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Dr. Ivan Geršak – pravnik,  
narodni delavec in politik

A l j o š a  Š p e l e c *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12Ormož)"187/191":929Geršak I.

Aljoša Špelec: Dr. Ivan Geršak – pravnik, narodni delavec in politik. Časopis za zgodo-
vino in narodopisje, Maribor 81=46(2010), 1, str. 5–28
Dr. Ivan Geršak je bil rojen 4. novembra 1838 pri Sv. Petru pod Sv. Gorami (danes 
Bistrica ob Sotli), umrl je 24. februarja 1911 v Ormožu. V Gradcu je 1865. doštudiral 
pravo in 1870. napravil odvetniški izpit ter doktorat. Naslednje leto, 1871., je postal 
notar v Ormožu in tu ostal do smrti. Tem je leta 1876 ustanovil okrajno hranilnico in 
posojilnico, ki je večkrat preoblikovana delovala vse do konca 2. svetovne vojne. Leta 
1880 je bilo na njegovo pobudo ustanovljeno »Politično katoliško društvo Sloga«, ki 
mu je načeloval vse do l. 1887. Med letoma 1884 (1883) in 1896 je bil načelnik ormo-
škega okrajnega zastopa. Iz političnega življenja se je umaknil 1896., a ostal aktiven 
kot načelnik hranilnice in posojilnice ter kot podpredsednik (od 1899) in predsednik 
čitalnice (od 1906). 
Ključne besede: Ivan Geršak, notar, okrajni zastop, politično društvo, posojilnica, 
čitalnica, narodno gospodarstvo. 

1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(497.12Ormož)"187/191":929Geršak I.

Aljoša Špelec: Ivan Geršak Ph.D. – a Lawyer, a National Worker and a Politician. Review 
for History and Ethno graphy, Maribor 81=46(2010), 1, pp. 5–28
Ivan Geršak, Ph.D., was born on 4th November 1838 in Sv. Peter pod Sv. Gorami (St. 
Peter under the Holly Mountains / today Bistrica ob Sotli), and died on 24th February 
1911 in Ormož. He finished his law school in Graz in 1865 and passed the lawyer exam 
and got his doctorate in 1870. In the next year, in 1871, he became a notary in Ormož 

 * Aljoša Špelec, univerzitetni diplomirani zgodovinar, Mariborska c. 122, SI – 2312 
Orehova vas, aljosa.spelec@triera.net 

r a z p r a v e  –  s t u d i e s
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where he stayed until his death. In 1876 he established in Ormož a county savings bank 
and a loan society, which was often reorganised and active all the way until the end 
of the World War II. In 1880 the Politično katoliško društvo Sloga (Political Catholic 
Society Unitiy), was established on his initiative and he was also its chairman until 
1887. Between 1884 (1883) and 1896 he was the head of the Ormož county parliament. 
He withdrew from the political life in 1896 but stayed active as the chairman of the 
savings bank and the loan society. He was also the vice president (since 1899) and 
president of the Čitalnica (Reading-room movement) (since 1906). 
Key words: Ivan Geršak, notary, county parliament, political society, loan society, 
Reading room movement, national economy. 

Dr. Ivan Geršak je bil rojen dne 4. novembra 1838 v Sv. Petru pod Sve-
timi Gorami – danes Bistrica ob Sotli. Ljudsko šolo je obiskoval v doma-
čem kraju, šolanje nadaljeval na gimnaziji v Celju med letoma 1852 in 
1859 in ga dokončal v Gradcu 1860. Po končani gimnaziji se je odločil za 
študij prava na graški univerzi in bil 1865. uspešno promoviran. Po koncu 
študija je bil za kratek čas domači učitelj pri baronu Gustavu Conradu. 
Kot odvetniški kandidat pripravnik (koncipient) je služboval v Mariboru 
(1865–1866), v Gradcu (1866–1867), na Ptu-
ju (1867–1871). Med službovanjem na Ptuju 
je študiral dalje in 1870. opravil odvetniški 
izpit v Gradcu. Kot doktor prava se je 1871. 
naselil v Ormožu in 6. septembra istega le-
ta odprl lastno notarsko pisarno. Od tukaj 
je brez uspeha kandidiral za notarsko me-
sto v Lip nici (1877), Celju (1880) in Celovcu 
(1881), saj si je želel povečati lastne prihodke 
in s tem izboljšati gmotni položaj. Tako pa je 
do konca življenja ostal notar v Ormožu in 
opravljal svoje poslanstvo.1 

Leta 1870 se je prvič udejstvoval tudi na 
političnem polju, junija 1870 je nastopil na 
volitvah v štajerski deželni zbor kot kandi-
dat narodne stranke v ptujski mestni sku-
pini. Centralni volilni odbor v Mariboru je 
postavil in razglasil naslednje kandidate za 
kmečke občine: za Celje dr. Dominkuša in dr. Josipa Vošnjaka, za Maribor 
dr. Janka Serneca in dr. Frana Radeja, za Ljutomer Ivana Kukovca, za Ptuj 
Mihaela Hermana, za Slovenj Gradec pl. Adamoviča, za mestne skupine 

 1 Slovenski biografski leksikon (dalje SBL), 1. knjiga, 2. zvezek, Ljubljana 1925–1932, str. 
210–211. 

Dr. Ivan Geršak
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pa za celjsko dr. Karla Ipavica in za ptujsko dr. Geršaka.2 Geršakov pro-
tikandidat je bil nemški ravnatelj ptujske realne gimnazije Anton Fichna. 
Volitve so potekale 27. junija 1870, v ptujski mestni skupini je glasovalo 400 
volilcev, Fichna je dobil 287 glasov in zmagal, Geršak pa je dobil le 113 gla-
sov slovenskih volilcev.3 Čez teden dni je izid volitev na kratko komentiral 
Gospodar in zapisal, da »je pri volitvi v Ptuju in Celju za mesta in trge dobil 
vsak od narodnih kandidatov impozantno manjšino, in sicer dr. Ipavic 162 
glasov in dr. Gršak 113 glasov. Pri volitvi v Ptuju so se posebno rodoljubni 
skazali Središčani, kajti kakor en mož so bili za narodnega kandidata g. dr. 
Gršaka«.4 Očitno pa je kljub spodbudnim in tolažilnim besedam ta poraz 
Geršaka tako razočaral, da se ni nikoli več vključil v boj za deželnega ali 
celo državnega poslanca. Zato pa se je s toliko večjo vnemo podal v boj 
za slovenske docenture na graški pravni fakulteti. Tega boja se je 35 let 
kasneje spominjal dr. Josip Vošnjak, ki je bil takrat štajerski deželni posla-
nec: »To leto nam je prineslo nekaj nepričakovano veselega, košček našega 
narodnega programa, a tudi ta malenkost je bila neka fata morgana, ki se 
še do zdaj ni uresničila (Vošnjak je pisal Spomine l. 1905, op. p.). V državni 
proračun je namreč s cesarjevim dovoljenjem bilo stavljenih 3000 goldi-
narjev za tri docenture s slovenskim učnim jezikom na pravni fakulteti 
graške univerze. Šlo pa je le za docenture, ki se lahko vsak dan odpravijo, 
ne pa za profesorska mesta. Kljub temu so se oglasili trije kompetenti: prof. 
I. Kranjc, dr. Ivan Geršak, sedaj notar v Ormožu in neki dr. Ribič, ki meni 
ni znan. /…/ Že konec avgusta sva z dr. Dominkušem šla k ministru Stre-
mayerju, ki se je kot deželni poslanec mudil v Gradcu. Zahvaljevala sva 
se mu, da je v proračun postavil znesek za tri stolice slovenske. Potem sva 
poudarjala potrebo slovenskih srednjih šol in navajala nedostatke na ma-
riborskem učiteljišču, ki je čisto nemško. Minister je prav vljudno poslušal 
in se razgovarjal o naših slovenskih zadevah. Nazadnje je naglašal, da ima 
vlada resno voljo, poskrbeti, da se bodo tudi v istini izvrševale vse postavne 
določbe, ki govore o narodni enakopravnosti. A kako je isti minister na 
Dunaju koncem septembra odgovoril slovenskemu državnemu poslancu 
v tej reči! Eden kompetentov, menda dr. Geršak, ki bi bil vendar rad izve-
del, pri čem da je, obrnil se je do državnega poslanca Svetca, ker štajerski 
Slovenci niso imeli v zboru nobenega zastopnika. Svetec je odgovoril, da 
sicer s svojega stališča ne more ničesar storiti v tej zadevi, ker so Kranjci, 
ki zahtevajo polno svoje vseučilišče v Ljubljani, nasprotniki graških stolic. 
Toda iz vljudnosti do kompetenta šel je k ministru Stremayerju, ki mu je 

 2 Josip Vošnjak, Spomini, Ljubljana 1982, (dalje Vošnjak, Spomini), str. 336; Štajerski slo-
venski kandidati za deželne poslance, Slovenski Gospodar, 9. 6. 1870, št. 23, str. 4. 

 3 Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918, Ljubljana 1965, str. 386; Politični pogled, 
Izid volitev v Štajerski, Slovenski Gospodar, 30. 6. 1870, št. 26, str. 4. 

 4 Dopis, Slovenski Gospodar, 7. 7. 1870, št. 27, str. 3. 



8 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2010/1 • razprave – studies

rekel, da se letos še ne morejo odpreti slovenske stolice v Gradcu, ker dr-
žavni zbor še ni dovolil proračuna za to leto. S tem je bila stvar odložena 
ad calendas graecas (za zmeraj).5 Geršak je bil znova močno razočaran, saj 
si je zelo prizadeval za slovensko docenturo na graški pravni fakulteti za 
civilnopravni red, menično in trgovsko pravo in je že bil obveščen o sklepu 
profesorskega zbora, da ga predlaga za provizoričnega docenta za praktični 
kolegij v slovenskem jeziku o avstrijskem civilnopravnem postopku. Ker 
pa mu to, kot sem že omenil, ni uspelo, se je odločil za notariat v Ormožu, 
kjer se je posvetil lokalnemu političnemu in narodnogospodarskemu delu.6 

S pisanjem o narodnem gospodarstvu pa se je ukvarjal že pred l. 1871. 
Tako je nekaj let pred prihodom v Ormož, l. 1865, izšla knjižica »Čitalni-
ca, podučilni list za slovenski narod, v kateri je Geršak pisal o različnih 
ekonomskih, upravnih, socialnih in zgodovinskih temah (o obrestih in 
obrestnih postavah, o bankah in papirnem denarju, o loterijah, str. 3–40; 
o varstvu in skrbništvu otrok, str. 76–86; o avstrijski zgodovini v času Ba-
benberžanov, str. 87–92, 174–191; o županovanju v občinah, jeziku obrav-
nave na sejah, o pisanju protokola, str. 162–169; o socialnih razmerah na 
Francoske, tj. o obrtništvu, svobodni razdelitvi zemljišč, o centralizaciji 
in birokraciji, str. 246–253; o solnem davku, str. 330–335; o socialnih raz-
merah na Avstrijskem, str. 343–349; o županovanju, tj. občinskem premo-
ženju, občinskem gospodarstvu, oskrbovanju občinskega premoženja, str. 
352–359). V uvodu k svojim razpravam je zapisal, »da se je podučilnih li-
stov lotil zato, da se budi čut za pravico in medsebojni red, da se po domače 
razložijo zakoni različnih oddelkov, da se bo razumelo narodno življenje 
v večji meri in gospodarstvo drugih dežel in narodov, da se Vam vžiga in 
zdržuje ljubezen do velikega avstrijskega cesarstva in se prebira zgodovina 
naših slavnih pradedov«.7 

Tri leta kasneje je v tretjem delu knjižice »Slovenski Štajer – dežela in 
ljudstvo« pisal o vplivu upravnopolitične ureditve monarhije na narodno 
gospodarstvo in izrazil ostro nasprotovanje centralizaciji, »ker spodbija 
vsako osebno razvijanje, jedna, najvišja glava hoče sama za vse misliti, 
za vse skrbeti, za vse delati. /…/ Državna centralizacija je smrt narodne-
ga blagostanja, skozi centralizem raste eno mesto, glavno mesto, ki vleče 
vse najvišje oblasti, vse bogastvo nase. Učitelji narodnega gospodarstva 
na najvišjih učilnicah v Beču zagovarjajo pri drugih prilikah dualizem, ki 
ni druga kot dvojni centralizem. Tudi zgodovina nam kaže, da so države 
propadle, ko so vladarji začeli celo narodno moč centralizirati ter v eno 
roko spravljati.« Medtem pa se je pozitivno izrazil o federalizmu in de-

 5 Vošnjak, Spomini, str. 345–346. 
 6 Glej op. 1, prav tam. 
 7 Ivan Geršak, Čitalnica, podučilni list za slovenski narod, I. zvezek, Gradec 1865. 
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centralizaciji, saj »decentralizacija nasproti temu krepi posamezne ljudi, 
posamezne narode; sicer nič pozitivnega ne dela, le samo dovoljuje, da si 
posamezni ljudje, kakor tudi celi narodi, sami postiljajo, misleč si, kakor 
si bodo postlali, tako bodo ležali. /…/ Državna decentralizacija kliče vse 
spijoče narodne moči in kreposti na dan, da se naravno razvijajo v prid in 
hasen posamezne osebe in celih narodov. /…/ V politiki pravimo mi decen-
tralizaciji tudi federalizem, to je, prosto naravno združenje narodov pod 
eno vlado, federalist tako podpira narode in njih blagostanje. /…/ Omika in 
vednost namreč dajeta veči blagor, veči blagor daje večo društveno važnost 
in večo politično prostost in svobodo, veča politična svoboda pa spet daje 
večjo priliko, omikati se, učiti se, ter skrbeti si za pozvišenje blagostanja«.8 

Poleg notarskega dela se je v prvih letih bivanja v Ormožu začel vključe-
vati v širše družbeno, pa tudi politično življenje. Spoznal se je s tedanjimi 
vodilnimi narodnjaki na Spodnjem Štajerskem, Vošnjakom, Dominku-
šem, Sernecem, Hermanom, Trstenjakom in drugimi, ter se idejnonazor-
sko in miselno približal tedaj nastajajočemu krogu t. i. »mladoslovencev«. 
Dokaz za to je bila Geršakova kandidatura na volitvah za odbor Slovenske 
Matice v družbi kandidatov, ki jih je predlagal Slovenski Narod septembra 
1872; drugi kandidati so bili Janez Zlatoust Pogačar, dr. Radoslav Razlag, 
dr. Leon Vončina, dr. Josip Vošnjak, Peter Grasselli, dr. Janez Mencinger, 
Josip Jurčič, dr. Maks Samec, Ivan Žuža in Matija Vodušek.9 

Vendar Narodovi kandidati na volitvah niso bili uspešni, izvoljeni so 
bili »staroslovenski« kandidati, ki so jih predlagale Bleiweisove Novice. Dr. 
Geršak je dobil 673 glasov in pristal na petem mestu po številu glasov med 
neizbranimi kandidati. Enako število glasov je prejel tudi dr. Vošnjak.10 
Javnopolitično se je spet udejstvoval pred volitvami v državni zbor l. 1873, 
a ne kot kandidat za poslanca, ampak kot razpečevalec priloge Naroda, 
Slovenskega tednika za ormoški okraj, ki je izšel v začetku julija 1873. V po-
vezavi s tem so ga prvič napadli v Slovenskem Gospodarju v drugi polovici 
avgusta 1873, ko so zapisali, »da iz Ormuža poizvemo, da ondešnji notar dr. 
Geršak marljivo širi mršav Slovenski tednik. Vrinol ga je skoro vsem tamoš-
njim strankam, kedar jim je ugovor zoper novo cenitev zemljišč napravil. 
Ali kmeti so hudobnost lista že razvideli. Začeli so ga ljubljanskemu očetu 
nazaj pošiljati. Tako je pametno!«11 

Mesec dni kasneje je bil Geršak deležen še ostrejšega napada glede svoje 
vloge pri Slovenskem Tedniku, ko je dopisnik iz Ormoža pisal: »Znano ti je, 

 8 Ivan Geršak, Slovenski Štajer – Dežela in ljudstvo, Narodno gospodarstvo, Ljubljana 1868, 
str. 19–21. 

 9 Vošnjak, Spomini, str. 402; Volitve za odbor Slovenske Matice, Slovenski Narod, 21. 9. 
1872, št. 110, str. 2. 

 10 Razne stvari, Slovenski Narod, 6. 10. 1872, št. 115, str. 4. 
 11 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 21. 8. 1873, št. 34, str. 7. 
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dragi Gospodar, kako da so skoro vsi občinski predstojniki totega okraja 
dobili po dobroti g. notarja dr. Geršaka Slovenski Tednik. G. notar nam je 
namreč napravil pritožbo zavoljo klasifikacije gruntnega davka, ter ni za 
to delo za se nič tirjal, temuč je rekel, da naj vložimo njega zaslužek kot 
naročnino za Slovenski Tednik, češ da je list koristen … Vsi smo to radi 
storili. G. notar! Če niste vi tednika prej poznali, vam ne zamerimo; če pa 
ste ga poznali, pa vendar nam kmetom priporočali, Vam moramo to zlo 
zameriti. Glejte, če kdo samo slabe reči kakega stana po svetu pobira ter 
brez pomisleka vse razglasuje, vse dobro pa zamolči, boste sami rekli, da ni 
to kaj prida človek; blizo tako pa dela od Vas priporočeni Tednik z duhov-
niškim stanom. Mi kmetje, ki z duhovniki živimo, pa jih bolj poznamo, 
kakor neki gospodje v Ljubljani, se čutimo hudo žaljeni po takem gnju-
snem pisarjenji. V zadnjem listu štejemo, da je g. Herman od 1861–1873. 
leta Slovence dobro zagovarjal. Zdaj pa naenkrat nič več vreden ni, pa mu 
vendar nobene pregrehe več ne dokaže, ampak le prazno slamo mlati, češ 
da zdaj samo za klerikalce in fevdalce dela! Kje pa je dokaz?«12 

Na volitvah v državni zbor oktobra 1873 so Slovenci v celoti gledano 
dosegli precej slabe rezultate. Ti so bili posledica popolne razcepljenosti 
in idejnopolitičnih nasprotij med »liberalno« in »konservativno« strujo 
v slovenskem narodnem gibanju, ki so se ravno v tem letu najbolj izrazi-
to pokazala. Tega problema sta se zavedla štajerski duhovnik in narodni 
delavec Božidar Raič in pa dr. Geršak in ugotovila, da neenotnost med 
samimi Slovenci najbolj koristi ravno Nemcem. Zato sta jeseni 1874 »na-
pravila prvi poskus sprave med obema slovenskima strankama. Slovenci 
naj bi se spet združili pod geslom »Blagost naroda in upor germanizaciji«. 
Kar se s tema točkama ne ujema, se naj opusti; kar je indiferentnega, naj se 
da na prosto voljo posameznikov. Na svojem polju naj dela vsak po svojih 
posebnih stanovskih ali socialnih pravilih in isto prosto gibanje pripušča 
tudi svojemu sosedu. Pravomočne dosedanje postave se sprejmejo z vsemi 
posledicami, kar je kvarnega na njih, se odpravi po zakoniti poti«. Dr. 
Ulaga (urednik Slovenskega Gospodarja, op. p.) je v imenu konservativ-
ne stranke zahteval npr; cerkveno avtonomijo, odstranitev Narodovega in 
Slovenčevega urednika ter izročitev teh listov drugim močem; Herman pa 
sploh ni bil za pogodbo. Raičev in Geršakov predlog je bil kompromis, ki 
je izražal premalo konkretnosti, bil je preveč posplošen in ni imel upanja, 
da prodre v tej obliki na obeh straneh. »Stari« so dobro poznali »mlade« 
in vedeli, da so pripravljeni ne le za kompromis v taktiki, temveč tudi za 
kapitulacijo v načelih«.13 

 12 Dopisi, Iz ormoškega okraja, Slovenski Gospodar, 18. 9. 1873, št. 38, str. 4. 
 13 Dr. Dragotin Lončar: Dr. Janez Bleiweis in njegova doba, IV. del – »Mladi in stari«, v: 

Zbornik Matice Slovenske, XI. zvezek, Bleiweisov zbornik, Ljubljana 1909, str. 238. 
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Zaradi neuspehov na zadnjih državnozborskih volitvah in neuspešne 
pobude za spravo, ki sta jo pripravila skupaj z Raičem, se je Geršak spet 
posvetil narodnogospodarskemu delovanju. Porodila se mu je misel o usta-
novitvi okrajne hranilnice in posojilnice v Ormožu, po zgledu tiste v Ljuto-
meru, ki jo je ustanovil Jožef Kukovec l. 1872. V začetku l. 1876 je Slovenski 
Gospodar poročal: »G. dr. Ivan Geršak je sprožil misel, da se naj v Ormožu 
osnuje »hranilno in posojilno društvo«; v malih dneh se je oglasilo 62 udov, 
izmed teh so nekateri po en delež, nekateri pa tudi po 2 do 4 deleže po 50 fl. 
podpisali. Dnes jih je bil povabil v biležniško pisarno, da bi se posvetovali 
o pravilih, katera jim je predložil in da bi volili načelnika, odbor, predstoj-
ništvo; prišlo jih je 37, ki so zadružno pogodbo koj odobrili in si to – le 
predstavništvo soglasno izvolili; g. dr. Geršak za načelnika, g. Magdiča za 
njegovega namestnika, g. Karlona, graščinskega oskrbnika za blagajnika 
in g. Ivana Vertnika, biležniškega koncipijenta, za knjigovodjo. Razun teh 
so v odboru g. dekan Fritz pri Veliki Nedelji, J. Kočevar, K. Venigerholc in 
B. Klemenčič, tržani v Središču, S. Šporn, župnik, F. Macun, c. kr. pristav 
in A. Jesih v Ormožu. To narodno zastopništvo tako važnega društva ima 
prelepo nalogo, dejansko pokazati, da mu je ležeče na blagostanju naroda 
in pomagati v sili, kjer se drugače pomoči, lehko ne dobi, ta zadruga se loči 
od ljutomerske v tem, da je zaveza v ormoški zadrugi omejena, v ljutomer-
ski pa ne«.14 O začetku delovanja hranilnice in posojilnice je poročal tudi 
Slovenski Narod: »za naše narodnjake ormoškega okraja imam vesele dve 
novice namreč da je znani narodnjak dr. Geršak pri predvčerajšnji volitvi 
v okrajnem šolskem svetu na veliko jezo nemškutarjev izvoljen za šolskega 
nadzornika. Druga novica je, da nam je isti osnoval hranilno in posojilno 
zadrugo z omejenim poroštvom. Tudi temu zavodu so najhujši nasprotni-
ki nemškutarji ter z vsemi sredstvi nasproti agitujejo. Prva novica je tem 
važnejša, ker imamo narodnjaki zdaj tudi večino v krajnem šolskem svetu. 
In da je to prvi zastop tu z narodno večino«.15 Isti časnik je nekaj dni po-
zneje v zvezi z novo ustanovo dodal misel, »da ima to narodno zastopstvo 
tako važnega društva prelepo nalogo, dejansko pokazati, da mu je ležeče 
na blagostanju naroda in pomagati v sili, kjer se drugače pomoči lehko ne 
dobi«. 16 

Čez dobra dva meseca je sledilo poročilo o delovanju hranilnega in po-
sojilnega društva od 1. januarja do 2. marca 1876. Društvu je pristopilo 121 
članov, ki so vplačali 146 deležev po 50 goldinarjev, to je 7300 goldinarjev, 
na to se je vplačalo 2607 fl in 85 kr. Ostanek 4692 fl. 15. kr. se bo vplačal 
v več mesečnih obrokih, »prineskov rezervnemu fondu 103 goldinarjev, 

 14 Dopisi, Iz Ormoža, Slovenski Gospodar, 6. 1. 1876, št. 2, str. 6. 
 15 Dopisi, Slovenski Narod, 5. 1. 1876, št. 3, str. 3. 
 16 Domače stvari, Slovenski Narod, 11. 1. 1876, št. 7, str. 3. 
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obresti za dana posojila 194 goldinarjev 61 kr., provizij in doneskov za 
stroške 133 goldinarjev in 26 kr., skupnina za knjižice 15 goldinarjev 45 
kr – prihodkov skupaj za 7754 goldinarjev in 17 kr. Izdatkov je bilo za 
enako vsoto kot prihodkov, torej je celi promet znašal 15508 goldinarjev 
in 34 kr«. Zapisali so še, »da se ni nihče nadejal takega lepega uspeha v 2 
mesecih, tem bolj ker je društvo z omejeno zvezo, a ne z neomejeno, ker 
prva nimajo pri drugih denarnih zavodih skoro nobenega kredita. Župan 
Središča g. Kočevar je pripomogel s 1200 fl. in čuje se, da bode še z 2000 
fl. na pomoč prišel. Zamolčati pa ne moremo naših Ormužanov, a je tudi 
poslanec g. Herman vložil novih 1300 fl., tako da njegova vloga znaša 4000 
goldinarjev razun pravilnega deleža.«17 

Sredi meseca junija je nek volilec iz ormoškega okraja kritiziral okraj-
nega načelnika dr. Ferdinanda Kado, »ker se lahko baha, da je toliko lepih 
penez prišparal, saj ima okrajna blagajna več kot 10000 goldinarjev prora-
čuna, a je od tega več kot 7000 goldinarjev shranjenih v graški hranilnici, 
medtem ko številni uradi kmeta rubijo, terjajo in njega moči slabijo« in 
hkrati pozval k izvolitvi narodnih mož v okrajni zastop, saj bodo volilcem 
povedali, koga voliti »naši gg. župniki ali pa tudi dr. Geršak v Ormožu, do 
kterih gospodov imamo popolno zaupanje«.18 

Tako se je Geršak prvič pojavil v igri za političnouradniški položaj na 
lokalni ravni, saj je postal kandidat za člana okrajnega zastopa v Ormožu. 
Na volitvah julija 1876 je bil uspešen, kljub temu da Slovenci niso prevze-
li vodstva v ormoškem zastopu, »saj so Slovenci popolnem zmagali le v 
skupini kmetskih občin, kjer je voljen občespoštovani rodoljub dr. Geršak 
in te zmage moremo biti veseli, ker kar že okrajni zastopi životarijo, smo 
Slovenci le enkrat zmagali v skupini kmetskih občin, a zadnjih 3 let nas je 
predrzna nemčurska svojat tako v kot potisnila, da Slovenci nismo imeli v 
okrajnem zastopu niti edinega zastopnika«.19 

Teden dni kasneje se je iz Ormoža poročalo, »da je bila glavna agitacija 
od nemčurjev v skupini kmečkih občin zoper našega dr. Geršaka, saj je 
načelnik okrajnega zastopa Kada rekel, da če bo Geršak izvoljen, potem 
bo izstopil iz okrajnega zastopa, ter je tako volilce strašil, kakor bi res brez 
»mogočneža« Kadaja ormoški okraj se takoj pogreznil. No, nemčurji ve-
do, da ker je g. Geršak voljen, se reči za nemčursko stranko ne bodo tako 
cvetoče razvijale, in to nam je glavna reč«.20 

Konec avgusta je dopis iz Ormoža sporočil novice glede okrajne hra-
nilnice: »do 30. 6. je 176 udov z 2.030 pravilnimi deleži po 50 fl. (skupaj 

 17 Dopisi, Iz Ormoža, Slovenski Gospodar, 16. 3. 1876, št. 12, str. 5. 
 18 Dopis nekega volilca, Dopisi, Iz ormoške okolice, Slovenski Gospodar, 15. 6. 1876, št. 25, 

str. 5. 
 19 Iz Ormoža, Volitve v okrajni zastop, Slovenski Gospodar, 3. 8. 1876, št. 32, str. 4. 
 20 Iz Ormoža, Volitve, Slovenski Gospodar, 10. 8. 1876, št. 33, str. 4. 



Aljoša Špelec, Dr. Ivan Geršak – pravnik, narodni delavec in politik 13

10150 fl.) društvu pristopilo in vplačalo 5.362 fl, ostali znesek 4787 fl. pa 
se vplača po mesečnih obrokih. Vsi prejemki znašajo 19.530 fl«.21 

Sredi meseca septembra 1876 so se Geršakove delovne obveznosti še 
povečale, saj je poleg notariata, načelstva okrajne hranilnice in članstva v 
okrajnem zastopu postal še notarski namestnik v Ljutomeru, saj je bil »od 
slavne c. kr. okrožne sodnije Celjske imenovan za namestnika odstopivše-
ga g. Karla Höchtlna in je 19. septembra že svojo namestovanje nastopil in 
bode vsak petek v Ljutomeru uredoval, v njegovej nenazočnosti pa bode 
njegov koncipient g. Anton Jesih s strankami občeval«.22 

To je pomenilo, da je imel Geršak kot notar toliko dela in strank, da je 
lahko imel po šestih letih dela v Ormožu že lastnega koncipienta (notar-
skega pripravnika). 

Po dobrem letu delovanja okrajne hranilnice in posojilnice je imela ta 
8. aprila 1877 prvi občni zbor. Društvo je imelo že 220 članov, od katerih 
se jih je zbralo 58. Dr. Geršak je v začetku oznanil, »da je mesto g. Vert-
nika knjigovodstvo prevzel velikonedeljski graščak oskrbnik g. Schmidt« 
in nadaljeval, »da je v l. 1876 društvo svojim udom posodilo na menice 
in dolžna pisma 40.737 fl. in 22 kr., od katerih se je do starega leta zopet 
povrnilo 22.036 fl. 91 kr., v celem letu pa se je spreobrnilo denarja 91.977 
fl. 44 kr. Pri pregledovanju računov je profesor Žitek naznanil, da se knjige 
s predloženimi računi popolnoma skladajo. G. načelnik je vprašal, kaj se 
ima zgoditi s prigospodarjenim imetkom, ki znaša za preteklo leto 504 fl. 
55 kr. in predlagal, da se cela svota porabi za reservni fond. Predlog se je 
sprejel, zborovanje pa je bilo zaključeno.«23 Načelnik posojilnice v prvih 
treh letih (1876–1878) je bil Geršak, namestnik Anton Magdič, zdravnik, 
blagajnik pa Karl Eduard, oskrbnik ormoške graščine.24 

Drugi občni zbor društva je potekal 26. maja 1878 v gostilni Zur Stadt 
Graz v Ormožu, na njem pa so potrdili letno poročilo in dotedanje vod-
stvo še za leto dni.25 Naslednji občni zbor, na katerem so ponovno volili 
načelništvo društva, je bil sredi septembra 1879. Na vodilno mesto je bil 
spet potrjen Geršak, namestnik je postal ormoški župnik Jožef Siegfried 
Šporn, blagajnik pa je ostal Karl Eduard. O denarnih zadevah in stanju 
društva poročilo ni govorilo.26 

Ustanovitev ormoške posojilnice je bila tako prvi korak do slovenske 
zmage v okrajnem zastopu, ki je bil tedaj v nemških rokah. Geršak je v teh 
letih razmišljal tudi o ustanovitvi novega društva, ki bi slovenske rojake 

 21 Iz Ormoža, Dopisi, Slovenski Gospodar, 31. 8. 1876, št. 36, str. 5. 
 22 Dopisi, Iz Ormoža, Notarski namestnik. Slovenski Gospodar, 5. 10. 1876, št. 41, str. 4. 
 23 Dopisi, Iz Ptuja, Slovenski Gospodar, 26. 4. 1877, št. 17, str. 4. 
 24 Ivan Geršak, Ormoški spomini, Ljubljana 1920, (dalje Geršak, Spomini), str. 16. 
 25 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 23. 5. 1878, št. 21, str. 6. 
 26 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 18. 9. 1879, št. 38, str. 8. 
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poučevalo o političnih razmerah v okraju, deželi in celotni monarhiji, utr-
jevalo narodno zavest in skrbelo za aktivno slovensko udeležbo na volitvah 
na vseh nivojih. Tega časa se je slednji spominjal v svojih Spominih več kot 
20 let kasneje: »… Potrebno je bilo naše ljudstvo poučevati o krajevnih 
politiških razmerah. V ta namen in še drugi osnoval sem Slogo. Že leta 
1880 se je pokazala potreba političnega društva v Ormožu. Na binkoštno 
nedeljo, 16. maja 1880, povabil sem svojega prijatelja župnika Sporna k sebi, 
da sva se razgovarjala o glavnih potezah novega društva. Dne 1. julija 1880 
so bila pravila višji oblasti predložena in 20. oktobra 1880 potrjena. Čl. 1 
se glasi: Ustanavlja se »Katoliško slovensko politiško društvo Sloga, čl. 2 
pa: Namen temu društvu je, da budi in širi narodno zavest in razni, po-
sebno pa gospodarski nauk in omiko med slovenskim ljudstvom v ormo-
škem okraju, da brani narodne in vse druge pravice omenjenega ljudstva 
in skratka pospešuje materijalne in duševne koristi njegove v državnih, 
občinskih, cerkvenih, šolskih in gospodarskih stvareh.«27 

O tem dogodku so pisali tudi v časnikih; Slovenski Gospodar je npr. 
poročal, »da so ormoški rodoljubi sklenoli osnovati Katoličko slovensko 
politično društvo v Ormoži z imenom Sloga. Posebno potrebno postalo 
je povsod tako društvo v sedanjem času, ko se politično življenje močno 
razvija in v vse kroge prebivalstva sega. Razvidevši potrebo, da se mora 
kmet zavesti svojega političnega stališča, predložili so rodoljubi ormoški 
pravila slavnej c. k. namestniji gračkej ter dobili od slavnega c. k. okrajnega 
glavarstva na Ptuju 23. julija sledeči odgovor v slovenskem jeziku; G. na-
mestnik so me z dopisom 7. t. m. pooblastili g. nadstojniku ustanovljenega 
odbora naznaniti, da ustanovitev Sloge v Ormoži na podlagi predloženih 
pravil ni prepovedana. Kmalu se bode sklical v Ormožu zbor, da se društvo 
konstituira.«28 Pravila Sloge so bila obširneje razložena v Slovenskem Naro-
du v začetku avgusta 1880; društvo je bilo ustanovljeno za ormoški okraj, 
spadajoč pod ptujsko okrajno glavarstvo, namen društva pa je bil »širiti 
in buditi narodno zavest in gospodarski nauk in omiko med slovenskim 
ljudstvom v ormoškem okraju. /…/ Sloga bo pri postavljanju kandidatov 
pri raznih volitvah sodelovala, jih podpirala in z izvoljenimi sodelovala. 
Društveniki bodo zborovali, sestavljali prošnje, pisma, zaupnice, spomeni-
ce, napravljali besede in shode. Član je lahko vsak polnoleten Avstrijanec. 
Odbor sklicuje društvene zbore in izvršuje njegove sklepe. Občni zbor se 
skliče vsako leto redno v Ormožu, zboru predseduje prvosednik ali njegov 
namestnik ali najstarejši odbornik.«29

 27 Sloga, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 56–57. 
 28 Dopisi, Iz Ormoža, Slovenski Gospodar, 29. 7. 1880, št. 31, str. 3–4.; o tem je pisal tudi SN, 

27. 7. 1880, št. 169, str. 3. 
 29 Dopisi, Pravila »Sloge«, Slovenski Narod, 5. 8. 1880, št. 177, str. 2. 
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Kot cenjen in spoštovan narodnjak je bil Geršak ob 70-letnici rojstva 
pesnika in pisatelja Stanka Vraza izvoljen za načelnika tamkajšnjega slav-
nostnega odbora. Proslava je bila 8. septembra 1880 na Vrazovem rojstnem 
domu na Cerovcu pri Ormožu. Sam je o tem dodal, »da je odbor svojo 
nalogo po mogočnosti dobro opravil in da je ta slavnost uplivala tudi na 
naše politiško in narodno življenje, posebno na naše nasprotnike druge 
narodnosti. Nemci so videli, kako impozantno društvo se zbira v Ormožu, 
da odrine v Cerovec. /…/ Nihče ni bil naš nasprotnik, ampak podpirali so 
tudi Nemci to lepo svečanost brez vsakega prigovora. Seveda še nasprot-
stva takrat niso bila tako ostra, kakor sedaj, a tudi Nemcev ni bilo toliko, 
kakor sedaj.«30 

Prvi občni zbor Sloge je bil 26. septembra 1880 v Ormožu. V odbor so 
bili voljeni dr. Geršak kot prvomestnik, Anton Jesih kot tajnik, dr. A. Žižek 
kot denarničar; Albin Švinger kot prvomestnika namestnik; Kaspar Maj-
henič, Ivan Kočevar, Vid Sok, Franc Škrlec kot odborniki. Izredna seja je 
potekala teden dni pozneje v Središču, na dnevnem redu pa so bile nasled-
nje točke: poročilo »prvomestnika in vpisovanje novih članov, razlaganje 
programa g. Franca Bindlechnerja, posestnika in milarja v Mariboru, po-
nudnika za poslanca v državni zbor, notranje razmere starih Slovanov, o 
čemer je predaval g. Vertnik, razlaganje o važnosti in pridelovanju hmelja, 
predaval je g. Geršak«.31 Drugi občni zbor društva je potekal 28. decembra 
1880 popoldne v gostilni g. Kandriča v Ormožu.32 Vso to društveno delo in 
osebno delo Geršaka ni bilo brez uspehov. Že naslednje leto, 1881., »je slo-
venska stran v okrajnem zastopu dobila načelnikovega namestnika iz svoje 
sredine; a načelnik in z njim ves okraj pa je bil v nemških rokah«. Predse-
doval mu je Henrik Schmidl, poslovodja pa je bil Franc Kmetič.33 V začet-
ku l. 1882 (8. januarja) se je Geršak udeležil izredno pomembnega sestanka 
(shoda) slovenskih domoljubov v Mariboru, ki so mu prisostvovali še dr. 
Dominkuš iz Maribora, dr. Josip Vošnjak iz Ljubljane, Mihael Herman iz 
Gradca, Josip Sernec, Mihael Vošnjak iz Celja, dr. Gregorič, Jožef Žitek in 
Fran Jurtela iz Ptuja ter dr. Rapoc iz Šoštanja. Na sestanku so sprejeli sklep 
o ustanovitvi »Slovenskega političnega društva za Spodnjo Štajersko«, ki 
je imelo podobne namene kot društvo v Ormožu. Pravila zanj je predložil 
dr. Josip Vošnjak, dr. Geršak pa je priporočal sprejem pravil, ki jih je imelo 
društvo Sloga v Ormožu.34 Prizadeven član novega društva je postal tudi 
Geršak, saj je bila sredi julija 1882 objavljena vest, da je »poverjenik za 

 30 »Sloga«, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 57–58. 
 31 Dopisi, Slovenski Narod, 2. 10. 1880, št. 226, str. 2. 
 32 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 23. 12. 1880, št. 52, str. 7. 
 33 »Sloga«, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 58. 
 34 Srečen shod domoljubov slovenskih v Mariboru, Slovenski Gospodar, 12. 1. 1882, št. 2, 

str. 1–2. 
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sprejem novih članov Slovenskega društva v Ormožu postal dr. Geršak«.35 
Ob istem času je Geršak očitno prevzel pomembnejšo vlogo v okrajnem 
zastopu, saj je v dopisu iz Ormoža pisalo, »da je imel ormoški zastop sejo. 
Predsedoval je načelnika namestnik dr. Geršak, ker je načelnik Schmidl 
svojo čast odložil in seje ni udeležil se«. Očitno je Schmidl zbolel, zato ni 
več opravljal dolžnosti načelnika. Kdaj točno je Geršak prevzel namestni-
štvo, pa v časopisih ni bilo moč zaslediti.36 

10. septembra 1882 se je udeležil tudi prvega občnega zbora Sloven-
skega društva v Mariboru in »nasvetoval zahvalo prejšnjemu osnovalne-
mu odboru, čemur se je z veseljem pritrdilo«.37 Po Schmidlovi smrti je bil 
Geršak kot njegov namestnik predsednik okrajnega zastopa, izvoljen pa 
je bil tudi v volilno komisijo za volitve v zastop, načelnik katere je postal 
župnik Švinger.38 Volitve v okrajni zastop so potekale 17. januarja 1883. 
Za načelnika je bil izvoljen dr. Geršak, za njegovega namestnika župan iz 
Središča Čulek, v odbor pa Šporn, dr. Žižek in Robič. Novemu vodstvu je 
bila s strani časnika izrečeno naslednje: »mi novo izvoljenemu načelniku 
in odboru želimo, da zaupanje, katero v njega stavimo, v vsakem obziru 
opravičuje, da pokaže kakor brat bratu pravično in nepristransko delova-
nje, da pospešuje blagor okraja, ter da energično postopa za to, kar nam gre 
in kar biti mora«.39 Te volitve so bile pravzaprav izredne, saj so bile redne 
predvidene naslednje leto, l. 1884. Cesarska potrditev vodstva ormoškega 
zastopa je prišla sredi meseca junija.40 Slovenska zmaga v zastopu je bila 
sad večletnega delovanja in začetek večletnega trpljenja. Tako je Geršak v 
imenu Sloge pisal vsem slovenskim volilcem pred volitvami 1884. pismo 
in jih nagovoril tako: »Pozor! V slogi je moč! Pa ne samo v ormoški, tudi 
v Vaši. Ako ste Vi vsi veliki posestniki složni, Vam nasprotna stranka ni 
kos; ako pa niste složni, zasačijo Vas vse v svoj nemčurski koš. /…/ Ker je 
pa precej novih gg. volilcev, ki morebiti ne vedo, katere zastopnike je ve-
leposestvo ta leta volilo, naj jih naštejem; dr. Geršak Ivan, c. kr. beležnik v 
Ormožu, dr. Žižek Anton, zdravnik v Ormožu, Albin Schwinger, župnik 
pri Sv. Miklavžu, Kandrič Simon, posestnik in krčmar v Ormožu, Horvat 
Anton, veleposestnik v Cvetkovcih, Gesner Friderik, posestnik na Vin-
skem Vrhu, Fuchs Ivan, posestnik na Hardeku, Kmetič Fran, c. k. okrajni 
sodnik v Ormožu, Schmidl Henrik, bivši oskrbnik pri Veliki Nedelji. Na-
mesto g. Schmidlna, ki nam ga je nemila smrt že izbrisala, pa naj bode 

 35 Poziv k pristopu v Slovensko društvo, Slovenski Gospodar, 20. 7. 1882, št. 29, str. 1.
 36 Dopisi, Iz Ormoža, Slovenski Gospodar, 10. 8. 1882, št. 32, str. 3. 
 37 Prvi občni zbor Slovenskega društva 10. 9. v Mariboru, Slovenski Gospodar, št. 37, str. 1–2. 
 38 Dopisi, Iz Ormoža, Volitve v okrajni zastop, Slovenski Gospodar, 5. 10. 1882, št. 40, str. 

3–4. 
 39 Dopisi, Iz Ormoža. Slovenski Gospodar, 25. 1. 1883, št. 4, str. 4. 
 40 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 21. 6. 1883, št. 25, str. 6. 
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poklican; Alt Ivan, namesto g. Gesnerja, Robič Makso, namesto g. Fuchsa, 
Ivanuša Martin, zdaj pa še predlagam, naj bode namesto g. Kmetiča Mun-
da Martin. Ako so Vam vsi po godu, je dobro, ako pa katerega izmed teh 
10 kandidatov zbrišete in želite koga drugega na njegovo mesto, naznanite 
ga hitro meni, da ga priporočam, ako mi je všeč, tudi drugim gg. volilcem. 
Pa le nobenega nemškutarja mi ne imenujte. Nemškutarji so vsi tisti, ki 
pravijo: da je narodna stranka vsemu kriva, kar se neugodnega na svetu 
pripeti. /…/ Noben veleposestnik se ne bo izneveril svoji narodnosti in na 
očividno škodo kraja ne bode zapustil svojega narodnega prapora. /…/ 
Torej, volitev je jako važna. Nihče ne sme ostati doma, vsi morate priti na 
volišče. Kdor doma ostane, že nima dobre vesti, tistemu že gloda trsna uš 
nemškutarstva na slovenskem srcu. Volitvena pravica ni samo pravica, je 
tudi dolžnost. Vi pa, g. volilec, povabljeni ste še posebe, da pridete že ob 9. 
uri v Ormož, in sicer v gostilno k Sovi«. Ondi se bodo zbrali vsi narodni 
volilci in ondi se bodo tudi konečno pogovorili o kandidatih in o tistih treh 
gospodih, katere kanijo voliti v komisijo.«41 

Volitve so potekale 21. januarja 1884, »pri volitvi veleposestnikov pa 
so zmagali narodnjaki s 55 proti 33 glasovom. V kmetskih občinah izvo-
ljeni so tudi sami narodnjaki. Središki trg voli tudi vsekdar narodno in 
tako bode v novem okrajnem zastopu 25 narodnjakov, 5 pa Nemcev in 
nemčurjev«.42 Čez dobra dva meseca je »okrajni zastop v Ormoži izvolil 
g. dr. Ivana Geršaka, c. kr. notarja v Ormoži, načelnikom. Vsi izvoljeni so 
poznati odlični narodnjaki«.43 V okrajni odbor pa so bili voljeni še Davorin 
Čulek, Albin Švinger, Makso Robič, Ivan Alt, dr. Žižek in Jože Meško,44 
za načelnika pa je bil meseca junija pričakovano potrjen Geršak.45 Istega 
leta so meseca avgusta potekale tudi deželnozborske volitve. V ormoškem 
okraju je bil za deželnega poslanca voljen prof. Luka Kunstek, ki je dobil 
47 glasov proti 26 nasprotnim. Po splošnem izidu volitev, pri katerih je 
zmagal nemški kandidat Ausserer, ki je dobil 328 glasov, Kunstek pa 269, 
»je g. dr. Geršak v gostilni g. Bauerja v jedrnatih besedah volilcem pomen 
te volitve razjasnil, jim prigovarjal, da bi zarad tega, če smo sedaj v obče 
za pičlo število glasov propali, nikakor ne obupali, kajti oni si smejo svesti 
biti, da so v Ormožu svojo dolžnost storili, in če bodo tudi še zanaprej tako 
pošteno in neustrašeno delovali, bo prihodnja zmaga zagotovo naša«.46 

Konec meseca septembra je katoliško slovensko politično društvo Sloga 
poslalo deželnemu poslancu Božidarju Raiču zahvalno pismo za postav-

 41 »Sloga«, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 59–62. 
 42 Domače stvari, Slovenski Narod, 24. 1. 1884, št. 20, str. 3. 
 43 Domače stvari, Slovenski Narod, 7. 4. 1884, št. 80, str. 3. 
 44 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 10. 4. 1884, št. 15, str. 6. 
 45 Domače stvari, Slovenski Narod, 27. 6. 1884, št. 146, str. 3. 
 46 Dopisi, Slovenski Narod, 27. 8. 1884, št. 197, str. 2. 
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ljeno interpelacijo, ki jo je slednji naslovil na deželni odbor glede popol-
njevanja učiteljskih mest na ptujski nižji gimnaziji z učitelji, ki ne znajo 
slovenskega jezika in se izrazilo tako: »Sloga se raduje o Vašem krepkem 
postopanji in o temeljitosti, s katero ste svojo interpelacijo podkrepili.« 
Zanimivo pri tem dopisu je bilo tudi to, da Geršak ni bil več načelnik Sloge, 
pač pa dr. Žižek, tajnik pa Anton Jesih, Geršakov koncipijent.47 Časopisi so 
poročali tudi o Geršakovi kandidaturi na občinskih volitvah v Ormožu, 
ki so bile 10. in 12. januarja 1885, tam je nastopil v III. volilnem razredu, 
skupaj z A. Žižkom, S. Kandričem in J. Vaupotičem. V III. razredu naj bi 
imeli »po lastnih izračunih veliko večino,48 a so pri volitvah propadli.49 Po 
smrti deželnega in državnega poslanca Božidarja Raiča junija 1886 je bilo 
treba izvesti nadomestno volitev. Nov kandidat za poslanca v državnem 
zboru je bil duhovnik Lavoslav Gregorec, ki je v začetku avgusta pripravil 
volilni shod tudi v Ormožu. Njegovega shoda se je udeležil tudi Geršak, 
ki je odprl zborovanje in dejal, »da Sloga ne more boljšega naslednika Bo-
židarju Raiču najti, kakor je kanonik dr. Lavoslav Gregorec. Prečastiti g. 
dekan Schwinger pa je nato napil zdravljico tudi Geršaku, proslavljajoč 
njegove velike zasluge domoljubne za Slovence, osobito kot prvoboritelja 
v Ormoži in njegovem okraji«.50 V naslednjem letu, 1887., so minila tri 
leta od zadnjih volitev v okrajni zastop in spet se je bilo treba bojevati za 
novo slovensko zmago, vendar se je od zadnjih volitev veliko spremenilo. 
To je ugotavljal tudi Slovenski Narod, ko je zapisal, »da je pred tremi leti 
ormoška Sloga povzdignila svoj glas in v tistem Pozoru, ki so ga gg. vele-
posestniki v roke dobili, razvila je bila vzroke, zakaj naj se lice okrajnega 
zastopa predrugači iz posili nemškega v narodno; volilci so Slogo poslušali. 
Danes pa je že ni treba več na pomoč zvati. /…/ Nasprotnikov pravih naro-
dni zastop ormoški nema dosti; malo jih je, pa ti so jako nevarni. /…/ Mi 
narodni volilci torej mislimo, da bode najbolje za ormoški okraj, da se za 
bodoča 3 leta volijo kolikor mogoče dosedanji zastopniki. Za to svetujemo 
za volitev 2. 6. veleposestva dr. Geršaka in še 9 narodnih kandidatov, ve-
činoma veleposestnikov.«51 

Na volitvah 2. junija 1887 je bilo »vpisanih v skupini veleposestva 101 
volilec, udeležilo se jih je volitev 61, 4 pa niso mogli voliti. Od 61 oddanih 
glasov voljeni so bili vsi priporočeni kandidati narodne stranke, nasprotna 
stranka se volitev niti ni udeležila«.52 Tako so bili v skupini veleposestva 
spet izvoljeni Geršak, Žižek, Švinger, Vilibald Venedig, Martin Munda, 

 47 Domače stvari, Slovenski Narod, 1. 10. 1884, št. 226, str. 4. 
 48 Dopisi, Iz Ormoža, Slovenski Gospodar, 22. 1. 1885, str. 4. 
 49 Dopisi, Slovenski Gospodar, 5. 2. 1885, št. 6, str. 4. 
 50 Dopisi, Slovenski Gospodar, 12. 8. 1886, št. 32, str. 3. 
 51 Dopisi, Slovenski Narod, 27. 5. 1887, št. 119, str. 2–3. 
 52 Dopisi, Slovenski Narod, 4. 6. 1887, št. 125, str. 3. 
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Josip Simonič, Martin Ivanuša, Anton Horvat, Martin Kosi in Simon Kan-
drič. Iz imen lahko sklepamo, da so bili pri volitvah vedno izvoljeni veči-
noma isti kandidati.53 Za načelnika zastopa je bil na prvi seji 2. julija 1887 
znova izvoljen Geršak, namestnik je postal dekan Schwinger, odborniki 
pa Žižek, Kočevar, Robič, Ivanuša in Meško: »volitev načelnika se je vrši-
la jednoglasno, druge pa z zdatno večino«.54 3. oktobra 1887 so bile tudi 
volitve v okrajni šolski svet, ko je bilo iz vrst zastopa imenovanih 5 čla-
nov. 24 članov zastopa je enoglasno izvolilo dr. Geršaka, dr. Žižka, dekana 
Švingerja, Maksa Robiča in Simoniča. Do tedaj je bil namreč okrajni šolski 
svet v nemški rokah.55 Vsem Geršakovim funkcijam se je nato pridružila še 
ena; v začetku l. 1890 je postal odbornik ormoške čitalnice,56 v začetku l. 
1891 (11. januarja) pa je na občnem zboru postal tudi predsednik čitalnič-
nega odbora.57 Geršak je bil na mesto načelnika okrajnega zastopa potem 
izvoljen še trikrat; avgusta 1890,58 januarja 1894, ko je volitev vodil ptujski 
c. kr. okrajni glavar dr. vitez Scherer prvič v slovenskem jeziku,59 in pa 
1896, a ni bil več potrjen, »čemur je gotovo kriv takratni politični položaj. 
Slovenski značaj se je tudi tukaj začel prikazovati kot – nesloga! Prvi, ki so 
okrajnemu zastopu napovedali boj, bili so Središčani. Marsikateri izmed 
tedanjih volilcev se še spominja mučnega prizora, ko je glasoval sin proti 
očetu, oče proti sinu. /…/ Da bi se zdrobil trdni slovenski okrajni zastop, 
nastala je nevarnost tudi iz spremenjenega števila in razmerja zastopnikov. 
V začetku je bilo 30 zastopnikov, in sicer; 10 veleposestnikov, 10 občin-
skih zastopnikov in 10 zastopnikov za Ormož (5) in Središče (5). Vlada je 
imela uzroke izpremeniti razmerje tako, da voli veleposestvo samo osem 
zastopnikov, Ormož in Središče pa 12, občine 11 in jeden je bil sam kot 
industrijalec. Dasi se je narodna večina zmanjšala, ostal je okrajni zastop 
v konservativnih rokah. Ko je bilo zbok mojega nepotrjenja voliti novega 
načelnika, bil je izvoljen g. Vilibald Venedig, ormoški župnik.«60 

Po letu 1896 se je Geršak spet posvetil narodnogospodarskemu delu in 
ustanovil Vinorejsko društvo za ormoški okraj (1891) in Kletarsko dru-
štvo (1898).61 V svoji funkciji takratnega načelnika okrajnega zastopa je 
4. novembra 1891 izdal vabilo na prvo sejo vinorejskega odbora, ki je bila 
9. novembra ob 10. uri dopoldne. Na seji je odbor sklenil, da se ustano-

 53 Dopisi, Iz Ormoža, Slovenski Gospodar, 16. 6. 1887, št. 24, str. 3. 
 54 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 14. 7. 1887, št. 28, str. 7.; Domače stvari, Slovenski Na-

rod, 11. 7. 1887, št. 154, str. 4. 
 55 Dopisi, Slovenski Narod, 5. 10. 1887, št. 226, str. 3. 
 56 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 6. 2. 1890, št. 6, str. 7. 
 57 Dopisi, Slovenski Gospodar, 22. 1. 1891, št. 4, str. 4. 
 58 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 21. 8. 1890, št. 34, str. 7.
 59 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 1. 2. 1894, št. 5, str. 9. 
 60 Sloga, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 63–64. 
 61 SBL, 1. knjiga, Ljubljana 1928, str. 210–211. 
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vi posebno vinorejsko društvo za ves ormoški okraj, njegov namen pa je 
bil »pospeševanje vinoreje in kletarstva ormoškega okraja sploh, posebno 
pa branjenje ormoškega okraja proti propadu tukajšnje vinoreje po trsni 
uši«. Na občnem zboru 7. 12. 1891 so bili v odbor soglasno izvoljeni Albin 
Schwinger, dekan, Fran Hanželič, Josip Simonič, Anton Horvat, Fran Za-
bavnik, Josip Meško in pa pobudnik Geršak. Predsednik je postal dekan 
Schwinger. 11. marca 1900 so se pravila spremenila v toliko, da je bilo v 
odbor voljenih 5 članov namesto 7. Ko sta Horvat in Meško umrla, je bilo 
ostalih pet 29. 7. 1901 spet izvoljenih v odbor.62 18. decembra 1893 pa je 
društvo kupilo goriško posestvo z viničarijo na Stanovnem v izmeri 4 ha, 
77 a in 30 m2.63 »Ker pa se je vinorejsko društvo bolj pečalo s proizvodnjo 
vina in obdelavo goric, so pogrešali društvo, ki bi nam pomagalo pridelke 
pravočasno v denar spravljati. Dne 25. septembra 1898 sem sklical (Geršak, 
op. p.) osnovalni občni odbor, na katerem se je izvolil odbor »Kletarske-
ga društva«. Ta odbor se je 1. oktobra 1898 konstituiral. Pravila so se 29. 
aprila 1899 v nekaterih točkah dopolnila ali spremenila. Namen društva 
je bil: »Pospeševati napredek in razvoj vinarstva s kupavanjem in prodajo 
grozdja in vina, z napravo uzornih vinogradov, pivnic, skladišč tudi izven 
ormoškega okraja in podpiranjem članov v teh strokah gospodarstva. Tega 
društva namen se pospešuje tudi s tem, da kletarsko društvo toči svoja 
vina v svojih krčmah pod svojim imenom ne le v Ormožu, ampak tudi v 
drugih avstrijskih krajih.« Na podlagi 3. točke je prosila zadruga, »da se ji 
dovoli krčma v svojem hramu. Po dolgih ovirah je visoko c. kr. ministrstvo 
dovolilo krčmo; otvorila se bode okoli Martinjega tega leta (1901, op. p.).64 
Konec l. 1901 je bilo načelstvo kletarskega društva naslednje; načelnik je 
bil Mihalj Kukovec, posestnik v Ormožu, namestnik Anton Janežič, župan 
Brebrovniški, blagajnik Anton Šoštarič, posestnik v Pavlovcih in beležniški 
uradnik v Ormožu, odbornika pa Anton Borko, župan na Kogu, in Anton 
Meško, posestnik v Lahoncih.65 Iz navedenega izvemo, da je Geršak obdr-
žal funkcijo v vinorejskem društvu, v kletarskem pa jo je očitno odložil, saj 
ga v odboru ni bilo več. Verjetno se je v zadnjih letih osredotočil na vodenje 
hranilnice in posojilnice. 

Kot sem že omenil, je bil Geršak l. 1896 ponovno izvoljen za načelnika 
okrajnega zastopa, a ni bil več potrjen in nov načelnik okrajnega zastopa 
je postal ormoški župnik Vilibald Venedig. Leta 1899 so bile spet volitve 
in »mislilo se je na to, da Venediga ne bi več volili za načelnika, pa tudi 
slednji je sam zatrjeval prijateljem, da več ne prevzame načelstva, ako bi 
bil spet voljen, in da se je tri leta žrtvoval le zato, da zastop ne bi prišel iz 

 62 Vinorejsko društvo za ormoški okraj, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 36–37. 
 63 Prav tam, str. 38. 
 64 Kletarsko društvo za ormoški okraj, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 53. 
 65 Prav tam, str. 55. 
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konservativnih rok. Sedanji načelnik g. Omulec (leta 1901, op. p.) ni bil za 
dobe Venediga v okrajnem zastopu. Ni hotel.« Pred volitvami l. 1899 pa 
se je Omulec obrnil na Geršaka in ga prosil, da bi bil rad voljen v okrajni 
zastop, to pa zato, da »bode imela naša stranka (konservativna, op. p.) 
jednega odvetnika v zastopu, ker Ormožani bodo gotovo volili doktorja 
Delpina, ravno radi njega bi jaz rad bil voljen, da ga lahko zavračam.« Ger-
šak mu je obljubil, da bo govoril z nekaterimi volilci. To zadevo je povedal 
Venedigu, s katerim sta ugotovila, da si iščejo načelnika. Nekaj pozneje ga 
je nagovarjal neki Alojzij Mikl, da naj volijo Omulca, in Geršak ga je res 
priporočal. Ko pa je »prišla volitev na vrsto, dobil sem cela dva glasa; od 
Venediga in Schwingerja. Podrugod bi morebiti vsaj v odbor volili dose-
danjega ali prejšnjega načelnika, a niti to ne. Le jeden je bil vreden, da je 
v odboru ostal, to je g. Makso Robič iz Središča, vse druge so nas sijajno 
izbacnili«. /…/ O volitvah veleposestva in občin dne 6. in 8. marca l. 1899 
so liberalci brzojavili Domovini: Pri okrajnih volitvah zmagali Slovenci! 
Domovina pa ni hotela sprejeti mojega popravka te zmage.«66 

Kot sem predhodno že omenil, je odbor hranilnice in posojilnice 6. 
oktobra 1899 sklenil odpovedati prostore v zgradbi društvu Sloga, okraj-
nemu odboru, čitalnici in bolniški blagajnici. Okrajni zastop oz. odbor je 
namreč prešel v liberalne roke in pod vodstvo g. Omulca, medtem ko je bil 
do takrat vse od l. 1884 v konservativnih rokah. Verjetno so prav odpoved 
gostoljubja okrajnemu odboru in nasprotja med Geršakom in Omulcem 
privedla do ostrega besednega napada na Geršaka, ki ga je konec marca 
1900 sprožil Slovenski Narod pod naslovom Nekoliko ormoške zgodovine; 
to je bil odgovor na Geršakov dopis v Slovenskem Gospodarju teden dni 
prej, ko je slednji zapisal, da »bi mi rad želel dopisnik v št. 11 Slovenskega 
Gospodarja nekaj laskavega povedati, rekši, da sem bil pred dvanajstimi 
leti med tistimi »pijanci slave in časti«, ki so vendar svetu kazali, da je Or-
mož in ormoški okraj slovenski. Pa hvala za to hvalo! Krivo piše, ako piše; 
imeli so slovenskega notarja. Mogoče je sicer, da ne ve, kdo je sedaj notar 
v Ormožu. Ako pa ve, izknjižil me je z zlobnim peresom iz zlate knjige 
Slovencev, pa me uknjižil v črno knjigo nemčurjev. To njegovo delo me 
pač malo briga, svetoval bi mu, naj kuje raje iz nemčurjev Slovence, kakor 
pa iz Slovencev nemčurje, katerih mislim, imamo že zadosti. Nastopil sem 
ormoški notarijat 2. septembra 1871, pa se še odtod nisem ganil, vendar 
vsled te precej dolge, po milosti božji dovoljene mi dobe svojega poslovanja 
nisem postal nemčur, ampak postal sem vsak dan starejši stari slovenski 
notar dr. Ivan Geršak.«67 Oster odgovor v Slovenskem Narodu je prišel 
že nekaj dni kasneje in Geršaka obtožil vsega slabega, kar se je zgodilo 

 66 »Sloga«, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 64–66. 
 67 Dopis, Iz Ormoža, Slovenski Gospodar, 22. 3. 1900, št. 12, str. 4. 
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v okraju: »Ne vemo, ali bi smatrali dopis iz Ormoža v št. 11 SG kot izraz 
zlobnosti ali nevednosti. Iz njega odmevajo mej staro šaro vrženega nazovi 
narodnjaka, kateri se je štulil biti prvoboritelj narodne ideje v ormoškem 
okraju; dovedli so nas vendar na pravi sled in spoznali smo v njem starem 
lisjaku njegove zlobne nakane. Da si je zbral mož, ki spreminja barvo liki 
kameleon – nekdanji liberalec je sedaj zagrizen klerikalec. /…/ Dopisnik 
po svoje tolmači zgodovino ormoškega slovenskega gibanja od časa, ko je 
bil slovenski živelj burno razvit od l. 1888 do sedaj, ko se je nemški živelj 
okrepil tako, da dobi Ormož svojo nemško šolo. Kdo je kriv, da je doba 
procvita in dovršenega propada kratka? Priznati morate, da vi sami. Ko 
so se vršile l. 1889 občinske volitve ter je bila zmaga v 3. volilnem razredu 
Slovencem zagotovljena, sklenili ste kompromis z nasprotniki, katerim ste 
dali častno besedo, da se volitev ne bodete udeležili. Ne samo to. Delovali 
ste proti narodni stranki ter pripomogli ormoškim nemčurjem do daljnega 
gospostva. Potem pa se je nazadovalo korak za korakom, ko ste prijeli vi za 
vajeti lokalne politike.« Nadalje je bil Geršak obtožen, da ni pripravil dovolj 
dobre obtožbe proti nemškemu nadučitelju Raušlnu, ki si je prizadeval za 
nemško šolo. Obtožili so ga, da tega ni preprečil, saj so se »polnih šest let 
(od 1893. dalje) branile okoliške občine in ormoški Slovenci te največje ne-
sreče za naše ljudstvo, in sedaj jim zabrusi mož, ki je poklican, da s svojim 
umom in zmožnostmi brani narodna prava, v obraz, da niso storile svoje 
dolžnosti. /…/ Dopisnik je ustvaril v Ormožu specialiteto Staro in Mlado-
slovencev, ter jih oficielno vpeljal v Slovencu, ko je brezuspešno povzdignil 
svoj glas proti ustanovitvi nove okrajne posojilnice, ki pod predsedstvom 
značajnih narodnih mož napreduje in procvita, da že sedaj lahko rečemo, 
da je ona poklicana, rešiti ormoško slovenstvo. Ker pa so Mladoslovenci 
zmagali v okrajnem zastopu ter napravili konec vladi pojedincev, je staro-
slovenska stranka, kateri pripada samo g. dopisnik (Geršak, op. p.) in pa 
župnik začela divjati. Ta žalostna dvojica je za obrambo svoje tuge vrgla 
najprej okrajni zastop in čitalnico iz hrama ormoške posojilnice.«68 

Tem napadom in podtikanjem je Geršak odgovoril v svojih Spominih in 
zapisal, da je vse navedeno o njemu laž, da imata tako Slovenski Gospodar 
kot Slovenski Narod »kratkovidne urednike«, in da je trditev, da sta on in 
župnik »staroslovenska stranka«, višek neumnosti in absurda: »No, to pa 
je že nekaj. Samo da nekaj preveč hvale za Venediga in mene. Samo dva 
človeka, midva bi bila tukaj jedina »staroslovenska stranka.« To je preveč 
laskavo za naju, da sva midva jedina skozi leta držala in vodila ves okraj! 
Tu pa že moram prostestovati! Vi vsi ste »Mladoslovenci« ali po navadni 
frazeologiji »liberalci«. Ko je SN to pisal, ležal je nepozabni mi Vilibald na 
mrtvaškem odru. Ostal sem torej jaz sam, jedini in cela stranka«! Edina 

 68 Nekoliko ormoške zgodovine, Slovenski Narod, 24. 3. 1900, št. 68, str. 1–2. 
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resnica v celem »Narodovem« dopisu je bila ta, da sta bila okrajni zastop 
in ormoška čitalnica vrženi iz hrama narodne posojilnice, saj »je bil to 
odborov sklep«. Ko so si liberalci marca meseca 1899. prisvojili okrajni za-
stop, naskočili so 30. aprila 1899. tudi ormoško posojilnico. Postavili so si 
kandidate pri dopolnilni volitvi; njihov ponudnik je dobil 15 glasov, naš pa 
850! Radi bi dobili ta zavod s precejšnjim rezervnim skladom v svoje roke, 
a se jim ni posrečilo«. /…/ Geršaku se je zdelo, da je sramota na liberalni 
strani, »ker so boj napovedali Slovencem namesto Nemcem. Ondi v občini 
naj liberalci poskušajo prodreti, ne pa po kranjskem receptu obirati doma-
čine. Bile so že parkrat volitve v občinski zastop, katerih se vodja ormoških 
Slovencev dr. Omulec ni upal udeležiti. /…/ Še jeden spomin iz časov borbe 
za okrajni zastop sili mi pred oči. Dopisnik Slovenskega Naroda toži, kakor 
da bi jaz bil kriv, da niso Slovenci ormoški nikoli prodrli v občinskem, 
mest nem zastopu, da sem neke kompromise sklepal z Nemci. Ako bi pa 
trdil, da ga niso imeli, moral bi sedanjega vodjo ormoških liberalnih Slo-
vencev izbrisati iz imenika Slovencev, ker je za županovanja Ferdinanda 
Kade bil v mestni odbor izvoljen tudi dr. Ivan Omulec. Tri leta je ondi 
odbornikoval. Volili so ga namreč Nemci potem, ko je izjavil, da sprejme 
volitev iz njihovih rok! Na koncu se je vprašal, »koliko narodnih duševnih 
moči gre v pogubo, ki se tratijo v bratomornem boju! Kako potrebno, ne-
obhodno potrebno je, da ta boj preneha. Ali bode prenehal? Ne, za sedanji 
rod ne. Zato k zastavam! Konservativizem je domačin, liberalizem je tujec; 
domačinu gre pravica na svoji zemlji!«69 

Naslednje leto, 1901., je posojilnica in hranilnica v Ormožu praznovala 
25-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je 2. januarja 1901 odbor-
nike in nadzornike nagovoril dr. Geršak: »ob tistem času l. 1876 so bile na 
Slovenskem Štajarskem le tri posojilnice: ljutomerska, stara tri leta, šoštanj-
ska dve, mozirska eno leto; pet let pozneje se je ustanovila celjska posojil-
nica, po šestih letih mariborska. Ko sem se dne 2. septembra 1871 naselil v 
Ormožu, ni bilo nobenega zanimanja za taka društva, pač pa za hranilnico 
ormoško, o kateri je že na taboru v Ormožu 1868. govoril dr. Ivan Petovar, 
odvetnik v Ormožu. Ta nemška od njega ustanovljena hranilnica začela je 
delovati šele l. 1879.70 Izprevidel sem sicer koj od začetka svojega bivanja 
v Ormožu, da je zavod potreben, ki uvažuje osebni zaup poleg hipotečne-
ga. Tako mi je bilo mogoče zbrati pomoči in združiti jih v zadrugo, ki še 
danes stoji in trdno stoji. Kakor kaže zapisnik 2. januarja 1876, bilo je ta 
dan pristopilo 62 društvenikov z 79 deleži po 50 goldinarjev, torej z vsoto 
3950 goldinarjev. Duhovnikov je bilo 6, uradnikov 8, učitelji 3, upravite-
ljev 5, posestnikov 37, en zdravnik in 2 doktorja juris. Od teh članov so še 

 69 »Sloga«, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 73–76. 
 70 Ormoška posojilnica, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 13–14. 
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sedaj člani posojilnice samo trije; c. kr. škofijski duhovni svetovalec Albin 
Schwinger, Mihalj Čačković, tržan v Središču, in jaz sam. V narodnostnem 
oziru ni bilo v Ormožu novodobnih Nemcev, a tudi novodobnih Slovencev 
ne. Nemci in Slovenci so živeli v dokaj večji složnosti nego dandanašnji Slo-
venci med seboj, ali tudi Nemci med seboj.«71 Načelnik posojilnice je bil ves 
čas med letoma 1876–1903 Geršak, medtem ko so na mestih namestnika in 
blagajnika menjavali večinoma isti krajevni veljaki; med letoma 1876–1878 
je bil namestnik zdravnik dr. Anton Magdič, blagajnik Karl Eduard, 1879–
1881 namestnik Jožef Siegfried Šporn, župnik v Ormožu, blagajnik je bil 
isti. 1882 je bil blagajnik dr. Anton Žižek, zdravnik v Ormožu, 1883–1885 
so odbor vodili Geršak, Šporn in Žižek, v letih 1886–1888 je bil na mestu 
namestnika Jakob Cajnkar, župnik v Ormožu, 1889–1891 so bili v vodstvu 
Geršak, Cajnkar in Žižek, 1892–1894 Geršak, Ivan Trampuš, župnik pri Sv. 
Bolfenku in Fran Hanželič, veleposestnik na Hardeku, 1895–1897 Geršak, 
Vekoslav Kranjc, beležniški kandidat v Ormožu in Hanželič, 1898–1900 je 
bil odbor enak, med 1901–1903 je bil načelnik še zmeraj Geršak, medtem 
ko je bil Hanželič hkrati namestnik in blagajnik.72 

Seveda je posojilnica nujno potrebovala svoj dom. Za to je Marija Ger-
šak 18. marca 1878 za 2200 goldinarjev kupila stavbeni prostor od mestne-
ga zastopa in tako je »bilo v nekaj letih zgrajeno dvonadstropno poslopje, 
a preveliko samo za c. kr. okrajno sodišče. Namesto za sodišče pa naj bo ta 
hram – tako so mislili nekateri rodoljubi – za narodni razvoj, naj ga ormo-
ška posojilnica kupi, katera je pri zidanju tako izdatno podprla graditeljico. 
Končni dogovori so se začeli l. 1890, ko je bilo poslopje že nekaj let zgra-
jeno, in se 10. avgusta 1892 nadaljevali med Marijo Geršakovo in nadzor-
ništvom ormoške posojilnice, ki jo je zastopal Albin Schwinger, načelnik 
nadzorništva.73 Pogajanja so se zaključila 1. oktobra 1892, ko je ormoška 
posojilnica postala lastnica dvonadstropnega poslopja v Ormožu.74 Tako 
je bilo poslopje že leta pred tem, ko je posojilnica postala lastnica, »pravi 
Narodni dom za ves ormoški okraj, in to od l. 1884 dalje do proti koncu l. 
1899. Tu so bili nastanjeni; c. kr. beležništvo (notariat, op. p.), posojilnica, 
okrajni odbor, bolniška blagajnica, čitalnica, vinorejsko društvo, kmetijska 
podružnica, politično društvo Sloga in zastopstvo banke Slavije. Dne 6. 
oktobra 1899 pa je odbor ormoške posojilnice sklenil odpovedati prostore 
okrajnemu odboru, bolniški blagajnici, čitalnici in Slogi. Vzroki odpovedi, 
vršivše se pred dobrim letom, nahajajo se v zgodovini ormoškega okraja, 

 71 Ormoška posojilnica, v: Geršak, Ormoški spomini, 15.
 72 Prav tam, str. 16–19. 
 73 Prav tam, str. 23–24. 
 74 Prav tam, str. 25–28. 
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posebno pa so; prehod okrajnega zastopa ormoškega iz konservativnih rok 
v liberalne in ustanovitev konkurenčne okrajne posojilnice.«75 

Ker so občni zbori posojilnice in hranilnice potekali vsako drugo leto, 
je bil naslednji 9. marca 1903 ob 10. uri dopoldne v posojilnični pisarni. Na 
dnevnem redu so bili: poročilo načelstva, poročilo nadzorništva o letnem 
računu, odobritev letnega računa, sklep o porabi čistega dobička, volitev 
načelstva in nadzorstva in razni predlogi.76 Zanimivo pa je, da v naslednjih 
številkah časnika ni bilo moč zaslediti kakršnega koli poročila o sami seji 
društva, tako da ni znano, ali je ostalo načelstvo enako ali pa je prišlo do 
sprememb; naslednji občni zbor je bil 27. marca 1905 z enakim dnevnim 
redom, a tudi tokrat o njegovih zaključkih iz časnika ne izvemo nič.77 

V začetku l. 1906 je Geršak dobil novega koncipienta, »saj je v notarsko 
pisarno g. dr. Geršaka vstopil g. dr. Vekoslav Pečar, naš rojak iz Kamnice«.78 
Verjetno je bilo, da je imel Geršak v svoji notarski pisarni ves čas vsaj enega 
koncipienta (notarskega pripravnika, op. p.), ki so se seveda menjavali; prvi 
so odhajali na svoje, drugi so prihajali. Geršak je bil dolga leta dejaven tudi 
v čitalnici, saj je bil njen odbornik vsaj od l. 1890;79 od začetka l. 1899 pa je 
bil podpredsednik čitalnice, medtem ko je bil predsednik dr. Ivan Omu-
lec.80 Na občnem zboru čitalnice v začetku aprila l. 1906 pa je bil izvoljen 
za njenega predsednika; podpredsednik je postal Omulec, blagajnik Jan 
Kubinek, tajnik Anton Porekar, odbornika pa Fran Gomzi in Josip Rajšp.81 
Konec l. 1906 je Geršak kot predsednik čitalnice obvestil bralce časnika, 
da »bode ormoška čitalnica odprta tudi za neude, vsako nedeljo od 9. do 
10. ure. Rodoljubi, naprošeni ste, da pomagate našo čitalnično knjižnico 
razširiti, bodisi s knjigami ali z denarnimi prispevki«.82 Zadnje vabilo or-
moške hranilnice in posojilnice, ki ga lahko zasledimo v časnikih, je bilo 
objavljeno sredi junija 1907, in je vabilo na občni zbor, ki je potekal 28. 
junija ob 10. uri dopoldne v posojilnični pisarni.83 

O zadnjih letih Geršakovega življenja in njegovem delovanju v ormoški 
čitalnici in hranilnici iz časnikov ne izvemo pravzaprav nič, saj se njegovo 
ime v lokalnih poročilih iz ormoškega okraja ne pojavlja več. Možno je, da 
se je odpovedal vodenju hranilnice in je ostal dejaven v čitalnici ali pa je 
odložil tudi to funkcijo. Do konca pa je opravljal notarske posle. Umrl je 
v Ormožu 24. februarja 1911. Ob smrti so se ga spomnili stanovski kolegi 

 75 Posojilnični dom, v: Geršak, Ormoški spomini, str. 29–30. 
 76 Društvena naznanila, Slovenski Gospodar, 26. 2. 1903, št. 9, str. 7. 
 77 Mala oznanila, Slovenski Gospodar, 16. 3. 1905, št. 11, str. 8. 
 78 Ptujski okraj, Slovenski Gospodar, 25. 1. 1906, št. 4, str. 4. 
 79 Razne stvari, Slovenski Gospodar, 6. 2. 1890, št. 6, str. 7. 
 80 Društvene zadeve, Slovenski Gospodar, 19. 1. 1899, št. 3, str. 6. 
 81 Ptujski okraj, Slovenski Gospodar, 12. 4. 1906, št. 15, str. 3. 
 82 Najnovejše novice, Slovenski Gospodar, 6. 12. 1906, št. 49, str. 6. 
 83 Obvestila in naznanila, Slovenski Gospodar, 13. 6. 1907, št. 31, str. 7. 
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v Slovenskem pravniku: »dne 24. p. m. (zbornik je izšel marca 1911, op. p.) 
je v Ormožu umrl g. dr. I. Geršak, ki je bil malone 40 let notar na istem 
mestu. V svoji mladosti se je temeljito bavil s pravoznanstvom, osobito, ker 
je mislil, da doseže eno izmed slovenskih docentur, ki so bile l. 1871 skoraj 
dovoljene na vseučilišču v Gradcu. Tudi je bil že leta 1865 začel izdavati 
v Gradcu nekako znanstveno revijo pod naslovom Čitavnica, podučivni 
listi za slovenski narod in kasneje je marljivo sodeloval pri dr. Razlagovem 
Pravniku slovenskem (1870–1873). Za dan, ko je novi notarski red zadobil 
svojo moč, napisal je v istem listu članek, v katerem je poudaril važnost 
notarskega poslovanja, osobito tudi glede na uradovanje v slovenskem 
jeziku. Razni prvi obrazci, ki jih je Pravnik slovenski prinašal ta čas za 
notarsko poslovanje, so najbrže bili delo dr. Geršaka, ki je bil ravno tedaj 
imenovan za notarja v Ormožu. Pozneje je deloval za politično in narodno 
prebujo posebno v ormoškem okraju, ki se ima pokojniku zahvaliti tudi 
za marsikak gospodarski napredek«.84 Nekaj vrstic so Geršaku namenili 
tudi v Slovencu: »danes popoldne (24. 2.) je umrl tukajšnji notar dr. Ger-
šak. Pokojnik je bil eden najstarejših slovenskih rodoljubov. Pravo je štu-
diral na vseučilišču v Gradcu. Dr. Geršak si je svoječasno pridobil velikih 
zaslug za prebujo slovenskega naroda na Spodnjem Štajerskem, zato bo 
njegov spomin vedno svež med štajerskimi Slovenci. Pogreb bo v nedeljo 
popoldan.«85 (26. 2., op. p.). Presenetljivo pa so Geršaku namenili daljši 
članek v Slovenskem Narodu, čeprav je bil pokojni vsaj od l. 1896 dalje 
idejni nasprotnik »liberalcev«, l. 1900 pa so v časniku z Geršakom tudi 
ostro obračunali – tako v političnem kot tudi osebnem smislu. Zapisali 
so, »da je z dr. Geršakom umrl mož, čigar življenje je segalo globoko v 
zgodovino štajerskih Slovencev zadnjih 50 let. Ni bil sicer naš pristaš, a 
omeniti hočemo kot nepristranski poročevalci važne dogodke iz njegovega 
delavnega življenja. Kot odvetniški koncipient v Ptuju je bil l. 1871 v dogo-
varjanju z naučnim ministrstvom radi docenture na graški univerzi, kjer 
bi naj predaval civilnopravni red, menično pravo in trgovinsko pravo. A 
državni zbor ni dovolil vsote, ki je bila v to svrho postavljena v proračun. 
Dr. G. je dobil nato še isto leto notariat v Ormožu, kjer je ustanovil 1876. 
posojilnico, 1880. pa politično društvo Sloga. Od tega časa je okrajni zastop 
slovenski. G. mu je bil načelnik do l. 1896, katerega leta je bil zopet izvoljen, 
a ne potrjen, radi političnih bojev. Za njegove zasluge na gospodarskem 
polju ga je c. kr. štajersko kmetijsko društvo odlikovalo.«86 

Tako se je poslovil mož, ki je bil eden prvih narodnih delavcev v Ormo-
žu in njegovi okolici in si je prizadeval za razvoj narodnega gospodarstva 

 84 Danilo Majaron, Umrl dr. Ivan Geršak. Slovenski Pravnik, izdalo društvo Pravnik v Lju-
bljani, uredil dr. Danilo Majaron, letnik XXVII, leto 1911, str. 94–95. 

 85 Dr. Ivan Geršak, Slovenec, 25. 2. 1911, št. 46, str. 5. 
 86 Dr. Ivan Geršak, Slovenski Narod, 28. 2. 1911, št. 48, str. 2. 
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in slovenskega političnega življenja v ormoškem okraju. K temu je sam 
veliko prispeval z ustanovitvijo okrajne hranilnice in posojilnice in poli-
tičnega društva Sloga ter vinarskega in kletarskega društva, seveda pa tudi 
s svojim uspešnim notarskim delom.

DR. IVAN GERŠAK – ANwAlt, NAtIoNAlER AKtIVIst  
uND PolItIKER  
Zusammenfassung 

Dr. Ivan Geršak wurde am 4. November 1838 bei Sv. Peter pod Svetimi Gorami/St. Peter 
bei Königsberg (heute Bistrica ob Sotli) geboren. Das Gymnasium besuchte er in Celje/
Cilli (1852–59) und beendete es in Gradec/Graz (1859–60), wo er auch das Matur machte. 
In Gradec/Graz fing er mit Jurastudium an und promovierte in 1865. Als Anwaltskandi-
dat arbeitete er in Maribor/Marburg (1865–66), Gradec/Graz (1866–67) und Ptuj/Pettau 
(1867–71). Im Jahre 1870 bestand er das Anwaltsexamen und fing im September 1871 als 
Anwalt zu arbeiten. Als er nach Ormož/Friedau kam, bewarb er sich einige Jahre erfolglos 
für den Notarposten in Lipnica/Leibniz, Celje/Cilli und Celovec/Klagenfurt. Er widmete 
sich national-wirtschaftlicher und politischer Tätigkeit; im Jahre 1870 kandidierte er für 
den Steirer Landesabgeordneten, wurde aber nicht auserwählt. In 1874 versuchte er mit ei-
nem Nationalprogramm, den er zusammen mit Božidar Raič vorbereitete aber nicht genug 
ausarbeitete, die zerstrittenen Seiten in der slowenischen Nationalbewegung zu versöhnen, 
war aber nicht erfolgreich. Auf dem wirtschaftlichen Gebiet schaffte er am Lokalniveau 
vieles mit der Gründung der Sparkasse und der Darlehenskasse, die er von der Gründung 
in 1876 bis wenigstens 1903 führte. Auf der nationalpolitischen Ebene gründete er in 1880 
die Narodno katoliško politično društvo Sloga/Nationale katholisch-politische Gesell-
schaft Eintracht und war die ersten Paar Jahre (bis 1886–1887) deren Vorsitzender. Im 
Jahre 187 wurde er zum Mitglied der Ormož/Friedau Bezirk-Vertretung und blieb Mitglied 
bis 1896. In dieser Rolle wurde er zuerst in 1883 Stellvertreter des Bezirksvorstehers und 
nach den Wahlen in 1884 Bezirksvorsteher bis 1896 (wurde fünf Mal wiedererwählt 1884, 
1887, 1890, 1893, 1896) und im Jahre 1896 wurde er als Bezirksvorsteher nicht bestätigt 
und legte deswegen sein Amt nieder. In den 90er des 19. Jahrhunderts war er eine Zeit lang 
auch Vorsitzender der Weinbaugesellschaft und der Kellereigesellschaft für den Ormož/
Friedau Bezirk. Beide Gesellschaften wurden auf seine Initiative gegründet. Nach 1896 
trat er aus dem politischen Leben zurück; in den letzten Jahren war er in der Sparkasse, in 
der Darlehnskasse und vor allem in der Čitalnica (slowenische Kulturverein Bewegung), 
deren Vorsitzender er im Jahre 1906 wurde, aktiv. Er starb am 24. Februar 1991 in Ormož/
Friedau, wo er auch begraben ist. 

IVAN GERŠAK Ph.D. – A lAwyER, A NAtIoNAl woRKER  
AND A PolItIcIAN  
summary

Ivan Geršak, Ph. D., was born on 4th November 1838 in Sv. Peter pod Svetimi Gorami (St. 
Peter under the Holly Mountains / today this is Bistrica ob Sotli). He went to grammar 
school in Celje (1852–59) and finished it in Graz (1859–60), where he also graduated. He 
started with law school in Graz and got his doctorate in 1865. As a lawyer candidate he 
worked in Maribor (1865–66), Graz (1866–67) and Ptuj (1867–71). In 1870 he passed his 
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lawyer exam and started with his job as a lawyer in September 1871. After coming to 
Ormož he did not succeed in getting a notary’s post in Lipica, Celje and Klagenfurt. He 
dedicated himself to the national, economic and political work; in 1870 he ran for a Styria 
provincial member of parliament but was not elected. In 1874 he tried, together with 
Božidar Raič, with a national programme to reconcile the fighting parties in the Slovene 
national movement. He and Raič did not succeed for the programme was not designed 
well enough. On the economic field he achieved a lot on a local level with the establishment 
of a savings bank and a loan society, which he was in charge of from its establishment in 
1876 and until 1903. On the national-political field he was active with the establishment 
of the Narodno katoliško politično društvo Sloga (National Catholic Political Society 
Unitiy) in 1880. He was also its chairman in the first couple of years (1886–1887). In 1876 
he was elected a member of the Ormož county parliament and was its member till 1896. 
As a member of the county parliament he was first until 1883 deputy head of the county 
parliament and after the elections in 1884 the head of the parliament all the way until 
1896 (he was elected five times: in 1884, 1887, 1890, 1893 and 1896), but in 1896 he was 
not confirmed and therefore he resigned. In the 90ies of the 19th century he was for some 
time also the chairman of the winegrowers’ and cellarers’ society for the Ormož County, 
which were both established on his initiative. After 1896 he withdrew from the political 
life and was in his last years active in the savings bank and in the loan society and mostly 
in the Čitalnica (Reading-room movement). He was elected its chairman in 1906. He died 
on the 24th February 1911 in Ormož, where he is also buried.
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»Danes zjutraj je dospela iz Gradca novica, da je umrl nocoj na pljučnici 
v Feldhofu g. dr. Ivan Dečko, bivši odvetnik v Celju in štajerski deželni 
poslanec. Ne bodemo tukaj pisali žalostnih reminiscenc o nehvaležnosti 
in kratkovidnosti, katera je zagrenila temu izrednemu, požrtvovalno de-
lavnemu možu zadnje jasne trenotke življenja, spominjati se hočemo na 
kratko njegovih velikih zaslug za spodnještajerske Slovence, spominjati se 
moža, kateri je bil tudi glavni ustanovnik in sotrudnik Domovine ves čas 
bivanja v Celju.«1

Pisec nekrologa v Domovini torej ni želel ponovno obujati spomina na 
znano žalostno afero nehvaležnosti in kratkovidnosti, ki jo dr. Juro Hra-
šovec kasneje, leta 1912, takole opisuje: »Malo poprej, ko se je zmračil duh 
pokojnemu dr. Dečku, je on prodal vladi, ne da bi bili mi drugi celjski Slo-
venci o tem kaj vedeli, potreben svet za slovensko gimnazijo in sicer blizu 
svojega posestva na Spodnji Hudinji. Ker je ravno on, ki je poprej zagovar-
jal načelo, da slovenska gimnazija ne sme priti iz Celja vun, to storil, ne da 
bi koga drugega izmed celjskih Slovencev vprašal, se mu je to zamerilo. Z 
njegovim privoljenjem se je zopet doseglo, da vlada ni izvajala konsekvence 
iz že sklenjene pogodbe ter tam ni zidala slovensko gimnazijo. Odobravati 
se ta njegov korak ni dal; najbrže je bil dr. Dečko takrat že bolan.«2

Slovenska gimnazija v Celju3 je pred afero, leta 1902, veljala za »pre-
važno prosvetno potrebo štajerskih Slovencev«. Na shodu v celjskem Naro-
dnem domu dne 26. marca 1902, ki mu je predsedoval prav dr. Ivan Dečko, 
so vsako sramotno popuščanje v zvezi z osnovnimi kulturnimi zahtevami 
Slovencev in kakršnokoli odstopanje »od ene prvih pridobitev glede svojih 
srednjih šol na Štajerskem« označili kot »nemoški, strahopeten in brezzna-
čajen beg iz boja za obstanek naroda slovenskega«.4 S samovoljno prodajo 
travnika v Gaberju5 za slovensko gimnazijo na začetku leta 1905, naj bi 
torej dr. Dečko ravnal proti sklepom shoda zaupnih mož v Celju 10. aprila 
1902. Ker torej dr. Dečko glede prodaje omenjenega zemljišča ni vprašal 
za mnenje drugih, si je nakopal na glavo številne strupene napade, češ da 

 1 Domovina, 4. 11. 1908.
 2 Zgodovinski arhiv Celje: Osebna zbirka dr. Ivana Dečka; pismo dr. Jure Hrašovca župni-

ku Šeguli z dne 20. listopada 1912.
 3 Podrobno o problemu gimnazije v Celju glej: Janez Cvirn, Celjsko gimnazijsko vprašanje, 

Celjski zbornik 1986, str. 229–250.
 4 Dr. Ivan Dečko in njegova doba. Lik predvojnega slovenskega narodnega delavca, borca 

in voditelja. Ob tridesetletnici njegove smrti skromen prispevek k politični zgodovini 
Slovencev ob severni meji, založil in izdal Vekoslav Spindler, Maribor 1938, str. 82.

 5 Ker je vlada odklonila predlog za prostor pri maksimilijanski cerkvi, se je dr. Dečko 
odločil za prodajo svojega travnika, ki je bil tik ob meji celjske mestne občine v Gaberju 
ob cesti Gaberje-Lava. Tu naj bi se gradilo poslopje nove slovenske gimnazije, »ki je že 
10 let bila provizorno v zasebni hiši v Celju najemnica.« – Glej: Dr. Ivan Dečko in njegova 
doba, str. 59 in 85.
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je izdal koristi slovenskega naroda, ki da mu je tako škodil, da si zasluži 
»politično smrt«, kot je 31. januarja 1905 bobnel katoliški Slovenec. Dr. 
Vekoslav Kukovec, ki se je v Spindlerjevem zborniku spominjal dr. Ivana 
Dečka kot publicista in politika, pa se je čudil zlasti nad krogom celjskih 
Slovencev, ki so se zavili v molk in »se niso zavzeli za čast moža, kateri 
se je ves žrtvoval slovenstvu in ki je bil zdaj od lastnih ljudi pred Nemci 
zasramovan kot izdajalec«.6

Dr. Kukovec je zaradi svoje naklonjenosti dr. Dečku končal svojo ka-
riero pri celjski Domovini. Zdravje slovenskega rodoljuba pa je že močno 
opešalo. Nekateri so menili, »da ga je nehvaležnost rojakov tako potrla, da 
je omahnila tudi njegova duša«. Sodobniki pa sicer niso vedeli povedati 
o zahrbtni bolezni dr. Dečka nič določnega. Dr. Juro Hrašovec je npr. »iz 
časa njegove bolezni« vedel samo to, »da je menda dve leti bolehal in da je 
konečno umrl v Feldhofu pri Gradcu«.7 Precej več o samem poteku bolezni 
pacienta dr. Ivana Dečka pa seveda izvemo iz ohranjenega arhivskega gra-
diva Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (Štajerskega združenja 
bolnišnic) v Gradcu, na katerega se bom opiral v nadaljevanju. Kljub temu 
da je govoriti o bolezni nekoga drugega še dandanes dokaj mučna zadeva, 
bom skušal pojasniti, kakšna bolezen je enega najvidnejših in najaktivnej-
ših slovenskih rodoljubov pravzaprav pahnila v prerani grob. Upam, da 
bom s tem končno pojasnil bolezen, o kateri se je vse do danes morda celo 
preveč ugibalo, ki je bila usodna za konec sicer zelo razgibane politične 
kariere dr. Dečka.

Dr. Ignaz von Scarpatetti je v anamnezi dr. Dečka zapisal, da je njegova 
mati umrla že v mladih letih, oče pa je dočakal 86 let in umrl za pljučnico. 
Dve sestri naj bi bili bolehni. Pacient je bil telesno vedno zdrav, le nekaj let 
je bolehal za želodčnim katarjem. Poročen je bil 8 let z Adelo Zanierjevo, 
v sicer srečnem zakonu pa ni bilo otrok. V družini doslej ni bilo sifilisa 
(Lues) in tudi uživanje alkohola je bilo zmerno. Kasneje se je zvedelo, da 
je bil pacient v svoji mladosti izrazito živahen (auffällig lustig). V moških 
letih (Mannesjahren) pa je veljal za tihega, mirnega in v vase obrnjene-
ga moža. Politično je postavljal naprej nacionalnost, nikoli se ni naveličal 
delati in žrtvovati za nacionalno stvar. Proti koncu leta 1904 je pacient 
postal nervozen, malo je spal in že kazal znake duševnih motenj. Takrat 
je bil prvič poslan na zdravljenje v zavod, namreč v zasebno psihiatrično 
kliniko Meerscheinschloß v Gradcu na Mozartgasse 3, ustanovljeno leta 
1899 pod vodstvom prof. dr. Franza Müllerja. Pacienta so po štirih tednih 

 6 Prav tam, str. 62.
 7 Zgodovinski arhiv Celje: Osebna zbirka dr. Ivana Dečka; pismo dr. Jure Hrašovca župni-

ku Šeguli z dne 20. listopada 1912.
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(leta 1905) ozdravljenega odpustili, dr. von Scarpatetti pa je sumil, da je šlo 
za predhodni stadij manije (manisches Vorstadium).8

Po odpustu iz klinike se je dr. Dečko ponovno neumorno zakopal v delo 
ter se udeleževal obravnav deželnega zbora. Zato je postajal vidno utru-
jen, hrane se skorajda ni več dotaknil, bil je vedno razburjen, neprespan, 
razdražljiv. Do poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja je prišlo zlasti 
potem, ko je zaradi pomanjkanja poslov moral zapreti svojo odvetniško 
pisarno. Postajal je vedno bolj miren, nenadoma pa je začel jadikovati in 
stokati. Kljub temu da ni imel dela, je do 9. ure zvečer sedel v pisarni.  
8. februarja 1905 je poskušal storiti samomor (tentamen suicidii). 10. fe-
bruarja so ga ponovno pripeljali v psihiatrično kliniko Meerscheinschloß. 
Tu je ostal do 25. junija 1905, ko so ga prestavili v sanatorij Schweizerhof, 
privatno psihiatrično kliniko, ki jo je leta 1902 ustanovil dr. Ignaz von 
Scarpatetti zu Unterwegen v Krottendorfu pri Gradcu.9

O bolezenskem stanju dr. Dečka pred odhodom v Schweizerhof ne ve-
mo veliko. Pacient je odklanjal hrano in imel samomorilna nagnjenja. Go-
voril je o zastrupitvi jedi, baje si je enkrat poškodoval grlo (angeblich sich 
einmal am Kehlkopf verwundete), spal je v zamreženi postelji (Gitterbett) 
in prejemal velike doze opija, do osem injekcij dnevno. Univerzitetni prof. 
dr. Müller je ob pregledu pacienta diagnosticiral začetno ohromelost (pa-
ralizo). Takrat je namreč vzbujala pozornost razlika med zenicama (Pu-
pillendifferenz). Desna zenica je bila bolj razširjena kot leva.10 Nato so v 
zdravniški konzilij poklicali še prof. dr. Gabriela Antona, ki je po pregledu 
postavil diagnozo, da ima dr. Dečko katatonijo.11

S to diagnozo so dr. Dečka 25. junija 1905 poslali v Schweizerhof. Bil je 
povsem shujšan (tehtal je 51 kg), bolezensko so mu drgetale (tremor) obra-
zne mišice in ekstremitete. Glava je bila nagnjena v desno, imel je tresoč 
jezik, desna zenica pa je bila dvakrat tako široka kot leva (baje prirojeno), 
obe pa sta reagirali. Pljuča so bila čista, srčni utrip v mejah normale. Re-
fleks kolena ni bil povečan. Na različnih mestih je imel obliže zaradi infu-

 8 Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft – Archiv, Graz (Gradec) (KAGes-Archiv, 
Graz; Gradec): Izvleček o zgodovini bolezni deželnozborskega poslanca in advokata dr. 
Ivana Dečka z dne 4. februarja 1907, Sanatorium Schweizerhof, št. 257/07. Arhivske po-
datke in podatke o psihiatričnih bolnišnicah in njihovih ustanoviteljih je posredoval dr. 
Norbert Weiss, zgodovinar Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m. b. H., za 
kar se mu najprisrčneje zahvaljujem.

 9 Prav tam.
 10 Motnje v delovanju zenic so predstavljale zgodnji simptom pri še nezadostnih indicih 

za postavitev diagnoze. – Dr. Alexander Pilcz, Lehrbuch der Speziellen Psychiatrie für 
Studierende und Ärzte, Leipzig und Wien 1909, str. 114.

 11 Duševna bolezen z odrevenelostjo in krči mišic, hudo zmedenostjo in razdražljivostjo, 
npr. pri katatonski shizofreniji prevladujejo telesni simptomi, kot so negibnost, pretirano 
gibanje ali nenavadne in toge telesne drže. Oseba s katatonijo nima hotnih gibov in se ne 
premakne po več ur ali celo dni. 
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zij kuhinjske soli (Kochsalzinfusionen). Takrat mu je pripadal 1 liter vina 
dnevno. Do pregledov je bil odklonilen, češ da ne potrebuje nobene vizite. 
Bal se je zastrupitve in imel blodnje, saj si je ves čas govoril nesmiselne 
reči. V Schweizerhofu so dr. Dečku takoj zmanjšali odmerke opija. Odslej 
je dobil injekcijo samo še dvakrat dnevno. Občasno je imel diarejo. Ves 
mesec je bil zmerno katatoničen. Julija je imel pogosteje diarejo in nekaj 
dni vročino. Toda naglo je okreval, njegovo stanje se je opazno izboljšalo 
in 24. avgusta 1905 so ga poslali domov.12

Dr. Ivan Dečko se je najprej odpravil na počitnice v hribe. V Schwei-
zerhof je pošiljal tudi razglednice. V pozni jeseni je bil zelo živahen tudi 
v deželnem zboru. Njegova bolezen pa je očitno vplivala tudi na njegovo 
politično obnašanje. V anamnezi se namreč omenja, da je bil »zelo spravljiv 
z Nemci (sehr versöhnungsfreundlich mit den Deutschen)«.13 V času pred 
boleznijo mu kaj takega seveda ne bi prišlo niti na misel. Zanimivo je tudi 
to, da je v času zasedanj deželnega zbora stanoval pri dr. Ottu Justu, vodji 
Jungborna v Gradcu (Brandhofgasse 17), leta 1897 ustanovljenega zdrav-
stvenega zavoda, kjer so prisegali na učinkovitost svetlobnih in vodnih 
kopeli (terapij).14

Decembra 1905 se je zdravstveno stanje dr. Dečka ponovno poslabša-
lo.15 6. decembra so ga (ne na lastno željo, temveč s pretvezo – »mit List«) 
ponovno pripeljali v psihiatrično kliniko Schweizerhof. Dr. Dečko je bole-
hal za manijo, ki se je kasneje razvijala vzporedno s težkimi stanji razbur-
jenja, s slabim počutjem, z beganjem misli, z nujo po neprestanem gibanju, 
potrebo po govorjenju, nespečnostjo, s preobrati in menjavami razpolože-
nja, z odklanjanjem hrane. Zenice, ki so v zdravem stanju enako razširjene, 
so bile v takem stanju ponovno izrazito različne. Manična bolezenska slika 
je trajala do aprila 1906 in je počasi prehajala v stadij melanholije. Maja 
in junija se je stanje dr. Dečka nekoliko izboljšalo. Julija je bil povsem 
zavrt, bojazljiv, nič ni govoril, ni se odzival na klice, njegova mimika je 
bila brezizrazna. Avgusta in septembra je bil ponovno bolj živahen. Konec 
oktobra in na začetku novembra je spet zapadel v katatonijo z blodnjami 
in zavrtostjo. Sredi novembra so simptomi katatonije nenadoma popustili. 
Do 24. novembra je bil za kratek čas premeščen v sanatorij dr. Friedricha 
Wieslerja v Gradcu, Heinrichstraße 31, ki je bil ustanovljen leta 1899. Po 

 12 KAGes-Archiv, Graz: Izvleček o zgodovini bolezni deželnozborskega poslanca in advo-
kata dr. Ivana Dečka z dne 4. februarja 1907, Sanatorium Schweizerhof, št. 257/07.

 13 Prav tam.
 14 Uradni naziv ustanove se je glasil: Licht- und Wasserheilanstalt Jungborn.
 15 Kot je zapisal psihiater dr. Fran Goestl, skoraj tretjina primerov katatonije »kaže enkratne 

ali večkratne izboljšave včasih tako močne, da so podobne ozdravljenju«, prej ali slej (kot 
tudi v primeru dr. Dečka) pa »zopet nastane poslabšanje«. Dr. Fran Goestl, Misterij duše. 
Poljudni pregled psihiatrije, str. 126. 
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vrnitvi v Schweizerhof je ponovno bolehal za težko katatonijo, močno se 
je tresel, imel je močno povečano napetost mišičnega tkiva, vročico, moč-
no se je znojil, imel je napet trebuh, dušilo ga je v levem pljučnem krilu, 
imel je preležanine (Decubitus), odklanjal je hrano, tako da so ga morali 
prehranjevati po sondi (Sondenfutterung). Otrplost mišic je popustila šele 
konec decembra.16

Stanje pacienta dr. Dečka je bilo zelo spremenljivo tudi v letu 1907. Na 
začetku januarja je bil ponovno povsem zavrt, nato pa ga je nenadoma 
popadla nuja po neprestanem gibanju. Za kratek čas se mu je povrnil tek, 
nato pa je spet odklanjal hrano, ponovno mu je narasla temperatura, zelo 
se je znojil. Konec januarja je bil zelo glasen, kričal je, stereotipno je pre-
mikal roke, še vedno je odklanjal hrano, nikogar ni razumel, mučila ga je 
nespečnost. Zaradi številnih neprespanih noči je imel hude krvavitve v 
obeh očesnih veznicah (starke Blutungen in beiden Konjunktiven).17

Dr. Ivana Dečka so 4. februarja 1907 po pooblastilu njegove soproge 
Adele prepeljali v deželno blaznico Feldhof pri Gradcu. Sprejem pacienta 
so istega dne naznanili tudi pri deželnem sodišču v Gradcu, ki ga je 7. 
februarja tudi potrdilo. Tudi zapisniki vizit v Feldhofu so močno podobni 
tistim iz Schweizerhofa. Pacient je, denimo, še vedno stereotipno gestiku-
liral z rokami, v blodnjah izgovarjal povsem nerazumljive besede, delal 
različne grimase, pri čemer je prevladovala desna stran obraza. Še vedno 
je odklanjal hrano, zato so ga morali večkrat hraniti po sondi. Najbolj 
pa je trpel zaradi nespečnosti, zato so mu dajali uspavalo veronal.18 Toda 
njegovo zdravje je neprestano pešalo in se ni več izboljšalo. V Feldhofu je 
pravzaprav samo še životaril. Omenimo še, da je 17. septembra skrbniški 
urad (Kuratelsbehörde) v Celju postavil za skrbnika in zakonitega zastop-
nika pacienta dr. Dečka trgovca Antona Cvenkla iz Šempetra v Savinjski 
dolini.19 S 1. novembrom 1907 je bil dr. Dečko prestavljen v moški pen-
zionat s prvorazredno oskrbo. Kot pacient je ostal v Feldhofu vse do svoje 
smrti 3. novembra 1908 ob 18. uri.20

 16 KAGes-Archiv, Graz: Izvleček o zgodovini bolezni deželnozborskega poslanca in advo-
kata dr. Ivana Dečka z dne 4. februarja 1907, Sanatorium Schweizerhof, št. 257/07.

 17 Prav tam.
 18 Veronal je vrsta barbiturata, nekoč najpogosteje uporabljanih hipnotikov. Veronal je 

dobil ime po Veroni, sicer pa je tovarniško ime za barbital, bel prašek grenkega okusa, 
ki se daje proti nespečnosti. Uspavalo je imelo stranske učinke, povzročalo je težave z 
dihanjem in bitjem srca, v večjih odmerkih celo smrt.

 19 Cvenkl je bil veletrgovec iz Šempetra v Savinjski dolini. – ZAC: Trgovski registri, Knjiga: 
Rg. A II., str. 38.

 20 KAGes-Archiv, Graz: Zgodovina bolezni (Krankheitsgeschichte) dr. Ivana Dečka, Steier-
märkische Landes-Irren-Anstalt Feldhof, sprejemna številka (Aufnahmezahl) 18062, Za-
pisnik o poteku bolezni (decursus morbi).
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V Narodnem listu so v nekrologu poudarili, da pomeni ime dr. Ivana 
Dečka »v politični zgodovini štajerskih Slovencev /…/ ogromno mnogo. 
Leta 1904. je doživel ta plemeniti mož, ki je bil takrat že zelo bolan, brez-
mejno podle napade svojih lastnih rojakov, ki so ga v zadevi premestitve 
gimnazije iz Celja v Gaberje nečuveno krivično dolžili sebičnosti, ki je bila 
temu možu po vsem njegovem delovanju tuja. Lastni politični tovariši dr. 
Dečka se takrat niso zavzeli za čast odličnega narodnjaka v oni meri, kakor 
bi se bilo moralo zgoditi. Bodisi kakorkoli, danes stojimo štajerski Slovenci 
tužnega srca pred odprtim grobom enega najdelavnejših in najzaslužnejših 
rodoljubov.«21

O smrti in o pogrebu dr. Dečka so bolj ali manj obširno poročali vsi slo-
venski časopisi. Dvorni in sodni odvetnik, deželni poslanec, veleposestnik, 
častni občan občin Teharje, Petrovče, Škofja vas in še več drugih, častni 
član Slovenskega delavskega podpornega društva, soustanovitelj in član 
Zadružne zveze v Celju, bivši starosta Celjskega Sokola, bivši predsednik 
moške celjske podružnice družbe sv. Cirila in Metoda, dolgoletni odbornik 
Južnoštajerske hranilnice v Celju, dolgoletni odbornik Posojilnice v Celju, 
ustanovitelj in dolgoletni predsednik Kreditne in stavbne zadruge Lastni 
dom, dolgoletni podpornik Društva slovenskih odvetniških in notarskih 
uradnikov v Celju, soustanovitelj in podpornik Odbora slovenskega obrt-
nega društva v Celju itd., vse to je bil dr. Ivan Dečko, hrabri praporščak 
v vojni slovenskega naroda, nesebičen in požrtvovalen narodni delavec, 
rodoljub, ki ima premnoge zasluge za uspehe Slovencev na Spodnjem Šta-
jerskem.

Ovdovela gospa Adela Dečko je 6. novembra 1908 dala prepeljati truplo 
pokojnega iz Gradca v Celje, ob 3. uri popoldan pa je bil pogreb na okoli-
škem pokopališču. Pogreb dr. Dečka je bil veličasten. Voditelja štajerskih 
Slovencev, katerega nadvse aktivno in uspešno narodnopolitično delovanje 
je na koncu onemogočila zahrbtna bolezen, je na zadnji poti od kolodvo-
ra na okoliško pokopališče pospremila »tisočeroglava množica«. Celjska 
Domovina je med drugim zapisala: »Bolj kot pretresljivi poslovilni govori 
na pokopališču, bolj kot slavospevi po časnikih je govoril včeraj veličasten 
njegov pogreb, da je ‘iz ljudstva izšel, za ljudstvo živel in za ljudstvo padel. 
Večni in svitli mu spomin!’ (Tako nam je brzojavil g. dr. Chloupek iz Ljuto-
mera.) Le redkokedaj spremljamo slovenskega velmoža na pokopališče, za 
katerim bi bila žalost celega naroda tako splošna in odkritosrčna kakor za 
umrlim dr. Dečkom. Je pa tudi tragika njegovega življenja in smrti tako v 
srce segajoča, da so se mu včeraj ob odprtem grobu klanjali celo zagrizeni 
nasprotniki«22 Tudi Deutsche Wacht, ki je dr. Dečka v časih, ko je bil še 

 21 Narodni list, 5. 11. 1908.
 22 Domovina, 6. 11. 1908.
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zdrav in politično aktiven, skratka, ko je bil še boleč trn v peti celjskih 
Nemcev, neprestano hudo napadala, je ob zadnjem slovesu slovenskega 
rodoljuba o njem zabeležila le kratko notico: »Bil je, kakor znano, voditelj 
štajerskih Slovencev.«23

DAs tRAuRIGE ENDE EINEs slowENIschEN PAtRIotEN  
Zusammenfassung

Der Autor beschreibt in der Abhandlung die letzten Lebensjahre des großen slowenischen 
Patrioten, Anwalt aus Celje/Cilli, Landesabgeordneten, Publizisten und Politiker Ivan 
Dečko (1859–1908). Einer der hervorragendsten und aktivsten Akteure der slowenischen 
Politik in der Untersteiermark hatte in den Zeiten der heftigen internationalen Konflikte 
zwischen Celje/Cilli Slowenen und Deutschen ohne weiteres einen großen Verdienst für 
die slowenische Erfolge. Seine erfolgreiche Kariere wurde 1904 von einer Geisteskrankheit 
(Katatonie) unterbrochen, die im Jahre 1905 auch die Affäre über die Frage des slowe-
nischen Gymnasiums in Celje/Cilli verursachte. Vor der Affäre, im Jahre 1902, gilt das 
slowenische Gymnasium für „den allerwichtigsten Ausbildungsbedarf der Steirer-Slowe-
nen“ und jegliche Abweichungen von diesem kulturellen Grundverlangen der Slowenen 
wurden als peinlich und unmännlich bezeichnet. Diese Standpunkte waren am stärksten 
von dem Nationalhauptman Ivan Dečko vertreten, der am Anfang des Jahres 1905 wegen 
der oben genannten Geisteskrankheit eigenwillig die Wiese in Gaberje wo das Gebäude 
des slowenischen Gymnasiums stehen sollte, verkaufte und somit im Gegensatz mit den 
Beschlüssen der Versammlung der slowenischen Vertrauensmänner in Celje/Cilli am 10. 
April 1902 handelte. Mit dieser Aktion zog er sich zahlreiche Attacken zu, sagend er habe 
die Nützen des slowenischen Volkes verraten und dem Volk so sehr geschadet, dass er 
einen „politischen Tod“ verdiene, als die katholische Zeitschrift Slovenec/Der Slowene 
am 31. Januar 1905 trommelte. Ivan Dečko verbrachte die letzten Lebensjahre in den 
psychiatrischen Anstalten in Gradec/Graz und seiner Umgebung. Seine Gesundheit ver-
schlechterte sich ständig und verbesserte sich nie mehr. Er starb am 3. November 1908 im 
Irrenhaus in Feldhoff. Das tragische Ende seines Lebens begleitete mit großem Respekt 
sogar die Zeitung der Celje/Cilli Deutschen Deutsche Wacht, die die Zeitung seiner ihn 
herzlos angreifenden und heftigsten Gegner war.

thE sAD END of A sloVENE PAtRIot  
summary

The author discusses in this treatise the last years of the great Slovene patriot, lawyer from 
Celje, member of the county parliament, publicist and politician Ivan Dečko (1859–1908). 
One of the most evident and active members of the Slovene politics in the Lower Styria 
had, in the times of the severe international contradictions between the Celje Germans 
and Slovenes, without a doubt had great credits for the Slovene successes. His successful 
career was in 1904 disturbed by a mental disease (Catatonia), which in 1905 also caused 
the affair regarding the question of a Slovene grammar school in Celje. Before the affair, 
i.e. in 1902, the Slovene grammar school was seen as “the most important educational 
need of the Styria Slovenes” and any kind of deviation from the basic cultural demands 
from the Slovenes was shameful and an unmanly activity. These standpoints were most 

 23 Dr. Ivan Dečko in njegova doba, str. 40.
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passionately defended by Ivan Dečko, who, in the beginning of 1905 because of the above 
mentioned mental disease, self-willingly sold the meadow in Gaberje, where the building 
of the future Slovene grammar school would stand. By doing so he acted in contradic-
tion with the resolutions of the Slovene confidants’ meeting that took place in Celje on 
10th April 1902. With this action he earned a lot of poisonous attacks, as if to say that he 
betrayed the interests of the Slovene nation and for doing such damage he deserves the 
“political death”, as the Slovene catholic newspaper Slovenec (The Slovene) rumbled on 
31st January 1905. Ivan Dečko spent the last years of his life in psychiatric institution in 
Graz and its surroundings. His health was getting weaker and did not get better. He died 
in the country madhouse in Feldhof on 3rd November 1908. The tragic end of his life was 
respectfully mentioned even in the gazette of the Celje Germans Deutsche Wacht (The 
German Guard), which used to attack him heartlessly.
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Dunja Dobaja: Obravnavanje socialne in zdravstvene problematike na sejah mariborske 
oblastne skupščine v letih 1927–1929. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
81=46(2010), 1, str. 38–66
Avtorica s pomočjo arhivskega gradiva in temeljnega dela o delovanju skupščin lju-
bljanske in mariborske oblasti, ki ga je leta 2000 napisal prof. dr. Miroslav Stiplovšek, 
prikaže tri obdobja zasedanja mariborske oblastne skupščine, v kateri so, včasih v 
napetem ozračju, potekale razprave tudi glede zdravstvenih in socialnih vprašanj. Na 
podlagi uredbe o razdelitvi samoupravnih poslov so se posli oblastne samouprave v 
Mariboru razdelili na pet oddelkov, med katerimi je bil tudi oddelek za socialne zadeve 
in zdravstvo. Mariborska oblast je bila skupaj z ljubljansko prva v skupni državi, ki 
je prevzela pristojnosti na področju zdravstva. Ti dve samoupravi sta bili tudi edini v 
državi, ki sta zahtevali prevzem nekaterih socialnih zavodov. Seveda se je kot glavni 
problem glede tovrstnega prevzemanja pokazalo financiranje prevzetih zdravstvenih 
in socialnih ustanov. Kljub težavam pa so bili s konstruktivnim delom in prizadevanji 
doseženi uspehi.
Ključne besede: Maribor, občinska oblast, politične stranke, Slovenska ljudska stranka 
(SLS), zdravstveno varstvo, socialno varstvo, financiranje.
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Dunja Dobaja: Discussions on the Social and Health Problems on the Maribor Authority 
Assembly Meetings in the Years 1927–1929. Review for History and Ethno graphy, 
Maribor 81=46(2010), 1, pp. 38–66
The author uses the archive materials and the fundamental work on activities of the 
Ljubljana and Maribor assembly meetings written in the year 2000 by Prof. Dr. Miro-
slav Stiplovšek to show three different periods of the Maribor authority assembly meet-
ings, where, sometimes also under tense atmosphere, the discussions on the health 
and social questions, were held. On the basis of a decree on division of self-managing 
businesses the affairs of the Maribor authority self-management were divided into five 
departments, one of them being a department for social and health affairs. The Maribor 
authority was, together with the Ljubljana authority, the first one in the joint country to 
take over the competences in the health sphere. These two self-managements were also 
the only ones in the country who demanded the take-over of some social institutions. 
The main problem with such take-over was of course the founding of these health and 
social institutions. In spite of all the difficulties the institutions were successful because 
of the constructive work and efforts that have been made.
Key words: Maribor, municipal authority, political parties, Slovene People’s Party 
(SLS), health security, social security, financing.

uvod

Januarja leta 1927 so potekale volitve v oblastne skupščine, na katerih je 
v obeh slovenskih oblasteh slavila zmago Slovenska ljudska stranka (v na-
daljevanju SLS), ki je zagovarjala avtonomistično-federalistično usmeritev, 
a se je hkrati zavedala, da le-te v takratni politični stvarnosti ni moč uresni-
čiti. Zato se je odločila za t. i. pragmatično politiko, to je taktično popuščati 
centralističnim silam v državi in si izboriti mesto v beograjski vladi.

SLS je videla možnost za vsaj delno uresničitev svojega avtonomistič-
nega programa v vzpostavitvi oblastnih samouprav, ki jih je predvidevala 
vidovdanska ustava. Začela se je zavzemati za razpis volitev v oblastne 
skupščine, in sicer 23. januarja 1927. Vse stranke in skupine, ki so nastopile 
na volitvah v oblastne skupščine, so med drugim opozarjale na nujnost 
rešitve gospodarsko-socialnih problemov. Seveda so se njihovi pogledi 
razlikovali, to pa je večkrat vodilo v burne skupščinske seje. Značilnost 
prvega obdobja delovanja (od februarja 1927 do začetka novembra 1927) 
obeh slovenskih oblastnih skupščin in oblastnih odborov so prizadevanja 
za prevzem vseh tistih pristojnosti, ki jih je predvideval Zakon o oblastni 
in sreski samoupravi ter zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za nji-
hovo izvajanje. Slovenski oblastni samoupravi sta bili prvi v državi, ki sta 
prevzeli pristojnosti na področju zdravstva.1

 1 Miroslav Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929. Ljubljana 2000.
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prvo zasedanje mariborske oblastne skupščine  
(od 23. februarja do 5. novembra 1927)

Pripravljenost na konstruktivno sodelovanje na sejah mariborske obla-
stne skupščine je na prvi seji dne 23. februarja 1927 izrazil Lovro Petovar 
v imenu kluba Samostojne demokratske stranke (v nadaljevanju SDS), ki je 
izjavil, da so prišli poslanci SDS v to zbornico z namenom pozitivno delati 
in lojalno sodelovati, kljub temu da večina ni dala opoziciji mesta ne v vod-
stvu skupščine niti v oblastnem odboru. V nadaljevanju je poudaril vlogo 
oblastne samouprave pri prevzemu velikega dela narodnega zdravstva v 
svojo skrb. Opozoril je na pereč problem zdravstvenega skrbstva revežev 
in poudaril, da se bodo morala tudi občinam s pomočjo oblastne samou-
prave olajšati bremena pri oskrbi revežev. Pomembno vprašanje, ki ga je 
vzpostavil, je bil tudi položaj delavstva, pri čemer je imel v mislih predvsem 
sezonske poljedelske delavce iz Prekmurja in Medžimurja. Poudaril je tudi 
pomembno nalogo oblastne samouprave v omilitvi velike brezposelnosti v 
mariborski oblasti in stanovanjske bede. Nujna je bila tudi rešitev viničar-
skega vprašanja z novim viničarskim redom. Poslanec Narodne radikalne 
stranke (v nadaljevanju NRS) dr. Rudolf Ravnik je v svojem imenu in ime-
nu dr. Alojzija Goričana prav tako opozoril na obupne socialne razmere in 
opozoril na pomen konstruktivnega dela v oblastni skupščini, kjer naj ne 
bi bilo prostora za »mlatvo raznih političnih in strankarskih naziranj«.2

Na podlagi uredbe o razdelitvi samoupravnih poslov so se posli obla-
stne samouprave v Mariboru razdelili na pet panog, ki jih je upravljalo pet 
oddelkov. Eden izmed njih je bil oddelek za socialne zadeve in zdravstvo, 
čigar naloge so bile opredeljene na tretji seji mariborske oblastne skupšči-
ne, ki je bila 25. februarja 1927.3 Te naloge so bile: skrb za humanitarne 
zadeve v oblasti, sodelovanje pri delavskem strokovnem izobraževanju v 
oblasti, skrb za zdravstvo v oblasti z izvajanjem na to nanašajočih se pred-
pisov ter z ustanavljanjem in upravljanjem zadev, s katerimi se ureja in 
izboljšuje zdravstveno stanje v oblasti; upravljanje in izrabljanje zdravilne 
vode in vrelcev ter vseh s tem povezanih zadev, za katere bi dobila konce-
sijo od države, skrb za zavarovanje, preprečevanje blagovnega in denarne-
ga oderuštva, skrb za prehrano naroda ob slabih letinah in elementarnih 
nesrečah ter skrb za vse socialno-politične naloge v oblasti.4 Prevzema-
nje pristojnosti na področju zdravstva je bilo zapleteno, zato je ljubljan-
ski oblastni odbor poslal v Beograd na Ministrstvo narodnega zdravja dr. 

 2 ARS, AS 93, I. Zasedanje, Stenografski zapisnik otvoritvene seje oblastne skupščine ma-
riborske dne 23. februarja 1927, f. 10.

 3 AS 93, I. Zasedanje, Stenografski zapisnik o tretji seji oblastne skupščine, ki se je vršila 
dne 25. februarja 1927, f. 10. 

 4 Prav tam.
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Antona Breclja (SLS). Pridružil se mu je tudi predsednik mariborskega 
oblastnega odbora dr. Josip Leskovar (SLS). Ob podpori Jugoslovanskega 
kluba sta dosegla, da se je zaenkrat ohranila enotna zdravstvena uprava 
za Slovenijo preko ministrskega inšpektorata. Dobila sta tudi podatke o 
sredstvih za slovenske državne bolnišnice v proračunu za leto 1927/1928. 
Ta podatek je bil pomemben pri oblikovanju oblastnih proračunov gle-
de zdravstva in pri pogajanjih glede prenosa zdravstvenih zavodov pod 
pristojnost ljubljanske in mariborske oblastne samouprave. Ti dve samo-
upravi sta bili tudi edini v državi, ki sta od ministra za socialno politiko 
dr. Andreja Gosarja zahtevali tudi prevzem nekaterih socialnih zavodov. 
V razpravah glede prevzemanja pristojnosti je dr. Anton Korošec pouda-
ril, da morata obe slovenski oblastni skupščini sprejeti v zakonitem roku 
oblastna proračuna, čeprav bodo v njem enostransko določeni le izdatki 
brez dohodkov, ki naj bi jih nato zahtevali od države. Na prvi skupni seji 
ljubljanskega in mariborskega oblastnega odbora v Celju 3. aprila 1927 se 
je kot glavni problem glede prevzemanja zdravstvenih ustanov od državne 
uprave pokazalo njihovo financiranje. Obe samoupravi sta se izrekli za 
načelo o vzporednem prevzemanju pristojnosti in dodelitvi ustreznih fi-
nančnih sredstev. Za delovanje oblastnih samouprav je bilo bistveno spre-
jetje oblastnih proračunov za leto 1927 na sejah oblastnih skupščin ter 
ministrska potrditev le-teh. Marca 1927 sta oba oblastna odbora oblikovala 
predloga oblastnih proračunov. Mariborski proračun so sestavili za celo 
leto, ne samo do 31. decembra 1927, in je bil le »nek izkaz potrebščin naše 
oblasti, ki se ponavljajo leto za letom«.5 Upoštevajoč preveč optimistično 
dejstvo, da naj bi vsa finančna sredstva za delovanje oblastne samouprave 
dala država, mariborski oblastni odbor za razliko od ljubljanskega ni iz 
lastnih virov iskal niti skromnega kritja izdatkov. Proračun je bil pravno 
neustrezno oblikovan, zato ga je minister za finance zavrnil.

Sprejemanje mariborskega oblastnega proračuna je potekalo na skup-
ščinskih sejah 20. in 21. aprila 1927. Obsegal je pet poglavij. Četrto poglav-
je je zajemalo izdatke za socialno skrbstvo. Pri predstavitvi omenjenega 
poglavja je dr. Andrej Veble (SLS) poudaril pomen oblikovanja skupnega 
osrednjega zdravstvenega urada, ki je nujen, če želijo ugotoviti dejansko 
stanje bolnišnic mariborske oblasti. Poudaril je, da mora imeti uprava ma-
riborske oblasti na voljo strokovnjake, tj. zdravnike in upravne uradnike z 
izkušnjami, ki bodo sposobni postaviti konkretne predloge ob prevzema-
nju bolnišnic v oblastno upravo. Potreben kredit za ta urad naj bi znašal 
135.000 din.6 Sledili so izdatki za vzdrževanje bolnišnic in hiralnic v ma-

 5 AS 93, I. Zasedanje, Stenografski zapisnik o četrti seji oblastne skupščine, ki se je vršila 
dne 20. aprila 1927, f. 10.

 6 Prav tam.
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riborski oblasti. Poročevalec dr. Veble je poudaril, da so vse bolnišnice in 
hiralnice v mariborski oblasti last avtonomnih korporacij in fondov. To je 
veljalo za bolnišnice v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti, Slovenj 
Gradcu in Čakovcu ter za hiralnici na Ptuju in v Vojniku, ki sta bili nekdaj 
last štajerske dežele. Izrazil je interes, da preidejo ti zavodi v njihovo upra-
vo, saj niso v zavidljivem položaju. Leta 1919 je namreč država prevzela 
vse bolnišnice v svojo upravo. Prevzela je tudi vse doklade in s tem tudi 
obveznost, da vzdržuje prevzete zavode na isti ravni, kot jih je prevzela. 
Sprva je to tudi veljalo, postopoma pa so začeli krediti zaostajati. Predvsem 
je to veljalo za oskrbnine, ki jih je v preteklosti plačevala dežela. Dr. Veble je 
poslance informiral o višini zaostankov, in sicer so ti znašali za mariborsko 
oblast nad 3.000.000 din. Dejstvo je bilo, da so bile bolnišnice mariborske 
oblasti v zelo težkem položaju, saj so bili v proračunu za leto 1927 črtani še 
nadaljnji krediti. Dr. Veble je opozoril, da je za uspešno sanacijo bolnišnic 
nujno izplačilo zaostankov ter da se odstopijo oblastni samoupravi stalni 
viri za kritje potrebščin. Dokler seveda ti niso zagotovljeni, mariborska 
oblast ne more prevzeti omenjenih zavodov. Opozoril je še na dve posebno 
»kritični« področji mariborske oblasti. To sta bili Prekmurje in Medži-
murje, kjer so bile še posebno izrazite socialne bolezni (trahom, malarija 
itd.). Za zatiranje teh nalezljivih bolezni je proračun predvideval 380.000 
din. Za zdravstvo in socialno skrbstvo je proračun predvideval izdatke v 
višini 13.886.824 din.7 Ob koncu svoje obrazložitve proračuna je načelnik 
finančnega odseka dr. Veble ugotavljal, da za vse potrebščine, navedene v 
proračunu, ni kritja. Zato je bil sklep finančnega odseka, da se oblastne-
mu odboru naroči, naj stopi v stik z osrednjo vlado, da prepusti potrebne 
finančne vire obenem s prepustitvijo agend.8

Dne 21. aprila 1927 je sledila razprava o proračunu.9 Prvi razpravljalec 
dr. Janko Baričević (SDS) je označil proračun kot delovni program večine 
in bil kritičen do dejstva, da se je proračun v nekoliko dnevih spremenil 
kar trikrat in je večina našla velike številke za izdatke, ne pa tudi sredstev 
za pokritje teh izdatkov. Prepričan je bil, da bi večina, glede na to, da je bila 
tudi član vlade v Beogradu, če bi hotela, lahko našla kritje za posamezne 
postavke. Očitno le-ta tega ni hotela. Vse delo večine naj bi bilo v tem, da 
so se »dobili podatki od velikega županstva in da dobijo stvari od osrednje 
vlade«.10 Večini je očital, da je v proračunu spregledala Medžimurje. Pozval 
je k čim hitrejši ureditvi Mure in Drave v Medžimurju. Oblastni poslanec 
dr. Anton Ogrizek (SLS) se je zaradi dejstva, da je bil po eni strani posla-

 7 Prav tam.
 8 Prav tam.
 9 AS 93, I. Zasedanje, Stenografski zapisnik o nadaljevanju četrte seje oblastne skupščine, 

ki se je vršila dne 21. aprila 1927, f. 10.
 10 Prav tam.
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nec Lovro Petovar, ki je sodeloval v finančnem odboru pri proračunskih 
razpravah, zadovoljen z izjavami glede kritja stroškov, po drugi strani pa 
so se pojavile kritike drugega člana istega poslanskega kluba, ki je označil 
proračun kot »fikcijo in igračo«,11 spraševal, ali »ima S. D. S. eno ali dve 
glavi«. Poslanec Hrvaške seljačke stranke (v nadaljevanju HSS) dr. Ante 
Odić je opozoril na problem Medžimurja, kjer bi bilo treba marsikaj sto-
riti, saj je zelo zapuščeno in zanemarjeno. Nujna je bila izvedba regulacij 
potokov in rek. S tem bi odpravili mnoge bolezni. Poudaril je pomen ve-
čje iniciativnosti na zdravstvenem področju v Medžimurju in Prekmurju, 
saj sta bili obe področji zanemarjeni in polni nalezljivih bolezni, ki bi se 
lahko razširile tudi v druge kraje. Izrazil je strah, »kaj če se letos ne zgodi 
vse to, da bi mi dobili, kar nam je po finančnem zakonu zagotovljeno /…/ 
Bolnišnice npr. bo nam dala ali denarja ne.«12 Poslanec Hrvaške pučke 
stranke (v nadaljevanju HPS) dr. Ivan Kečkeš se ni strinjal s kritikami o 
zapostavljenosti Medžimurja, saj so bile postavke za ceste in zdravstvo v 
proračunu velike in je večina sprejela vse predloge, ki jih je manjšina po-
stavila glede Medžimurja. V ureditvi cest in potokov je videl eno od rešitev 
za boljše zdravstvene razmere v Medžimurju. Ni se strinjal z ocenami dr. 
Stamperja, da je zdravstvo v Prekmurju napredovalo. Po njegovem mnenju 
je silno nazadovalo, saj so se zelo razširile socialne bolezni. V letu 1926 naj 
bi bilo skupaj 5954 primerov trahoma. Zaradi takšnih razmer je opozoril 
na nujnost složnega dela v mariborski oblastni skupščini, saj je bilo to v 
dobro cele mariborske oblasti in ne samo hrvaških krajev, saj »tu ne gre za 
hrvatsko ali slovensko vprašanje, ampak zato, da posamezni kraji dobijo 
nekaj, kar dobijo vsi.« Izrazil je zaupanje v postopanje SLS.13 Poslanec Ivan 
Dodlek (HSS) iz Medžimurja je opozoril na problem revežev, ki prosjačijo 
naokoli in predstavljajo breme in tudi nevarnost. Predlagal je, da bi vsaka 
občina vzdrževala svoje uboge. Predsednik oblastne skupščine ga je opozo-
ril, da je zakonsko določeno, da mora vsaka občina skrbeti za svoje reveže, 
pri čemer pa se dogaja, da zahteva vsaka občina, ki dá podporo tujemu 
občanu, povračilo izdatka. Zastopnik nemške manjšine dr. Lothar Mühlei-
sen je izhajal s stališča, da naj bi oblastna skupščina in oblastni odbor 
krila svoje stroške iz lastnih sredstev. Šele s tem bi se pokazala trdna volja 
oblastne skupščine, da se samouprava dejansko uresniči in da je oblastna 
skupščina pripravljena s svojim aparatom prevzeti vse predvidene posle. 
Upal je, da se bo izvedlo vse delo, ki ga predvideva proračun, in da bodo 
tudi tiste občine in kraji, ki so naseljeni z večino nemškega prebivalstva, 

 11 Prav tam.
 12 Prav tam.
 13 Prav tam.
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deležni teh ugodnosti. Proračun je imel za načelno potreben in pameten, 
zato je izjavil, da bo glasoval zanj.14

Med obširno razpravo o proračunu je predsednik oblastne skupščine 
prebral dopis Ministrstva za narodno zdravje, s katerim je minister za 
zdravje določal, da se v tekočem proračunskem letu vse bolnišnice in zavo-
di za onemogle ter zdravilišči v Rogaški Slatini in Dobrni predasta v upra-
vo oblastnima odboroma. Tudi okrožni lekarnarji bi sodili pod pristojnost 
oblastnih odborov. Oblastni in sreski sanitetni referenti, vse higienske 
ustanove ter zdravilišče Topolšica pa bi ostali v pristojnosti Ministrstva 
narodnega zdravja. Glede omenjenega dopisa je poslanec Ivan Kečkeš opo-
zoril na odsotnost okrožnih zdravnikov v Medžimurju. Oblastni odbor naj 
bi razširil zakon glede okrožnih zdravnikov tudi na Medžimurje, saj so bili 
za to področje na voljo samo trije zdravniki. Opozoril je še na problem ba-
bic in predlagal, da bi imela vsaka občina svojo strokovno izučeno babico, 
ki bi bila edina pristojna pomagati pri porodu. Za strokovno delo pa naj 
bi bile babice tudi zadostno plačane in imele vso treba opremo za uspešno 
pomoč pri porodih. Tudi poslanec Socialistične stranke Jugoslavije (SSJ) 
Josip Petejan je poudaril pomen babištva in predlagal ustanovitev babiške 
šole v mariborski bolnišnici. Opozoril je tudi na pomanjkanje zmogljivosti 
v mariborski bolnišnici in zaradi tega nujnost njene razširitve. Naslednja 
stvar, o kateri je spregovoril, je bila zaščita mladine. Poudaril je pomen 
ustanovitve skupne sirotišnice (za celo mariborsko oblast), kjer bodo za-
puščeni otroci deležni vzgoje in nadzora. Poleg tega je opozoril na potrebo 
ustanovitve zavoda za umobolne v mariborski oblasti. Oblastno skupščino 
je pozval, naj dela v tej smeri, da se socialno zavarovanje razširi tudi na 
poljske delavce, saj bi to razbremenilo občine. Naslednji problem, na kate-
rega je opozoril, so bile hiralnice. Po takrat obstoječih zakonih so morale 
občine same vzdrževati svoje prebivalce, tega pa občine zaradi težkih go-
spodarskih razmer niso zmogle. Posledica tega so bili reveži, ki so imeli 
vse pogoje, da se jih sprejme v primerne zavode, a so se morali »prepustiti 
občinski oskrbi, to je vandranju od hiše do hiše ali pa morajo vegetirati in 
tako počasi umirati«. Zaradi tega je Petejan predlagal dogovor med obla-
stjo in občinami, da se del stroškov za te hiralnice krije tudi iz občinskih 
stroškov.15 Predsednik mariborske oblastne skupščine je poslancu Petejanu 
pojasnil način brezplačnega zdravljenja, in sicer da državni zakon obvezuje 
državo, da plačuje oskrbnine, bolnišnice mariborske oblasti pa bi dobro 
poslovale, če bi država te prispevke tudi resnično plačevala. Ker je država 
zaostajala z izplačili, je bilo tudi stanje bolnišnic slabo. Oblastni poslanec 
Martin Kores (SLS) je pozdravil prevzem bolnišnic v delokrog mariborske 

 14 Prav tam.
 15 Prav tam.
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oblastne samouprave, saj so »bolnišnice pod državno upravo le vegetirale 
in postale nezmožne za nadaljnji obstoj«. Seveda pa je bil pomemben tudi 
prenos financ. Opozoril je tudi na ustanovitev hiralnic v vseh industrijskih 
krajih, saj hiralnici na Ptuju in v Vojniku nista zadoščali potrebam. Zato 
naj bi prihodnji proračun vseboval večje postavke glede hiralnic. Prav tako 
naj bi se v prihodnjem proračunu namenila večja pozornost mladinskemu 
skrbstvu, saj se je to področje zanemarjalo. Poleg tega je opozoril na večjo 
skrb glede socialnega zavarovanja industrijskih delavcev. Kritičen je bil 
tudi glede ukinitve borze dela v Murski Soboti, saj država ni dala dovolj 
sredstev, občina pa je sama finančno ni bila sposobna vzdrževati. Po nje-
govem mnenju bi bilo treba razmišljati o prispevkih za borzo dela in na 
ta način le-te ponovno oživeti, saj se je zaradi gospodarske krize večala 
brezposelnost. Borze dela pa naj bi imele tudi nadzorno funkcijo, to je 
nadzor trga dela.16

Na omenjeni seji mariborske oblastne skupščine je poslanec Jakob 
Uran jek (SLS) izpostavil problem upokojenih rudarjev. Predlagal je izvoli-
tev referenta, ki bo pomagal reševati vprašanje izplačevanja doklad iz po-
kojninskega rezervnega sklada za rudarje. Poslanec Peter Rozman (SLS) pa 
je v razpravi o socialnih vprašanjih načel vprašanje viničarjev, to je stanu, 
ki je bil v mariborski oblasti zastopan v pretežnem delu. Po njegovih oce-
nah je bilo približno 40.000 viničarjev in njihov položaj, zlasti starih, ni bil 
dober. To vprašanje naj bi rešili z ureditvijo zavarovanja za onemoglost in 
starost. Opozoril je tudi na ukrepe glede preprečevanja jetike in alkoholiz-
ma, ki sta bila pri viničarjih zelo razširjena.17 Razpravi je sledilo glasovanje 
o proračunu, ki je za zdravstvo in socialno skrbstvo predvideval 13.886.824 
din izdatkov (redne potrebščine). Dr. Veble je pred glasovanjem ponovno 
poudaril, da »pokritja ni nobenega ter je to, kakor smo že ponovno rekli, 
le izkaz naših najnujnejših potrebščin«.18 Predlog oblastnega proračuna so 
poslanci načelno sprejeli soglasno, a je moral predsednik oblastne skupšči-
ne dati zaupnico na glasovanje tudi oblastnemu odboru. Poslanci SDS in 
SSJ so glasovali proti njej z utemeljitvijo, da bi morala večina poskrbeti tudi 
za vire dohodkov.19 Proračun mariborske oblasti je minister za finance z 
odlokom 6. junija 1927 tudi dejansko zavrnil, saj poleg izdatkov ni vsebo-
val izkaza dohodkov. Zaradi takšne odločitve finančnega ministra je moral 
mariborski oblastni odbor oblikovati nov proračun.

Na sejah mariborske oblastne skupščine 20. in 21. julija je bila osrednja 
točka dnevnega reda oblikovanje novega proračuna za leto 1927. Odbornik 
za finance Marko Kranjc je poudaril, da je bil prvotni proračun »izkaz 

 16 Prav tam.
 17 Prav tam.
 18 Prav tam.
 19 Miroslav Stiplovšek, 164.
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najnujnejših neodložljivih in vsako leto se ponavljajočih potrebščin za eno 
poslovno leto za one panoge, ki po zakonu o oblastni in sreski samoupravi 
spadajo v delokrog oblastne skupščine, predvsem javna dela, kmetijstvo, 
zdravstvo in socijalno skrbstvo.«20 Upoštevajoč člen 320 finančnega zako-
na za leto 1927/1928 proračun ni izkazoval tudi kritja za vse potrebščine. 
Omenjeni člen finančnega zakona je ministrski svet obvezoval, da lahko 
na podlagi zakona o oblastni in sreski samoupravi prenese na oblasti do-
ločene posle, ki so doslej sodili v pristojnost države. Hkrati s tem pa naj 
bi se odstopili oblastem tudi viri dohodkov, ki jih je doslej uporabljala 
država za pokrivanje potrebščin, ki jih je nameravala prenesti na oblasti. 
Kot rečeno, je ministrstvo za finance proračun zavrnilo, saj je finančni 
minister zahteval, da oblastna skupščina najprej sama sestavi svoj lastni 
proračun z lastnim kritjem in ko ga bo imela, bodo posamezni resorni 
ministri prenašali na oblastno samoupravo posle, ki so jih do tedaj vršile 
državne oblasti, finančni minister pa bo odstopil temu primerne finančne 
vire. Finančni minister je torej želel imeti najprej jamstvo, da so se obla-
sti oblikovale s svojimi lastnimi sredstvi in da so sposobne prevzeti tiste 
državne posle, za katere resorni ministri menijo, da se lahko prenesejo na 
oblastno samoupravo.

Zaradi teh zahtev je oblastni odbor sestavil nov proračun z lastnim 
kritjem. Odbornik za finance Marko Kranjc je v nadaljevanju predstavil 
razlike med proračunoma. Tako se je novi proračun razlikoval od prvega 
predvsem v tem, da je prvi izkazoval minimum najnujnejših potrebščin 
celega poslovnega leta, novi pa je izkazoval potrebe, ki so predvidoma ob-
stajale do konca leta 1927. Novi proračun je bil realen in je imel dva de-
la: redni in izredni proračun. Redni proračun (15.900.815 din) je obsegal 
med potrebščinami stroške za splošno oblastno upravo, oblastno imovino, 
ubož ni sklad ter obrestovanje posojila 10.000.000 din. Glede kritja rednega 
proračuna je oblastni odbor imel stališče, da mora redne potrebščine kriti 
oblastna samouprava z lastnimi sredstvi. Tako naj bi se tudi zdravilišči 
v Rogaški Slatini in Dobrni krili sami. Za prvo zdravilišče je proračun 
predvideval za leto 1927 čisti dobiček v vrednosti 61.225,70 din. Dohodki 
tega zdravilišča naj bi se porabili predvsem za vzdrževanje samega podjetja 
in za oskrbo uslužbencev. Predvideno je bilo, da bi uslužbenci sčasoma 
dobili fond, ki bi jim zagotovil starostno preskrbo. V ta namen so dotirali 
pokojninski fond zdravilišča v Rogaški slatini z zneskom 800.000 din. Ta 
fond naj bi se porabil za izgradnjo potrebnih novih poslopij, dohodki iz 
teh poslopij pa bi se zopet stekali v ta fond. Glede zdravilišča v Dobrni je 
odbornik za finance Kranjc poudaril, da niso mogli postaviti v proračun 

 20 AS 93, I. Zasedanje, Stenografski zapisnik o šesti seji oblastne skupščine, ki se je vršila 
dne 20. julija 1927, f. 10.
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nobenega čistega dobička, je pa izrazil upanje, da bo to zdravilišče začelo 
prinašati čisti dobiček, ko se bo preuredila uprava.21 Proračun je predvide-
val od obeh zdravilišč kar okoli 93 % dohodkov, komaj 3,15 % naj bi znašal 
priliv od treh oblastnih doklad. Tretji pomemben vir pa je bila državna 
dotacija, in sicer 4,4 %.22 Proračun je predvideval tudi izredni proračun 
(10.000.000 din) za oblastno poslopje, javna dela, kmetijstvo, vodne zgrad-
be in melioracije, zdravstvo in socialno skrbstvo (predvidenih 1.800.000 
din subvencije bolnišnicam in hiralnicam, izdatke za občo zaščito mladine 
in podpore občinam za siromašne, stare in onemogle) ter nepredvidene 
potrebščine.23

V razpravi, ki je sledila, so vsi predstavniki manjšinskih poslanskih 
klubov predloženi proračun zavrnili. Tako je videl dr. Baričević (SDS) v 
ministrovi zavrnitvi prvotnega proračuna lekcijo skupščinski večini, saj 
naj bi na aprilskih sejah ravnala povsem neodgovorno. Kritičen je bil tudi 
do tega, da SLS tudi za prevzete pristojnosti na področju zdravstva še ni 
uspelo dobiti ustreznih sredstev iz državnega proračuna in da je našla sa-
mo 500.000 din lastnega kritja, vsi drugi dohodki pa so izvirali od oblastne 
imovine in posojila. Najbolj kritični so bili socialistični poslanci, čeprav 
jim je oblastni poslanec Franc Hrastelj (SLS) očital, da s svojimi izjavami 
prihajajo v nasprotje drug z drugim in je vsaka njihova kritika nepošte-
na. Tako mu ni bil razumljiv očitek socialistov, da v proračunu ni niti 
ene postavke za brezposelne. Poslanec Hrastelj je poudaril, da je sredstvo 
brezposelnosti delo. Socialistom je očital, da jim brezposelnost prija in je 
sredstvo njihove manipulacije.24 Proračun je bil ob koncu razprave sprejet 
le z glasovi poslancev kluba SLS. Minister za finance Bogdan Marković je 
proračun odobril 10. avgusta 1927.

Da so bile seje ljubljanske in mariborske oblastne skupščine tudi mesto 
političnega obračunavanja, se je zlasti pokazalo na julijskih sejah, ko je na 
njih dejansko potekal tudi predvolilni boj. Po julijskih sejah sta morala oba 
oblastna odbora okrepiti prizadevanja v Beogradu za prevzem pristojnosti 
od posameznih ministrstev. Dne 6. in 7. septembra 1927 so na ministrstvu 
za zdravstvo potekali razgovori in pogajanja o prevzemu zdravstvenih in 
dobrodelnih ustanov, ki so bile nekdanja deželna lastnina. Rezultat uspe-
šnih pogajanj dveh predstavnikov ljubljanskega in mariborskega oblast nega 
odbora dr. Antona Breclja in dr. Andreja Vebla je bila sklenitev sporazuma, 
po katerem je ljubljanski oblastni odbor s 1. oktobrom 1927 prevzel štiri 
bolnišnice, nad tremi pa še nadzor in skrb, medtem ko je dobil mariborski 

 21 Prav tam.
 22 Miroslav Stiplovšek, 177.
 23 AS 93, I. Zasedanje, Stenografski zapisnik o sedmi seji oblastne skupščine, ki se je vršila 
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oblastni odbor pristojnosti nad šestimi bolnišnicami in dvema zavodoma 
za onemogle.25 Ljubljanski oblastni odbor je prevzel v svojo upravo in kom-
petenco naslednje zavode: Splošno bolnico v Ljubljani z otroško bolnišnico 
kot posebnim oddelkom, Bolnico za duševne bolezni na Studencu in v 
Ljubljani, Bolnico za ženske bolezni skupaj z babiško šolo v Ljubljani in 
Splošno javno bolnico v Brežicah. Prevzel je tudi nadzor in skrb nad Bol-
nico usmiljenih bratov v Kandiji, Žensko bolnico v Novem mestu in nad 
občinsko bolnišnico v Krškem. Ljubljanski oblastni odbor je prevzel tudi 
vse okrožne zdravnike in z njimi tudi nadzorstvo nad vsemi zdravstvenimi 
okrožji.26 Mariborski oblastni odbor je prevzel pristojnosti nad bolnišnica-
mi v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Slovenj Gradcu, v Murski Soboti in v 
Čakovcu in nad zavodom za onemogle na Ptuju in v Vojniku. Določeno je 
bilo, da mariborskemu oblastnemu odboru pripadata še skrb in nadzor nad 
dvema zasebnima bolnišnicama (v Ormožu in v Slovenskih Konjicah). Oba 
oblastna odbora sta prevzela tudi nadzor in organizacijo službe okrožnih 
zdravnikov. Po tem sporazumu je Ministrstvo narodnega zdravja izročilo 
svoje kompetence in svoj proračun 1. oktobra 1927. Sporazum je predvide-
val, da do 31. marca 1928 ljubljanski in mariborski oblastni odbor vodita 
upravo omenjenih zavodov v okviru državnega proračuna, s 1. aprilom 
1928 pa preidejo omenjeni zavodi in okrožni zdravniki v izključno kom-
petenco in na proračun ljubljanske in mariborske oblastne samouprave. 
Ministrstvo za narodno zdravje se je zavezalo, da predloži finančnemu 
ministrstvu primeren znesek, ki naj ga le-to odstopi v obliki davčnih vi-
rov za vzdrževanje teh zdravstvenih in dobrodelnih ustanov. Oba oblastna 
odbora sta imela nalogo, da predložita oblastnim skupščinam uredbi o 
izvrševanju zdravniške službe po deželi in o poslovanju zdravstvenih zavo-
dov.27 S tem sporazumom sta slovenski oblastni samo upravi prvi v državi 
prevzeli pristojnosti na področju zdravstva.

Od 28. do 30. septembra 1927 je na ministrstvu za finance v Beogra-
du potekala prva konferenca predsednikov vseh oblastnih odborov. Mi-
nister za finance je posebno pozornost posvetil problematiki zagotovitve 
finančnih sredstev oblastnim samoupravam za izvajanje njihovih nalog. 
Predstavniki oblastnih samouprav so ugotovili, da so obljubljena finančna 
sredstva nezadostna. Konferenca je pokazala, da želijo centralistične sile 
ob prenosu poslov na oblastne samouprave razbremeniti državno blagaj-
no in niso pripravljene odstopiti oblastnim samoupravam tudi zadostnih 
sredstev. Predsednika ljubljanskega in mariborskega oblastnega odbora 
dr. Marko Natlačen in dr. Josip Leskovar sta glede prenosa pristojnosti z 

 25 Miroslav Stiplovšek, 186.
 26 ARS, AS 92, II. Zasedanje, Oblastni odbor Ljubljana, Stenografski zapisnik prve seje 
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ministrstva za zdravstvo na oblastne samouprave predlagala, naj se izvede 
po slovenskem zgledu. Predlog, da se s področja socialne politike na obla-
stne samouprave prenesejo mladinski in invalidski domovi, je dr. Natlačen 
podprl le z dodelitvijo zadostnih dotacij. Zahteval je tudi prevzem celotne 
invalidske oskrbe ter zavodov za gluhoneme in slepe. Ob konferenci sta 
predsednika obeh oblastnih skupščin poudarila dva temeljna cilja obeh 
samouprav. To je razširitev pristojnosti obeh oblastnih samouprav v smeri 
prave avtonomije ter združitev obeh oblasti v »združeno Slovenijo«.

V prvem obdobju zasedanja oblastnih skupščin so značilna prizade-
vanja obeh slovenskih oblasti za prevzem vseh tistih pristojnosti, ki jih 
je določal Zakon o oblastni in sreski samoupravi ter seveda zagotovitev 
zadostne finančne osnove za njihovo izvajanje. Pri zagotavljanju le-tega 
pa sta bili obe oblastni samoupravi neuspešni, kar kažeta prva oblastna 
proračuna. Predvsem prevzem pristojnosti na področju zdravstva je ja-
sno pokazal, da iz Beograda ni mogoče pričakovati zadostnih sredstev za 
njihovo uspešno izvajanje in da bodo potrebna dodatna obdavčenja prebi-
valstva obeh oblasti.28

drugo zasedanje mariborske oblastne skupščine  
(od 5. novembra 1927 do 5. novembra 1928)

Na prvih sejah obeh oblastnih skupščin sta bili osrednji točki dnevnega 
reda poročili velikih županov in predsednikov oblastnih odborov o delova-
nju obče uprave in oblastne samouprave v obdobju prvega zasedanja obla-
stnih skupščin. Poročili obeh velikih županov sta potrdili ugotovitev dr. 
Antona Korošca, da je začela država zanemarjati tiste ustanove in dejav-
nosti, ki jih je nameravala prepustiti oblastnim samoupravam. Dodelitev 
ustreznih državnih sredstev oblastnim samoupravam za prevzete zadeve 
je bila glavni vzrok za veliko zamudo pri izdaji uredbe ministrskega sveta 
glede prenosa pristojnosti. Predsednik mariborskega oblastnega odbora 
dr. Josip Leskovar je poročilo o delovanju oblastnega odbora pričel z ugo-
tovitvijo, da nerešena kompetenčna in finančna vprašanja onemogočajo 
izdelavo oblastnega proračuna. Glede prenosa pristojnosti in finančnih 
virov je navedel podobne težave, kot so jih imeli v ljubljanski oblasti. Bil 
je kritičen do tega, da nekatera ministrstva nočejo izplačati že odobrenih 
proračunskih sredstev. Mariborski oblastni odbor je moral tako kot lju-
bljanski po prevzemu občinskih in zdravstvenih zadev okrepiti svoj ad-
ministrativni aparat. Z najetjem desetmilijonskega investicijskega posojila 
je uspel ustvariti skromno gmotno osnovo, iz katere so se črpala sredstva 

 28 Miroslav Stiplovšek, 191.
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za odpravo posledic poplav na določenih štajerskih območjih, dalje za re-
gulacijo rek, vzdrževanje in gradnjo cest, mostov, za urejanje zdravstve-
nih zadev in problemov na področju kmetijstva. S posebnim posojilom je 
povečal zmogljivosti v zdravilišču v Rogaški Slatini. Opozicijski poslanci 
so bili kritični, ker do prve seje ni pripravil predloga novega oblastne-
ga proračuna. Dr. Leskovar je poslancem zagotovil, da bo oblastni odbor, 
kakor hitro bodo za to dani pogoji, izdelal predlog oblastnega proračuna. 
Pomemben sklep prvih sej drugega zasedanja obeh oblastnih skupščin je 
bila odločitev o ustanovitvi skupnega uredbodajnega odbora ljubljanske 
in mariborske oblasti, s čimer je bil storjen korak dalje v prizadevanjih za 
»zedinjeno Slovenijo«. Temu sklepu so nasprotovali le poslanci SDS, a le 
na seji mariborske oblastne skupščine.

Vlada je na svoji seji 17. novembra 1927 sprejela uredbo o prenosu poslov 
na oblastne samouprave. V uredbi je podrobno določila ustanove in zavo-
de, ki so bile iz resorjev posameznih ministrstev (za zdravstvo, za socialno 
politiko, za trgovino in industrijo, za gradnje, za kmetijstvo) prenesene na 
posamezne oblastne samouprave. Po številu novih pristojnosti sta izstopali 
slovenski samoupravi. Uredba je določala tudi dotacije za upravljanje in 
izvajanje prenesenih ustanov in dejavnosti. Mariborska oblast je dobila za 
prevzete bolnišnice, hiralnici, zdravilišči in za okrožno zdravstveno službo 
letno 7.200.000 din, za dečji dom v Mariboru pa 197.341 din.29 Uredba je 
določala tudi pogoje, pod katerimi morajo oblastne samouprave opravljati 
prevzete naloge. Določala pa je tudi oblike nadzora, ki so ga še obdržala 
ministrstva. Prenos vseh navedenih pristojnosti se je moral izvršiti od 1. 
decembra 1927 do 31. marca 1928, njihovo financiranje pa je moralo biti 
urejeno z oblastnimi proračuni za leto 1928. Oblastne samouprave so lahko 
vse državne dotacije uporabile le namensko. Iz prevzetih državnih zavodov 
so morale zaposliti tudi vse osebje. Temeljna naloga oblastnih odborov po 
sprejetju uredbe je bila sestava uravnoteženega oblastnega proračuna za 
leto 1928. Decembrske skupščinske seje so potekale v znamenju sprejema-
nja realnega proračuna.

Mariborska oblastna skupščina je proračun za leto 1928 obravnavala 
na decembrskih sejah. Na seji dne 22. decembra 1927 je predsednik fi-
nančnega odseka dr. Veble spregovoril o petem poglavju proračuna, to je 
zdravstvu.30 Kot je poudaril, je morala samoupravna oblast v nasprotju s 
proračunom za leto 1927, ki je predvideval samo izredne prispevke k zdra-
vstvenim ustanovam, zagotoviti potrebne kredite za vzdrževanje zdrav-
stvenih zavodov in drugih zdravstvenih zadev tako v proračunu rednih 

 29 Miroslav Stiplovšek, 202.
 30 AS 93, II. Zasedanje, Zapisnik šeste redne seje oblastne skupščine mariborske, ki se je 
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kakor tudi izrednih izdatkov. Tako naj bi redni izdatki za zdravstvo v letu 
1928 znašali 9.550.750 din. O izrednih izdatkih pa je poslance obvestil, 
da je prišel finančni odsek do zaključka, »da se bo pozicija po 10.000.000 
za investicije odložila«.31 Nadalje je poudaril, da se je v zdravstvenih za-
vodih preliminiralo število primarijev po številu oddelkov posameznih 
zavodov. Na novo se je sistematiziralo mesto šefa porodniško-ginekolo-
škega oddelka splošne bolnišnice v Mariboru, saj se je ta oddelek na novo 
ustanovil in zanj doslej ni bilo v državnem proračunu kredita. Opozoril 
je na to, da potrebujejo večji zavodi v Mariboru in Celju, ki imajo speci-
alne oddelke, večje število pomožnih zdravnikov za izvajanje pomožne 
zdravniške in administrativne službe na oddelkih in da se tu usposablja 
zdravniški naraščaj. V manjših bolnišnicah pa so predvideli od enega do 
dveh sekundarnih zdravnikov. Število uradništva je ostalo glede na šte-
vilne administrativne in ekonomske posle nespremenjeno. Pripomnil je, 
da morajo zavodi oskrbne stroške in druge pristojbine sami izterjevati. To 
je po eni strani povzročalo obilico dela, po drugi strani pa omogočalo, da 
so se lastni dohodki zavodov po možnosti zvišali in se je samoupravna 
oblast pri stvarnih izdatkih razbremenila. Poudaril je, da se je na novo 
sistematiziralo mesto šefa lekarne in enega magistra za centralno lekarno 
v bolnišnici v Mariboru, ki naj bi v prihodnje preskrbovala vse zdravstvene 
zavode z zdravili in sanitetnim materialom po tovarniških cenah. Doslej 
je to vršila centralna lekarna v Ljubljani. V zdravstvenih zavodih so poleg 
redno zaposlenega osebja vršili strežniško službo tudi pogodbeni usluž-
benci, in sicer usmiljene sestre, s katerimi je bila, po besedah dr. Vebleta, 
sklenjena kolektivna službena pogodba. Med pogodbene uslužbence pa je 
sodilo tudi posvetno strežniško osebje. Število tega osebja se je v zadnjih 
petih letih zmanjšalo na minimum. Upoštevati pa je treba, da je to osebje 
vršilo celodnevno službo in tudi nočno službo. Zaradi takšne preobreme-
njenosti je bilo za leto 1928 predvidenih več takšnih uslužbencev, saj naj 
bi se povečale tudi zmogljivosti splošne bolnišnice v Mariboru in v Celju, 
ki bi pridobili 60–70 postelj. Navedel je podatek, da je bilo v zdravstvenih 
zavodih mariborske oblasti dnevno okrog 1200 bolnikov. Upoštevajoč ta 
podatek, bi moralo biti nameščenih 60 zdravnikov in 400 drugih uslužben-
cev, medtem ko je proračun predvideval samo 32 zdravnikov in 298 drugih 
uslužbencev. Se pravi, skoraj za polovico manj. Pri rednih osebnih izdatkih 
so bili predvideni tudi prispevki za zavarovanje posvetnega pogodbenega 
osebja za primer bolezni po zakonu o zavarovanju delavcev. V kolikor ne 
presegajo mesečni prejemki tega osebja 600 din, naj bi oblast plačala ce-
lotni zavarovalni prispevek. Glede oskrbnih stroškov je poudaril, da bi 
moral oblastni odbor po obstoječih zakonih in predpisih nositi vse tiste 

 31 Prav tam.
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stroške bolniške oskrbe, ki niso izterljivi od strank (siromašni, državni in 
oblastni nameščenci, invalidi). Več kot polovica oskrbnih stroškov je od-
padla kot neizterljivih na plačilno dolžnost oblasti. Po izračunih bi morala 
oblast prispevati bolnišnicam letno 7.650.600 din. Na podlagi proračuna 
pa bi znašal primanjkljaj, ki naj bi ga bolnišnice imele zaradi neizterljivih 
stroškov, samo 6.436.938 din. Oblast naj bi torej prispevala za bolnika na 
dan samo 16 din, vse druge stroške pa bi morali zavodi kriti iz lastnih 
dohodkov. Po njegovih navedbah naj bi stal v bolnišnicah bolnik preko 32 
din, v hiralnicah pa nekaj pod 20 din. V proračunu je bila predvidena tudi 
podpora zasebnim bolnišnicam v Ormožu in Konjicah ter kmečki hiral-
nici v Muretincih. Ti zavodi so se morali vzdrževati iz lastnih dohodkov. 
Zaradi tega tudi niso bili dolžni sprejemati v svojo oskrbo vsako bolno 
osebo ne glede na njeno plačilno zmožnost. Zaradi tega je bilo sklenjeno, 
da morajo privatne bolnišnice sprejemati tudi take bolnike, ki sami niso 
sposobni plačati vseh bolniških stroškov.

Glede okrožne zdravstvene službe je dr. Veble poslancem pojasnil, da 
so pri postavki zdravstvena služba v okrožjih predvidene plače okrožnih 
zdravnikov, plača ene oskrbne sestre za protituberkulozni dispanzer v Ma-
riboru in podpora okrajnim bolnišnicam. V mariborski oblasti je bilo 72 
zdravstvenih okrožij. V nekaterih ni bilo zdravnikov, saj niso bili dani 
eksistenčni pogoji in »njih zasedba ni neobhodno potrebna«. Zaradi tega 
naj bi predvideni kredit za 68 okrožnih zdravnikov zadoščal tudi v prime-
ru, »če se vsa mesta zasedejo, za katere bi se sploh oglašali prosilci«. Tudi 
prejemki teh okrožnih zdravnikov so bili predvideni v dotedanji višini, ne 
glede na uredbo o zdravstveni službi, ki je bila v pripravi. Dispanzerska 
sestra naj bi finančno razbremenila protituberkulozno službo v Mariboru, 
ki je brez znatnih prispevkov države izvajala »hvalevredno socijalno higi-
jensko delo«. V stvarnih izdatkih je bila predvidena še nadaljnja podpora 
za vzdrževanje protituberkuloznega dispanzerja v Mariboru. Za zdravila, 
ki so jih v javnih lekarnah na račun oblasti predpisovali okrožni zdravniki 
siromašnim osebam, je bil predviden kredit v znesku 50.000 din. Kredit 
100.000 din, določen za zatiranje trahoma v Prekmurju in Medžimurju, 
naj bi se uporabil po načrtu, ki ga je pripravljal oblastni odbor, upoštevajoč 
pri tem tudi izkušnje higienskega zavoda v Ljubljani.

Opozoril je še na eno pereče vprašanje, to je ustanovitev lastne umo-
bolnice. Po nastanku skupne jugoslovanske države je ljubljanska oblast 
sprejela v svojo oskrbo vse tiste bolnike, pripadnike mariborske oblasti, 
ki so se do takrat nahajali v tujih umobolnicah (npr. v Feldhofu, Celovcu, 
Budimpešti). Takšnih bolnikov naj bi bilo približno 500. Navedel je pri-
mer Nemčije, kjer je bilo veliko število umobolnih zaposlenih v zavodih. 
Ta zaposlitev naj bi bila del terapije. Takšen princip bi se moral uveljaviti 
tudi v Sloveniji, a »če pa pogledamo tiste ječe v Ljubljani, vidimo, da je 
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nemogoče, da bi se ta princip tudi pri nas uveljavil pri zdravljenju«. Za 
izgradnjo lastne umobolnice je bila kot izreden izdatek vnesena v prora-
čun postavka 10.000.000 din investicijskega posojila za nakup primernega 
posestva in izgradnjo prostorov nove umobolnice. Tudi obe bolnišnici v 
Mariboru in Celju je bilo treba razširiti in urediti v skladu z modernimi 
higienskimi normativi. Bolnišnica v Mariboru namreč ni imela lastne ka-
nalizacije, ni imela dovolj velikega objekta za nalezljive bolezni in drugih 
prostorov za nastanitev osebja in bolnikov. V Celju je bilo treba namestiti 
porodniški oddelek v prostorih, ki bi vsaj za silo odgovarjali zahtevam 
porodništva. Vse te izredne izdatke pa bolnišnice ne morejo kriti iz lastnih 
dohodkov in s tem še bolj obremeniti svoj proračun z visokimi investicij-
skimi posojili. Izrazil je nujnost, da k tem izrednim izdatkom prispeva 
svoj delež tudi oblast. Glede dohodkov je poudaril, da so za kritje rednih 
izdatkov zdravstvenega resorja v letu 1928 samoupravni oblasti na raz-
polago tri dvanajstine tistih kreditov, ki jih predvideva državni proračun 
za leto 1927/1928 za zdravstvo v mariborski oblasti in devet dvanajstin 
prispevka za zdravstvo, ki ga določa uredba o prenosu državnih poslov na 
samo upravne oblasti. Ostale tri dvanajstine državnega prispevka pa so se 
morale rezervirati za izdatke prvih treh mesecev proračunskega leta 1929.

Ob zaključku njegovega obsežnega poročila je predsednik mariborske 
oblastne skupščine odprl razpravo.32 Tako je poslanec dr. Odič predlagal v 
Čakovcu ustanovitev posebnega zavoda za nalezljive bolezni. Tam je sicer 
obstajal takšen oddelek, a je bil od drugih ločen samo z leseno steno. Bil je 
mnenja, da je postavka za okrožne zdravnike premajhna, saj v Medžimurju 
zdravniki ne morejo živeti s tako majhnimi dohodki. Predlagal je manjše 
število mest, ki bi bila bolje plačana. Izrazil je stališče, da je za Medžimur-
je najvažnejša osušitev močvirnatih krajev, saj iz teh krajev izvira največ 
bolezni. Oblastni odbornik dr. Veble mu je glede oddelka za nalezljive bo-
lezni v Čakovcu odgovoril, da je dolžnost občine, da skrbi zanj. Strinjal se 
je z Odičem, da je stvar v Čakovcu kritična, da pa se ne more več storiti. 
Glede razmer v Medžimurju pa je obljubil, da bodo storili, kolikor bo v 
njihovi moči, a bo težko, saj so kraji že od prej zelo zanemarjeni. Oblastni 
poslanec Vinko Möderndorfer (Zveza delavskih strank) je bil kritičen do 
tiste točke, ki predvideva podporo okrajnim babicam v višini 150.000 din. 
Glede na to, da okrajnih babic ni bilo več, ta znesek naj ne bi imel zakonite 
uporabe. V okrožju izvršuje babiški poklic 226 oseb, ki imajo diplome. Če 
bi se to razdelilo na vse sorazmerno, bi posamezna babica dobila mesečno 
komaj 55,31 din. Ker so imele pred ukinitvijo institucije okrajnih babic, 
okrajne babice letno 1800 din plače in še draginjsko doklado, je Mödern-
dorfer predlagal, da se na podlagi uredbe ustanovi na novo 68 okrajnih 
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babic v okrožju, katerim se prizna letna plača 2205,88 din z ozirom, da 
v proračunu za leto1928 ni postavljena večja vsota. Te okrajne babice naj 
bi bile dolžne izvrševati porodno pomoč pri gospodarsko šibkejših slojih 
brezplačno. Dr. Veble se je strinjal z njim o pomembnosti babiškega vpra-
šanja in njegovi pozitivni rešitvi, a to naj bi sodilo v uredbo o bolnišnicah 
in babicah na deželi. Poslanec Rozman je v imenu viničarjev pozdravil po-
stavko v proračunu, ki se je nanašala na zdravila za siromašne sloje. Izrazil 
pa je željo, da bi oblastni odbor čimprej mislil na zavarovanje kmečkih 
delavcev in viničarjev.33

Veblovo poročilo o zastopanosti socialne politike v proračunu je opo-
zarjalo predvsem na zaščito otrok in mladine, saj je bilo to področje do 
tedaj zelo zanemarjeno. Da bi se razmere na tem področju izboljšale, je 
bilo v proračunu predvidenih 300.000 din, kar je bila še vedno preniz-
ka vsota, a v tistem trenutku ni bilo moč postaviti večjega zneska. Druga 
stvar, na katero je opozoril, je bila podpora občinam za siromašne, stare in 
onemogle (predvideno je bilo 150.000 din). Obstajalo je mnogo prošenj za 
podpore ubogim občinam, ki niso bile sposobne podpirati svojih revežev, 
starih in onemoglih. Iz prošenj je bilo razvidno, da so mnogi prosili tudi 
za odpis bolniških stroškov, saj je vladala v nekaterih podeželskih občinah 
velika revščina. Opozoril pa je na določene špekulacije glede pridobivanja 
spričevala uboštva. Župani namreč mnogokrat niso natančno nadzirali, 
ali je določen prosilec res zakonsko upravičen do pridobitve omenjenega 
spričevala. Poudaril je, da poskušajo občine to breme prenesti na druge. 
Zaradi tega je izrazil potrebo po ureditvi takšnih razmer. O konkretnejših 
predlogih pa naj bi poročal na naslednjih sejah. Tretja stvar, na katero je 
opozoril, je bila skrb za izseljence (delavci, ki gredo v tujino) in priseljen-
ce (sezonski delavci v Medžimurju in Prekmurju) v mariborski oblasti. 
Tudi na tem področju se je premalo storilo. Zaradi tega naj bi se obliko-
val skupni izseljeniški urad, ki bi sistematično vršil skrb za izseljence in 
priseljence. Vsota (100.000 din), ki je bila namenjena tej problematiki, naj 
bi »komaj zadostovala, ali za začetek je«. Tudi sredstva za dečji dom v Ma-
riboru (predvidenih 148.000 din) so bila prenizka, a je dr. Veble poudaril, 
da trenutno ni moč postaviti višje vsote. Nadalje je poslance spomnil na 
težavne razmere, v katerih je živel viničarski stan, ki je bil v mariborski 
oblasti zelo pomemben, a se je zanj premalo storilo. Za podporni sklad 
viničarjev je bila določena vsota 25.000 din, za borze dela pa je bilo pred-
videno 15.000 din, in sicer zato, ker »je določeno, da prevzame država vso 
skrb za te ustanove«. Nadalje je opozoril na pomen podpiranja in organi-
ziranja delavskih tečajev. Za delavske gospodinjske šole in tečaje je bilo v 
proračunu predvidenih 50.000 din, za pospeševanje gradnje stanovanjskih 
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hiš pa je bilo predvidenih 500.000 din. Tudi ta vsota sicer ni bila zadostna, 
a naj bi mariborska oblast v zvezi s tem vprašanjem podpirala iniciativno 
delo občin in zadrug za gradnjo stanovanjskih hiš. Skupna vsota za social-
ne zadeve je v proračunu znašala 1.288.000 din. Dr. Veble je izrazil upanje, 
da se bo čim smotrneje porabila.34

V razpravi se je kot prvi oglasil dr. Odič, ki je glede poglavja zaščite 
otrok in mladine izrazil potrebo po ureditvi položaja vajencev, saj so ži-
veli v težkih razmerah. Ponekod so delali cele noči, zlasti čevljarji in peki. 
Zaradi tega je apeliral na oblastni odbor in na velikega župana, da se uredi 
njihov položaj. Oblastni poslanec Vinko Möderndorfer je poudaril nujnost 
tudi dejanskega izvajanja tega, kar »smo napisali in lepo uvrstili na papir«. 
Vsota, namenjena socialni politiki, je bila »kaplja v morje«. Opozoril je na 
problem »staroupokojencev«, ki so prejemali mesečno pokojnino od 3 do 6 
din. Ti ljudje so namreč pred upokojitvijo plačevali vsak mesec eno krono v 
svoj »penzijski sklad«, zato da bi bili preskrbljeni na starost. Takšno je bilo 
stanje pred vojno. Vojna pa jim je pobrala vse. Pokojninski sklad je vložil 
vse v vojna posojila. Navedel je primer Češkoslovaške, kjer je država dala 
tem ljudem leta 1919 100.000 kron. V Sloveniji se to ni zgodilo. Nadalje je 
opozoril na problem delavskega zavarovanja. Poudaril je, da že pet let ob-
staja zakon, ki predvideva zavarovanje industrijskih delavcev. Toda ti ljudje 
»še danes niso zavarovani /…/ ko ne more tak človek več migati, pogine ka-
kor pes, nihče mu nič ne da«. Zaradi tega je pozval oblastno skupščino, da 
uredi razmere na tem področju, in izrazil stališče, da bi se moralo »staviti 
v ta fond vsaj pol milijona dinarjev, manj ne pomaga nič«. Glede vpraša-
nja izseljencev in priseljencev se je razvila neke vrste »trgovina z ljudmi«, 
ki prevaža »naše ljudi na Francosko, da popravi tam svojo degeneracijo«. 
Oblastnemu odboru je priznal prizadevanje glede te problematike. Kritičen 
je bil glede postavke za pospeševanje gradnje stanovanjskih hiš. Zdela se 
mu je veliko prenizka, saj so bile stanovanjske razmere v industrijskih kra-
jih katastrofalne. Opozoril je na to, da tam ljudje stanujejo v hlevih, otroci 
so tuberkulozni in oslabeli. Navedel je primer občine Guštanj, ki je imela 
velik odstotek brezposelnosti in je najela posojilo v vrednosti 300.000 din 
za izgradnjo stanovanjske hiše. Toda gradbeni stroški so znašali 350.000 
din, kar je seveda zaustavilo gradnjo. Predlagal je, da se takšnim občinam 
da dotacija, »ali s 500.000 din se ne more nič napraviti /…/ to je samo za 
to, da se nekaj pokaže«. Zvišane postavke bi bilo moč določiti iz rezervnih 
kreditov, kasneje pa bi bilo treba uvesti stanovanjski davek, kajti tisti, ki 
imajo luksuzna stanovanja, bi plačali več, drugi manj. Poslanec dr. Ogrizek 
se je strinjal z oblikovanjem posebnega sklada, v katerega bi vsi prispevali, 
zato da bodo na starost preskrbljeni. Svojega predhodnika je dopolnil glede 

 34 Prav tam.
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položaja »staroupokojencev«. Tudi mnogi drugi (služkinje, posli, trgovci 
itd.), ki so pred vojno hranili svoj denar, namreč v novih razmerah za 
starost niso imeli nič in so morale za njih skrbeti občine. Občine pa tega, 
kot rečeno, niso zmogle. Posebno je bil zanje krivičen domovinski zakon. 
Nekateri ljudje so celo življenje delali izven matične občine, a na starost jih 
je morala vzdrževati prav matična občina. Glede stanovanjskega vprašanja 
je poudaril, da stanovanjsko akcijo ovira dejstvo, da so za kredite previsoke 
obresti in torej z njimi ni moč zidati. Glavnega krivca vidi v državi, ki ni 
regulirala obrestne mere. Opozoril je na to, da je mnogo ljudi, ki nič ne 
delajo, pač pa živijo samo od obresti. Takšne ljudi bi bilo treba obdavčiti. 
Zato bi bilo treba neprestano opozarjati državo, da to stvar uredi. Če bi 
bila obrestna mera nizka, bi se tudi veliko zidalo, a ker je bila ta previsoka, 
si nihče ni upal vzeti kreditov in zidati.

Po mnenju naslednjega razpravljalca, poslanca Koresa, je bilo socialno 
vprašanje v državi zanemarjeno zato, ker so bili sami zakoni nesocialni 
in ker temu vprašanju država na splošno ni posvečala pozornosti, ki bi 
jo morala. Oblastni poslanec Grčar je poudaril pomen zaščite mladine, 
zlasti je izpostavil problem izredno vedenjsko problematičnih otrok in 
mladostnikov, ki jih ni želel sprejeti v oskrbo noben zavod. Takšni otroci 
in mladostniki so bili v končni fazi zopet prepuščeni sami sebi in cesti. 
Zato je pozval oblastni odbor, da temu vprašanju posveti več pozornosti 
in oblikuje nek fond, s pomočjo katerega bo takšne otroke moč spraviti v 
poboljševalnico. V nadaljevanju razprave je poslanec Uranjek ugovarjal 
kritiki poslanca Möderndorferja, da se za »staroupokojence« ni nič nare-
dilo. Opozoril ga je na pravilnik bratovskih skladnic, ki je prišel v veljavo 
leta 1925 in vprašal, zakaj takrat SSJ ni »hotela napraviti nekaj za nas /…/ 
zakaj pa so takrat rekli, da tisti, ki imajo več kot 250 din na mesec, ne do-
bijo nič«.35 Sledilo je glasovanje o tem poglavju proračuna. Bilo je soglasno 
sprejeto.

Po sprejetju proračunov za leto 1928 sta ljubljanski in mariborski oblast-
ni odbor predložila oba proračuna velikima županoma, da sta jih posla-
la ministrstvu za finance v odobritev. Zastopnik ministra za finance dr. 
Mehmed Spaho je 24. januarja 1928 potrdil uredbo o mariborskem obla-
stnem proračunu, dva dni kasneje pa še uredbo o ljubljanskem oblastnem 
proračunu. Mariborski oblastni proračun je zaradi realnega planiranja do-
živel malenkostno spremembo in je obsegal 42.317.140,50 din.36 Minister je 
ljubljanski oblastni proračun skrčil za približno 14 % in ga potrdil v višini 
48.030.843 din.37 Torej je bil ljubljanski proračun še vedno višji kot mari-

 35 Prav tam.
 36 Miroslav Stiplovšek, 222.
 37 Prav tam.
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borski. Bil je dejansko najvišji med vsemi oblastnimi proračuni v državi. V 
ljubljanski oblasti so največ sredstev namenili za področje zdravstva in so-
cialnega skrbstva, in sicer 47,3 %, neposredno za socialne zadeve le 3,1 %.38 
V mariborski oblasti je bilo za zdravstvo in socialno skrbstvo namenjenih 
26,5 % (od tega 3 % za socialne naloge).39 S sprejetjem obeh oblastnih pro-
računov je bila zagotovljena materialna osnova za izvajanje večine njunih 
pristojnosti, čeprav v omejenem obsegu. Za to je bila zaslužna SLS, ki si 
je prizadevala dobiti v Slovenijo več sredstev iz državnega proračuna, kot 
jih je vanjo prihajalo v času vladavine SDS.40 S proračunom se je položaj 
prevzetih ustanov in dejavnosti in tudi drugih zadev, ki sta jih začeli sa-
moupravi izvajati glede na zakonske pristojnosti, v primerjavi s stanjem 
pred centralistično upravo izboljšal, seveda ob angažiranju pretežnega de-
la lastnih dohodkov. To je veljalo predvsem za področje zdravstva, javne 
gradnje in kmetijstva.41 Za pomoč kmetom sta se zavzemali predvsem SLS 
in SKS, saj je bilo kmečko prebivalstvo njuna volilna baza. Sredstva za so-
cialno pomoč so bila tudi v nekaterih postavkah za zdravstvo. Naložbena 
sredstva so bila do neke mere tudi prispevek k omilitvi brezposelnosti. S 
potrditvijo oblastnih proračunov so bili sicer ustvarjeni materialni temelji 
za izvajanje oblastne samouprave, za njeno uspešno udejanjanje pa je bilo 
treba z uredbami na novo urediti pravni položaj prevzetih samoupravnih 
ustanov in dejavnosti.42

Obe oblastni skupščini sta imeli na marčnih sejah na dnevnem redu 
podrobni poročili o delovanju oblastnih odborov, sledila je obravnava po-
ročil njunih odsekov ter sprejemanje novih uredb, ki sta jih predlagala oba 
oblastna odbora.

Dne 26. marca 1928 je začela spomladansko zasedanje tudi mariborska 
oblastna skupščina. Iz poročil referentov oblastnega odbora je moč razbra-
ti, da so bili najpomembnejši rezultati doseženi na področju zdravstva. Dr. 
Veble je ugotavljal, da se je položaj zdravstvenih zavodov s prevzemom s 
strani samoupravne oblasti na splošno izboljšal. Oblastni odbor je pred-
vsem pomagal bolnišnicam, katerih delovanje je bilo zaradi zelo nizkih 
državnih podpor ogroženo. Kot pomemben dosežek je izpostavil ureditev 
in opremo novega porodniško-ginekološkega oddelka v Mariboru. Pouda-
ril je pomemben uspeh, namreč z dodatnimi sredstvi za osebne in mate-
rialne stroške naj bi prvič po sedmih letih v letu 1928 vse večje bolnišnice 
porabile dohodke za tekoče izdatke in ne tudi za pokrivanje dolgov. V letu 
1928 naj bi sanirali tudi precej zadolženi bolnišnici v Slovenj Gradcu in 

 38 Prav tam, 223.
 39 Prav tam.
 40 Prav tam, 225.
 41 Prav tam, 223
 42 Prav tam, 225.
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Čakovcu. S subvencijami pa je oblastni odbor izboljšal opremljenost obeh 
zasebnih bolnišnic. Na ta način je oblastna samouprava reševala problem 
dolgov, ki bi jih morala izplačevati država. V letu 1928 je oblastni odbor na-
črtoval tudi večja gradbena dela v bolnišnicah v Celju, Mariboru in Murski 
Soboti, medtem ko z gradnjo umobolnice še ni mogel začeti. Upoštevajoč 
posebne razmere v Prekmurju in Medžimurju oblastni odbor še ni mogel 
pripraviti posebne uredbe o okrožni zdravstveni službi. Se je pa obvezal, 
da bo poskrbel za izboljšanje zdravstvene službe v Medžimurju z nastavit-
vijo novih zdravnikov.43 Poslanci so tudi pooblastili oblastni odbor, da 
lahko začasno uporabi »penzijski sklad« oblastnih uslužbencev za gradnjo 
stanovanjske hiše zanje in da lahko nadaljuje s prenovo poslopja oblastne 
samouprave. Podprli so oba predloga poslanca Möderndorferja glede po-
sredovanja v Beograd proti poslabšanju starostnega zavarovanja rudarjev 
in glede ukrepov za preprečitev odpustov v Mežiški dolini ter za omilitev 
položaja brezposelnih. Poslanci so tudi odobrili nakup stavbe v Celju za 
potrebe otroškega zavetišča. Ob sklepu marčnega zasedanja so poslanci 
sprejeli protest proti nameravanemu brezcarinskemu uvozu tujih vin in 
sklenili, da bo skupščina izdelala viničarski red. Za izvedbo te naloge so 
izvolili začasni viničarski odsek.44

Potek marčnih sej oblastnih skupščin je pokazal enotnost večine in 
opozicije pri oblikovanju konkretnih ukrepov za napredek oblastnih sa-
mouprav. Na to kažeta tudi zahvali obeh predsednikov oblastnih skupščin 
opoziciji za konstruktivno sodelovanje. Učinkovitejša je bila ljubljanska 
samouprava, saj se je morala mariborska spopadati s precejšnjo različno-
stjo posameznih njenih področij. Ljubljanska oblastna skupščina je bila 
zlasti uspešna na uredbodajnem področju. Pomembno je bilo sprejetje 
prve enotne uredbe v obeh oblastnih skupščinah po posebnem pooblasti-
lu v finančnem zakonu za leto 1927/1928. Zaostrene politične razmere so 
preprečile sprejetje nekaj načrtovanih enotnih uredb na skupni seji obeh 
oblasti. Stalno zaostrovanje političnih razmer v državi, ki je doseglo vr-
hunec s streljanjem v Narodni skupščini 20. junija 1928, je vplivalo tudi 
na prekinitev ustaljene prakse, da sta se obe oblastni skupščini sestajali 
približno istočasno. Vpliv pa je imelo tudi na zavlačevanje njunega sklica. 
Tako je predsednik mariborske oblastne skupščine napovedal sklic nasle-
dnjih skupščinskih sej za konec maja, ljubljanska oblastna skupščina pa 
se je sestala šele oktobra 1928. V takšnih zaostrenih razmerah sta glavne 
naloge pri izvajanju oblastne samouprave prevzela oba oblastna odbora.45

 43 Prav tam, 235.
 44 Prav tam, 236.
 45 Prav tam, 238.
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Poletno zasedanje mariborske oblastne skupščine je bilo sklicano z 
nalogo, da opravi nujno uredbodajno delo. Na prvi julijski seji je dr. Le-
skovar poročal o delovanju oblastnega odbora v zadnjih štirih mesecih. 
Zdravstveni oddelek je bil uspešen pri svojem delu. Tako je bilo finančno 
stanje bolnišnic za razliko od leta 1927 100–150 % boljše. Oblastni odbor 
je tudi prevzel plačevanje nižjega osebja. Z višjimi sredstvi za materialne 
stroške so lahko začeli nabavljati najnujnejši inventar in izvajati potreb-
na popravila. Oblastni odbor je posvetil veliko pozornost ureditvi okrož-
ne zdravstvene službe, zlasti pa je podprl akcijo za zatiranje trahoma. Na 
skupščinski seji 18. julija 1928 so poslanci veliko pozornost posvetili pro-
blematiki zdravstvene službe na podeželju.46 Dr. Veble je v imenu uredbo-
dajnega odseka poročal o uredbi zdravniške službe na deželi. Poudaril je, 
da je nova razdelitev države na oblasti povzročila, da so bile pokrajine z 
različno zdravstveno zakonodajo združene pod eno upravno enoto. Prav 
ta različnost pravnih razmer, spremenjene socialne razmere, nove zdrav-
stvene naloge glede varovanja narodnega zdravja, porast prebivalstva ter 
nove državne in oblastne meje so nujno zahtevale, da se zdravstvena služ-
ba po deželi enotno uredi. Nova uredba je bila plod temeljitega študija 
zdrav stvenih potreb slovenskega naroda. Z uredbo, ki je podrobneje ure-
jala problematiko podeželske zdravstvene službe kot ljubljanska, so torej 
spremenili nekatera zakonska določila, za katera oblastna skupščina ni 
imela pooblastila osrednjega parlamenta. Z njo so namreč poleg štajerske-
ga in koroškega deželnega zakona spremenili tudi predvojni madžarski 
državni zakon o zdravstveni službi in naredbo Deželne vlade za Slovenijo 
z dne 29. aprila 1919. Za to potezo v členu 362 finančnega zakona za leto 
1928/1929 oblastna samouprava ni imela pooblastila.47 Uredba je predvi-
devala razdelitev oblasti na zdravstvena okrožja z zdravstvenim odborom, 
okrožnim zdravnikom in okrožno babico. Urejala je organiziranost in na-
loge okrož nega in občinskega zdravstva ter določala gmotne in delovne 
pogoje okrož nih zdravnikov in babic. Oblastni odbor je z uredbo prevzel 
nadzor tudi nad nastavljanjem občinskih zdravnikov v večjih občinah, 
ki so jih lahko vzdrževale, medtem ko je bila za manjše občine določena 
povezava v zdrav stvena okrožja. Zanje je velik del finančnih obveznosti 
prevzela oblastna samouprava. Dr. Veble je opozoril na to, da je bilo v 
področju mariborske oblasti sistematiziranih 72 zdravstvenih okrožij, od 
katerih pa je bilo stalno nekaj nezasedenih, ker ta mesta zaradi premajhnih 
dohodkov niso nudila zdravniku možnosti za normalno eksistenco. Tako 
je bilo redno zasedenih 52 mest, v desetih okrožjih so vršili zdravniško 

 46 AS 93, II. Zasedanje, Stenografski zapisnik dvanajste redne seje oblastne skupščine ma-
riborske oblasti, ki se je vršila dne 18. julija 1928, f. 10.

 47 Miroslav Stiplovšek, 247.
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službo večinoma okrožni zdravniki sosednjega okrožja, deset mest pa je 
bilo stalno nezasedenih. Dr. Veble je predlagal tudi novi člen v uredbi, ki 
naj bi se glasil: »V avtonomnih mestih Maribor, Celje in Ptuj sme oblastni 
odbor po potrebi imenovati okrožnega zdravnika, vendar izključno v svr-
ho zdravljenja ubožcev, ki ne spadajo pod mestno zdravstveno in ubožno 
oskrbo, a stanujejo na področju teh mest. To nalogo pa lahko prevzamejo 
avtonomna mesta proti plačilu dogovorjene letne subvencije.«48 Za zdrav-
ljenje ubogih v mestih je stroške plačeval »okrajni zastop«, zdravljenje pa 
so izvrševala sama mesta. Nič pa ni bilo urejeno za tiste uboge, ki so sta-
novali v mestih, pa niso bili tam pristojni. Praksa je bila, da so »okraj-
ni zastopi« plačevali te stroške. »Okrajni zastopi« pa niso imeli zadostne 
kontrole. Oblastnemu odboru je bila dana priložnost, da ali sam imenuje 
na dotična mesta zdravnike, ki bodo prevzeli zdravljenje ubogih, ali pa se 
lahko oblastni odbor tudi sporazume z mestno občino in se ta naloga po-
veri občini.49 V razpravi, ki je sledila, so opozicijski poslanci zlasti naspro-
tovali pristojnosti oblastnega odbora, da sam oblikuje zdravstvena okrožja 
in jih razvršča glede dotacij. Na splošno pa so vsi razpravljalci ugotavljali, 
da pomeni uredba temelj za izboljšanje zdravstvene službe na podeželju, 
zlasti v Medžimurju in Prek murju, in vodi k izboljšanju gmotnega položaja 
okrožnih zdravnikov in babic. Uredba je bila sprejeta soglasno. Z viničar-
skim redom se je mariborska oblastna skupščina lotila reševanja perečega 
socialnega problema v mariborski oblasti. Na skupščinski seji dne 20. julija 
1928 je potekala razprava o osnutku viničarskega reda.50

Drugo zasedanje oblastnih skupščin je bilo končano 5. novembra 1928. 
Ta dan je kralj sklical njihovo tretje zasedanje.

tretje zasedanje mariborske oblastne skupščine  
(od 5. novembra 1928 do 6. januarja 1929)

Glavna naloga novembrskih sej obeh oblastnih skupščin je bilo sprejetje 
oblastnih proračunov za leto 1929.

Osrednja točka prve seje mariborske oblastne skupščine je bilo poro-
čilo o delovanju oblastnega odbora. Na področju zdravstva se je izvršilo 
več pozitivnih premikov in poročevalec dr. Leskovar je poudaril, da se 
je položaj zdravstvenih zavodov po prevzemu s strani samoupravnih or-
ganov izboljšal. V vseh zdravstvenih in dobrodelnih zavodih so potekala 

 48 AS 93, II. Zasedanje, Stenografski zapisnik dvanajste redne seje oblastne skupščine ma-
riborske oblasti, ki se je vršila dne 18. julija 1928, f. 10.

 49 Prav tam.
 50 AS 93, II. Zasedanje, Stenografski zapisnik petnajste seje oblastne skupščine mariborske 
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vzdrževalna dela in adaptacije. V mariborski bolnišnici je dobil rentgenski 
oddelek nove aparate in tudi v drugih zdravstvenih zavodih so izpopolnili 
opremo. Oblastni odbor je delno ali v celoti ugodno rešil večje število pro-
šenj za odpis ali znižanje oskrbnih stroškov v bolnišnicah in hiralnicah. 
Zapletlo pa se je glede oskrbnin siromašnih bolnikov iz mariborske oblasti, 
ki so se nahajali v bolnišnicah na območju ljubljanske oblasti. To vpra-
šanje je sprožilo konflikt z ljubljanskim oblastnim odborom. Mariborski 
oblastni odbor je izhajal s stališča, da je bil ljubljanski oblastni odbor pri 
odmeri sredstev od ministrstva za zdravstvo priviligiran in je zaradi tega 
zavrnil medsebojno obračunavanje stroškov. Mariborski oblastni odbor je 
poskrbel tudi za izboljšanje okrožne in občinske zdravstvene službe. Na 
področju socialne politike je oblastni odbor posvetil posebno pozornost 
mladinskemu skrbstvu. Tako je uredil financiranje edinega mladinskega 
zavoda v Mariboru, tako kot v ljubljanski oblasti pa so bili storjeni po-
membni koraki pri organiziranju rejništva. Mariborska oblastna skupščina 
sicer še ni sprejela uredbe o ustanovitvi skupnega izseljeniškega urada v 
Ljubljani, a je odbor vseeno dosegel, da mu je preko 300 občin iz mari-
borske oblasti poslalo podatke o izseljencih. Odbor je z manjšimi sredstvi 
podprl tudi določeno število revnih oseb in invalidov ter dotiral viničarsko 
organizacijo in posredovalnico za delo v Murski Soboti.

Glavna naloga novembrskih sej obeh oblastnih skupščin je bila sprejetje 
proračuna za leto 1929. V mariborski oblastni skupščini je poročevalec 
oblastnega odbora Marko Kranjc že na popoldanski seji 5. novembra se-
znanil poslance s predlogom uravnoteženega oblastnega proračuna za leto 
1929 v višini 62.796.569 din.51 Poudaril je, da je novi proračun sestavljen 
predvsem po vzoru proračuna za tekoče leto. Glavna razlika med njima je 
bila znatno povišanje proračuna za leto 1929 zaradi povečanega delokro-
ga oblastne samouprave. Glede dohodkov je opozoril, da prihaja najvišja 
postavka, in sicer okoli dve petini od oblastnih ustanov in posesti. Veli-
ko dohodkov sta prinašali obe zdravilišči, upošteval pa je tudi dohodke 
zdrav stvenih zavodov. Nekoliko nižji priliv naj bi dali oblastni davki, takse 
in doklade. Oblastni odbor si je prizadeval, da bi uvedel približno enake 
davčne obveznosti, kot so bile v sosednjih oblasteh. Po zgledu ljubljanske 
oblasti je uvedel nekaj novih davščin, s katerimi naj ne bi bili prizadeti dav-
koplačevalci z nizkimi dohodki. Pri obremenitvah je upošteval slabe go-
spodarske razmere in visoke državne davke. Ob sklepu je Kranjc predlagal 
sprejem proračuna v taki obliki, kot ga je predlagal oblastni odbor. Odsek 
za proračun in finance je kot edino večjo spremembo predlagal skupščini 
povečanje sredstev za kmetijstvo. Nekoliko pa je povečal tudi sredstva za 

 51 Miroslav Stiplovšek, 274.
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socialno skrbstvo in zdravstvo. Za zdravstvo je bilo predvidenih 17.048.931 
din, za socialno skrbstvo 1.578.000 din.52

V razpravi o tistem delu proračuna, ki je obravnaval zdravstvo, so ne-
kateri poslanci izrazili kritiko glede plačila stroškov za zdravljenje nalezlji-
vih bolezni, zlasti trahoma.53 Problem so bili reveži, ki niso bili sposobni 
kriti stroškov. Predsednik mariborske oblastne skupščine je na kritike po-
slancev odgovoril, da je vsak, ki koristi bolnišnične usluge, dolžan plačati 
stroške. Če pa dotična oseba misli, da sodi pod ubožni zakon, mora vložiti 
prošnjo na oblastni odbor, ki jo bo obravnaval. Zdravila za zdravljenje 
trahoma so bila zelo draga, na to je opozoril poslanec dr. Anton Ogrizek 
(SLS). »Serum« za trahom je stal od 40 do 50 din. Predlagal je, da bi dal ta 
»serum« na razpolago higienski zavod v Ljubljani. Temu bi oblastni odbor 
povrnil znesek. Dr. Veble je poudaril, da je moč trahom zatreti edino z 
uvedbo prisilnega zdravljenja. Naloga okrožnih zdravnikov bo tudi sode-
lovanje pri zatiranju nalezljivih bolezni (zlasti trahoma). Šli naj bi med ljudi 
in jih poučevali o preventivnih ukrepih za zatiranje nalezljivih bolezni. S 
tem se bodo zmanjšali stroški za zdravljenje in seveda tudi umrljivost. Po-
slanec dr. Kečkeš je pozdravil pripravljenost oblastnega odbora, da sprejme 
odločne ukrepe pri zatiranju te trdovratne socialne bolezni, saj država ni 
mnogo storila na tem področju. Kot je poudaril, je izvajala samo statistiko 
in jo objavljala, ni pa »dala nobenega denarja in tudi sama ni nič napravila, 
/…/ še celo tiste zneske, ki so bili določeni za bolnico v Čakovcu, je država 
vzela in s tem vzela bolnici zadnja sredstva za pobijanje trahoma«. Nadalje 
je naglasil: »To, kar je v proračunu, je zaenkrat dosti in to je trikrat toliko, 
kakor je za to stvar dala država.«54 V razpravi je dr. Veble zbrane opozoril, 
da je oblastna samouprava prevzela tudi službo »desinfektorjev«. Izrazil je 
nujnost pridobitve ustreznih kreditov s strani države.

Naslednja »partija« v razpravi je bilo socialno skrbstvo. Poslanec Vinko 
Möderndorfer je izrazil kritiko oblastnemu odboru glede dveh stvari. Prvič 
glede bratovskih skladnic. Po njegovih trditvah je država vzela najmanj 
15.000.000 din rudarjem in njihovim bratovskim skladnicam, ki so zbirale 
za starostni sklad, in od tega naj bi oblast dobila vsaj nekaj nazaj, kar je 
država vzela. Toda oblastni odbor ničesar ne zahteva in zato tudi ne dobi 
ničesar nazaj. Zaradi tega naj bi oblastni odbor vsaj delal na tem, da država 
spremeni pravilnik o bratovskih skladnicah. Druga stvar, do katere je bil 
kritičen, je bilo vprašanje podpor za brezposelne. Navedel je podatek, da 
je samo iz enega sreza šlo v pol leta 300 ljudi iskat delo v tujino. Tem lju-

 52 AS 93, Priloga »Proračun za leto 1929« k stenografskemu zapisniku četrte seje III. zase-
danja mariborske oblastne skupščine. ki se je vršila dne 9. novembra 1928, f. 10.

 53 AS 93, III. Zasedanje, Stenografski zapisnik četrte redne seje oblastne skupščine mari-
borske oblasti, ki je bila dne 9. novembra 1928, f. 10.

 54 Prav tam.
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dem bi bilo treba dati »dotacije za brezposelne, da bodo imeli vsaj nekaj za 
potnine na delo v druge države, kjer si bodo toliko pridelali, da bodo imeli 
kaj jesti in da lahko pridejo nazaj«.55 Na njegovo kritiko je odbornik Jurij 
Kugovnik (SLS) odgovoril, da dobi oblast od države za socialno skrbstvo 
samo 191.500 din. Glede rudarjev je priznal, da so v težkem položaju. Opo-
zoril pa je poslanca Möderndorferja, da oblast ne more posegati v državne 
zakone. Je pa že dvakrat intervenirala v Beograd, a neuspešno. Poudaril je, 
da so postavke v proračunu take, da pomagajo delavcem in da le-ti niso po-
zabljeni. Po splošni in podrobni razpravi je sledilo glasovanje o proračunu. 
Kljub kritiki so tudi nekateri opozicijski poslanci glasovali zanj.

Potrjevanje obeh oblastnih proračunov se je izvedlo hitro, saj je bila 
SLS vladna stranka, njen voditelj pa predsednik vlade. Decembra 1928 sta 
bila oba proračuna potrjena (najprej ljubljanski, čez teden dni še maribor-
ski) s strani ministra za finance. Potrjen ljubljanski oblastni proračun je 
znašal 69.639.206 din, mariborski pa 62.996.187 din. Ponovno je bil lju-
bljanski višji od mariborskega, in sicer za dobro desetino. Primerjava s 
proračunoma za leto 1928 kaže, da je moč pri ljubljanskem proračunu za-
znati povišanje za 45 %, pri mariborskem pa za 48,8 %. Obe oblasti sta to 
dosegli s povečanjem lastnih izrednih dohodkov in davčnih virov. Delež 
državnih dotacij pa se je v obeh oblastnih proračunih znižal na petino. V 
ljubljanskem oblastnem proračunu so bili največji proračunski dohodki 
različne davščine (44 %), v mariborskem oblastnem proračunu pa je bilo 
največ dohodkov zlasti od obeh zdravilišč (40,3 %). V ljubljanski oblasti je 
zdravstvo dobilo 38,3 % proračunskih sredstev, socialno skrbstvo 8,6 % (v 
to postavko je bilo prenesenih nekaj sredstev iz proračunskega poglavja za 
zdravstvo za financiranje dobrodelnih ustanov). V mariborski oblasti je 
bilo zdravstvu določenih 27,2 % izdatkov, socialnemu skrbstvu pa 2,4 %.56

Obe oblastni skupščini sta na novembrskem zasedanju izglasovali več 
uredb za ureditev pravnih pogojev za izvajanje samoupravnih nalog. Na 
socialnem področju je bilo v mariborski oblastni skupščini na seji 10. no-
vembra 1928 pomembno soglasno sprejetje Uredbe o ustanovitvi skupne-
ga izseljeniškega urada za mariborsko in ljubljansko oblast. Mariborska 
oblastna skupščina je tudi v celoti razveljavila deželni zakon iz leta 1909 o 
zdravstveni službi v podeželjskih občinah.57

S sejo 21. novembra 1928 so bila dejansko zaključena delovna zasedanja 
oblastnih skupščin. Kralj Aleksander je 6. januarja 1929 ukinil vidovdan-
sko ustavo, razpustil Narodno skupščino in tudi ukinil vse izvoljene obla-
stne samoupravne organe. Velike župane je pooblastil, da postavijo v svojih 

 55 Prav tam.
 56 Miroslav Stiplovšek, 287.
 57 Prav tam, 291.
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oblasteh komisarje, ki bodo vodili posle dotedanjih oblastnih skupščin in 
oblastnih odborov.
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DIE AbhANDluNGEN DER soZIAl- uND 
GEsuNDhEItsPRoblEmAtIK AN DEN sItZuNGEN  
DER mARIboRER bEhöRDE-VERsAmmluNG  
IN DEN JAhREN ZwIschEN 1927–1929  
Zusammenfassung

Charakteristisch für die erste Periode der Tätigkeiten von beiden slowenischen Behörde-
Versammlungen und Behörde-Ausschüsse waren die Bestrebungen um die Übernahme all 
der Zuständigkeiten, die das Gesetz für die Behörde- und Bezirksselbstverwaltung vorsah, 
und um die Bereitstellung der finanziellen Mittel für deren Ausführung. Die slowenischen 
Selbstverwaltungen waren die ersten in dem neuen gemeinsamen Staat, die die Zuständig-
keiten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens übernahmen. Das war nicht einfach und 
es war das Resultat zahlreicher Besprechungen und Kompromisse. Die Vertreter beider 
slowenischen Behörde-Selbstverwaltungen, aus Maribor/Marburg war das der Präsident 
des Mariborer/Marburger Behörde-Ausschusses Dr. Josip Leskovar, erreichten mit der 
Unterstützung des Jugoslawischen Klubs bei dem Ministerium für nationale Gesundheit in 
Belgrad, dass bei dem Ministerial-Inspektorat die einheitliche Gesundheitsverwaltung für 
Slowenien erhalten blieb. Beide Vertreter erfuhren Wichtiges über die finanzielle Mittel für 
die slowenischen Staatskrankenhäuser im Budget für das Jahr 1927/1928. Dieser Hinweis 
war sehr wichtig bei der Zusammenstellung eigener Budgets für das Gesundheitswesen 
und bei den Besprechungen wegen der Übergabe der Gesundheitsinstitutionen unter die 
Zuständigkeit beider Behörde-Selbstverwaltungen. Als Hauptproblem der Übernahme 
der Gesundheitsinstitutionen von der Staatsverwaltung stellte sich deren Finanzierung 
aus. Beide Selbstverwaltungen sprachen sich für die parallele Übernahme der Zuständig-
keiten und Zuteilung der berechtigen finanziellen Mittel aus. Im März bereiteten beide 
Behörde-Selbstverwaltungen die Vorschläge der Behörde-Budgets vor. Berücksichtigend 
eine zu optimistische Tatsache, dass die ganzen finanziellen Mittel für die Tätigkeiten der 
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Behörde-Verwaltung von dem Staat gegeben werden, suchte der Mariborer/Marburger im 
Vergleich mit dem Ljubljana/Laibacher Behörde-Ausschusses keine eigenen finanziellen 
Quellen für wenigstens sehr geringe Ausgabendeckung. Das Budget wurde abgelehnt. 
Der Mariborer/Marburger Behörde-Ausschuss musste ein neues Budget vorbereiten, das 
aber dann nur mit den Stimmen der Abgeordneten vom Klub SLS (Slowenische Volks-
partei) bestätigt wurde. Auch der Finanzminister bestätigte es. Die Regierung betätigte 
im November 1927 die Anordnung über die Übergabe der Geschäfte an die Behörde-
Selbstverwaltungen. In der Anordnung stellte sie detailliert die Institute und Anstalten 
fest, die von einzelnen Ministerien auf einzelne Behörde-Selbstverwaltungen übergingen. 
Die Anordnung stellte auch die Dotationen für die Verwaltung und die Tätigkeiten der 
übernommenen Institute und Aktivitäten fest. Die Mariborer/Marburger Verwaltung 
bekam für die übernommenen Krankenhäuser, Siechenhäuser, Kurbäder und die Kreis-
gesundheitsdienst jährlich 7.200.000 Dinare. Die Übergabe der Zuständigkeiten musste 
vom 1. Dezember 1927 bis zum 31. März 1928 vollbracht werden und deren Finanzierung 
musste mit dem Behörde-Budget für das Jahr 1928 geregelt werden. Die Hauptaufgabe der 
Behörde-Ausschüsse nach der Anordnung war die Zusammenstellung eines ausgewogenen 
Budgets für 1928. Mit der Bestätigung beider Behörde-Budgets war die materielle Basis 
für die Ausführung der Mehrheit ihrer Zuständigkeiten, auch wenn im begrenzten Um-
fang, gesichert. Das Zentralthema der ersten Sitzung der dritten Versammlung Mariborer/
Marburger Behörde-Versammlung war der Tätigkeitsbericht des Behörde-Ausschusses, 
der auf dem Gesundheitsgebiet tätig war. Der Berichterstatter Dr. Leskovar machte auf 
die positiven Änderungen in den Gesundheitsinstitutionen nach der Übernahme von den 
Selbstverwaltungsorganen. In allen Gesundheits- und Wohltätigkeitsanstalten wurden 
Sanierungs- und Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die Hauptaufgabe der November-
Sitzungen war die Bestätigung des Budgets für das Jahr 1929. In der Debatte über das 
Budget, vor allem im Teil über die Gesundheitsfrage, sprachen einige Abgeordneten Kritik 
über die Kostenbezahlung für die Behandlung der ansteckenden Krankheiten, vor allem 
dem Trachom, einer sozialen Krankheit, die vor allem im Prekmurje ausgebreitet war, aus. 
Die Bestätigung beider Behörde-Budgets verlief ganz schnell, denn die SLS (Slowenische 
Volkspartei) war die Regierungspartei und ihr Hauptmann war der Premier. In der Mari-
borer/Marburger Behörde teilte man 27,2% dem Gesundheitswesen und dem Sozialwesen 
2,4% zu. Mit der Sitzung am 21. November 1928 wurden die Arbeitsversammlungen der 
Behörde-Versammlungen beendet. 

DIscussIoNs oN thE socIAl AND hEAlth PRoblEms  
oN thE mARIboR AuthoRIty AssEmbly mEEtINGs  
IN thE yEARs 1927–1929 
summary

The characteristics of the first period of both Slovene authority assemblies and authority 
boards were the endeavours to take over all the competences that were stated in the Law 
on the authority and district self-management and to ensure sufficient financial means for 
their functioning. The Slovene self-managements were the first ones in the joint country 
to take over the competences in the health sphere. This was not easy and it was a result 
of many negotiations and compromises. The representatives of both Slovene authority 
assemblies, from Maribor this was the president of the authority board Josip Leskovar 
Ph.D., achieved at the Ministry of National Health in Belgrade – with the help of the Yu-
goslav Club – that through the ministerial inspectorate a joint health administration for 
Slovenia was preserved. They were also informed about the means available for the Slovene 
state hospitals in the budget for the year 1927/1928. This information was very important 
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for putting together the authority budgets on health issues and for the negotiations re-
garding the take-over of the health institutions under the competence of both authority 
self-managements. The main problem with the take-over of the health institutions from 
the state authorities was their financing. Both self-managements declared themselves for 
the principle of a parallel take-over of the competences and for the assignment of ap-
propriate financial means. In March 1927 both authority boards prepared proposals for 
the authority budgets. Considering a too optimistic fact that all financial means for the 
functioning of the authority self-managements should be given by the state, the Maribor 
authority board – in contrast to the Ljubljana authority board – did not look for at least a 
very modest financial support from its own sources. The budget was rejected. The Mari-
bor authority board had to prepare a new budget, which was accepted only with the votes 
from the members of the Slovene People’s Party Club (SLS). The budget was also accepted 
by the minister of finance. In November 1927 the government accepted the decree on the 
transfer of the business on the authority self-managements. The decree specified in detail 
all the institutions and establishments that were taken over from several ministries to the 
specific authority self-managements. The decree also stated the grants for the management 
and execution of institutions and activities that were taken over. The Maribor authority 
got for the hospitals, the hospitals for the incurables, the sanatoriums and the district 
health service 7.200.000 dinars yearly. The competences had to be taken over between 1st 
December 1927 and the 31st March 1928 and their financing had to be settled with the 
authority budget for 1928. The basic task of the authority boards after the decree was ac-
cepted was to prepare a balanced authority budget for 1928. With accepting both authority 
budgets the material basis for the performing of most of their competences was assured, 
although only in a limited extent. The central part of the first meeting of the third session 
of the Maribor authority assembly was the report on the activities of the authority board 
in the health sphere. The reporter, Mr. Leskovar Ph.D., pointed out the positive changes in 
the situation of the health institutions after they were taken over by the self-management 
communities. In all the health and charity institutions maintenance works and adapta-
tions were carried out. The main goal of the November meetings was the acceptance of the 
budget for 1929. In the discussion on the budget, mostly on the part concerning the health 
issues, some members of parliament criticised the payment for the medical treatment of 
infectious diseases, mostly of the trachoma, which was the social disease very common 
in Prekmurje. The acceptance of both authority budgets was carried out very quickly, for 
the Slovene People’s Party (SLS) was the leading party and its president was also the Prime 
Minister. Within the Maribor authority 27,2% were given to the health service and 2,4% 
to the social services. The working sessions of the authority assemblies ended with the 
meeting on the 21st November 1928. 
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uvod

Leto 1941 je bilo zelo nemirno. To velja še posebej za Evropo, kjer je od 
1939 dalje divjala druga svetovna vojna. Celotno dogajanje ni prizaneslo 
Kraljevini Jugoslaviji. Kljub temu da se je zelo trudila ostati nevtralna, ji 
močni vplivi sosed niso prizanesli. Jugoslavija je bila obkoljena s silami osi 
in glede na takratno vojaško situacijo, sile osi so namreč zmagovale, se jim 
je odločila pridružiti. To je bil za tiste čase najbolj logičen in smiseln korak. 
Vendar se vsi niso strinjali s tem. Še posebej ne oficirji, naklonjeni Veliki 
Britaniji. Ti so nato bili glavni organizatorji upora, ki je zrušil regenta Pavla 
in na prestol postavil mladoletnega kralja Petra II1 ter tako dali povod za 
napad na Kraljevino Jugoslavijo.2

Vse skupaj je še dodatno poslabšal slab gospodarski položaj. Ta ni bil v 
Jugoslaviji nikoli rožnat. Nastopila je tudi velika svetovna finančna kriza,3 
ki je z nekajletnim zamikom prizadela tudi Jugoslavijo. Tako je leta 1941 
Jugoslavija še vedno čutila to krizo in se ni bila sposobna rešiti iz nje.

Kraljevina Jugoslavija

Zaradi pomanjkanja pšenice so v januarju morali začeti mešati k pše-
nični moki koruzno moko.4 V mesecu februarju je že sledila uvedba bonov 
za moko in kruh. Podatke je povzel Marburger Zeitung (dalje MZ) po ča-
sniku Prevod. Boni so se začeli dvigovati 28. januarja (torek). Dvignili so 
jih lahko le lastniki hiš oz. njihovi namestniki zase in za podnajemnike. 
Dokazovati so se morali z dokumentom, ki je vseboval sliko, in s potrdi-

 1 Peter II. Karadjordjević (1923–1970), po očetovi smrti 1934 kralj Jugoslavije. Vendar zara-
di mladoletnosti postane regent njegov stric knez Pavle in vlada do puča 27. marca 1941. 
Ob napadu Nemčije na Jugoslavijo je pobegnil. Na II. zasedanju AVNOJ mu prepovejo 
vrnitev.

  Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1976 (dalje Leksikon Can-
karjeve založbe), str. 417.

 2 Manfred Overesch: Das III. Reich 1939–1945, Eine Tageschronik der Politik, Wirtschaft 
und Kultur. Augsburg: Weltbild Verlag, 1991, str 162 in 163, T. L. Jarman: The rise and 
fall of Nazi Germany; New York: American Library, 1956, str. 256; Martin L. van Creveld: 
Hitler’s Strategy 1940–1941, The Balkan Clue, Bristol: Cambridge University Press, 1973, 
str. 139–166; Andrew L. Zapantis: Hitler’s Balkan Campaign and the Invasion of the USSR, 
New York: Columbia University Press, 1987, str. 57–63, in Tone Ferenc: Jugoslawien im 
Zweiten Weltkrieg, Geschichte und Verantwortung, (Hrg. Aurelius Freytag, Boris Marte 
und Thomas Stern), Wien: Wiener Universitätsverlag, 1988, str. 399.

 3 Leta 1929.
  Stefan Zauner: The Growth of the Modern Nation-State: the Case of Germany 1815–1945, 

Clioh ś Workshop II., Empires and States in European Perspective VI., Pisa: Universita di 
Pisa, 2002 (Edizioni Plus), str. 156.

 4 Brot aus Maismehlmischungen, Marburger Zeitung (dalje MZ), 8. 1. 1941, str. 5.
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lom o plačilu davka za stavbo, za katero so želeli dvignit bone. Za vsak 
bon je bilo treba plačati 25 par oz. 0,25 DIN, ki pa so jih lahko izterjali od 
podnajemnikov. Za pravočasen dvig bonov so bili odgovorni lastniki hiš 
oz. njihovi namestniki. Kot razlog za uvedbo bonov je bila navedena slaba 
letina 1940 ter s tem pomanjkanje moke. Po ocenah MZ bi pšenice zmanj-
kalo iz skladišč ob normalni prodaji še pred novo žetvijo. V Sloveniji je do 
bonov bilo leta 1941 upravičenih okoli 700.000 ljudi. Mesečno je prišlo na 
osebo tako 3 1/3 kg moke. Vendar je treba poudariti, da so se boni nanašali 
le na pšenično moko. Druge vrste moke so bile kupcem prosto dostopne.5 
Bone so lahko dvignili le do vključno petka, 31. januarja.

Na Studencih so 2. februarja razdeljevali bone za kruh in moko. Bone 
so lahko dvignili med 8. in 19. uro v deški meščanski šoli. Bon je stal 75 
par. Vpis v register 1 dinar. Zakaj je na Studencih stal bon več kot v Ma-
riboru, MZ ne poroča. Prav tako MZ za Maribor ne poroča o potrebi po 
vpisu v register. Identiteto so morali na Studencih dokazovati prav tako z 
dokumentom.6

Kriza je nastala na Pobrežju, kjer je primanjkovalo moke, in to vsaj za 
50 % po ocenah MZ! Na osebo so lahko razdelili le 50 dag moke. Kdo je 
bil kriv za nastale razmere, časnik ne navaja. Vendar dodaja, da zato niso 
bili odgovorni trgovci in tudi ne strokovni urad.7

Pomanjkanje sladkorja je prisililo oblasti, da so s 1. aprilom tudi raz-
deljevanje sladkorja omejili z boni. Vsakdo je lahko z bonom za kruh ali 
moko kupil tako do 1 kg sladkorja. Pri tem so na bon oz. odrezek dali žig 
o prodaji sladkorja ter tako preprečevali dvojne nakupe.8

Mestni svet Maribora se na svojih sejah leta 1941 s temi vprašanji ni 
ukvarjal. Izvemo le, da so odobrili zvišanje ubožne podpore 27 osebam, ki 
so za to zaprosile. Trem osebam so zavrnili pridobitev ubožne podpore.9 
Pri trinajstih osebah se je ubožna podpora zvišala z 80 DIN na 100 DIN. 
Najvišjo je dobivala le ena ženska, in sicer 250 DIN.10

 5 Die Mehl und Brotkarten ausgabe in der kommenden Woche, MZ, 25. in 26. 1. 1941, str. 
5.

 6 Die Mehl und Brotkarten verteilung in Studenci, MZ, 31. 1. 1941, str. 6.
 7 Zu wenig Mehl für Pobrežje, MZ, 12. 2. 1941, str. 5.
 8 Zuckerkarten im Maribor, MZ, 1. 4. 1941, str. 5.
 9 Zapisnik II. seje mestnega sveta mariborske mestne občine št. 100/41 II., Pokrajinski 

arhiv Maribor (dalje PAM), Zapisnik sej mestnega sveta 1940–1941, 28. 3. 1941, str. 55.
 10 Zapisnik II. seje mestnega sveta mariborske mestne občine št. 100/41 II., PAM, Zapisnik 

sej mestnega sveta 1940–1941, 28. 3. 1941, str. 54.
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nemčija

Preskrba se je takoj pod Nemčijo uredila na novo. Zamenjal se je denar. 
Menjalno razmerje je bilo 1 DIN (dinar) = 5 Rpf (Reichspfening) oz. 1 RM 
(Reichsmark) = 20 DIN.11 Po 15. juniju so bile edino zakonito plačilno 
sredstvo RM. Zamenjava se je izvedla do konca junija.12

Vse trgovine in obrati so morali ostati odprti po odredbi mestnega ma-
gistrata.13 Zaradi pomanjkanja vode, do katere je prišlo zaradi porušenih 
mostov, je sledil ukrep o strogem varčevanju z njo. Za pranje perila in 
kopanje se je smelo uporabljati le vodo iz Drave.14 Jugoslovanska vojska 
je razstrelila Glavni most, da bi upočasnili napredovanje wehrmachta.15 S 
tem je ostal desni breg Maribora tudi brez vode in elektrike.16 Zato je no-
va oblast na črpalke priklopila dodatne studence in tako dodatno omilila 
težavo z vodo. Po zgraditvi lesenega mostu so ponovno položili cevi. Da bi 
se izognili pomanjkanju vode, so ob ponovnem miniranju začeli z gradnjo 
treh novih črpalnih studencev pri Betnavi, Rogozi in Kamnici. Elektro-
podjetje je začelo s popravilom visokonapetostnega kabla že 10. aprila. Levi 
breg je bil že kmalu za silo preskrbljen z elektriko. Desni breg je ostal tudi 
brez plina, to pa je posebej prizadelo bolnišnico. Zato so 20. aprila zača-
sno v železniških delavnicah uredili plinarno. Konec aprila so čez leseni 
most položili plinovod in ga priključili.17 Prebivalstvo se je soočalo tudi 
s pomanjkanjem živil. Kruh je, recimo, 6. aprila sestavljala že okoli 80 % 
koruzna moka. V prvih dneh je to reševal wehrmacht s poljskimi kuhi-
njami. Nato so začela prihajati živila iz rajha. Poseben problem je nastal 
zaradi sistematičnega uničevanja infrastrukture (razstrelitev mostov, cest 
in železniških tirov) s strani jugoslovanske vojske z namenom, da bi ovirali 
prihod wehrmachta. V prvih 10 dneh je prispelo 41.000 kg živil. V šestih 
tednih so razdelili 212.000 kg živil: od tega 15.000 kg sladkorja, 92.000 kg 
krompirja, 20.000 kg masti, čez 15.000 kg ječmena, čez 20.000 kg fižola, 
1300 kg soli, 205 kg masla, čez 10.000 kg mesa in ribjih konzerv, čez 1000 
kg konzerv s sadjem itd. Preračunano je bila to vrednost 2,5 milijonov 
DIN. V tem času so razdelili tudi 40.000 dnevnih obrokov hrane.18 Kljub 
temu je ostala preskrba Maribora z živili težavna. Zato je bil objavljen od-

 11 Zucker wird billiger; MZ, 25. 4. 1941, str. 5.
 12 Slovenska kronika XX. stoletja 1941–1995, Nova Revija, Ljubljana 1996, str. 16.
 13 Kundmachung; MZ, 9. 4. 1941, str. 8.
 14 Spart mit dem Wasser!, MZ, 9. 4. 1941, str. 5. 
 15 Uradno ime nemške vojske od 1933 do 1945. Leksikon Cankarjeve založbe, str. 634.
 16 Die Machergreifung in Marburg, MZ, 9. 4. 1941, str. 1.
 17 Marjan Žnidarič: Do pekla in nazaj – nacistična okupacija in narodnoosvobodilni boj v 

Mariboru 1941–1945, Muzej Narodne osvoboditve Maribor (dalje muzej NO), 1997 (dalje 
Žnidarič: Do pekla in nazaj), str. 148.

 18 Volkswohlfahrt sorgt für Notleidende, MZ, 29. 5. 1941, str. 5.
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lok, ki je prepovedoval izvoz živil.19 Od prebivalstva so zahtevali še naprej 
varčevanje z vodo, elektriko, plinom in odpadki. Odpadke so morali zbi-
rati ločeno. To je še posebej veljalo za kovine.20

Časnik je tudi svetoval, kako ravnati z živili. Zelo zanimiv članek je 
bil na temo, kako ohraniti živila. Posebej težko jih je bilo ohraniti hladna 
poleti, in to brez hladilnika. Prva metoda je bila, da so očistili pečico in jo 
obložili s papirjem.21 Nato so vanjo dali živila. Zaradi prepiha (topel zrak 
potuje od kurišča po dimniku navzgor) je ostala pečica hladna in s tem 
hladna tudi živila. Maslo so svetovali takoj po nakupu postaviti v mrzlo 
vodo. Drug način je bil, da so škatlo z maslom povili v mokro brisačo. Voda 
je izhlapevala in s tem hladila maslo. Pri mleku so svetovali postopek, ki je 
še danes v uporabi. Takoj po nakupu se je mleko prekuhalo in nato čim prej 
ohladilo ter postavilo na najbolj hladno mesto. Pri zelenjavi so svetovali 
čimprejšnjo porabo. Kadar to ni bilo možno, so svetovali dati zelenjavo v 
lončeno posodo s pokrovom. Pri razkuhanem krompirju od zunaj in trdem 
od znotraj, so ga svetovali prebosti z iglo. Sir, ki je postal trd, se nikakor 
ni smel zavreči. Svetovali so, da ga za nekaj časa postavijo v posneto mle-
ko.22 Na to temo je prav tako bila objavljena zelo zanimiva karikatura z 
naslovom Kdor s krušnim žitom krmi – ta pomaga sovražniku.23 Moški je 
predstavljal Nemca, prašiča pa angleški premier Churchill.24

Slika št. 1: Krušno žito. Wer Brotgetreide  
verfüttert – hilft dem Feind, MZ, 29./30. 11. 1941, str. 7.

 19 Verordnung, Muzej NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in 
der Untersteiermark I., 24. 4. 1941.

 20 Gemeinnutz geht vor Eigennutz, MZ, 23. 4. 1941, str. 5.
 21 Papir je dober toplotni izolator.
 22 Einfache Kühlmethoden, MZ, 3. 7. 1941, str. 7.
 23 Wer Brotgetreide verfüttert – hilft dem Feind, MZ, 28. 11. 1941, str. 7.
 24 Glej sliko št. 1.



72 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2010/1 • razprave – studies

V začetku junija je dr. Uiberreither25 odpravil državni monopol na to-
bak, vžigalnike s kamenčki in sol. Ukinil je državni potrošniški davek na 
sladkor, kavo, likerje, rum, konjak, električno razsvetljavo, plin za razsve-
tljavo, kvas, cement in apno. Ukinil je tudi banatski potrošniški davek na 
riž, kavo, dodatke za kavo, kakav, čokolado, živila, ki so vsebovala kakav, 
na čaj, limone, pomaranče, vaniljo, žafran, cimet, muškat, poper, majaron, 
kumino, vinski kis, kolofonijo, kalcijev karbid, sodo, papir in steklo.26 Po-
sledica tega so bile seveda pocenitve, ki so dvignile naklonjenost prebival-
stva. Od 30. junija dalje je bilo prepovedano prodajati milo, milni prah in 
druga pralna sredstva v prosti prodaji.27 Konec aprila so znižali ceno slad-
korja. Cena sladkorja v prahu se je znižala za 16 Rpf in je po novem znašala 
17 DIN oz. 85 Rpf. Kristalnemu sladkorju se je cena znižala za 12 Rpf in 
je po novem stal 16 DIN oz. 80 Rpf.28 Konec aprila se je MZ podražil na 
2 DIN/izvod. Mesečno je stal tako 42 DIN, če ga je bralec osebno dvignil, 
pa 40 DIN.29 Konec maja so se cene časnika preračunale že v novo valuto. 
Tako je časnik stal 0,10 RM/izvod, mesečno 2,10 RM, če ga je bralec sam 
dvignil, pa 2 RM.30

Do 20. decembra so imeli vsi porabniki premoga čas naročiti ga pri 
dobaviteljih.31 Še pred tem so se morali porabniki vnesti v listo Kupcev pri 
dobaviteljih. Porabniki so bili razdeljeni v 5 skupin: v skupino I. so spadala 

 25 Dr. Uiberreither Siegfried (Salzburg 29. 3. 1908–?), politični in upravni funkcionar. Štu-
diral je na pravni fakulteti v Gradcu in bil 1933 promoviran. Od 1930 je delal kot na-
meščenec pri bolniški blagajni in bil od 1933 član SA, v kateri je dosegel najvišji čin. Ob 
anšlusu marca 1938 je bil v Gradcu policijski direktor; maja 1938 je postal pokrajinski 
vodja (gauleiter) NSDAP in 1940 še državni namestnik za Štajersko. Po nemški zasedbi 
Spodnje Štajerske ga je Hitler 14. aprila 1941 imenoval za vodjo civilne uprave za Spodnjo 
Štajersko, Himmler pa za svojega pooblaščenca za utrjevanje nemštva v tej pokrajini. 
Odgovoren je bil le Hitlerju in do konca vztrajal pri začrtani politiki. Leta 1943 je postal 
obrambni komisar; jeseni 1944 je vodil obrambna dela na južni in vzhodni meji Štajer-
ske. Zavezniške oblasti so ga zaprle v Wolfsberg. Enciklopedija Slovenije, štev. 14 U–We, 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2001, str. 19. Siegfrid Uiberreither je pred preiskavami 
umorov v Avstriji in Jugoslaviji ušel po vojni iz ameriškega taborišča vojnih ujetnikov 
in se leta 1947 zatekel v Buenus Aires. V Argentino je prišel pod lažnim imenom Armin 
Dardieux. Ime si je izposodil pri svojem podrejenem poveljniku iz Štajerske Arminu 
Dadieuju. Kot večini prebežnikov so tudi njemu pri prebegu pomagali Vatikan, Rdeči 
Križ in kameradi iz Organisation der ehemaligen SS Angehörigen (Odessa). Prav tako mu 
je Odessa pomagala v novi domovini poiskati stanovanje in službo. Uki Goni: Resnična 
Odessa, Mengeš: Ciceron, 2006, str. 307.

 26 Abgeschafte Monopole und Verbrauchssteuern; MZ, 4. 6. 1941, str. 5.
 27 Der Verbrauch von Seife und Waschmitteln, MZ, 9. 7. 1941, str. 5. Verordnung, Muzej 

NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark 
I., 30. 6. 1941, str. 213.

 28 Zucker wird billiger, MZ, 25. 4. 1941, str. 6.
 29 An die Bezieher der Marburger Zeitung; MZ, 30. 4. 1941, str. 5.
 30 Naslovna stran MZ; MZ, 31. 5. in 1. 6. 1941, str. 1.
 31 Der Chef der Zivilverwaltung in der Untersteiermark, MZ, 16. 12. 1941, str. 8.
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gospodinjstvo z eno pečjo; v skupina II gospodinjstva s centralnimi pečmi; 
v skupino III ustanove in uradi; v skupino IV. kmetijski obrati; v skupino 
V podjetja in tovarne, izjema so bila podjetja, ki niso bila prijavljena pri 
Industrijski in Obrtni zbornici v Gradcu. Obrazec za prijavo so dobili v 
vsaki trafiki za 2 Rpf. Obrazec je bil v dveh izvodih in porabniki so morali 
do 10. novembra oba izvoda oddati pri izbranem dobavitelju. Če dobavi-
telja niso našli, so morali obrazec poslati na Urad za gospodarstvo, odde-
lek Premog, Ottokar-Kernstockgasse (danes Orožnova ulica32) 11 in jim je 
urad dobavitelja določil. Dobavitelji so nato morali Uradu za gospodarstvo 
do 15. novembra poslati en izvod obrazca in predvideno prodajo premoga. 
Porabniki iz skupine I so lahko izbrali le enega dobavitelja. Skupine od II 
do V so si lahko izbrali več dobaviteljev. Vendar je moralo biti naročilo pri 
enem trgovcu minimalno 40 t premoga.33

Tudi v Nemčiji so poznali denarno podporo za brezposelne osebe in 
se je imenovala Notstandsaushilfe, prevajala se je, kot bednostna podpora. 
Po §1. odredbe je bil do podpore upravičen vsakdo, ki je izgubil nepro-
stovoljno delo in le-tega ni mogel najti v svojem okviru. Do podpore niso 
bile upravičene osebe, ki so bile zaposlene na področju kmetijstva in goz-
darstva, četudi so izgubile delo. Še ena skupina ljudi ni bila upravičena 
do podpore, in to so bili Judje. To je določal §5: »Juden sind von Bezug der 
Notstandsaushilfe ausgeschlossen.«34

tržnica

Ljudi so pozivali k pridelovanju zelenjave – »naj ne bo koščka zemlje, 
ki ne bi bil obdelan«. Časnik je poleg tega navajal, da je zelenjava tudi 
zdrava.35

Konec julija je časnik poročal, da je bila mariborska tržnica bogato za-
ložena. Velika je bila izbira zelenjave, npr. 38 kmetov je prodajalo mladi 
krompir.36 Tudi najvišje dovoljene cene krompirja so določili. Vse je raz-
vidno iz dokumenta št. 1. Cene so veljale za 100 kg krompirja. Če je po-
rabnik sam šel iskat krompir k pridelovalcu ali ekspeditorju, se je priznalo 
50 Rpf popusta. Pri trgovcu na debelo je dobil 20 RPf popusta. Trgovci na 
debelo so smeli k cenam dodati le dejanske stroške embalaže, torej vreč. 

 32 Sašo Radovanovič: Mariborske ulice. Maribor, Kapital: 2005 (dalje Radovanovič: Mari-
borske ulice), str. 41.

 33 Bekanntmachung, MZ, 31. 10. 1941, str. 8.
 34 Verordnung, Muzej NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in 

der Untersteiermark I., 3. 5. 1941, str. 25.
 35 Gemüsebau als Verpflichtung; MZ, 28. 4. 1941, str. 5.
 36 Reich beschickter Gemüsemarkt, MZ, 31. 7. 1941, str. 6.
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Če je porabnik vrnil vreče, so morali razliko vrniti. Velikim porabnikom 
(gostilnam, wehrmachtu itd.) se je pri nakupu nad 50 kg priznalo 1 RM po-
pusta. Pridelovalci, ki so krompir prodajali na javnem mestu oz. na tržnici, 
so morali zaračunati potrošniško ceno. Če krompir ni zapustil Spodnje 
Štajerske, so smeli ekspeditorji zaračunati vprežnino le, če je to bilo gospo-
darsko upravičeno. Sicer so morali trgovci na debelo dodatno znižati ceno 
krompirja za 50 Rpf. S tem se je tudi potrošniška cena znižala za 50 Rpf.37

Dokument št. 1: Najvišje dovoljene cene mladega krompirja.  
Höchstpreise für untersteirische Speisefrühkartoffel, MZ, 4. 7. 1941, str. 7.

Konec avgusta je časnik poročal, da je ponudba mladega krompirja več-
ja, kot je povpraševanje, in da je tudi sicer tržnica zelo dobro založena.38 
Konec julija je bilo naprodaj 18.500 kg po ceni 18 RM za 100 kg,39 konec 
avgusta pa 8.500 kg krompirja po ceni 14–16 RM.40 Sredi oktobra (16.) je 
časnik svaril pred prevelikim nakupom krompirja in ustvarjanjem zalog 
v neprimernih prostorih.41Krompirja je namreč zmanjkalo in ga ni bilo 
možno več kupiti na tržnici.42

 37 Höchstpreise für untersteirische Speisefrühkartoffel, MZ, 4. 7. 1941, str. 7.
 38 Reich beschickter Gemüsemarkt in Marburg, MZ, 22. 8. 1941, str. 6.
 39 Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 7. 1941.
 40 Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 8. 1941.
 41 Kein überstürzter Kartoffeleinkauf!, MZ, 16. 10. 1941, str. 6.
 42 Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 20. 10. 1941.
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V začetku avgusta se je na novo uredilo področje trgovanja s sadjem in 
zelenjavo. Sadje, zelenjava, krompir itd., so se smeli kupovati in prodajati le 
na tržnici in v trgovinah z živili. Mali nakupi,43 kot so to imenovali, so se 
smeli še naprej opravljati neposredno pri pridelovalcih. Trgovci niso sme-
li kupovati pečkatega sadja, samoraslih jagod, koščičastega sadja in gob. 
Prav tako niso smeli začeti prodajati pred 10. uro zjutraj. S tem so deloma 
zaščitili pridelovalce, ki so prodajali sami.44

V začetku avgusta je časnik poročal, da so že zrele jagode, maline in 
borovnice. Časnik ne omenja, da so bile zrele verjetno tudi robide. Pozi-
val pa je, naj jih ljudje gredo nabirat »saj se ne sme nič vstran vreči« in da 
imajo tudi zdravilen učinek.45 Teden dni kasneje je dr. Uiberreither določil 
način trgovanja z vrtninami, gobami, jagodami, malinami, borovnicami 
in robidami.46 Hkrati je določil tudi cene in mešanice za žito, poljščine 
(Getreideerzeugnisse) ter testenine.47

Septembra je časnik napovedal ostrejše ukrepe proti okoliškim kme-
tom, ki so na tržnici še vedno prodajali določeno zelenjavo v šopih ali na 
kos,48 in ne po teži. Takšno prodajo so preganjali, ker je škodila kupcem, 
saj kupec ni mogel presoditi oz. primerjati cene.49 To nikakor ni bila prva 
odredba, ki je prispevala k varstvu porabnikov. Že 24. aprila je bila objav-
ljena odredba, ki se je nanašala na vse prodajalce. Po tej odredbi so morali 
vsi prodajalci svoje izdelke označiti z dobro berljivimi tablami, na katerih 
je bilo tudi razvidno, na kakšno količino se je nanašala navedena cena.50 
12. oktobra je izostala večja pošiljka živil, zato je bila ponudba v trgovinah 
okrnjena. O razlogu časnik ne poroča.51 Trgovine so ponovno zaživele 24. 
novembra z novo pošiljko.52

Po odredbi so konec oktobra zaplenili vsa jabolka. Pridelovalci jabolk 
so se morali javiti na Okrožno oddajno mesto za vrtnarstvo na Spodnjem 

 43 Beri »nakupi za lastne potrebe«.
 44 Neue Marktregelung in Marburg, MZ, 2./3. 8. 1941, str. 5.
 45 Wir starten auf Wildbeeren!, MZ, 2./3. 8. 1941, str. 5.
 46 Der Absatz von Gartenbauerzeugnissen, Beerenfrüchten und Pilzen, MZ, 9./10. 8. 1941, 

str. 6.
 47 Anordnung über die Preise für Getreide, Getreideerzeugnisse und Teigwaren, MZ, 9./10. 

8. 1941, str. 8.
 48 Recimo solato.
  Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 4. 1941.
 49 Straffere Regelung des Marburger Gemüsemarktes, MZ, 10. 9. 1941, str. 5.
 50 Verordnung, Muzej NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in 

der Untersteiermark I., 24. 4. 1941.
 51 Ende der grossen Lebensmittelmärkte in Marburg, MZ, 13. 10. 1941, str. 6.
 52 Wiederbelebung des Marburger Lebensmittelmarktes, MZ, 24. 11. 1941, str. 6.
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Štajerskem, Meljska cesta 12. Izvzeti so bili le pridelovalci za lastne potrebe, 
ki so pridelali do 200 kg jabolk.53

Vodstvo v rajhu je bilo obsedeno z mislijo po čim bolj ekonomski izrabi 
živil ter čim večji pridelavi le-teh. To si lahko razložimo z izkušnjo iz prve 
svetovne vojne, ko je prebivalstvo trpelo lakoto zaradi popolne pomor-
ske blokade s strani antantnih sil. Z vstopom Velike Britanije v vojno leta 
1939 se je istočasno začela ponovno pomorska blokada rajha. Vodstvo se 
je temu primerno odzvalo. Najprej z uvozom iz vzhodne Evrope, ko se je 
vojna preselila tudi na to območje, je sledil načrt B – čim večja pridelava 
in izraba živil.

Živila na karte

Še naprej so ostali v veljavi boni za živila, ki so jih imenovali karte za 
živila. Odlok je bil objavljen 26. maja.54 S tem so po navedbah časnika 
po vsem rajhu zagotovili enako porazdelitev hrane. Tako so onemogočili 
nakup prevelikih količin in pojav črnoborzijanstva. Karte so bile za kruh 
oz. moko, maščobo (olje, margarina, maslo, svinjsko mast itd.), sladkor 
ter meso in mesne izdelke. Od 10. leta starosti je vsak dobil mesečno 9 
kg kruha oz. 6,75 kg moke, 1,6 kg mesa oz. mesnih izdelkov, 5 kart brez 
navedbe teže za nakup izdelkov, ki so v prosti prodaji (npr. testenin), 0,9 
kg svinjskega sala, jedilnega olja ali masti oz. 0,75 kg margarine ali masla 
in 0,3 kg svinjskega sala, jedilnega olja ali masti, 0,9 kg sladkorja, 4 karte 
brez navedbe teže za nakup živil, ki so jih kasneje določili in so bile takrat 
še v prosti prodaji. Otroci do 6. leta so dobili mesečno 4,4 kg kruha oz. 3,4 
kg moke, 1 kg mesa oz. mesnih izdelkov, 5 kart za izdelke v prosti prodaji 
brez navedbe teže, 0,5 kg svinjskega sala, jedilnega olja ali masti oz. 0,625 
kg masla ali margarine ter 0,9 kg sladkorja. Otroci od 6. do 10. leta so dobili 
mesečno 6,8 kg kruha oz. 5,1 kg moke, drugo je bilo enako kot pri tistih, 
ki so bili starejši od 10 let.55 V Mariboru so ljudje živila za karte lahko 
dvignili na 7 mestih, na Studencih na 4, na Pobrežju na 7, v Počehovi 2, v 
Kamnici 3, v Limbušu 2, v Radvanju 1 in v Hočah najprej na 4 in kasneje 
na 2 mestih.

V začetku avgusta je časnik svaril pred predčasno prodajo živil na kar-
te, ker je bilo to kaznivo.56 Navodila o izvedbi izdaje živil na karte so do-

 53 Anordnung, MZ, 25./26. 10. 1941, str. 8.
 54 Verordnung über Bewirtschaftung von Lebensmitteln, Muzej NO, Verordnung und 

Amts blatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark I., 26. 5. 1941, str. 111–
113.

 55 Gerechte Verteilung; MZ, 31. 5. in 1. 6. 1941, str. 5.
 56 Vorzeitiger Lebensmittelverkauf unstatthaft, MZ, 8. 8. 1941, str. 6.
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ločala, da so smeli trgovci prodajati le živila, določena za en teden.57 Prav 
tako niso smeli prodajati sveže pečenega kruha zaradi »zdravstvenih in 
ekonomskih razlogov«. Prodajati so ga smeli šele 24 ur po peki.58 Sredi 
avgusta so izdali nove karte. Prva novost je bila pri sladkorju. Po novem 
se je lahko celotna količina sladkorja dvignila naenkrat in ni bilo treba 
več hoditi ponj glede na rok kart. Druga novost je bila barva kart. Karte 
so bile modre in roza: modro so imeli pridelovalci za lastne potrebe, roza 
vsi drugi porabniki.59

Preskrba z jajci je bila vseskozi problematična. Iz poročil s tržnice raz-
beremo, da je bila ponudba jajc slaba. Temu primerno je začela naraščati 
tudi cena le-teh. Aprila je bila cena jajca 5–7 Rpf,60 maja 61/4 Rpf,61 junija 
8 Rpf62 in julija že 11,5 Rpf.63 Zato je bila nujna določitev najvišje cene. 
Konec junija je izšla odredba, ki je določala najvišjo ceno za proizvajalca, 
in sicer 9 Rpf. Prodajna cena se je določila za nesortirana jajca 10 Rpf in 
sortirana 11,5 Rpf.64 Sredi decembra se je ponovno določila najvišja dovo-
ljena cena, in sicer 12,5 Rpf.65 V 28. periodi so se lahko jajca dobila le še 
na karto. Tako je vsak dobil na odrezek za meso 1 in 2 po 2 jajci. Lastniki 
kokoši so bili iz tega izvzeti.66 Ravno nasprotno, lastniki kokoši so morali 
od 22. septembra do 1. januarja 1942 oddati po 1 jajce na kurnik in po 
eno jajce na vsakega izleglega piščanca.67 Z 29. periodo so uvedli mesno 
in krušno karto za težke delavce ter maščobno karto za samooskrbnike 
in normalne porabnike.

Hrano na mlečni osnovi za otroke so lahko kupili le v lekarnah in dro-
gerijah, če je le bila na voljo. Predložiti so morali prevzemno potrdilo, ki ga 

 57 Ausführungsanweisung zur Verordnung vom 23. Mai 1941 über die Bewirtschaftung von 
Lebensmitteln, Muzej NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in 
der Untersteiermark I., 26. 5. 1941, str. 113–115.

 58 Frisches Brot darf nicht verkauft werden, MZ, 9./10. 8. 1941, str. 6.
 59 Die neue Lebensmittelkartenperiode, MZ, 15. 8. 1941, str. 5.
 60 Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 4. 1941.
 61 Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 5. 1941.
 62 Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 6. 1941.
 63 Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 7. 1941.
 64 Anordnung betreffend Eierpreise, Muzej NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der 

Zivilverwaltung in der Untersteiermark I., 24. 6. 1941, str. 212.
 65 Anordnung, Muzej NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der 

Untersteiermark I., 16. 12. 1941, str. 397.
 66 Neuregelung des Bezuges von Eiern, MZ, 20./21. 9. 1941, str. 5.
 67 Anordnung, MZ, 6. 10. 1941, str. 8.
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Dokument št. 2: Vrednost kart. Gerechte Verteilung, MZ, 31. 5. in 1. 6. 1941, str. 10.

Dokument št. 3: Vrednost kart. Gerechte Verteilung, MZ, 31. 5. in 1. 6. 1941, str. 10.
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Dokument št. 4: Možna mesta dviga živilskih kart julija.  
Verlautbarung, MZ, 19./20. 7. 1941, str. 9.
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Dokument št. 5: Možna mesta dviga živilskih kart decembra.  
Verlautbarung, MZ, 8. 12. 1941, str. 7.
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je izdal Urad za prehrano,68 oddelek B, ob predložitvi rojstnega lista otro-
ka. Prevzemno potrdilo je veljalo 4 tedne in v tem času je bilo dovoljeno 
kupiti le omejeno količino. Tako so lahko npr. kupili 3 pločevinke mleka 
Alote ali 18 pločevink rdečega Pelargona itd.69

Dokument št. 6: Dovoljena količina otroške hrane na mlečni osnovi.  
Anordnung, MZ, 14. 10. 1941, str. 5.

Tudi v bolnišnici so veljale karte. Zato so morali imeti v primeru ho-
spitalizacije s sabo tudi te. Dovoljevali so le, da je družinski član naslednji 
dan prinesel karte, več pa tudi ne. Če je družinski član umrl, so se morale 
karte oddati. Porabo za lastne namene so razumeli kot kaznivo dejanje.70 
Izgubo živilskih kart so nadomestili le v izjemnih primerih, pri čemer so 
morali dokazovat nekrivdo za izgubo.71

Pooblaščenec za prehrano in kmetijstvo je konec novembra preko časni-
ka sporočil »da ne bo ugodil nobeni prošnji za dodatna živila ob praznikih 
za organiziranje božičnih slavij, obratne izlete ali kameradske prireditve«.72 
Konec novembra je časnik opozoril ljudi, da se ni smelo k prodajalcu pri-
nesti le odrezka živilske karte, ampak celo karto,73 kajti na celi karti so bili 
zapisani osebni podatki upravičenca.74

Decembra so uvedli jajčno karto. Za porabnike to ni predstavljalo velike 
spremembe, saj so jajca bila na karte že z 28. periodo. Prej so jih jemali na 
mesno karto, z 28. periodo pa na samostojno karto. Mali trgovci na levem 
bregu Maribora so morali svoje zaloge jajc javiti Eierkennzeichnungsstelle 

 68 Urad za prehrano je bil uveden konec junija. Delil se je na oddelek A – Bedarfsdeckung 
in oddelek B – Verteilung. Oddelek A je skrbel za redno preskrbo z nujno potrebnimi 
živili – nabavo le-teh. Oddelek B je nato skrbel za pravilno razdelitev oz. delitev živil.

  Anordnung, Muzej NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der 
Untersteiermark I., 30. 6. 1941, str. 215.

 69 Anordnung, MZ, 6. 10. 1941, str. 8.
 70 Geht sorgsam mit Lebensmittelkarten um!, MZ, 4. 11. 1941, str. 6.
 71 Bekanntmachung, MZ, 27. 11. 1941, str. 8.
 72 Bekanntmachung, MZ, 24. 11. 1941, str. 8.
 73 Verlautbarung, MZ, 29./30. 11. 1941, str. 8.
 74 Bekanntmachung, MZ, 8. 12. 1941, str. 8.
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Probst und Schigert, Burggasse (danes Slovenska ulica)75 20. Na desnem 
bregu pa Karlu Fokterju, Ptujska cesta 116.76 Sama oddaja jajc v Mariboru 
mesto ni potekala brez težav. Zato so preko časnika še enkrat opozorili 
rejce in zapisali seznam oddajnih mest. Jajca so se lahko oddala na nasled-
njih mestih:

Mestno jedro:
Lehmann Anton, Tegetthoffstrasse (danes Partizanska cesta),77

Probst & Schigert, Burggasse 20,
Gerluschnigg N., Urbanigasse (danes Vrbanska cesta)78 14,
Linzner Anton, Mellingerstrasse (danes Meljska cesta)79 31,
Meglitsch Franz, Reiserstrasse (danes Cankarjeva ulica)80 20;

Studenci:
Klobasa Anna, Stormgasse (danes Erjavčeva ulica)81 5,
Kolaritsch Franz, Lembacherstrasse (danes Limbuška cesta);82

Radvanje:
Krempl Josef, Rotwein (danes Radvanje)83 68,
Jerman Franziska, Ober-Rotwein (danes Zgornje Radvanje),
Pschunder Alois, Unter-Rotwein 15 (danes Spodnje Radvanje);

Nova vas:
Kreisling Christiane, Nelkengasse (danes Cvetlična ulica)84 1;

Tezno:
Fokter Karl, Urad za registracijo jajc;

Pobrežje:
Sagadin Albin, Fraustaudnerstrasse (danes Cesta XIV. Divizije)85 29,86

 75 Radovanovič: Mariborske ulice, str. 41.
 76 Bekanntmachung, MZ, 11. 12. 1941, str. 8.
 77 Radovanovič: Mariborske ulice, str. 45.
 78 Prav tam, str. 41.
 79 Prav tam, str. 34.
 80 Prav tam, str. 40.
 81 Prav tam, str. 42.
 82 Prav tam, str. 45.
 83 Žnidarič: Do pekla in nazaj, str. 107.
 84 Radovanovič: Mariborske ulice, str. 45.
 85 Prav tam, str. 46.
 86 Bekanntmachung, MZ, 4. 12. 1941, str. 8.
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Nedelje, 14. decembra, so se ljudje razveselili, bila je namreč prosto na-
kupovalna. To je pomenilo, da so ljudje lahko kupili kolikor so hoteli in 
mogli pred prazniki. Trgovine so morale biti odprte najmanj 4 ure in za-
prte najkasneje do 18. ure.87

Kot lahko vidimo, so pri vsaki periodi nekaj spremenili. Zato je nemo-
goče govoriti o natančnih številkah glede živil, ki jih je dobil porabnik. 
Govorimo lahko le o približkih. Včasih so tudi uporabili en odrezek za 
dvig dveh različnih tipov živil. Vsega skupaj je bilo od aprila dalje 31 pe-
riod. Ena perioda je trajala približno en teden.

predelava olja, mleka in mesa

Vsak pridelovalec semen za olje, ki za svoje potrebe ni pridelal dovolj 
olja, je bil upravičen do prejema 12 kg jedilnega olja na glavo za obdobje 
52 tednov. Oljna semena so smeli predelovati za plačilo le Krainz Thomas 
(Fram), Weselak Johann (Fram), Privetz Paul (Sele pri Polskavi), Hochmül-
ler Gert (Maribor) in Graschnitz Franz (Bresternica).88

V začetku julija so uveljavili uredbo, po kateri so morali mlekarji ob-
vezno prodajati maslo Skupnosti mlekarjev, Tegetthoffstrasse 51. Menjava 
ali prodaja kje drugje je bila od takrat naprej kazniva.89 Za potrebe Maribo-
ra so obnovili in razširili ter ustanovili Molkerei Marburg, reg.Gen.m.b.H., 
Tegetthoffstrasse 51.90 Hkrati so tudi zelo dvignili odkupno ceno mleka. 
Kaj kmalu so se pokazali rezultati. Aprila so imeli na zalogi le 200–300 l 
mleka na dan. Konec junija že 3000, septembra pa 5000 l na dan.91 Temu 
primerno je padla tudi ponudba mleka na tržnici, kot so zapisali, je bila 
»slaba«.92 Od 2. novembra dalje mleko ni bilo več v prosti prodaji. Nepo-
sredna prodaja je s tem postala kazniva.93 Porabniki so se morali do 29. ok-
tobra vpisati pri trgovcih v knjigo kupcev. Pri tem so morali oddati listek K 
1 od karte za mast. Tako so preprečili dvojne prijave. Trgovci so 30. oktobra 

 87 Verkaufsfreier Sonntag am 14. Dezember, MZ, 27. 11. 1941, str. 6.
 88 Anordnung, MZ, 12. 12. 1941, str. 8.
 89 Bekantmachung, MZ, 1. 7. 1941, str. 8.
 90 Bekanntmachung, MZ, 10. 11. 1941, str. 8.
 91 Žnidarič: Do pekla in nazaj, str. 146.
 92 Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 7. 1941.
  Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 8. 1941.
  Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 19. 9. 1941.
  Preiseverzeichnis, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 

tržnih cenikov leta 1941, 20. 10. 1941.
 93 Bekanntmachung, MZ, 10. 11. 1941, str. 8.
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oddali mlekarni seznam, kasnejših prijav niso sprejemali. Liter mleka je od 
2. novembra dalje stal 24 Rpf + 2 Rpf za dostavo na dom.94 V dokumentu 
št. 7 so naštete trgovine, ki so imele dovoljenje za prodajo mleka.

dokument št. 7: 42 dovoljenih trgovin za prodajo mleka.  
Anordnung, MZ, 25./26. 10. 1941, str. 10.

Po uredbi, objavljeni 30. oktobra v časniku, so morali otroci do 18. me-
seca dobiti ¾ l mleka na dan. Vse vzgojiteljice/vzgojitelji so morali pridobiti 
ustrezna potrdila za dvig mleka. Potrebovali so rojstni ali krstni list otroka 
ter odrezek K 1. Vzgojiteljice/vzgojitelji iz Maribora center so dobili potrdi-
lo na Uradu za prehrano, oddelek B, Ottokar – Kernstockgasse 2 II, drugi 
pa pri okrajnih službah. Dokument je veljal le prehodno do uvedbe Liste 
kupcev.95 Zaradi krčenja v proizvodnji mleka Genossenchafts – Molkerai 
od 14. decembra ni dajala več mleka; razen tistim, ki so imeli otroka do 6. 

 94 Milchmarktregelung ab 2. November 1941 auch in Marburg, MZ, 25./26. 10. 1941, str. 6.
 95 Anordnung, MZ, 31. 10. 1941, str. 8.
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leta starosti, doječim materam, ženskam na porodniškem dopustu in bol-
nikom, ki jim je zdravnik predpisal mleko. Gostilne in kavarne so dobile 
mleko v omejeni količini.96

18. aprila je bil objavljen odlok, po katerem na torek in petek niso smeli 
prodajati in predelovati mesa ter rib. Izjema je bila le perutnina. Razlog 
»da se bo lahko razdelilo meso enakomerno«.97 Dejansko je Maribor pe-
stilo pomanjkanje mesa. Med vojno je jugoslovanska oblast zaplenila veliko 
živine za potrebe vojske. Kasneje se je ta primanjkljaj živine odražal kot 
težava pri preskrbi Maribora z mesom. Druga težava je bila zadrževanje 
živine doma. Kmetje so namreč računali na uskladitev odkupne cene ži-
vine z rajhom. Že junija so morali začeti iz rajha uvažati meso in svinjsko 
mast.98 Tako so v mestni klavnici od 7. aprila do 11. oktobra zaklali 1.852 
govedi, 5.108 telet, 1.264 svinj in 367 konjev, to pa je bilo po Žnidaričevem 
mnenju precej manj kot v prejšnjih letih. Problem je oceniti, kakšne so bile 
cene mesa v Kraljevini in kakšne pod Nemčijo. Zakaj, ker so jugoslovan-
ska sejemska poročila poročala o splošnih cenah. Nemška poročila pa so 
izredno natančna. Tako je kg volovskega in telečjega mesa I. kakovosti stal 
marca 80–90 Rpf.99 Konec novembra je bila najvišja dovoljena cena gove-
dine naslednja: zadnjo stegno s kostjo 1,92 RM, meso za pečenko s kostjo 
2,12 RM, meso za pečenko brez kosti 2,66 RM, meso za zrezke 2,60 RM, 
mleto meso 1,90 RM itd.100 Preskrbo s perutnino in jajci so reševali z doba-
vo iz ljutomerskega in ptujskega območja. Dodatno so omilili pomanjkanje 
mesa z uvozom rib iz Hrvaške.101 V začetku julija se uveljavi uredba, po 
kateri so mesarji smeli klati le v mestni klavnici.102 Sama uredba je verjetno 
imela namen preprečevati klanja na črno. Samo delovanje mestne klavnice 
je bilo naslednje: žival je ocenila komisija, sestavljena iz proizvajalca, kupca 
in mesarja, nato pa tudi določila ceno. Svinje in ovce so klali vsak torek, 
govedo in teleta pa vsako sredo. Živino so morali pripeljati en dan prej do 
20. ure zvečer. Zakaj en dan prej? Časnik tega ne navaja. Danes je splošno 
znano, da se mora žival pripeljati en dan prej do mesta klanja, da se umiri. 

 96 Bekanntmachung, MZ, 13./14. 12. 1941, str. 8.
 97 Odlok je bil objavljen v časopisu MZ 19. aprila 1941. Verordnung, MZ, 19. 4. 1941, str. 8.
  Verordnung, Muzej NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilwervaltung in 

der Untersteiermark I., 18. 4. 1941.
 98 Mateja Čoh: Maribor v času druge svetovne vojne, Studia Historica Slovenica 2–3, Ma-

ribor 2006, Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (dalje Čoh: Maribor v 
času druge svetovne vojne), str. 513.

 99 Sejmsko poročilo, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka 
tržnih cenikov leta 1941, 24. 3. 1941.

 100 Anordnung, PAM, fond Velikega župana mesta Maribor 1941–1945, AŠ 179, Zbirka trž-
nih cenikov leta 1941, 29. 11. 1941, str. 375.

 101 Žnidarič: Do pekla in nazaj, str. 146.
 102 Verlautbarung, MZ, 4. 7. 1941, str. 8.
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Sicer je zaradi adrenalina meso neuporabno oz. slabše kakovosti. Provizija 
preprodajalcev je smela biti le 1 %. Kupec je moral blago poravnati takoj. S 
tem so preprečevali zadolževanje. Mesarji in drugi prodajalci mesa v Mari-
boru so morali meso obvezno kupovati na mariborski tržnici.103 Živina se 
je tehtala po živi teži, torej živa žival. Poznamo še klavno težo. Ta se tehta 
brez kože, kosti, drobovine, glave in drugega odpada, zgolj meso. Danes pri 
kmetu navadno plačate po živi teži, v mesnici pa po klavni teži. Prodajalci 
in mesarji so smeli doma klati le živino, ki so jo pred tem imeli doma v reji 
najmanj 3 mesece! Mariborska predelovalnica mesa je morala vsak teden 
uradnikom javiti naročila, ki so jih dobili, okoliške predelovalnice pa vsa-
kih 14 dni. Načeloma se je smelo prodajati le meso s kostjo, dodati kost k 
mesu ali zraven prišteti procente. Pri svinjskem mesu je bilo treba prišteti 
20 %, govedini 25 % in teletini 30 %. Izjema je bilo koštrunovo meso, to se 
je smelo prodajati izključno s kostjo.104 Oktobra je bila objavljena uredba, 
ki je preprodajalcem prepovedovala odkup klavne živine neposredno od 
kmetov.105 Po odloku se je smelo konjsko meso in izdelke iz konjskega me-
sa po 20. oktobru prodajati le še na mesne karte. Vsak uporabnik je lahko 
dobil dvojno težo, kot je bila zapisana na karti. Če je na karti pisalo 1 kg, 
je lahko kupil 2 kg konjskega mesa ali izdelka iz konjskega mesa. Konjsko 
meso so prodajali brez kosti. Konjska drobovina je bila še naprej v prosti 
prodaji.106 Po odloku so morali mesarji izjemoma odpreti svoje mesarije 
28. novembra popoldne.107 Razloga MZ ni navajal.

Konec maja je stopila v veljavo odredba, ki je predpisala obvezno upora-
bo obrazca za zakol živali v klavnih obratih, ki so morali obrazcu za zakol 
priložiti še poročilo o teži živali. Žival se je tehtala živa, obrazec pa je smel 
izdati le tehtni mojster.108 Konec oktobra so uvedli še obrazec za prodajo 
živine za zakol, veljal pa je za govedino in prašiče. Obrazec v treh izvodih 
so dobili na Uradu za prehrano. Enega je obdržal prodajalec, enega kupec 
in enega je dobil vrnjenega Urad za prehrano.109 V začetku novembra je 
bila v časniku objavljena uredba o prijavi izvoza živine preko administra-
tivnih meja Urada za prehrano. Preselitev živali so morali prijaviti najmanj 
8 dni prej, ne glede nato, ali se je živino gonilo ali prepeljalo (z vozilom ali 
vlakom). Na oddelek živinoreje so morali javiti ime prodajalca/pošiljatelja, 

 103 Mittelmarkt für Schlachttrieb in Marburg, MZ, 9. 7. 1941, str. 5. Verordnung, Muzej NO, 
Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark I., 23. 
6. 1941, str. 207.

 104 Die Vieh- und Fleischbewirtschaftung im Unterlande, MZ, 10. 7. 1941, str. 6.
 105 Betrifft Ankauf vom Schlachtvieh, MZ, 11/12. 10. 1941, str. 6.
 106 Anordnung, MZ, 21. 10. 1941, str. 8.
 107 Anordnung, MZ, 27. 11. 1941, str. 8.
 108 Verordnung, Muzej NO, Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in 

der Untersteiermark I., 31. 5. 1941, str. 122–123.
 109 Anordnung, MZ, 1./2. 11. 1941, str. 8.
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termin izvoza, način transporta (gonitev, vlak ali vozilo), število in vrsto 
živali, izvor, morebitno pretovarjanje, cilj in kupca. Po opravljenem izvozu 
so morali izvoz še dokazati s transportno spremnico ali s tovornim listom 
pri transportu z železnico.110

Za 6. avgust napovedan sejem klavne živine je bil odpovedan. Tako 
naj bi bil naslednji šele 13. avgusta. O razlogih za odpoved časnik sprva 
ne poroča.111 Že čez teden dni je sledila prepoved organiziranja svinjskih 
sejmov zaradi nalezljive bolezni prašičje ohromelosti.112 19. avgusta je bil 
živalski sejem, kjer so razstavljali konje in vprežne vozove.113 Konje so raz-
stavljali med 9. in 12. uro ter od 14. ure dalje.114 Konec novembra je veljala 
veterinarska prepoved prirejanja živinskega sejma.115 V tem članku sicer ne 
izvemo o razlogu, nam pa o razlogih, svinjski paralizi, poroča drug članek 
v isti številki časnika.116 Sejem klavne živine je 3. decembra odpadel zaradi 
tehničnih težav, kot poroča MZ.117 Poleg svinjske paralize sta Maribor in 
okolico v začetku decembra prizadeli slinavka ter parkljevka. Oblast je iz-
dala navodila, kako ravnati. Kmetje niso smeli hoditi na mesta, kjer je bilo 
veliko ljudi, puščati ljudi na kmetije, v hleve ali na senike (prespati). Prepo-
vedano je bilo kupovanje živali ali hrane neznanega izvora oz. iz okuženih 
območij. Živali so morale biti zaprte in pod nadzorom. To je veljalo tudi 
za pse in mačke. Pred hlevi so morali redno posipavati apno kot razkužilo. 
Ob izbruhu bolezni so morali okužbo takoj javiti oblastem, sicer niso bili 
upravičeni do državne odškodnine.118 Vsi tega niso upoštevali, zato je bilo 
od sredine decembra strogo prepovedano uporabljati parkljaste živali kot 
vprežno živino in z njo voziti po Mariboru.119

Karta za oblačila

1. oktobra so uvedli karto za oblačila (Reichskleiderkarte), zato sep-
tembra niso več izdajali bonov za oblačila iz prediva za tiste, ki so imeli 
obvezno karto za oblačila.120 Dovolilnice so izdajali le še vsak torek in pe-
tek med 10. in 11. uro, in sicer za rojstva, poroke in druge nujne primere. 

 110 Anordnung, MZ, 1./2. 11. 1941, str. 8.
 111 Abgesagter Marburger Schlachtviehmarkt, MZ, 2./3. 8. 1941, str. 6.
 112 Der Chef der Zivilverwaltung in der Untersteiermark, MZ, 13. 8. 1941, str. 7.
 113 Vormusterung der Pferde und Bespannfahrzeuge im Marburg, MZ, 11. 8. 1941, str. 6.
 114 Bekanntmachung, MZ, 11. 8. 1941, str. 8.
 115 Veterinärpolizeiliche Anordnung, MZ, 29./30. 11. 1941, str. 8.
 116 Kundmachung, MZ, 29./30. 11. 1941, str. 8.
 117 Anordnung, MZ, 1. 12. 1941, str. 8.
 118 Abwehr der Maul- und Klauenseuche, MZ, 5. 12. 1941, str. 6.
 119 Kundmachung, MZ, 16. 12. 1941, str. 8.
 120 Verlautbarung, MZ, 1. 9. 1941, str. 8.
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Ob smrti so lahko oddali vlogo vsak dan.121 Od 11. oktobra dalje trgovci 
niso smeli prodajati klobukov iz blaga in svile, razen izjemoma, tj. zaradi 
pogreba. Razlog so bile priprave na uvedbo karte za oblačila.122

Izdali so karte po kategorijah – 5 različnih: za moške, ženske, dekleta 
(3.–15. leta), fante (3.–15. leta) in otroke (2.–3. leta starosti). Vsaka karta je 
imela 120 točk, druga karta je veljala do 31. avgusta 1942, tretja celo do 
31. decembra 1942. Vendar ljudje niso mogli porabiti vseh točk naenkrat. 
Zato so poskrbeli s postopno veljavnostjo. Prvih 20 točk se je sprostilo 15. 
oktobra, a le za ženske, dekleta in otroke. Moškim in fantom se je prvih 20 
točk sprostilo šele 15. novembra. Potem se je približno na vsake 3 mesece 
sproščalo po 20 točk. Točke, oštevilčene od 1 do 20, niso imele natisnje-
nega datume. Te so sproščali z odloki. Tako so lahko opravili korekcije. V 
nujnih primerih so izdali posamezniku tudi dovolilnico za nakup oblačila, 
recimo če je porabnik imel le še en kos oblačila (v nekaterih primerih 2 ko-
sa). V takšnih primerih je moral porabnik oddati tudi manj točk. Recimo 
za moški zimski plašč namesto 90 le 30 točk. Tudi tako so hoteli doseči 
približno pravično razdelitev oblačil. Poleg točk so bili tudi posebni od-
rezki. Ti odrezki so bili že vnaprej rezervirani za nakup določenih oblačil. 
Tako je bilo še 5 šivalnih odrezkov za nakup nogavic (k vsakemu odrezku 
so morali dodati po eno točko). Odrezki od A do G so bili rezervirani za 
posebne primere.123

Kape s ščitom so ostale še naprej v prosti prodaji: 3 točke so morali 
porabniki oddati za klobuk, kape, turbane, nogavice in kapuce; 6 točk so 
bile vredne rute, šali in štirikotne rute iz volne (iz drugih materialov pa 4 
točke).124 Ljudi so spodbujali k oddaji starih oblačil. Tako so za vsak star 
moški plašč dobili po 30 točk, za ženski plašč 25 točk. Same točke so se 
potem porazdelile na 6 obdobij. Hišno, namizno in kuhinjsko perilo so 
dobili le na potrdilo in je bilo iz umetne svile ter viskoze. Za vsako osebo 
so predvideli 2 rjuhi, 2 prevleki za odejo, 2 prevleki za vzglavnik, inlet, 
odejo, odejo za spanje/prešito odejo v kompletu z žimnico, 4 žepne robčke, 
3 prtičke, 2 bela in 2 barvna namizna prtička, za vsako okno zavese, zastore 
in bele zavese. Za mladoporočence je obstajal poseben seznam.125

Sredi novembra so naredili izjemo za otroke. Otroci so lahko dobili 
zimski plašč, kljub temu da so imeli na voljo le 20 točk. Zimski plašč za 
dečke je stal 50, deklice 37 točk. Predpogoj je bila pridobitev dovolilnice. 
Dovolilnico so izdali ob predložitvi starega neuporabnega zimskega plašča, 

 121 Verlautbarung, MZ, 3. 10. 1941, str. 8.
 122 Verlautbarung, MZ, 11./12. 10. 1941, str. 8.
 123 Vor der Ausgabe der Reichskleiderkarte in der Untersteiermark, MZ, 17. 10. 1941, str. 5.
 124 Unsere Kopfbedeckungen und die Reichskleiderkarte, MZ, 3. 11. 1941, str. 5.
 125 »Punkte« oder Bezugschein, MZ, 5. 11. 1941, str. 5.
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ki ga je do tedaj otrok imel. Plašča ni bilo treba oddati kot pri odraslih.126 
Le toliko, da so preverili.

Da bi zaščitili karto za oblačila pred ponarejevalci, so pri III. karti za 
oblačila uvedli vodni znak RK (Reichskleiderkarte) v različnih velikostih. 
Poleg imena in kraja bivanja so dodali še rojstni datum. Novost je bila tudi, 
da so se točke začele pri 120 in padale proti 1, tako je bil omogočen boljši 
nadzor.127 III. karta je bila veljavna do 31. decembra 1942. Zato je tudi ča-
snik opozarjal ljudi k dobremu razmisleku, kaj potrebujejo. Dodatnih točk 
namreč ni bilo moč dobiti. Sam dr. Uiberreither je še pred izdajo III. karte 
odobril dodatnih 20 točk.128

Samo karto za oblačila so upravičenci dobili na dom. Vsak se je moral 
legitimirati in podpisati prejem. Karto je lahko prevzel partner oz. skrbnik 
mladoletne osebe. Kdor je z dovolilnico že prej kupil obleko/oblačila, se mu 
je ustrezno število točk pred izročitvijo odstranilo.129

Predzadnji dan leta 1941 je bil v časniku objavljen novi predpis glede na-
kupa žalnih oblek. Od 15. leta starosti so lahko kupili žalne obleke v prosti 
prodaji. Vendar le enkrat letno. Morali so dobiti soglasje od Urada za karte. 
Urad jim je izdal dovoljenje ob predložitvi dokazila o smrti družinskega 
člana, najkasneje 4 tedne po smrti in je veljalo 3 mesece.130 Za vsa vrhnja 
oblačila iz usnja so morali pridobiti prav tako dovolilnico, dovolili so jo 
le redkim poklicnim skupinam (testnim voznikom, testnim pilotom …). 
Kratke usnjene hlače, imenovane kurze Wichs, alpsko oblačilo, so izdajali 
le nekateri podeželski gospodarski uradi. V prosti prodaji so bili pasovi, 
kape, rokavice, torbice, kovčki itd. in izdelki iz ribjega usnja.131 Aktovke 
niso bile v prosti prodaji.132

sklep

Kraljevina Jugoslavija ni bila sposobna zagotoviti dobre preskrbe za pre-
bivalstvo. Zato so uvedli karte za živila. Vendar tudi to ni potekalo brez 

 126 Der Kinderwintermantel in der Reichskleiderkarte, MZ, 17. 11. 1941, str. 6.
 127 Wasserzeichen und Geburtsdatum auf der dritten Kleiderkarte, MZ, 1. 12. 1941, str. 5.
 128 Die Reichskleiderkarte in der Untersteiermark, MZ, 3. 12. 1941, str. 6.
 129 Verlautbarung, MZ, 1. 12. 1941, str. 8.
 130 Neue Vorschriften für den Kauf von Trauerkleidung, MZ, 30. 12. 1941, str. 6.
 131 Med drugo svetovno vojno so ga uporabljali kot nadomestek za druga usnja. Iz ribjega 

usnja so delali torbice, čevlje, gonilne jermene, notranje podplate itd. V bremenskem 
pristanišču je bila velika tovarna za predelavo ribjega usnja, ki pa je bila uničena ob za-
vezniških letalskih napadih.

  Fischleder! Ein neues Material?, www. Handarbeitsfrau.de,
  http://www.handarbeitsfrau.de/php/detailview_artikel.php?id=400, z dne 21. 7. 2008.
 132 Die Bezugscheinfrage bei Lederwaren, MZ, 3. 12. 1941, str. 6.
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težav in tudi ni bistveno izboljšalo same preskrbe. Prvi primer je Pobrežje, 
drugi primer je sestava kruha. Posledično je bilo prebivalstvo depresivno 
in razočarano.

Nemčija je preskrbo uredila na novo. Prve dni okupacije se je preskrba 
vršila preko wehrmachta. Nato jo je prevzela civilna uprava. Takoj so se 
pokazale napake, ki so se dogajale pod Kraljevino Jugoslavijo, in nezadost-
nost oskrbe. Nemčija je težila k dobri oskrbi. Da bi preprečili neenakomer-
no porazdelitev živil, ki bi nastala zaradi socialnih razlik ter špekulacij, so 
bila najbolj pereča živila na karte. Ljudje so tako lahko kupili le omejeno 
količino, določena živila pa so morali omejiti s kartami še kasneje, kot nam 
kaže primer jajc.

Ukinitev določenih davkov je prineslo pocenitve. Vendar sklepati, da 
se je vse pocenilo, bi bilo napačno. Določeni izdelki in živila so se dražili 
neprestano in so bili močno vezani na širjenje ter trajanje vojne. Pri jajcih 
lahko sledimo, kako hitro so se dražila. Vprašanje je, kako visoko bi se 
povzpela cena, če ne bi vmes posegla civilna uprava! Zelenjava in sadje sta 
pa bila močno odvisna od letnega časa – tako ponudba kakor cena.

Nedvomno je bila preskrba pod Nemčijo boljša kot v Kraljevini Jugo-
slaviji! Hkrati pa velja opozoriti bralca, da prispevek obravnava izključno 
razmere v letu 1941.

DIE VERsoRGuNG DER stADt mARIboR/mARbuRG  
Im JAhR 1941  
Zusammenfassung

Im Jahr 1941 war Europa schon zwei Jahre im Krieg. Auch das Königreich Jugoslawien war 
unter einem ständig wachsenden Druck. Das Königreich Jugoslawien gab nach und schloss 
sich den Achsenmächten an. Mit dieser Entscheidung waren aber nicht alle einverstanden 
und es kam zum Machtwechsel. Dieses Ereignis war der Auslöser für den Angriff auf das 
Königreich Jugoslawien.
Das Königreich Jugoslawien hatte schon über eine längere Zeit innere wirtschaftliche 
Probleme. Die Bevölkerung spürte das konkret bei der Lebensmittelversorgung. Dem 
Königreich Jugoslawien blieb nichts anderes übrig als die Lebensmittelkarten einzufüh-
ren. Die Bevölkerung bekam jedoch nicht die tatsächliche Menge der Lebensmittel, was 
sehr schon am Beispiel von Pobrežje/Pobersch zu sehen ist. Die Menschen bekamen nur 
50 Dekagramme Mehl. Der Mangel an Lebensmittel zwang das Königreich Jugoslawien 
das Brotmehl mit Maismehl zu mischen. Am 6. April bestand das Brot schon zu 80% aus 
Maismehl. 
Mit der Übernahme der Herrschaft fing Deutschland sofort an, die Lebensmittel unter die 
Bevölkerung zu verteilen. In den ersten sechs Wochen verteilten die deutschen Behörden 
212.000 Kilo an Lebensmittel und 40.000 Mahlzeiten. Auch die weiteren Maßnahmen 
gingen alle in der Richtung der Versicherung der regelmäßigen Lebensmittelversorgung 
sowie der Versorgung mit andern Bedarfsgütern. Bestimmte Lebensmittel waren nur mit 
Lebensmittelkarten zu bekommen, z.B. Brot, Mehl, Fleisch usw. Der Unterschied war, 
dass die Bevölkerung die angeführten Mengen tatsächlich bekam. Bei anderen Lebens-
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mitteln wurde der Preis vom Zivilverwalter bestimmt. Einige Lebensmittel kamen später 
auf die Lebensmittelkarten, wie z.B. Eier, deren Versorgung problematisch war und es 
keine andere Möglichkeit gab. Die Preise waren für alle in der Kette vom Hersteller/Bauer, 
Großhändler, Einzelhändler und Kunden bestimmt. So wurden Spekulationen und un-
berechtigte Preiserhöhungen verhindert. Neu für die Bevölkerung war die Bekleidungs-
karte. Sie funktionierte auf dem Prinzip der Punkte und der sukzessiven Gültigkeit der 
bestimmten Punktezahl. Auf diese Weise konnte die Bevölkerung nicht alle Punkte auf 
einmal verbrauchen. 
Die Deutschen waren auf Grund der Erfahrungen des Ersten Weltkrieges von dem Gedan-
ken der guten Versorgung wie besessen. Zuerst führten sie die Lebensmittel aus Osteuropa 
ein und als der Krieg auch da ausbrach, fingen sie mit Sparen und besserer Nutzung der 
Lebensmittel an. Die gute und regelmäßige Versorgung war sofort mit der Begeisterung 
über Deutschland belohnt. 

thE fooD suPPly IN thE mARIboR cIty IN 1941  
summary

In 1941 Europe has already been in war for 2 years. The Kingdom of Yugoslavia was also 
under more pressure day by day. The Kingdom of Yugoslavia gave in and joined the Axis 
powers. Not everyone agreed with this decision and therefore it came to the authority 
switch. This event was also the reason for attacking the Kingdom of Yugoslavia.
The Kingdom of Yugoslavia has had internal economic problems for a long time. The civil-
ians felt these problems very concrete by the food supplies. The Kingdom of Yugoslavia 
had no other chance than to initiate the food ration cards. Nevertheless people did not get 
the actual quantity of food as shown by the example of Pobrežje. They actually got only 
50 grams of flour. The food shortage forced the Kingdom of Yugoslavia to mix bread flour 
with maize flour. On 6th April the brad was already made 60% of maize flour.
Germany starts with giving people food as soon as it takes over the authority and so gains 
their approval. In the first six weeks the German authority gave away 212.000 kilos and 
40.000 portions of food. All the other measures also developed in the way to assure sup-
plying people with food and other necessaries. Some food was available only on ration 
cards, for example bread, flour, meat etc. The only difference was that people actually 
got the quantity of food written on the ration card. Other food had a price given by the 
civil manager. Some of the food, like eggs was put on the ration cards a little later, for the 
supplies were problematic and there was no other solution. The prices were defined for 
everybody in the chain: for the producer/farmer, the wholesaler, the retailer and for the 
consumer. This was the way they prevented speculations and unauthorised attempts of in-
creasing the prices. What was new for people was the ration card for clothes. It functioned 
on the principle of points and of a gradual validity of a certain amount of points so that 
the points could not be used all at a time. 
The Germans were, on the basis of the World War I experience, obsessed with good food 
supply and the idea how to provide it. First of all they imported food from East Europe 
and when the war also came to these countries they started with saving food and using it 
in a more rational way. The good and constant food supply was paid off by the enthusiasm 
for Germany. 
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JudJe v lendavi 
dokumentarna razstava v sinago-
gi, Maribor 10. 6.–26. 8. 2010

Mariborska Sinagoga, ki že deseto leto 
skrbi za predstavitev judovske kulture 
in zgodovine na Slovenskem, je gostila 
dokumentarno razstavo Judje v Len-
davi. Projekt je avtorsko delo Beate 
lazar in laszla nemetha, dveh dobrih 
poznavalcev zgodovine lendavskih Ju-
dov in njihove dediščine. Razstava je 
rezultat dolgoletnega preučevanja in 
zbiranja ostankov nekoč pomembne 
in cvetoče judovske skupnosti, ki ima 
nemalo zaslug za gospodarski razvoj 
in napredek Lendave z bližnjo in širšo 
okolico.
Po srednjeveških izgonih Judov iz slo-
venskih dežel (leta 1496 s Štajerske in 
Koroške, leta 1515 pa še s Kranjske) 
zasledimo na zdajšnjem slovenskem 
ozemlju vnovično večjo prisotnost 
Judov v drugi polovici 18. stoletja v 
Prekmurju. V tej deželi, ki je bila zgo-
dovinsko vezana na Ogrsko, so bili 
Judje v posebnem položaju, njihovo 
naseljevanje pa so vse do sredine 19. 
stoletja podpirali nekateri fevdalni go-
spodje. Tretjina jih je živela v Murski 
Soboti, tretjina v Lendavi in tretjina 
po vaseh, kjer so bili trgovci, mesar-
ji in krčmarji. Judovski priseljenci so 
prihajali z zahodnih območij Madžar-
ske, kjer je živelo veliko Judov, in so 
v času pospešenega razvoja trgovi-
ne, gostinstva in denarnega prometa 
začeli intenzivneje naseljevati kraje 

v Prekmurju. K temu sta veliko pri-
pomogli ugodna geografska lega in 
stara tranzitna trgovska pot sever–
jug, ki je povezovala to ozemlje s so-
sednjimi pokrajinami. Prvi Judje so 
prišli v Dolnjo Lendavo iz Rechnitza 
in leta 1774 jih je bilo že 14. Dolnje-
lendavska posest je bila v začetku 18. 
stoletja last madžarske plemiške rod-
bine Esterhazy in je spadala v župani-
jo Zala. Lastniki gospostev na zahodu 
Madžarske (Ogrske), ki jih Turki niso 
tako močno prizadeli, so kot proizva-
jalci dobrin potrebovali Jude, saj so 
prodajali njihove izdelke. V zakup so 
jemali veleposestniška pooblastila, re-
galije, najemali mesnice, mline, pivo-
varne in žganjarne, pobirali mostnino 
in carino, ukvarjali pa so se tudi s to-
čenjem pijač. Judje so se bili prisiljeni 
ukvarjati s trgovanjem, saj so njihova 
prizadevanja, da bi se uveljavili na 
drugih področjih, omejevale prepove-
di in omejitve. Naseljevanje Judov so 
še posebej podpirali Esterhazyji in leta 
1812 jih je bilo v Dolnji Lendavi že 23. 
Nato je njihovo število še naraščalo in 
po popisu prebivalstva leta 1900 jih je 
bilo v Dolnjelendavskem okraju 486. 
Pred začetkom druge svetovne vojne 
jih je po podatkih iz leta 1931 bilo v 
Lendavi 207. Večina je po množičnih 
aprilskih deportacijah leta 1944 kon-
čala v taboriščih smrti. Iz njih se je vr-
nilo le 23 lendavskih Judov. Danes je 
Lendava mesto brez Judov.

Na Jude in njihov velikanski prispe-
vek h gospodarski podobi in razvoju 

o c e n e  i n  p o r o č i l a  – 
r e v i e w s  a n d  r e p o r t s
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Lendave, k nastanku tamkajšnjega 
meščanstva in k razvejenemu kul-
turnemu in družabnemu dogajanju 
v mestu in okolici danes spominjata 
ohranjena sinagoga in pokopališče 
v Dolgi vasi. Lendavska sinagoga je 
poleg mariborske edina ohranjena 
sinagoga v Sloveniji. Zagotovo je naj-
pomembnejši arhitekturni spomenik 
in ostanek lendavske judovske dedi-
ščine, v kateri se po mnenju mnogih 
zrcalijo njena zgodovinska usoda, 
družbena vloga in kultura. Judovska 
verska skupnost je v današnji Lenda-
vi nastala kmalu po prihodu Judov 
in se oblikovala že sredi 18. stoletja. 
Predhodnico današnje sinagoge so 
uredili v drugi polovici 18. stoletja v 
hiši dr. Wollaka (zdaj na Glavni ulici 
32 v Lendavi). Zgradba je bila takrat 
last gostilničarja Bodoga Weisza. V 
sprednjem delu hiše je bila gostilna, 
zadnji del pa so uredili v prostor za 
verske namene. Delovala sta dva ra-
bina, prvi je bil Jiczak, drugi pa Juda. 
Ko se je leta 1837 takratna »židovska« 
skupnost preoblikovala v judovsko 
versko skupnost, so nastale potrebe 
po večji molilnici oz. sinagogi. Število 
Judov je namreč postopoma naraščalo 
in zato je skupnost najela hišo Janosa 
Gazdaga v Spodnji ulici. A tudi to ni 
zadoščalo potrebam, zato so leta 1866 
začeli graditi novo sinagogo v Lenda-

vi. V njej je bilo 80 sedežev za moške 
in 60 za ženske. Zadnji lendavski rabin 
je bil Mor Löwy. V sinagogi so zbrali 
tudi lendavske Jude pred deportacijo 
v taborišča smrti 26. aprila 1944. le-
ta. Po vojni je bila nacionalizirana in 
spremenjena v trgovsko skladišče, v 
samostojni Sloveniji pa obnovljena in 
preurejena v Kulturni center. V njej je 
tudi stalna razstava o življenju in delu 
dolnjelendavskih Judov, ki jo je zasno-
vala in postavila Beata Lazar.

Sinagoga v Lendavi je – tako kot ma-
riborska – živ kulturni prostor, v ka-
terem je veliko odmevnih dogodkov. 
Večina jih je povezana s prizadevanji 
za predstavitev judovske zgodovine 
in kulture v Prekmurju, Sloveniji in 
širšem evropskem prostoru. V njej je 
tudi spominska plošča lendavskim 
žrtvam holokavsta. Obe sinagogi, 
mariborska in lendavska, zelo dobro 
sodelujeta in izmenjujeta programske 
dogodke. Rezultat tega sodelovanja 
je bila tudi omenjena dokumentarna 
razstava Judje v Lendavi, s katero je 
Sinagoga Maribor koristno zapolnila 
poletno kulturno ponudbo Maribora. 
Razstavo v slovenskem in madžar-
skem jeziku je spremljal tudi angleški 
prevod, dodan pa je bil tudi krajši in-
formacijski list.

Marjan Toš 





NAVoDIlA AVtoRJEm PRIsPEVKoV ZA ČZN

 1. Časopis za zgodovino in narodopisje je interdisciplinarna znanstvena revija za humani-
stiko in družboslovje. Izdajata jo Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15 in Zgodovinsko 
društvo v Mariboru, Ulica heroja Tomšiča 5.

 2. Prispevke za ČZN sprejema uredništvo na naslov: Uredništvo ČZN, Univerzitetna knjiž-
nica Maribor, Gospejna 10, 2000 Maribor (vlasta.stavbar@uni-mb.si).

 3. Prispevki, ki jih objavlja ČZN, so v slovenskem jeziku, povzetki v angleškem in nemškem 
jeziku, sinopsisi v angleškem jeziku.

 4. V koliko gre za razpravo ali članek, mora prispevek obvezno vsebovati povzetek (največ 
30 vrstic) in sinopsis (največ 6 vrstic).

 5. Prispevek mora biti oddan v dvojni obliki: na disketi ali CD-ju (ime datoteke) in odtis njen 
na papir. Obsega lahko do dve avtorski poli po 30 vrstic na stran.

 6. opombe naj bodo pisane enotno, pod črto, na dnu vsake strani. V opombah uporab ljamo 
krajše navedbe, ki morajo biti skupaj s kraticami razložene v poglavju viri in literatura. 
Pri arhivskih virih uporabljamo ustaljene kratice za arhiv, nato navedemo kratico fonda 
ali zbirke, signaturo oziroma številko fascikla ali škatle in številko arhivske enote ali ime 
dokumenta. Pri literaturi navedemo priimek avtorja, smiselno skrajšan naslov (ne letnice 
izdaje) in številko strani.

  Prispevki drugih znanstvenih panog (torej nezgodovinski) lahko izjemoma uporab ljajo 
ameriški način citiranja APA (Stavbar 2006: 23) in seznam literature na koncu prispevka.

 7. citiranje virov in literature – če je na koncu objavljeno poglavje viri in literatura morajo 
biti sistematično navedeni vsi viri in literatura, ki smo jo navedli v opombah. Ločeno 
navedemo arhivske vire, literaturo, po potrebi tudi časopise, ustne vire ipd. V teh sklopih 
je potrebno gradivo navajati v abecednem vrstnem redu.

  Arhivski viri – navedemo: arhiv, ime fonda ali zbirke, po potrebi še številko fascikla ali 
škatle.

  literatura – monografije – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov (in podnaslov) dela 
(v ležečem tisku). Kraj in leto izida, str.

  literatura – članek – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov članka. Naslov periodike 
ali zbornika (v ležečem tisku), za periodiko pa še letnik, letnico, številko oz. datum in 
strani, za zbornik, kraj in leto izida, strani.

 8. Priloge (slikovno gradivo, fotografije, zemljevidi …) naj bodo črno-bele in priložene 
posebej. Legende (podnapisi) k slikovnemu gradivu naj bodo natisnjeni na posebnem 
listu in v elektronski obliki. Na iztisu članka označite, kje naj bi bila posamezna priloga 
objavljena. Skenirane naj bodo najmanj v resoluciji 300 dpi in shranjene v obliki tif ali 
jgp.

 9. Vsak prispevek mora vsebovati točen naslov avtorja: ime in priimek, akademski naslov ali 
strokovni naziv, delovno mesto ali ustanovo zaposlitve, njen naslov in morebitni naslov 
elektronske pošte.

 10. Za prevode povzetkov in sinopsisov v tuje jezike poskrbi uredništvo revije.

 11. Za trditve in znanstveno korektnost odgovarjajo avtorji prispevkov. Prispevki so lekto-
rirani in strokovno recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.
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