte, bav. avstr. Lebzelt, lectar ‘pek medenih kruhkov’ (SP, B); 
ledrar ‘usnjar’ leder, ledrar, Lederer, iz srvn. lëder, lëderære (ST); lon ‘pla-
čilo, nagrada’, ‘poplačati, nagraditi’, iz srvn. lôn, nvn. Lohn, srvn. lônen 
(SP, B); lušt ‘zadovoljstvo, ugodje; veselje, radost; poželenje’ iz srvn. (mhd.) 
lusten, die Lust, (ST); mitel ‘sredstvo’ srvn. (mhd.) mittel, nvn. (nhd.) Mit-
tel. (ST); malar ‘pleskar’ iz stvn. mâlâri, srvn. mâlaere, nvn., malen, Maler 
(SP, B); mautnari/mautnarstvo ‘mitnica, mitničar’, das Mautamt (D); mort 
‘malta, cement’ iz nvn. Malter, Mörtel (SP, B); nagel-haken-cirkelšmid ‘žeb-
ljar, kaveljčar, šestila’ der Nagel ‘žebekj’, der Haken ‘kavelj’, der Zirkel ‘še-
stilo’ (D); nucati ‘rabiti’ iz stvn. nuz, nuzza, srvn. nuz, nutzen (ST, B); gor 
ofrati ‘žrtev’ ofrati ‘žrtvovati, darovati’ iz stvn. opfarōn, srvn. opfern (iz lat. 
offere) (ST, B); ofnati ‘odpreti, odpirati’ öffnen (D); padar ‘zdravnik brez 
diplome’ iz nvn. Bader (nar. slab zdravnik/kopališki mojster) (ST, B); pe-
nezi ‘novec’ stara iz. stvn. pfenni(n)g, pfending; mlajša iz srvn. phenni(n)c 
(B); petlare, petlarca ‘beračiti’, petkar ‘berač’; izposojeno iz bav. avstr. pet-
teln ‘beračiti’, Pettler ‘berač’, srvn. bëtelen, pëtelære, nvn. betteln, Bettler; 
pildhauar ‘slikar’, der Bildhauer ‘kipar’ (D); pintar ‘sodar’, iz bav. srvn. 
pinter, srvn. binder, nvn. binden ‘vezati’ (ST, B); pirštenbindar ‘krtačar’, 
der Bürstenbinder (D); pisker/piskre ‘lonec’ iz srvn. phister, phistrîna ‘pe-
karna’ (B); pislice ‘košček’, der Bissen (D); plac ‘prostor’ Platz, iz srvn. plaz 
(iz lat. platêa) (ST); pleha ‘pločevina’ iz stvn. bleh, pleh, srvn. blëch (ST, B); 
rat ‘nasvet’ iz srvn. rât, Rat Ratschlag ‘nasvet’ (ST); raufenkerar ‘dimnik’ 
iz raufang »Rauchfang« iz srvn. rouch-vang, bav.-avstr. nem. Rauchfang 
(ST); remenar/remene ‘jermenar’ iz srvn. riemen, nvn. der Riemen (ST); 
ribati ‘ribati’ iz stvn rîban, srvn. rîben (ST, B); rihtar ‘sodnik, župan’, rihta 
iz srvn. rihtære, rihter (ST, B); saifensiedar ‘milar’, der Seifersieder ʃhajfar 
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iz zgsrvn. bav. żaife (ST, B); spovajmo, puvati ‘zidati’ iz srvn. bav. pûwen 
‘bauen’, srvn. bûwen, stvn. bûan (ST, B); šac/šacinga ‘zaklad’, iz srvn. schaz, 
schatz ‘denar, dobrina’ (ST, B); šalbe/šajba ‘okensko steklo’ iz nem. Scheibe 
‘šipa’, poleg tega ‘plošča, kolut’ (ST, B); šalni ‘čevelj’ iz srvn. schuochlîn 
‘čeveljček’ od schuo(ch) ‘čevelj’ pgerm. *skōha- (ST, B); šlata, šlatati možno 
stvn. scaltan ‘porivati, gnati, potiskati (čoln)’, +skoltati v *sklatati v *škla-
tati (SP); šikati se ‘spodobiti se, primerno biti’, iz nem. sich schicken (B); 
šlosar/šlosarsko ključavničar’ iz srvn. sloßß, nvn. Schlosser (B); šnirmohar 
‘ vezalkar’ iz nem. schnüren ‘vezati’ od Schnur ‘vrv’, srvn. snior ‘vrv, trak’ 
(B); šof/šnof ‘vohati’ schnüffeln (D); šoštar ‘čevljar’, iz srvn. schuoster, iz 
srvn. schuoh iz stvn. sûtâri (ST, B); špan ‘tovariš’, iz bav. srvn gespan ‘to-
variš’ (ST, B); šparati ‘štediti, varčevati’, iz srvn. sparen (ST, B); špegati 
‘gledati, skrivaj, pritajeno gledati’ iz srvn. bav. avstr. (ST, B); špeh iz bav. 
srvn. spëch ‘salo, slanina, od srvn. spëc v nvn. Speck (ST, B); špiža/špiž 
‘hrana’, izp. iz srvn. spīse iz stvn. spīsa ‘hrana, živež’ (ST, B); ‘hrana’ iz srvn. 
spīse iz stvn. spīsa ‘hrana, živež’ (ST, B); špotarke ‘zmerjati, sramotiti’ iz 
nvn. Spott ‘posmeh’, spotten, srvn. spot, stvn. spot, spottôn ‘norčevati se’ 
(ST, B); štacunar iz iste predloge je ssrvn. statzûner za Krämer ‘kramar’ 
(B); štale ‘hlev’, morda iz srvn. stal ‘prostor za živino, hlev’, stvn. stal (ST, 
B); šterc/šterca, štera, ‘delo obrtnika na (tujem) domu, navadno čevljarja, 
krojača, šivilje’, iz bav. avstr. bes. zveze in die Stör gên oz. in der Stör sein 
(ST, B); štibra ‘davek’ iz srvn. stiure, ‘dajatev’ iz stvn. stiura ‘opora, podpo-
ra’ (ST, B); štimati/(pre)štima/štimati se/štimanje ‘pripravljati, urejati, lepo, 
skrbno se oblačiti’, sam. izposojen iz srvn. stimme ‘glas, ton’, srvn. stim-
men ‘uglaševati, uglasiti’, razvoj v smer nvn. stimmen ‘v redu biti, urejati, 
uravnavati’ (ST, B); špat/špotati ‘zmerjati’ iz nvn. Spott ‘posmeh’, srvn. 
spot ‘posmeh, sramota’, stv. spot, spottôn (ST, B); šrot ‘drobiž na Štajer-
skem; iz nvn. Schrot ‘ grobo zmleto zrnje za krmo živini’ (ST, B); štrajnge 
‘zaprežna vrv’ iz srvn. strange ‘debela vrv, tudi zaprežna, današnje nem. 
Strang (ST); štrene ‘preja, zvita v več enako dolgih navojev’ iz stvn. strënô, 
srvn. strëne (ST, B); štrik ‘vrv’ iz srvn. stric, strick ‘vrv, konopec, zanka’ 
(ST, B); štamicar ‘zidar’ iz nem. štāntʃar (ST, B); štriglati ‘čohalo za živino’, 
štrigljati ‘čistiti, čohati, krtačiti’ iz srvn. strigel ‘štrigelj’, nvn. Striegel (iz lat. 
strigilis) (ST, B); štrit ‘prepir, boj, tekma’, iz srvn. strît ‘prepir, boj, tekmo-
vanje’, strîten ‘prepirati se, bojevati se, tekmovati, v nv. streit, streiten’ (ST, 
B); štrikati/štrikar ‘plesti’ iz nem. stricken, srvn. stricken ‘plesti’, iz nem 
Strick, srvn. stric(k) ‘vrv, konopec, zanka’ (ST, B); (po)štupati ‘prah, pra-
šek’, štupati ‘potresti, posipati (s praškom)) iz srvn. stuppe, stüppe, stvn. 
stubbi, stuppi (ST, B); talati ‘del’, talati ‘dajati, deliti’ iz bav. avstr. tâl ‘del’, 
tâl˙n ‘deliti’, nvn. Teil, teilen, srvn., stvn. teil ‘del’ (ST, B); taužentih/tau-
ženkrat ‘tisoč’ iz srvn. bav. *taużent, srvn. tuדsent, nvn. Tausend (ST); trošt 
‘tolažba, uteha’, iz stvn, srvn. trôst ‘tolažba …), stvn. trôsten (ST, B); tišlar 
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‘mizar’ iz pozno srvn. tischler (srvn. tischler), nvn. Tischler (ST, B); (po)
troštani ‘tolažba, uteha’ iz stvn., srvn. trôst, stvn. trôsten (ST, B); tugent 
‘krepost’ die Tugend (D); trofiti ‘zadeti’ (D); urmohar ‘urar’ der Uhrma-
cher (D); uržoh, uržah, ‘vzrok’, iz srvn. ursache ‘vzrok’ (ST, B); vandrajmo 
‘popotovati’, iz nem. wandern ‘potovati, romati’, Wanderer ‘popotnik’, 
srvn. wandern ‘premikati se, iti, potovati’, stvn. wantōn ‘obračati, spreme-
niti se, srvn. wanten ‘vrteti’ (ST, B); virt/z virtovih/virtstvo ‘gostitelj’ birt 
Wirt, birtinja »Wirtin«, iz bav.-avstr. nem. Wirt, srvn. wirt (ST); vahtar 
‘straža’ iz srvn. wahte, waht ‘straža’, wahtære ‘stražar’ (ST, B); vencerlca 
‘viničarka’, der Winzer (D), vincar ‘najemnik vinograda’, iz srvn. wînzer, 
sam. Winzer, iz stvn. wînzuril (iz lat. vīniton) (ST, B); viža ‘način, melodi-
ja, napev’, iz srvn. vîse, stvn. vîsa (ST, B); žajfa ‘milo’, iz zgsrvn. bav. żaife 
‘milo’ (ST, B); žalar ‘vrvar’, iz južnokoroškega fonet. refleksa żālα za nvn. 
Seiler ‘vrvar’, srvn. seiler (ST, B); žegen/žegnati ‘blagoslov, blagoslavljati’ iz 
stvn. sëgan, srvn. sëgen ‘znamenje križa, blagoslov’ (ST, B); žehtati ‘prati 
perilo’, iz srvn. bav. avstr. sechten ‘prati, lužiti’ (ST, B); žlak ‘rana, udarjeno 
mesto’ iz srvn. slac ‘udarec’, stvn. slag., iz nvn. Schlag (ST, B); žlahta ‘so-
rodstvo, sorodniki’, iz stvn. slahta, srvn. slahte ‘izvor, vrsta’ (ST, B); žlajfar 
‘brusač’, iz zgsrvn. za nvn. Schleifer ‘brusač’, srvn. slîfen, stvn. slîfan, srspn 
slipen, nvn. schleifen ‘vleči, drsati’ (ST, B); žmah/žmahen/(ne)žmahen iz 
srvn. ‘okus, slast’, stvn. smach (ST, B); župa ‘juha’, iz srvn. suppe spvn.,17 
isto stvn. sopha, soffa ‘juha’ (ST, B); žnidar/žnidarskega ‘krojač’, izposoje-
no iz srvn. snîdære, kasneje ʃnaider (ST, B).

Izpisane besede so navedene ne glede na to, ali so prevzete iz oziroma 
preko nemščine (primer: plac ‘prostor’ Platz, iz srvn. plaz (iz lat. platêa)). V 
37 pesmih je zaslediti kar 138 germanizmov. Izvor je bil pregledan in potr-
jen v že navedenih virih. Večina besed je pojasnjenih glede na etimologijo, 
kot jo podajata tako H. Striedter Temps kot F. Bezlaj (kar 85). Etimologijo 
27 besed najdemo le pri H. Striedter Temps (npr. ahtaj, arcnija, cir, cimer-
man, cviren, drakslar, drukar, fretarija, fretati, froštukel, (na)fulati, glešt/
gleštati, gril, gvant, huta, klamfar, kušec/kušuješ, ledrar, lušt), osem pa jih 
pojasnjuje samo F. Bezlaj (npr. ketna, penezi, pisker/piskre, šikati se, šlosar/
šlosarsko, šnirmohar, štacunar). Kar za 18 besed etimologije ne moremo 
podrobno predstaviti, ker niso zabeležene v prej omenih virih, so pa potr-
jene v nemško-slovenskem slovarju (npr. faldhauar, gajc, gartnarica, girtlar, 
handl, mautnari/mautnarstvo, nagel-haken-cirkelšmid, ofnati, pildhauar, 
pirštenbindar, pislice, šof/šnof, tugent, trofiti, urmohar, vencerlca).

 17 Spvn. = spodnjevisokonemško.
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problem socialnozvrstnih oznak v ssKj in sp18

M. Stabej (1998: 512) poudarja, da je za slovenski jezik zelo pomembno, 
da imamo v obeh normativnih slovarjih (SSKJ in SP) sistem kvalifikator-
jev, saj ti označujejo zvrstnost oz. funkcijskostilno razslojenost knjižnega 
jezika, zato se »normativnost torej ne označuje binarno v okviru pravilnega 
oziroma napačnega«. Kljub temu obstaja vprašanje enotnosti kvalifika-
torjev v obeh priročnikih, predvsem določanja le-teh glede na okoliščine 
in namen. Nekateri avtorji namreč menijo, da bi bilo treba kvalifikatorje 
ponovno oceniti, če je le mogoče, tudi empirično utemeljiti. Enotni kvali-
fikatorji ter poenotena merila za vključevanje v priročnike in normiranje 
bi bili v veliko pomoč uporabnikom, predvsem prevajalcem, lektorjem v 
gledališču, pri filmu, televiziji in radiu, igralcem in vsem, ki se ukvarjajo 
z jezikom različnih zvrsti. V prispevku analizirani primeri so pregledani 
glede na to, (a) ali so v sodobnih priročnikih (SSKJ in SP) analizirani ger-
manizmi sploh zastopani in (b) če so, kako so označeni v SSKJ (1995) in 
v SP (2001). 

Gradivo: arcnija ‘zdravilo’ nižje pog./–;19 boršt ‘gozd’ nar./pokr.; cagati 
‘obotavljati se, omahovati’ nižje pog./neknj. ljud.; cir ‘okras’–/neknj. ljud.; 
cviren ‘sukanec’ pog./ neknj. pog.; falot ‘malovreden človek’ pog., ekspr./
slabš.; faliti ‘manjkati’ –/neknj. ljud.; far ‘duhovnik’ slabš./slabš.; farmešter 
‘župnik’ slabš./neknj. ljud., slabš.; farbar (SP: farba) ‘barva’ –/neknj. ljud.; 
flaša ‘steklenica’ nižje pog./neknj. pog.; flikati (flika) ‘krpa, zaplata’ nižje 
pog./neknj. ljud.; fretati ‘težko živeti’ nar./pokr.; gajžla ‘bič’ –/neknj. ljud.; 
glaž ‘kozarec’ nižje pog./neknj. ljud.; gleštati ‘imeti, premoči’ nar./pokr.; 
gliha/(pri)glíhati ‘izravnavati’ nižje pog./neknj. pog.; gmajna ‘neobdelan, 
na redko porasel svet’ (je zabeleženo, nima kvalif.); gratati ‘postati’ niž-
je pog./neknj. ljud.; gril ‘muren’ nar./pokr.; gvant ‘obleka’ nižje pog./neknj. 
ljud.; gvišen ‘gotov’ nižje pog./neknj. ljud.; huta ‘lopa, kolnica’ nar./pokr.; 
jaga ‘lov’ pog./lov. žarg.; jager ‘lovec’ pog./lov. žarg.; jagrski ‘lovski’ pog./
lov. žarg.; kajha ‘zapor, ječa’ nar. vzhodnoštajersko/–; keber ‘hrošč’ pog./
neknj. ljud.; kibla ‘vedro’ nižje pog./neknj. pog.; kloca ‘krhelj, suha hruška’ 
nar. vzhodno/–; (za)knaflati ‘zapeti gumb’ gl. knof ‘gumb’ nižje pog./ne-
knj. ljud.; koštati ‘stati’ nižje pog./neknj. ljud.; kramp (je zabeleženo, nima 
kvalif.); krof ‘golša’ nižje pog./neknj. ljud.; kunšt/kunšten ‘pameten, učen’ 
nižje pog./neknj. ljud.; kušec/kušuješ ‘poljubiti’ nižje pog./neknj. ljud.; lajta 
‘pokončen sod’ nar./–; lon ‘plačilo’ star./star.; malar ‘pleskar’ žarg./neknj. 
ljud.; mort ‘malta’ nižje pog.; nucati ‘potrebovati, rabiti’ nižje pog./neknj. 

 18 Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis.
 19 Prvi kvalifikator velja za SSKJ, za poševnico pa za SP. Če beseda v katerem viru ni zasto-

pana, je to označeno z minusom (–).
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ljud.; padar ‘zdravilec’ (je zabeleženo, nima kvalif.); penez ‘novec’ ekspr./–; 
pisker/piskre ‘lonec’ pog./neknj. pog.; plac ‘kraj’ nižje pog./–; pleh ‘ploče-
vina’ nižje pog./neknj. ljud.; ribati ‘drgniti’ (je zabeleženo v SKJ in SP, ni-
ma kvalif.); rihtar ‘sodnik’ star./star.; saifensiedar ‘milo’ nižje pog./neknj. 
ljud.; šajba ‘lončarsko kolo’ nar./pokr.; šlata ‘tipati, otipavati’ nižje pog./
neknj. pog.; šolen ‘čevelj’ star./neknj. ljud.; šikati se ‘biti primeren’ nižje pog./
neknj. pog.; šof/šnof ‘vohati, duhati’ nižje pog./neknj. pog.; šuštar ‘čevljar’ 
nižje pog./neknj. ljud.; špan ‘nadzornik’ zgod./zgod.;20 šparati ‘varčevati’ 
nižje pog./neknj. pog.; špegati ‘skrivoma gledati’ nižje pog./neknj. pog.; špeh 
‘slanina’ pog./neknj. pog.; špotarke (špotati) ‘zmerjati’ star./–; štala ‘hlev’ 
nižje pog./neknj. ljud.; štacunar ‘trgovec’ star./neknj. ljud.; šterc/šterca (šte-
ra) ‘delo obrtnika na (tujem) domu’ nekdaj/–; špiža ‘hrana’ star./–; štibra 
‘podložniška dajatev’ star./zgod.; štimati ‘pripravljati’ nižje pog./neknj. pog.; 
štrena ‘preja’ pog./knj. pog.; špat ‘zmerjati’ star./–; šrot ‘grobo zmleto zrnje’ 
nižje pog./neknj. ljud.; štacuna ‘trgovina’ nižje pog./neknj. ljud.; štrajnge 
(štranga) ‘zaprežnica’ nižje pog./–; štrik ‘vrv’ nižje pog./neknj. ljud.; štriglati 
(štrigljati) ‘čistiti s čohalom’ nar./pokr.; štrikati ‘plesti’ nižje pog./neknj. pog.; 
(po)štupati ‘potresati’ nižje pog./neknj. ljud.; talati ‘dajati, deliti’ nar./neknj. 
ljud.; po taužentih/tauženkrat ‘tisoč’ nižje pog./neknj. pog.; trošt/(po)tro-
štani ‘tolažba’ nižje pog./neknj. ljud.; vandrati ‘popotovati’ nižje pog./neknj. 
ljud.; virt/z virtovih/virtstvo ‘gostitelj, gostilničar’ pog./neknj. ljud.; viža 
‘način, melodija, napev’ star./neknj. pog.; žajfa ‘milo’ nižje pog./neknj. ljud.; 
žalar ‘kajžar’ nar. severovzhodno/–; žegan/žegnati ‘blagoslov’ pog./neknj. 
ljud.; žehtati ‘prati’ pog./neknj. pog.; žlak ‘rana’ zastar./–; žlahta ‘sorodstvo’ 
pog./neknj. ljud.; žmah/(ne)žmahen ‘okus’ zastar./zastar.; župa ‘juha’ nižje 
pog./neknj. ljud.; žnidar ‘krojač’ nižje pog./neknj. ljud.

Izpisani so tisti primeri, ki se pojavljajo v vsaj enem od obeh priročni-
kov. Analiza kaže, da je v obeh zabeleženih 88 (npr. boršt, cagati, falot, fla-
ša, flikati (flika), fretati, glaž, gliha/(pri)glíhati, gratati, gril, gvant, gvišen, 
huta, jaga/jager …) od izpisanih 138 germanizmov, v SSKJ niso zapisani 
le 4 (cir, faliti, farbar, gajžla; v SP so), v SP pa 13 (npr. arcnija cagati kajha 
kloca lajta penez plac špotarke špat žalar žlak; v SSKJ so). V SSKJ (1995: 
XXVI, § 131–141)21 so za primerjavo izmed stilno-plastnih kvalifikatorjev 
pomembni (tukaj ležeče): bibl., knjiž., pesn., pisar., publ., vznes., nar., otr., 
pog., nižje pog., žarg., najbližji oznakam v SP so (2001: 129, § 1060): social-
no-zvrstne oznake so privzdig. (privzdignjeno), knj. pog. (knjižno pogovor-
no), ljud. (ljudsko), neobč. (knjižno neobčevalno), neknj. pog. (neknjižno 
pogovorno), neknj. ljud. (neknjižno ljudsko), pokr. (pokrajinsko pogovor-

 20 Za ponazoritev so vključeni tudi tisti germanizmi, ki so v SSKJ ali/in SP vključeni, a imajo 
t. i. časovno-frekvenčni (SSKJ) oz. časovni (SP) kvalifikator.

 21 SSKJ (1995: XXVI, § 104: V slovarju so slovnični, pomenski, terminološki, stilno-plastni, 
ekspresivni, časovno-frekvenčni, posebni kvalifikatorji.)
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no), nar. (narečno), mestn. (mestne govorice), izobr. (izobrazbeno), sleng. 
(slengovsko), žarg. (žargonsko), latov. (latovsko)). Kvalifikatorji so v obeh 
priročnikih neenotni SSKJ: nar./SP: pokr.; nižje pog./neknj. ljud.; pog./neknj. 
pog.; ekspr./slabš.; pog./žarg.; nar. vzhodnoštajersko/–; nar. vzhodno/–; nižje 
pog./neknj. pog.; pog./neknj. pog./neknj. pog. V SKKJ je dragocen podatek, 
v katerem narečju se beseda pojavlja, recimo, nar. vzhodnoštajersko, tega 
podatka v SP ni.

V nobenem izmed priročnikov (SSKJ in SP) ne zasledimo besed (33), 
ki so sicer potrjene kot germanizmi, npr.: ahtaj, cegel/cigle/ciglar, cajngar, 
cimerman, drakslar, drukar, erb, fajfa, faldhauar, froštukel, (na)fulati, gajc, 
gartnarica (je pa v obeh gartroža ‘vrtnica’ star./star.), gift, girtlar, gold-
šmid, gverati, handl, handverha, (iz)povati, kampelmohar, koh, koštavati, 
lebceltar, ledrar, lušt, mautnarstvo, mitel, nagel-haken-cirkelšmid, ofnati, 
gor ofrati, petlare/petlarca, pildhauar, pintar, pirštenbindar, pislice, reme-
nar, raufenkerar, spovajmo, šac/šacinga, šerga, šlosar, šnirmohar, štamicar, 
štibra, štrit, tišlar, trofiti, tugent, urmohar, uržoh, vencerlca, žlajfar. Mnoge 
izmed njih so žive še tako v narečjih kot v (mariborskem) pokrajinskem 
pogovornem jeziku, pa v priročnikih niso zavedene: lušt, šlosar, štrit(ati) …

Analiza je pokazala, da je Volkmer s svojim besedjem še danes prisoten 
ne le v pogovornem jeziku in narečjih, ampak tudi v obeh normativnih 
priročnikih (SSKJ in SP). Uvrščenih bi bilo verjetno še več besed, če bi bila 
merila za vnos germanizmov, posebej teh s socialnozvrstnimi oznakami, 
bolj dorečena. Natančnejše in enotnejše označevanje bi namreč koristilo 
tudi vsem, ki se z jezikom ukvarjajo – se ga učijo, uporabljajo kot pisci, 
govorci ali prevajalci, lektorjem v gledališču, pri filmu, televiziji in radiu, 
igralcem in vsem, ki se ukvarjajo z jezikom različnih zvrsti.
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VolKMer’S gerManISMS froM the PoInt of VIew of the 
SoCIal tYPe denotatIonS In the PreSent-daY SloVene 
Standard handbooKS 
Summary
The treatise analyses 37 poems by Leopold Volkmer’s collection Zmes za pevca (Medley 
for a poet) (1814). The collection is in handwriting and is available in the University of 
Maribor Library. The poems that are analysed are published in a book by Majda Potrata, 
M.A. Pesništvo Leopolda Volkmerja (Poetry of Leopold Volkmer) (1998). In 37 poems 
138 Germanisms can be found. The origin and the meaning of the Germanisms are veri-
fied in these two sources: at the same time in Etimološkem slovarju slovenskega jezika 
Franceta Bezlaja (Etymological Dictionary of the Slovene Language by France Bezlaj) and 
in Deutsche Lehnwörter im Slovenischen Hildegard Striedter-Temps (German Borrowed 
Words in the Slovene Language by Hildegard Striedter-Temps) (85 words), in the book by 
Striedter-Temps (27), only in the Bezlaj dictionary (8), in Veliki nemško-slovenski slovar 
Doris Debenjak (Big German-Slovene Dictionary by Doris Debenjak) (18) although without 
etymology.
The central part of the article presents the Volkmer Germanisms from the point of view 
of the present day Slovene standard handbooks, i.e. their acceptance or unacceptability in 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (Dictionary of the Standard Slovene Language) (SSKJ) 
and Slovenski pravopis (Slovene Orthography) (SP) (2001) and their denotation or non-
denotation according to the social type denotations. The analysis shows that in both of 
them more than 60 % of the Germanisms are registered (88 out of 138), in SSKJ only four 
are not registered, i.e. cir, faliti, farbar, gajžla (but they are registered in SP). 13 of them 
cannot be found in SP, but can be found in SSKJ. According to the social types the deno-
tations differ in both handbooks: SSKJ nar./SP pokr.; SSKJ nižje pog./SP neknj. ljud.; SSKJ 
pog./SP neknj. pog.; SSKJ ekspr./slabš.; SSKJ pog./SP žarg.; SSKJ nižje pog./SP neknj. pog.; 
SSKJ pog./SP neknj. pog./neknj. pog. The SSKJ also gives very valuable information, i.e. in 
which dialect a word appears, for example nar. vzhodnoštajersko. This data is not available 
in SP. A question on placing the Germanisms into handbooks and on unifying the social 
types of denotations arises. Many of them are namely very much alive in dialects as well 
as in (Maribor) provincial colloquial language and are not registered, as for example lušt, 
šlosar, štrit(ati). 
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stO Let v KraLjestvu 
zLatOrOGa
dokumentarna razstava v Galeriji 
Grad pokrajinskega muzeja Mari
bor, 22. 7.–12. 8. 2008 

V okviru popularizacijskih progra-
mov Pokrajinskega muzeja Maribor 
je bila v novi Galeriji Grad (prostori 
bivšega Kompasa v mariborskem gra-
du) med 22. julijem in 12. avgustom 
2008 na ogled dokumentarno-zgodo-
vinska razstava z naslovom »Sto let v 
kraljestvu Zlatoroga«. Pripravila sta jo 
Slovenski lovski muzej in Pokrajinski 
muzej Maribor, podprli pa Lovska zve-
za Maribor in Lovska zveza Slovenije. 
Vsebinsko je razstavo zasnovala in re-
alizirala mag. Romana Erhatič-Širnik. 
Razstava je slikovito predstavila zgo-
dovino in razvoj slovenskega lovstva, 
predvsem pa nastanek in utrjevanje 
lovske organizacije na Slovenskem.

Slovenska lovska organizacija se je 
rojevala na prelomu 19. in 20. stoletja. 
Proti koncu 19. stoletja so ustanavljali 
posamezna lovska društva in klube, 
ki so združevali pretežno slovenske 
lovce in so predstavljali organizirane 
začetke vseslovenske lovske organiza-
cije. Postopoma je zorela pobuda, da bi 
ustanovili organizacijo, ki bi združe-
vala slovenske lovce v vseh takratnih 
deželah in tako je bil 16. oktobra 1907 v 
Ljubljani ustanovljen Slovenski lovski 
klub. Njegov prvi predsednik je postal 
ljubljanski župan Ivan Hribar, ugledna 
in spoštovana osebnost takratnega ča-
sa, to pa je novi organizaciji dajalo do-
datno težo in ugled. Gonilna sila pri 
ustanavljanju slovenske lovske organi-
zacije je bil dr. Ivan Lovrenčič, ki je od 
vsega začetka poudarjal in izpostavljal 
slovenski značaj nove organizacije in 
njeno dolgoročno naravovarstveno 

usmeritev. To je bila strateška oprede-
litev, ki je slovenske lovce uvrstila med 
resnične varuhe narave in skrbne goji-
telje divjadi že v časih, ki so bili divjadi 
in lovstvu še močno naklonjeni. Pogla-
vitni poudarek dr. Ivana Lovrenčiča, 
na katerega slovenska lovska organiza-
cija prisega še danes, je bil: »Naš klub je 
slovenski. Hočemo varovati slovenski 
značaj naše dežele in prisiliti tujca, da 
spoštuje slovenski značaj tal, kjer lovi. 
dolžnost naša je, da se tudi kot lovci 
zavedamo svoje narodnosti, svojega 
jezika. Če sem narodnjak, sem pov
sod, tudi na lovu.«

Že leta 1909 se je Slovenski lovski 
klub preimenoval v Slovensko lovsko 
društvo (SLD) in januarja 1910 izdal 
prvo številko uradnega glasila Lovec. 
Glasilo kot ugledna strokovna revija 
izhaja tako rekoč neprekinjeno (iz-
jema sta bili prva in druga svetovna 
vojna) in je veliko prispevalo h krepit-
vi ugleda lovske organizacije in njene 
veljave v domačem in mednarodnem 
prostoru. Leta 1935 se je Slovensko 
lovsko društvo preimenovalo v Zvezo 
lovskih društev Dravske banovine, po 
drugi svetovni vojni pa so nastajale 
lov ske zadruge, družine in društva, ki 
so bile povezane v Zvezo lovskih dru-
štev Slovenije. Nato je bila ustanovljena 
Republiška lovska zveza Slovenije, ki se 
je zatem preimenovala v Lovsko zvezo 
Slovenije. Njena naloga je bila zagotav-
ljati enotno politiko varstva, gojitve in 
lova divjadi. Do leta 1991 je bila Lovska 
zveza Slovenije članica lovske zveze Ju-
goslavije, iz katere je uradno izstopila 
14. oktobra 1991, čeprav v njej že od 
leta 1990 ni več aktivno sodelovala. 
Spomladi 1990 je lovska organizacija 
izstopila iz takratne SZDL in se opre-
delila za nestrankarsko, nevladno na-
ravovarstveno organizacijo, članico 
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civilne družbe. Še pred razglasitvijo 
slovenske samostojnosti je bila Lovska 
zveza Slovenije na zasedanju v Quebe-
cu sprejeta v članstvo Mednarodnega 
sveta za lovstvo in ohranitev divjadi 
(CIC). To je bilo velikansko priznanje 
in podpora ne samo lovski organiza-
ciji, temveč nastajajoči mladi državi 
Sloveniji. V osamosvojitveni vojni in 
v pripravah nanjo v letih 1990/1991 
so aktivno sodelovali tudi lovci, upo-
števajoč dane možnosti in pogoje ter 
mednarodne dogovore in konvencije v 
zvezi z uporabo orožja. Takratna TO 
in Milica sta uporabljali tudi mnoge 
lovske domove, veliko članov lovske 
organizacije je bilo aktivno vključenih 
v uradne vojaške in policijske forma-
cije. Mednarodni stiki so se samo še 
poglabljali ter stopnjevali in so tudi 
danes izjemno dinamični. Lovstvo na 
Slovenskem je doživelo tudi velikan-
ske zakonske spremembe, zadnje leta 
2004, ko je bila sprejeta nova lovska 
zakonodaja. Sodobno lovstvo se sooča 
z mnogimi problemi in dilemami glo-
balnega sveta, velikanske spremembe v 
naravnem okolju so zdesetkale števil-
ne vrste divjadim, tako da je v ospredju 
velikanska skrb za ohranitev redkih in 
ogroženih vrst. Klasičnega lova je iz 
leta v leto manj. Lovska organizacija je 
dejavna tudi na področju kinologije in 
strelstva, neguje lovsko kulturo, šege 
in običaje, izdaja knjige v zbirkah Zla-
torogova in Strokovna knjižnica. Njen 
založniški program je deležen laskavih 
domačih in mednarodnih priznanj, 
lovska kultura z mnogimi krajevnimi 
običaji in posebnostmi pa predstavlja 
del slovenske identitete, lovski zbori in 
glasbene skupine skupaj z lovskimi ro-
gisti prispevajo neprecenljiv delež v za-
kladnico slovenske kulturne dediščine. 
Od leta 1958 deluje tudi slovenski lov

ski muzej v gradu Bistra pri Vrhniki 
kot del tehniškega muzeja Slovenije. 
Zbirke Slovenskega lovskega muzeja 
so med najbolj obiskanimi muzejskimi 
zbirkami pri nas nasploh.

Lovska zveza Slovenije (LZS) je sa-
mostojna lovska in naravovarstvena 
organizacija. Je članica Evropskega 
združenja nevladnih lovskih organi-
zacij (FACE) in Mednarodnega sveta 
za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC). 
Sodeluje tudi z zamejskimi lovci iz 
Furlanije Julijske krajine (Doberdob) 
in avstrijske Koroške (Klub prijateljev 
lova iz Celovca) in s tem pomaga pri 
krepitvi in negovanju stikov med ma-
tičnim narodom in slovensko manj-
šino v Italiji in Avstriji. Danes šteje 
21.202 člana. Njen sedež je v Župan-
čičevi ulici 9 v Ljubljani v domu slo-
venskih lovcev zlatorog. Povezuje vse 
slovenske lovske družine (LD) in 20 
območnih lovskih zvez (LZ). Med nji-
mi je tudi Lovska zveza Maribor, ki je 
bila do nedavnega največja območna 
lovska zveza v Sloveniji, saj je združe-
vala in povezovala vse LD v Podravju, 
na Pohorju in Kozjaku ter v večjem 
delu Slovenskih goric. Zdajšnji sedež 
mariborske območne Lovske zveze je 
v Ulici 14. divizije 36 na Pobrežju, dol-
ga leta pa je domovala na Partizanski 
ulici 12. Pred leti so se koroške LD iz-
ločile iz mariborske LZ in se povezale 
v samostojno Koroško LZ s sedežem v 
Dravogradu. Z nekaterimi slovenski-
mi lovišči poleg LD upravljajo Lovišča 
s posebnim namenom (LPN), ki so se 
do sprejetja nove lovske zakonodaje 
leta 2004 imenovala Gojitvena lovišča 
(GL). Eno pomembnejših je bilo GL 
Pohorje, s katerim danes gospodari 
Zavod za gozdove Slovenije.

Marjan Toš
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tO Ni OtrOŠKa iGra  
(Otroci med holokavstom  
– ustvarjalnost in igra)
dokumentarna razstava v sinagogi 
Maribor 5.–24. 6. 2008

V mariborski Sinagogi, ki deluje kot 
kulturni center pod okriljem Pokra-
jinskega muzeja Maribor in se vedno 
bolj posveča prezentaciji judovske 
zgodovine in kulture, je bila med 5. in 
24. junijem 2008 na ogled gostujoča 
mednarodna dokumentarna razstava 
izraelskega spominskega centra Yad 
Vashem z naslovom To ni otroška igra. 
Pred gostovanjem v Mariboru so jo v 
Muzeju novejše zgodovine Slovenije 
videli Ljubljančani, svojo pot po Slove-
niji pa je sklenila z gostovanjem v Po-
krajinskem muzeju v Murski Soboti.

S tem je bilo zaokroženo njeno go-
stovanje v Sloveniji v treh mestih, ki 
so povezana z Judi in njihovo usodo na 
Slovenskem v različnih zgodovinski 
obdobjih. Razstava govori o otrocih 
med holokavstom, o njihovi ustvar-
jalnosti in igri ter prinaša presunljive 
podobe desettisočev judovskih otrok, 
ki so v času nacističnega genocida 
iskali skrivališča na podstrešjih, v 
kleteh, bunkerjih, kanalizaciji in na 
podobnih krajih. Možnosti za preži-
vetje so bile majhne, večino beguncev 
so odkrili in umorili. Število Judov, ki 
so preživeli s skrivanjem, je ocenjeno 
na nekaj tisoč. Judovski otroci so pri-
hajali iz različnih okolij in holokavst je 
nasilno končal njihovo otroštvo. Šte-
vilni so prevzeli dodatna bremena in 
pomagali preživljati družine, staršem 
pa so dajali pogum in upanje v boju za 
preživetje. Kadar pa so se otroci lahko 
igrali, so bili tudi takšni kot vrstniki, 
igrali so se in ustvarjali, izražali stra-
hove in upanje. Ko so leta 1933 v Nem-

čiji prevzeli oblast nacisti, se je položaj 
Judov zelo poslabšal. Veliko družin se 
je odločilo zapustiti deželo, vendar jih 
zaradi naraščajočega antisemitizma 
ni želelo sprejeti veliko držav. Nekate-
ri so poslali v tujino vsaj svoje otroke 
v želji, da jim zagotovijo preživetje. 
Večina izseljenih otrok ni nikoli več 
videla staršev. Približno milijon in pol 
od šestih milijonov Judov, umorjenih 
med holokavstom, je bilo otrok.

Izjemno presunljiva razstava, ki 
nas med drugim vnovič opominjana 
veliko zlo minulega stoletja. O tem 
pričajo tudi zapisi obiskovalcev raz-
stave v spominski knjigi Sinagoge, 
iz katerih veje veliko spoštovanje do 
žrtev holokavsta in drugih žrtev naci-
stičnega genocida. Med morijo druge 
svetovne vojne je bila Evropa za Jude 
smrtno nevarna, pobegniti pa sko-
raj ni bilo mogoče. Begunske poti so 
vodile proti Rusiji, v južno Francijo, 
Španijo, na Portugalsko, v Švico in 
Skandinavijo. Desettisoči Judov so se 
skrivali, možnosti za preživetje so bile 
majhne in v skrivališčih jih je dočaka-
lo konec vojne le nekaj tisoč. Številni 
so zbežali v gozdove in hribe, nekateri 
so se pridružili partizanom, kot so to 
storili tudi jugoslovanski Judje, ki so 
sodelovali v partizanskem narodno-
osvobodilnem gibanju. Nekateri so 
se tako le izognili peklu na zemlji. Žal 
so podobe pekla za vselej in najgloblje 
zaznamovale otroke in tisti, ki so ta 
pekel preživeli, so najbolj verodostojne 
priče ne tako davne preteklosti. Glav-
ni proizvod brutalnega in dehumani-
zirajočega taboriščnega sistema je bila 
– smrt. Dnevni ciklus v teh taboriščih 
je bil »delo, lakota in bolečina, vedno 
v senci sadističnega nasilja čuvajev in 
trenutne usmrtitve za najmanjši pre-
kršek«.
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Medtem ko dandanašnji že pozna-
mo zgodovinska dejstva in ozadja tega 
poglavja svetovne morije med letoma 
1939 in 1945 (z zgodovinskimi nastav-
ki in radikalnim začetkom leta 1933, 
s katerim tudi običajno zaznamujemo 
obdobje holokavsta), pa še vedno ni-
so docela jasne manj znane podobe 
preživetja tega časa. Otroci, ki jim je 
holokavst nasilno končal otroštvo, so 
se včasih lahko tudi igrali in »takrat so 
bili takšni kot njihovi vrstniki; igrali 
so se in ustvarjali, izražali strahove in 
upanje«. Upanje je bilo veliko, a le za 
nekatere. Po končani vojni je ostalo na 
tisoče sirot. Za njimi in vsemi drugimi 
je ostal spomin na čase, ki zagotovo 
niso bili primerni za igro, a z njo je 
bilo več upanja za preživetje. In tudi 

tega se je danes treba spominjati, je 
bilo poglavitno sporočilo razstave v 
mariborski Sinagogi, ki jo je spremlja-
la tudi barvna zloženka. Založil jo je 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
besedila je iz nemščine prevedla Mo-
nika Kokalj Kočevar, oblikovala pa jo 
je skupaj z razstavnimi panoji Mojca 
Turk. Lektorica slovenskega besedila 
na panojih in v zloženki je bila Andre-
ja More, projekt pa je podprlo tudi Ve-
leposlaništvo države Izrael na Dunaju. 
Slednje je bilo tudi pobudnik, da se 
projekt predstavi v Sloveniji. Podobne 
projekte v mariborski Sinagogi načr-
tujejo tudi za prihodnje obdobje, saj so 
med obiskovalci lepo sprejeti.

Marjan Toš
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