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JUBILE JI – ANNIVERSARIE S

Dr. Franc Rozman

Franc Rozman, rojen 30. 5. 1941 na Bledu (pravi Blejec), zgodovinar, sociolog, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru za novejšo zgodovino Slovencev in zgodovino jugovzhodne Evrope od 1750–1918.
Mentor mnogim magistrantom in doktorandom tako na ljubljanski kot
na mariborski filozofski fakulteti.
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Sprva so bile njegov osrednji interes liberalne ideje in gibanja na Slovenskem ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja. Tedanji čas tovrstnim raziskovanjem ni bil posebej naklonjen, zato se je preusmeril v raziskovanje
socialnodemokratskih idej, ki so bile na Slovenskem že tedaj razmeroma
znane. V svoji doktorski disertaciji se je osredinil na Štajersko (Socialno
delavsko gibanje na slovenskem Štajerskem do 1. svetovne vojne (1979)), ki
jo je preučeval v okviru svojega raziskovalnega dela na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja, kjer je deloval vse do leta 1994. Tematiki je ostal
zvest dolga leta in je sodeloval pri mnogih projektih in publikacijah s tega
področja; npr. z izvirnimi znanstvenimi članki, kot so (izbor): Zbiranje
prispevkov za bosansko-hercegovske begunce na Goriškem, Goriš. letn., 6
(1979), str. 63–66; Socialistično gibanje v Mariboru v avstrijski dobi, Zgod.
čas., 33 (1979), 3, str. 407–420; Delavsko gibanje na Goriškem in kmečko
vprašanje, Goriš. letn., 7 (1980), str. 55–65; Odnos Jugoslovanske socialnodemokratične stranke do nacionalnega vprašanja, Prispev. zgod. delav.
gibanja, 22 (1982), 1–2, str. 5–17; Delavsko gibanje na Pohorju do prve
svetovne vojne, Prispev. zgod. delav. gibanja, 24 (1984), 1–2, str. 63–75; Nacionalno v slovenski socialni demokraciji, Glas. Slov. matice, 10 (1986), 2 =
11 (1987), 1, str. 41–50; Slovenski anarhist Karel Anton Potisek v Salzburgu,
Zgod. čas., 40 (1986), 1–2, str. 113–115; Socialna demokracija na slovenskem
Štajerskem in problem nacionalne razdelitve, Zgod. čas., 40 (1986), 3, str.
291–297; Korespondenca Albina Prepeluha v letih 1917/18, Prispev. novejšo
zgod., 28 (1988), 1–2, str. 175–199; Stališče slovenske socialne demokracije
do balkanskih vojn, Zgod. čas., 42 (1988), št. 4, str. 517–524; Albin Prepeluh - Abditus, Nova revija, 1989, 8, št. 81/82, str. 184–187, ilustr.; Sporočila
francoske revolucije v slovenskem delavskem tisku, Zgod. čas., 44 (1990),
št. 2, str. 215–220; Nemški in slovenski delavci v delavskem gibanju na
Slovenskem: referat na znanstvenem posvetovanju Nemška in slovenska
kultura na Slovenskem od začetka 19. stoletja do druge svetovne vojne, 30.
oktobra 1990 v Ljubljani, Zgod. čas., 47 (1993), št. 1, str. 95–98.
Svoje izsledke in poglede je objavljal tudi v tujini, v avstrijskih in
nemških znanstvenih publikacijah, npr. Die Südslawische Sozialdemokratische Partei und die Agrarfrage, Österr. Osth., 21 (1979); Die Politik der
slowenischen Sozialdemokratie – der Südslawischen Sozialdemokratischen
Partei – im ersten Weltkrieg, Österr. Osth., 23 (1981); Nacionalno pitanje
i slovenačka socijaldemokratija pred prvi svetski rat, Jugosl. istor. čas., 22
(1987); Die Maifeierlichkeiten 1918 in der Untersteiermark, Z. Hist. Ver.
Steiermark, 1991, 82; Franz Wiesthaler – Marburger Liberaldemokrat, Arbeiterführer und Journalist, Z. Hist. Ver. Steiermark, 2009, jg. 100.
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JUBILEJI – ANNIVERSARIES

Kot velik in ponosen »Bledoljub« je sodeloval pri izdaji monografije
Blejski obiskovalci, Bled v podobi in besedi, v: ARZENŠEK, Dušan. Bled,
Ljubljana: Feniks, 1989. In v dveh prevodih Bled: Bled’s Visitors, Bled in
Pictures and Words, v: ARZENŠEK, Dušan. Bled,. Ljubljana: Feniks, 1989;
skupaj z BENEDIK, Božo. Die Besucher von Bled, Bled ins Bild und Wort,
v: ARZENŠEK, Dušan. Bled, Ljubljana: Feniks, 1989; in Bled v zgodovini.
v: ARZENŠEK, Dušan. Bled, Ljubljana: Feniks, 1989;
V zrelih letih je leta 2004 dobil pri Slovenski Matici priložnost izdati
spomine barona Schwegla Josef Schwegel. Na cesarjev ukaz: Spomini politika in diplomata. Rozmanova uvodna beseda je izčrpen prikaz življenja
in dela J. Schwegla, predvsem pa je dragocen njegov zgodovinski oris tedanjega časa.
Zaradi izjemnega števila objav dr. Rozmana tu ni dovolj prostora, da
bi navedla vse, kar je v svojih znanstvenih, strokovnih pa tudi poljudnih
prispevkih zapisal, koliko referatov doma in v tujini je predstavil in objavil,
saj število vseh objav presega 1000.
Dragocen kot mentor, z veliko znanja in globine, je mnogim študentom
– diplomantom, magistrantom in doktorandom – pomagal širiti in tudi je
razširil obzorja zgodovinske znanosti.
Duhovit, včasih hudomušen – tudi piker, vedno dobro vpet v trenutna
dogajanja, je mnogim dober kolega, vedno pripravljen pomagati ali svetovati.
Čestitke ob jubileju (čeprav malo pozno).
Irena Gantar Godina
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r a zpr ave – studies
Po sledeh mariborskega
župana dr. Alojzija Juvana
Maksimiljan Fras*

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94(497.12Maribor):929Juvan A."1928/1941"
Maksimiljan Fras: Po sledeh mariborskega župana dr. Alojzija Juvana. Časopis za zgo-

dovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 4, str. 9–86

Po drugi svetovni vojni so bile številne ugledne in vplivne osebnosti iz tridesetih let
20. stoletja, ki so v svojem času zaznamovale Maribor, bolj ali manj pozabljene. Med
njimi je bil tudi odvetnik dr. Alojzij Juvan (1886–1960), ki je bil mariborski župan v
letih 1928–1931 in 1935–1941. Na podlagi razpoložljivih virov smo poskusili sestaviti
njegov življenjepis. Za lažjo oceno njegove vloge v zgodovini Maribora smo predstavili
tudi nekatere pomembnejše sklepe mariborskega občinskega oziroma mestnega sveta
v času njegovih dveh županskih mandatov.
Ključne besede: Alojzij Juvan, slovenska zgodovina, biografije, župani, domoznanstvo,
Maribor, Vače
1.01 Original Scientific Article
UDC 94(497.12Maribor):929Juvan A."1928/1941"
Maksimiljan Fras: On the Trace of the Mayor of Maribor, Alojzij Juvan, PhD. Review for

History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 4, pp. 9–86

After World War II many of the respected and influential personalities from the 30is
of the 20th century, who were important for Maribor, were more or less forgotten. One
of them was the lawyer Alojzij Juvan, PhD. (1886–1960), who was also Maribor major
in the years 1928–1931 and 1935–1941. On the basis of available sources we tried to put
together his biography. For an easier understanding of his role in Maribor history we
also present some of the most important agreements passed by the Maribor municipal
or city board in the periods of his major mandates.
Key words: Alojzij Juvan, Slovene history, biographies, major, local history, Maribor,
Vače

* Mag. Maksimiljan Fras, profesor zgodovine in geografije, Kosovelova ul. 9, SI – 2000
Maribor, maksimiljan.fras@gmail.com
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Za osebo predvojnega mariborskega župana dr. Alojzija Juvana je ostalo
le malo zgodovinskih sledi. V literaturi je deležen le bežnih omemb, samostojnega gesla pa mu ni namenila ne Enciklopedija Slovenije ne kateri
koli biografski leksikon. V slovenskih arhivih sicer obstajata dva fonda, ki
nosita njegovo ime, toda ob pregledu njune vsebine na raziskovalca čaka
razočaranje. Vsebino fonda v Pokrajinskem arhivu Maribor predstavlja
eno samo pismo, ki ga je županu Juvanu 16. decembra 1938 v Ljubljani
napisal ban Dravske banovine dr. Marko Natlačen.1 V njem se je ban Natlačen Juvanu vljudno opravičil, da se ne more odzvati na njegovo povabilo
na otvoritev meščanskega dela novega Pokrajinskega muzeja v Mariboru,
ki je bila predvidena za nedeljo 18. decembra, ker ga veže predhodna obljuba, da se bo tega dne v Kranju udeležil otvoritve novega mostu čez Kokro
in nove ljudske šole. Juvanu je sporočil, da ga bo na otvoritvi v Mariboru
zastopal okrajni načelnik dr. Janko Šiška. Drugi fond se nahaja v Arhivu
Slovenskega biografskega leksikona, vso njegovo vsebino pa predstavlja en
nepomemben kratek zaznamek na malem kosu papirja. Tudi v fondu AS
1931 (Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS) v Arhivu Republike Slovenije smo s pomočjo indeksa oseb za gradivo ostanki meščanskih
strank o dr. Alojziju Juvanu našli le nekaj manj relevantnih podatkov. Več
podatkov o dr. Alojziju Juvanu nam posredujejo predvojni časopisi, predvojni uradni/službeni listi, ohranjeni dokumenti UDV, ustno pričevanje
njegove hčere Romane Juvan in nekateri drugi viri.2 Dr. Alojziju Juvanu pa
smo se poskusili približati tudi posredno, in sicer s predstavitvijo nekaterih
pomembnejših sklepov mariborskega občinskega/mestnega sveta3 v času

Z Zakonom o mestnih občinah iz leta 1934 je postal uradni naziv župana predsednik
(mestne občine), vendar se to poimenovanje med ljudmi ni prijelo.
		O nasprotovanju zamenjavi naziva župan z nazivom predsednik (/mestne/ občine) glej
npr.: Slovenec, 1936, št. 214, 18. september, str. 3, Nekaj pripomb k uradni slovenščini,
»Predsednik občine« namesto slovenskega župana; prav tam, št. 297, 30. december, str. 1,
Slovenski župan.
2
Z gospo prof. Romano Juvan smo opravili dva intervjuja: maja 2009 in oktobra istega leta.
3
Sklepajoči organ mariborske mestne občine se je v skladu z mariborskim občinskim statutom iz leta 1871 imenoval občinski svet, in sicer do sprejetja Zakona o mestnih občinah
leta 1934, ko je bil preimenovan v mestni svet.
		Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, Ljubljana (dalje: Službeni list),
1934, 67. kos, 22. avgust, str. 701; Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Od naselitve
do zloma stare Jugoslavije, Slovenska matica, Ljubljana, 1996 (dalje: Vilfan, n. d.), str. 453,
474; Božo Grafenauer, Lokalna samouprava na Slovenskem, Teritorialno-organizacijske
strukture, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 2000 (dalje: Grafenauer n. d.),
str. 212.
1
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njegovih dveh županskih mandatov, kot so razvidni predvsem iz zapisnikov sej občinskega/mestnega sveta.4

Slika 1: Dr. Alojzij Juvan pred drugo svetovno vojno.
(Iz zasebne zbirke Romane Juvan.)

Dr. Alojzij Juvan se je rodil 13. junija 1886 na Vačah pri Litiji kot šesti
otrok od desetih v revni kmečki družini Antona Juvana in njegove žene
4

PAM, fond Juvan Alojzij; Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, Arhiv Slovenskega
biografskega leksikona, fond Alojzij Juvan; Slovenski gospodar, 1938, št. 1, 5. januar, str.
4, Osebne vesti, Nova glavarja za Maribor levi in desni breg; Andrej Pčel’nikov, Veliki
adresar samoupravnih mest Maribor, Celje, Ptuj in občin bivše Mariborske oblasti, Leto
1935, Tiskovna založba, Maribor, 1935 (dalje: Pčel’nikov, n. d.), str. 92.
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Katarine.5 S pomočjo štipendije iz Ravnikarjevega sklada6 je končal II. državno gimnazijo v Ljubljani (maturiral je julija 1905) in nato študij prava
na Dunaju in v Gradcu. V zimskem semestru 1905/06 se je sicer najprej
vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze na Dunaju, vendar je bil v letnem
semestru 1906 že vpisan na dunajsko Pravno in državoznansko fakulteto.
Pozneje je študij nadaljeval na Pravni fakulteti Univerze v Gradcu. V zimskem semestru 1908/09 in v letnem semestru 1909 je bil spet na Pravni in
državoznanski fakulteti Univerze na Dunaju. V zimskem semestru 1909/10
in v letnem semestru 1910 pa je ponovno študiral na Pravni fakulteti v
Gradcu in si tu 28. oktobra 1910 pridobil tudi absolutorij. Prvi rigoroz je na
graški Pravni fakulteti opravil 14. marca 1912, drugega 30. januarja 1914,
tretjega pa 24. junija 1914. Promoviran je bil 4. julija 1914.7 Kot študent je
bil aktiven član slovenskih katoliških akademskih društev Zarje v Gradcu
in Danice na Dunaju: 6. marca 1906 je bil, recimo, na rednem občnem zboru dunajske Danice izvoljen za njenega tajnika, 7. marca 1907 pa je bil na
rednem občnem zboru graške Zarje izvoljen za njenega gospodarja. Leta
1913 je prišel kot odvetniški pripravnik k dr. Josipu Leskovarju v Maribor.
(V domovinski kartoteki Mestne občine Maribor je bil sicer že leta 1910
prijavljen v podnajemniškem stanovanju na naslovu Tattenbachova ulica
18.8) Pred tem je bil odvetniški pripravnik pri dr. Ivanu Vencajzu v Ljubljani, ki pa je leta 1913 umrl. Ko je Slovenski narod 9. maja 1914 poročal
o nekem mariborskem sodnem procesu, na katerem je bil Juvan v vlogi
zagovornika, ga je list takole predstavil: »/…/ golobradi mladenič iz pisarne
dr. Leskovarja, starešina kat. akad. društva "Zarje", Juvan /…/ eden najnadebudnejših gromovnikov kat. nar. "Zarje" /…/« Liberalni Slovenski narod
Anton Juvan se je poročil s Katarino Klinc 7. februarja 1876. V prepisu poročne matične
knjige župnije Vače za obdobje 1835–1900 je bil evidentiran kot sin kočarja, Katarina
Klinc pa kot kočarica (Hofsttätterin). V krstni matični knjigi župnije Vače za obdobje
1856–1897 je bil Anton Juvan ob rojstvu sina Alojzija (Alois) leta 1886 evidentiran kot ⅓
zemljak oz. ⅓ kmet (⅓ Hübler), ob rojstvu naslednjega sina Vincenca (Vincentius) leta
1889 kot kočar in kovač (Hausler und Schmidt), ob rojstvu hčere Frančiške (Francisca)
leta 1891 pa kot ¼ zemljak (¼ Hübler).
		NŠAL, ŽA Vače, Krstna matična knjiga, 1856–1897; prav tam, Prepis Poročne matične
knjige, 1835–1900.
6
Tržaško-koprski škof Matevž Ravnikar (1776–1845) je v svoji oporoki ustanovil sklad, iz
katerega je bilo financiranih šest štipendij za šolajočo se mladino. Pri dveh štipendijah
so imeli prednost njegovi sorodniki in rojaki iz Vač.
		 Jernej Ravnikar, Tržaško-koprski škof Matej Ravnikar, slavni pisatelj in pedagog slovenski,
v: Knjižnica Družbe sv. Cirila in Metoda, V. zvezek, Družba sv. Cirila in Metoda, Ljubljana, 1890, str. 25.
7
Za doktorat iz pravnih znanosti (dr. jur.) ni bila potrebna disertacija, temveč zgolj uspešno opravljeni rigorozi.
8
Danes je to Ulica kneza Koclja.
5
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je te vrstice sicer zapisal z ironijo, saj se je obregnil ob to, da je Juvan na
mariborskem sodišču v neki sodni obravnavi uporabljal nemščino, čeprav
sta nemška sodnik in zapisnikar menda razumela tudi slovensko, Juvanova slovenska stranka pa da po drugi strani ni razumela nemško. Toda
za to slovensko stranko je bil verjetno izid sodne obravnave pomembnejši
od njenega jezika; o izidu pa v članku ne izvemo nič. 3. julija 1914 pa je
Slovenec poročal o sodnem procesu na mariborskem sodišču, v katerem
je katoliški politik iz Orehove vasi Franc Pišek s tožbo branil svoje dobro
ime pred razžalitvami in zmagal: »Pišeka je zastopal dr. Leskovar oziroma
njegov koncipient dr. Alojzij Juvan.« Med prvo svetovno vojno se je Juvan
boril najprej na balkanskem bojišču, nato pa na soški fronti. 29. oktobra
1914 je Slovenski gospodar objavil naslednje njegovo pismo, ki ga je poslal
uredniku lista iz 4. bosansko-hercegovskega pešpolka, s katerim se je boril
proti Črnogorcem: »Z bojišča, dne 20. oktobra. Vsem, ki ste se podpisali na
razglednico, se za pozdrave zahvaljujem in jih enako vračam. Pretepamo se
dalje in sem v splošnem zdrav. Na svidenje!« 1. novembra 1914 je bil imenovan za poročnika v rezervi. 30. aprila 1915 pa je Slovenec poročal, da je bil
odlikovan z »bronasto hrabrostno svetinjo«, poveljstvo »balkanskih vojnih
sil« pa mu je izreklo »pohvalno priznanje«. 10. junija 1915 je kot poročnik
v 4. bosansko-hercegovskem pešpolku poslal uredniku Slovenskega gospodarja naslednje sporočilo s soške fronte, ki je bilo čez en teden v listu tudi
objavljeno: »Sem na italijanski fronti in se počutim dobro. Korajže imajo
malo ti Taljani, krogelj se zelo bojijo in takoj pokažejo hrbet. Bog daj, da jih
v kratkem pošteno nabrišemo. Sem na slovenskih tleh, vsled tega zelo vesel.
Tebi in znancem iskrene pozdrave.« 13. oktobra 1915 je Slovenec zapisal, da
je bil odlikovan z »najvišjim pohvalnim priznanjem«. 16. avgusta 1916 pa
je Slovenski narod zapisal, da je bil imenovan za nadporočnika v rezervi.9
Juvan je sicer izkusil tudi italijansko ujetništvo in 6. maja 1919 je Slovenec
poročal: »Iz laškega ujetništva se je vrnil pretečeni teden nadporočnik dr.
Juvan kot "invalid".« Po vojni se je v Mariboru za stalno naselil. Nadaljeval
je z odvetniškim pripravništvom v pisarni dr. Leskovarja. Po opravljenem
odvetniškem izpitu je bil 28. maja 1920 vpisan v imenik odvetnikov pri
odvetniški zbornici v Ljubljani, 1. julija 1920 pa je odprl lastno odvetniško pisarno na naslovu Aleksandrova cesta 18.10 Od marca do decembra
1920 je bil tudi predsednik stanovanjskega urada/komisije v Mariboru.
Maja 1928 je bil imenovan še v rezervnega pehotnega kapetana 1. razreda.
		Slovenec, 1928, št. 104, 6. maj, str. 6, Iz vojaške službe; Slovenski narod, 1928, št. 125, 1.
junij, str. 2, Napredovanja v naši vojski.
10
Danes je to Partizanska cesta.
9
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26. junija 1922 se je v Sv. Petru pod Sv. Gorami11 poročil z Angelo Jug, ki
je izhajala iz tamkajšnje trgovske družine, in leta 1923 se jima je rodila hči
Marjeta, leta 1929 pa druga hči Romana. Od leta 1924 so Juvanovi živeli
v lastni hiši na naslovu Strossmayerjeva ulica 35. Dr. Alojzij Juvan je bil
uspešen odvetnik. 29. oktobra 1925 je postal tudi član upravnega sveta
Tovarne ogledal in brušenega stekla »Kristal«, d. d., v Mariboru, ki je bila
vpisana v trgovinski register 11. februarja 1929. Več mandatov je bil član
upravnega odbora mariborske Mestne hranilnice. 29. marca 1928 je postal
član načelništva Spodnještajerske ljudske posojilnice v Mariboru, 27. junija
1928 pa je bil izvoljen za odbornika Zveze jugoslovanskih hranilnic. Od 24.
januarja 1929 do 25. februarja 1937 je bil namestnik »podružničnega dirigenta« mariborske podružnice Zadružne gospodarske banke. Leta 1930 se
je z družino preselil v novozgrajeno vilo na naslovu Vrtna ulica 24, ki jo je
projektiral Max Czeike.12 Do 11. maja 1934 je bil član načelništva Stavbne
zadruge »Lastni dom« v Mariboru, ki je bila vpisana v zadružni register
19. januarja 1928. 28. maja 1935 je bil izvoljen v nadzorni svet Vzajemne
zavarovalnice v Ljubljani. Od 7. maja 1936 do 5. januarja 1939 pa je bil
član upravnega sveta železarne Greinitz, industrija železa, d. d., na Muti.
Bil je član načelstva zadruge Mariborski teden, ki je bila ustanovljena leta
1932. 29. decembra 1936 je postal odbornik Županske zveze, 21. februarja 1937 odbornik mariborskega Aerokluba. Bil je tudi član upravnega
odbora Stavbne zadruge »Stadion«, ki je bila vpisana v zadružni register
23. junija 1938. 6. avgusta 1938 pa je bil izvoljen za podpredsednika mariborske sekcije Društva za ceste v Ljubljani. Dr. Alojzij Juvan je bil tudi
pravni svetovalec mariborske mestne občine in pravni zastopnik številnih
mariborskih tovarn. Bil je »delničar tekstilne tovarne Marko Rosner in pri
drugih tovarnah«. Postal je tudi lastnik dveh trinadstropnih hiš na naslovih Vrazova ulica 1113 in Maistrova ulica 3, kjer je oddajal stanovanja. Pred
drugo svetovno vojno se je tako dr. Alojzij Juvan povzpel med premožnejše
Mariborčane. Med drugim je bil tudi član Rotary kluba Maribor, odbornik
mariborske krajevne kot tudi okrajne organizacije Rdečega križa, častni
Danes je to Bistrica ob Sotli.
Vrtna ulica je danes Prežihova ulica, naslov Vrtna ulica 24 pa je po drugi svetovni vojni
postal Gregorčičeva ulica 47. Juvan je to parcelo, veliko 1785 m², kupil leta 1929, in sicer
po ceni 25 din na m².
		 PAM, fond Mestna občina Maribor, 1528–1941, AŠ 163, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta mariborske mestne občine v letu 1929 (dalje: PAM, zapisniki sej mariborskega
občinskega sveta v letu 1929), Zapisnik II. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 14. marca 1929, str. 34, 35; Sašo Radovanovič, Mariborske ulice, Kapital,
Maribor, 2005 (dalje: Radovanovič, n. d.), str. 195.
13
Danes je to Ulica heroja Tomšiča. Radovanovič, n. d., str. 258.
11

12
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član mariborskega Prostovoljnega rešilnega društva ter v vodstvu humanitarnega društva Marijanišče in Podpornega društva za revne učence. Poleg
tega je bil tudi predsednik mariborske podružnice Slovenskega katoliškega
akademskega starešinstva (SKAS) in na občnih zborih Prosvetne zveze
v Mariboru večkrat izvoljen v njeno razsodišče.14 6. marca 1929 je bil na
ustanovnem občnem zboru mariborske podružnice Slovenske Straže izvoljen tudi v njeno razsodišče. 22. januarja 1935 pa je bil izvoljen v razsodišče
mariborskega Slovenskega športnega kluba Maraton, ki je bil ustanovljen
20. januarja 1931.15
V devetnajstem členu pravilnika Prosvetne zveze v Mariboru je razsodišče opredeljeno
takole: »V spornih društvenih zadevah, kakor tudi med včlanjenimi društvi, oziroma med
osrednjimi odseki, v kolikor se ne poravnajo mirnim potom, razsoja na občnem zboru izvoljeno razsodišče petih članov, ki si izvolijo izmed sebe predsednika za vsak slučaj posebej.
		Razsodišče odloča z večino glasov. Proti njegovemu sklepu ni priziva.« Organ razsodišča
je obstajal tudi na ravni prosvetnih društev. V pravilniku prosvetnih društev pa o razsodišču med drugim piše: »V razsodišče naj se voli le izkušene, razsodne in ugledne člane.«
		Poslovnik Prosvetne zveze, Prosvetni zvezi v Ljubljani in v Mariboru, Ljubljana, 1924, str.
31, 32, 59, 60.
15
PAM, fond Okrajna komisija za vojno škodo Maribor 1945–1946, AŠ 16, spis AB 1853,
Prijava vojne škode, Juvan Alojz in Angela Jug; PAM, fond Mestna občina Maribor, 1528–
1941, AŠ 163, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta mariborske mestne občine v letu
1928 (dalje: PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928), Zapisnik o
nadaljevanju IV. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 27. IV. 1928,
str. 5–7; PAM, fond Mestna občina Maribor 1528–1941, AŠ 166, Zapisniki sej mestnega
občinskega sveta mariborske mestne občine v letu 1936 (dalje: PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936), Zapisnik o VI. Seji mestnega sveta mariborske
mestne občine, ki se je vršila dne 23. 4. 1936 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 143,
144; PAM, fond Mestna občina Maribor, Domovinska in gospodinjska kartoteka, Juvan
Alojzij; AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 13, 21882, 21883, 21892, 21912;
AS, fond 1898 SLS, tehnična enota 1, 70427; NŠAL, ŽA Vače, Krstna matična knjiga,
1856–1897; Thomas Maisel, Re: Alojzij Juvan, e-pošta Maksimiljanu Frasu, 1. 10. 2009;
Thomas Maisel, AW: Alois Juvan, e-pošta Maksimiljanu Frasu, 15. 3. 2010; Sabine Krammer, WG: Alois Juvan, e-pošta Maksimiljanu Frasu, 6. 10. 2009; Sabine Krammer, AW:
Alois Juvan, e-pošta Maksimiljanu Frasu, 9. 3. 2010; Slovenec, 1906, št. 64, 20. marec, str.
3, Dnevne novice, Slovensko katoliško akademično društvo »Danica« na Dunaju; prav
tam, 1914, št. 143, 26. junij, str. 3, Štajerske novice, Promoviral bo za doktorja prava; prav
tam, št. 148, 3. julij, str. 5, Štajerske novice, Zmaga pravice; prav tam, št. 232, 12. oktober,
str. 5, Dnevne novice, Dr. Al. Juvan; prav tam, št. 247, 29. oktober, str. 4, Dnevne novice,
Naši znanci na bojišču; prav tam, št. 281, 9. december, str. 5, Dnevne novice, Za poročnika
bosanskega pešpolka; prav tam, 1915, št. 97, 30. april, str. 1, Odlikovanja; prav tam, št. 234,
13. oktober, str. 1, Odlikovanja; prav tam, 1919, št. 103, 6. maj, str. 4, Dnevne novice, Iz
laškega ujetništva; prav tam, 1926, št. 173, 3. avgust, str. 5, Maribor, Občni zbor Marijanišča; prav tam, 1927, št. 145, 2. julij, str. 5, Maribor, Pri Mestni hranilnici v Mariboru;
prav tam, 1928, št. 38, 15. februar, str. 5, Maribor, Občni zbor podpornega društva za revne
učence; prav tam, št. 177, 5. avgust, str. 4, Kaj je novega, Konstituiranje odbora zveze Jugoslovanskih hranilnic; prav tam, št. 233, 11. oktober, str. 4, Maribor, Kat. akad. starešinstvo
v Mariboru; prav tam, 1929, št. 57, 8. marec, str. 4, Maribor, Slovenska straža v Mariboru
ustanovljena; prav tam, 1931, št. 17, 22. januar, str. 5, Maribor, SSK Maribor – ustanovljen;
14
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Romana Juvan se spominja, da je imel njen oče »zelo lep glas«. Dr. Alojzij Juvan se je resnično že v dijaških letih ukvarjal z glasbo in je na II.
državni gimnaziji v Ljubljani celo vodil dijaški pevski zbor. Kot pevec in
pevovodja je bil nato dejaven tudi v času študija. Pozneje pa je bil med
prav tam, št. 271, 27. november, str. 3, Sejalci katoliške prosvete; prav tam, 1933, št. 101, 4.
maj, str. 4, Jubilej mariborskih samaritanov; prav tam, 1934, št. 206, 12. september, str. 2,
Mariborska občinska seja, Volitve v upravni odbor Mestne hranilnice; prav tam, 1935, št.
19, 23. januar, str. 4, V zdravem telesu – zdrav duh; prav tam, 1935, št. 122, 29. maj, str.
2, Občni zbor Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani; prav tam, 1936, št. 297, 30. december,
str. 3, Zbor slovenskih županov; Ponedeljski Slovenec, 1937, št. 8, 22. februar, str. 2, Občni
zbor Aerokluba; prav tam, 1938, št. 32, 8. avgust, str. 4, Društvo za ceste v Mariboru; Nova doba, 1920, št. 38, 27. marec, str. 2, Mariborske novice, Predsednikom stanovanjskega
urada; prav tam, št. 119, 5. oktober, str. 3, Mariborske novice, Imeniten predsednik stanovanjskega urada; Ptujski list, 1921, št. 1, 2. januar, str. 3, Razno, Stanovanjski sosvet v
Ljubljani; Slovenski narod, 1905, št. 152, 6. julij, str. 3, Dnevne vesti, Matura na II. državni
gimnaziji; prav tam, 1914, št. 105, 9. maj, str. 1, Katoliško narodno obrambno delo; prav
tam, št. 291, 9. december, str. 3, Dnevne vesti, Imenovanja in odlikovanja; prav tam, 1916,
št. 186, 16. avgust, str. 4, Dnevne vesti, Imenovanja v armadi; prav tam, 1937, št. 189, 19.
avgust, str. 4, Občni zbor zadruge Mariborskega tedna; prav tam, 1938, št. 176, 8. avgust,
str. 1, Mariborska sekcija Društva za ceste; prav tam, 1939, št. 35, 13. februar, str. 2, Mariborske in okoliške novice, Pomoč bližnjemu!; Gorica, 1906, št. 21, 13. marec, str. 3, Domače
in razne novice, Slov. kat. akad. društvo »Danica«; Slovenski gospodar, 1907, št. 11, 14.
marec, str. 3, Razne novice, Slovensko katoliško akademično društvo »Zarja« v Gradcu;
prav tam, 1914, št. 45, 29. oktober, str. 3, Razne novice, Dr. Alojzij Juvan; prav tam, 1915,
št. 24, 17. junij, str. 4, Razne novice, Italijani se krogelj zelo bojijo; prav tam, 1920, št. 25,
24. junij, str. 5, Tedenske novice; prav tam, št. 30, 29. julij, str. 4, Tedenske novice, Odvetnik
dr. Alojzij Juvan; prav tam, 1925, št. 50, 26. november, str. 4, Tedenske novice, Občni zbor
Prosvetne zveze v Mariboru; prav tam, 1936, št. 47, 25. november, str. 8, Društvene vesti,
Občni zbor Prosvetne zveze; prav tam, 1937, št. 46, 17. november, str. 6, Društvene vesti,
Občni zbor Prosvetne zveze; prav tam, 1939, št. 47, 22. november, str. 9, Društvene vesti,
Občni zbor mariborske PZ; Slovenski list, 1929, št. 24, 3. junij, str. 3, Mariborska nedelja;
Uradni list deželne vlade za Slovenijo, Ljubljana, 1920, 67. kos, 1. junij, str. 308; Uradni
list ljubljanske in mariborske oblasti, Ljubljana (daje: Uradni list), 1925, 103. kos, 12.
november, str. 738; prav tam, 1928, 12. kos, 6. februar, str. 81; prav tam, 43. kos, 4. maj,
str. 298; prav tam, 1929, 26. kos, 14. marec, str. 225, 226; Službeni list, 1934, Priloga k 44.
kosu, 2. junij, str. 230; prav tam, 1936, Priloga k 40. kosu, 16. maj, str. 234; prav tam, 1937,
Priloga k 21. kosu, 13. marec, str. 107; prav tam, 1937, Priloga k 33. A kosu, 26. april, str.
174; prav tam, 1938, Priloga k 55. kosu, 9. julij, str. 301; prav tam, 1939, Priloga k 7. kosu,
25. januar, str. 37; Mariborski adresar, V. Wiexl, Maribor, 1925, str. 16; Adresar za mesto
Maribor, Podravska tiskarna, Maribor, 1931 (dalje: Adresar za Maribor 1931), str. 14, 20;
Franjo Baš, Vodnik po Mariboru, Kulturna tujsko–prometna in gospodarska slika mesta
in pokrajine; kulturno–gospodarski pregled Celja in Ljubljane, Reform–Reklam–Bureau,
Ljubljana, 1932 (dalje: Baš, Vodnik po Mariboru), str. 96–98; Franjo Baš, Mariborski teden, v: Kronika slovenskih mest, 1939, str. 120; Valentin Benedik, Vače, prazgodovinska
naselbina, trg in župnija, Župnijski urad, Vače, 1972, str. 77; Valentin Benedik, Hiše na
Vačah in njih prebivalci, s stanjem 31. 12. 1978, Župnijski urad, Vače, 1979, str. 37; Božidar
Hribernik, Prvi Rotary klub na Slovenskem, Slike in dokumenti Rotary kluba Maribor iz
obdobja 1930–1941, SPEM Komunikacijska skupina, Maribor, 2006, str. 13; Alojz Cindrič,
Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848–1918, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2009,
str. 537.
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Slika 2: Dr. Alojzij Juvan kot mladi odvetnik v dvajsetih
letih 20. stoletja. (Iz zasebne zbirke Romane Juvan.)

začetniki Glasbene matice v Mariboru, ki je sicer imela svoj ustanovni
občni zbor v mestu ob Dravi šele 5. septembra 1919. Bil je tudi predsednik
Slovenskega pevskega društva Maribor, ki je bilo ustanovljeno leta 1925.16
Slovensko pevsko društvo Maribor je sredi tridesetih let štelo okrog 120 članov. Njegov
mešani pevski zbor je vodil pevovodja Janez Gašparič, tajnik društva je bil Franc Hrastelj,
blagajničarka pa Mara Pohar. Pevski zbor je prirejal koncerte v Mariboru, Celju, Rogaški
Slatini in drugod. Pevski zbor si je že zgodaj zastavil ambiciozen program (leta 1928 je
npr. izvajal Haydnovo Stvarjenje in Mozartov Requiem). Ukinitveni komisar je Slovensko
pevsko društvo Maribor ukinil 15. novembra 1941.
		PAM, fond Ukinitveni komisar, AŠ 13, spis 557; Slovenec, 1931, št. 63, 18. marec, str. 4,
Pevsko društvo »Maribor« v Ljubljani; Pčel’nikov, n. d., str. 101, 102; Dragan Potočnik,
Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941, Litera, Maribor, 2003, str. 240–244; Manica Špendal, Glasbeno življenje v Mariboru, v: Kronika, Časopis za slovensko krajevno
zgodovino, št. 2–3, Ljubljana, 1983 (dalje: Špendal, n. d.), str. 189.
16
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Njegova hči ve tudi povedati, da je bil njen oče vedrega značaja in družaben
človek. Tudi njegova pranečakinja Vladka Pušelja se ga spominja kot zelo
dobrovoljnega človeka.17 V mlajših letih je dr. Juvan sicer dosti kadil, a je že
pred drugo svetovno vojno opustil kajenje. Bil je astmatik in je zato občasno obiskoval zdravilišče v Bad Gleichenbergu na avstrijskem Štajerskem.18
Dr. Alojzij Juvan je politično pripadal Koroščevemu političnemu taboru. Bil je govornik na shodih Slovenske kmetske zveze oz. Slovenske
ljudske stranke. Leta 1920 ga že najdemo na kandidatni listi »Slovenske
kmetske zveze kot članice Slovenske ljudske stranke« za volitve v ustavodajno skupščino kot namestnika kandidata dr. Josipa Hohnjeca (ta je bil tudi
izvoljen). Na mariborskih občinskih volitvah 26. aprila 1921 je nastopil na
kandidatni listi SLS, vendar ni bil izvoljen v občinski svet. Pri volitvah v
Narodno skupščino 18. marca 1923 je bil sprva predviden za predsednika
volilnega odbora na volišču Štatenberg v volilnem okraju Maribor – desni
breg, vendar so namesto njega za izvedbo te naloge določili mariborskega
odvetnika dr. Iga Janca. Aktivno se je udeleževal razprav na sejah vodstva
SLS. Na občinskih volitvah 21. septembra 1924 je bil nato izvoljen v mariborski občinski svet, 21. oktobra 1924 pa še za mestnega svetnika.19 Pred
to izvolitvijo v občinski svet je že deloval kot predsednik SLS za mesto
Maribor. 20. septembra 1925 je bil izvoljen v izvršni odbor SLS za mariborsko volilno okrožje. Pri volitvah v Narodno skupščino 11. septembra
1927 je bil sprva predviden za predsednika volilnega odbora na volišču
Zgornja Polskava v volilnem okraju Maribor – desni breg, vendar so pozneje namesto njega za izvedbo te naloge spet določili nekoga drugega,
in sicer inšpektorja ministrstva za gozdove in rudnike Vojka Koprivnika.
18. decembra 1927 je bil nato ponovno izvoljen v mariborski občinski
svet.20
Z gospo Vladko Pušelja smo opravili intervju oktobra 2011.
Slovenec, 1926, št. 254, 6. november, str. 4–5, Maribor, Z občnega zbora pevskega društva
»Maribor«; prav tam, 1928, št. 127, 5. junij, str. 5, Maribor, Na zdravljenje se je odpeljal;
Slovenski gospodar, 1929, št. 27, 3. julij, str. 8, Dopisi, Maribor; prav tam, 1931, št. 19, 6.
maj, str. 18, Pevsko društvo »Maribor« v Mariboru; Baš, Vodnik po Mariboru, str. 96–98;
Špendal, n. d., str. 188.
19
Občinskemu uradu kot izvršilnemu organu mariborske mestne občine so razen župana
načelovali še štirje mestni svetniki, in sicer do sprejetja Zakona o mestnih občinah leta
1934.
		Vilfan, n. d., str. 453; Grafenauer, n. d., str. 120.
20
Uradni list deželne vlade za Slovenijo, Ljubljana, 1920, 138. kos, 27. november, str. 659;
prav tam, 1921, 38. kos, 14. april, str. 204; Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo,
Ljubljana, 1923, 16. kos, 14. februar, str. 111; prav tam, 23. kos, 7. marec, str. 163; Uradni
list, 1927, 82. kos, 3. avgust, str. 527; prav tam, 90. kos, 27. avgust, str. 601; prav tam, 122.
kos, 9. december, str. 824; Slovenski gospodar, 1919, št. 37, 11. september, str. 2, Tedenske
novice, Shodi SKZ; prav tam, 1920, št. 29, 22. julij, str. 3, Kmetska zveza, Naznanila; prav
17
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Mariborske občinske volitve 18. decembra 1927 so bile v znamenju boja
med Slovensko ljudsko stranko in Socialistično stranko Jugoslavije. Volitev
se je udeležilo 5.930 volilnih upravičencev;21 SLS je prejela 1.858 glasov, SSJ
1.713, Samostojna demokratska stranka 881, »lista domače (nemške) gospodarske stranke« 736, Narodno radikalna stranka 234, Neodvisna obrtniška
lista 190, Narodna socialistična stranka 172, lista Delavsko-kmečkega republikanskega bloka pa 146. V novem občinskem svetu je tako SLS od 41
mandatov prejela 14, socialisti 12, SDS 6, Nemci 5, radikali, »samostojni
obrtniki«, narodni socialisti in »bernotovci« pa po enega. 11. januarja 1928
je mariborski mestni magistrat za 14. januar z razglasom razpisal volitve
župana, podžupana in štirih mestnih svetnikov. 13. januarja pa so izvedli
zbor zaupnikov SLS, na katerem je dr. Anton Jerovšek prisotne seznanil, da
bodo v novem občinskem svetu edina opozicija socialisti, »katerih vodstvo
a priori odklanja sodelovanje z našo SLS«, medtem ko so bile vse druge skupine pripravljene sodelovati z njo. Zbor zaupnikov SLS je nato razpravljal
o svojem kandidatu za župana. Dotedanji župan dr. Josip Leskovar se je
odpovedal ponovni kandidaturi za župana, ker je leta 1927 postal tudi
predsednik oblastne skupščine in oblastnega odbora mariborske oblasti in
je bilo »fizično nemogoče opravljati dalje časa obe mesti«. Dr. Leskovar je
kot županskega kandidata SLS predlagal svojega nekdanjega odvetniškega
pripravnika dr. Alojzija Juvana, to je zbor zaupnikov soglasno sprejel in
tudi dr. Juvan je kandidaturo sprejel. Nato je zbor zaupnikov SLS sprejel
še odločitev o kandidaturi dr. Leskovarja in dr. Jerovška v mestni svet. Votam, št. 30, 29. julij, str. 3, Kmetska zveza, Naznanila; prav tam, št. 31, 5. avgust, str. 4,
Kmetska zveza, Naznanila; prav tam, št. 34, 26. avgust, str. 3, Kmetska zveza, Naznanila;
prav tam, št. 38, 23. september, str. 2, Kmetska zveza, Poročila; prav tam, št. 40, 7. oktober,
str. 2, Kmetska zveza, Poročila; prav tam, št. 43, 28. oktober, str. 3, Naši kandidatje; prav
tam, št. 45, 11. november, str. 4, Kmetska zveza, Poročila; prav tam, 1924, št. 24, 22. maj,
str. 3, Naša zborovanja; prav tam, št. 43, 23. oktober, str. 3, Tedenske novice, Mariborske
novice; prav tam, 1925, št. 43, 8. oktober, str. 4, Tedenske novice, Okrožni odbor SLS za
mariborsko volilno okrožje; prav tam, 1928, št. 3, 19. januar, str. 3, Maribor ima ponovno
župana SLS; Slovenec, 1919, št. 231, 8. oktober, str. 3, Štajerske novice, Shodi Slovenske
Kmečke Zveze; prav tam, 1923, št. 152, 10. julij, str. 2, Seja vodstva S.L.S. v Celju; prav
tam, 1924, št. 96, 26. april, str. 3, Štajerske novice, Shod SLS v Mariboru; prav tam, št.
108, 11. maj, str. 3, Zborovanja SLS; Nova doba, 1924, št. 121, 23. oktober, str. 1, Dnevne
vesti, Županska volitev v Mariboru; Slovenski narod, 1924, št. 244, 24. oktober, str. 4,
Iz Maribora, Volitev župana v Mariboru; Mateja Ratej, Slovenski politični katolicizem s
posebnim poudarkom na razvoju dogodkov na Štajerskem v letih 1918–1923, magistrsko
delo, Maribor, 2002, str. 133, 134; Mateja Ratej, Slovenski politični katolicizem s posebnim
poudarkom na razvoju dogodkov na Štajerskem v letih 1923 in 1929, doktorska disertacija,
Maribor, 2004, str. 254, 259; Mateja Ratej, Slovenska ljudska stranka na Štajerskem med
leti 1923 in 1929, v: Studia Historica Slovenica, št. 1–3, Ljubljana, 2005, str. 496, 505, 510.
21
Ob popisu prebivalstva leta 1931 je imela mestna občina Maribor 33.131 prebivalcev.
		Grafenauer, n. d., str. 228.
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lilno pravico ob volitvah župana so imeli občinski svetniki. Na volitvah je
volilo 40 od 41 volilnih upravičencev. Ob županskih volitvah je dr. Alojzij
Juvan od 40 glasov prejel 25, protikandidat socialist Viktor Eržen pa 13
(dve glasovnici sta bili prazni). Ob volitvah za podžupana je dr. Franjo
Lipold od 40 glasov prejel 23, Ivan Krajnik pa 13 (štiri glasovnice so bile
prazne). Sledile so volitve štirih mestnih svetnikov, pri čemer so bili ob
prvem glasovanju izvoljeni dr. Josip Leskovar, dr. Anton Jerovšek in Franjo Bureš. Za četrtega mestnega svetnika pa je bil izveden še drugi krog
glasovanja in nato še ožje volitve med kandidatoma Viktorjem Erženom
in dr. Lotharjem Mühleisnom, pri katerih je bil končno izvoljen zadnji.22
Novoizvoljeni župan je zaprisegel 6. februarja 1928.23
Na podlagi Zakona o izpremembi zakonov o občinah in oblastnih samoupravah z dne 6. januarja 1929 je bila sicer mariborska občinska uprava
razrešena, vendar je veliki župan mariborske oblasti dr. Franc Schaubach
na podlagi prav tega zakona že 8. januarja 1929 z dekretom postavil dotedanjega župana dr. Juvana nazaj na mesto župana, dotedanje mariborske
občinske svetnike pa nazaj na njihova mesta občinskih svetnikov. 3. julija
1930 je bil dr. Juvan kot predstavnik mesta Maribor imenovan v prvo sestavo banskega sveta Dravske banovine. Kot mariborskega župana ga je
kraljeva banska uprava januarja 1931 imenovala tudi za načelnika mariborskega okrajnega cestnega odbora. Član banskega sveta je ostal do 27.
novembra 1931, ko je bil z odlokom ministra za notranje zadeve – skupaj z
več drugimi banskimi svetniki – razrešen s te funkcije. 30. novembra 1931
pa je ban dr. Drago Marušič izdal odlok, s katerim je bil dr. Juvan razrešen
Pred volitvami mestnih svetnikov se je v imenu kluba SSJ k besedi prijavil Viktor Grčar,
ki je opozoril, da ima SSJ v občinskem odboru več kot eno tretjino vseh odbornikov in pozval večino občinskih odbornikov, naj za mestne svetnike volijo tudi njihove kandidate:
»Konkretno postavljamo v tem trenutku zahtevo po zastopstvu v mestnem svetu. Nudimo
večini priliko, da takoj ob pričetku pokaže, jeli je voljna spoštovati voljo vseh volilcev ter
pustiti demokraciji polno svobodo ali pa ji je volja ljudstva le sredstvo za postavitev svoje
diktature /…/« Vendar ta poziv ni zalegel.
		 PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o izvolitvi župana, podžupana in štirih mestnih svetnikov dne 14. 1. 1928, str. 1–6.
23
Prav tam; Slovenec, 1927, št. 287, 20. december, str. 1, Maribor je glasoval za delo in poštenost; prav tam, 1928, št. 12, 15. januar, str. 5, Naš župan v našem Mariboru.
		Besedilo zaprisege novoizvoljenega župana se je glasilo takole: »Prisegam pred Bogom
Vsemogočnim ter obljubljam na svojo čast in zvestobo, da bom Njegovemu Veličanstvu
Kralju Aleksandru I. zvest in pokoren, da bom skrbno čuval ustavo, vestno vršil zakone
in da bom dolžnosti, naložene mi kot županu avtonomnega mesta mariborskega, točno
izpolnjeval. Tako gotovo kakor mi Bog pomagaj!«
		PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik sestavljen na
mestnem magistratu mariborskem ob priliki zaprisege župana in podžupana dne 6. II.
1928, str. 1–6.
22
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tudi s položaja mariborskega župana, na njegovo mesto pa je bil postavljen
liberalec dr. Franjo Lipold, dotedanji podžupan; obenem so bili razrešeni
tudi trije mestni svetniki in enajst občinskih svetnikov ter imenovani novi.
Na seji občinskega sveta 18. decembra 1931 je liberalni občinski svetnik
dr. Pavel Strmšek, ki je bil izvoljen na kandidatni listi SDS, razrešenemu
županu dr. Juvanu izrekel priznanje s tem, ko je poudaril, »da se je delalo
pod bivšo upravo sporazumno z vsemi in so bili tudi sklepi soglasni. /…/ Jaz
upam, da bomo enako solidarno kakor doslej delali tudi v bodoče, dokler
nas Bog pusti pri naših mandatih za javno blaginjo in splošne koristi mestne občine.« Socialistični občinski svetnik in nekdanji mariborski župan
Viktor Grčar, ki je bil izvoljen na kandidatni listi SSJ, pa je na isti seji
opozoril: »Med proračunsko razpravo se je /…/ izvršila tudi rekonstrukcija
občinske uprave, ki baš v tem času ni bila potrebna.« Dr. Juvan je bil v tem
času seveda razrešen tudi s položaja načelnika mariborskega okrajnega cestnega odbora. Po spremembi režima junija 1935 pa je novi ban dr. Marko
Natlačen z odlokom z dne 27. septembra 1935 dr. Juvana imenoval nazaj na
mesto mariborskega župana in obenem imenoval tudi novi mestni svet (v
njem je iz starega mestnega sveta ostalo 24 članov). Oktobra 1935 je bil dr.
Juvan izvoljen na čelo upravnega sveta Mestnih podjetij24 in ponovno je bil
imenovan tudi za načelnika mariborskega okrajnega cestnega odbora, kar
je ostal do 26. maja 1937, ko je bil izvoljen za njegovega podnačelnika. Dr.
Juvan je bil govornik na shodih slovenskega dela Jugoslovanske radikalne
zajednice in član odbora mariborske mestne organizacije JRZ (njen predsednik je bil podžupan Franjo Žebot). Župan je ostal do 6. aprila 1941.25
Mestna občina je bila s svojimi Mestnimi podjetji, ki so bila ustanovljena leta 1932, sploh
največji gospodarski dejavnik v Mariboru. Mestna podjetja so neposredno pred drugo
svetovno vojno sestavljala 57 % občinskega proračuna, tj. v njih je bilo angažiranega 57 %
gospodarstva mestne občine.
		AS, AS 68, Kraljevska Banska uprava Dravske banovine, II. oddelek, fascikel 7-1, 1941
(dalje: PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1941), spis 9118, Zapisnik
I. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 27. februarja 1941 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 8, 20.
25
AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 13, 21888; PAM, fond Mestna občina
Maribor, AŠ 21.2, Gedenkbuch der Stadt Marburg geführt vom Jahre 1861, fol. 57–68;
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 139, Občinski (mestni) svet, sestava, odbori, sosveti in podobno, Občinski svet, poslovniki in pravilniki 1929–1939, Sestava obč. sveta
od 6. jan. 1929 do 27. sept. 1935; PAM, fond Mestna občina Maribor 1528–1941, AŠ 164,
Zapisniki sej mestnega občinskega sveta mariborske mestne občine v letu 1931 (dalje:
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1931), Zapisnik o VI. redni seji
mestnega obč. sveta mariborskega dne 18. decembra 1931, str. 12, 15; PAM, fond Mestna
občina Maribor 1528–1941, AŠ 165, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta mariborske
mestne občine v letu 1935 (dalje: PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu
1935), Zapisnik o V. javni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
dne 3. oktobra 1935 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 223–225; prav tam, Zapisnik
24
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Dr. Alojzij Juvan je za svoje delo v Kraljevini Jugoslaviji prejel več državnih odlikovanj. S kraljevim ukazom z dne 15. avgusta 1929 je bil na predlog predsednika vlade in ministra za notranje zadeve odlikovan z redom
Belega orla V. stopnje. S kraljevim ukazom z dne 6. septembra 1930 je bil
odlikovan z redom Jugoslovanske krone IV. stopnje. Z ukazom kraljevih
namestnikov z dne 2. decembra 1940 pa je bil na predlog predsednika
vlade in namestnika ministra za notranje zadeve odlikovan z redom Sv.
Save III. stopnje.26
Na začetku okupacije aprila 1941 so Nemci župana dr. Alojzija Juvana
aretirali na njegovem domu v Vrtni ulici in zasedli njegovo hišo, v katero se
je nato vselil novi politični komisar mesta Maribor in poznejši mariborski
nadžupan Fritz Knaus. Juvanova družina se je ob tem zatekla k sorodnikom Pečnikovim v Prešernovo ulico. Dr. Alojzija Juvana so odvedli v meljsko kasarno, ki je bila zbirno taborišče. Kakšen dan pred izgonom v Srbijo
se mu je v kasarni pridružila tudi njegova družina. Gestapo je v Juvanovo
karakteristiko zapisal, da je bil do Nemcev navzven korekten in da je bil
o VI. javni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 3. oktobra
1935 ob ½ 19. uri v mestni posvetovalnici, str. 239; Uradni list, 1929, 5. kos, 17. januar, str.
32; Službeni list, 1931, 77. kos, 5. december, str. 1508; Slovenski gospodar, 1928, št. 51, 20.
december, str. 3, Poročila SLS; prav tam, 1930, št. 28, 9. julij, str. 8, Banski svet; prav tam,
1931, št. 2, 7. januar, str. 1, Načelniki in podnačelniki novih cestnih odborov; prav tam, št.
50, 9. december, str. 3, Novice, Mariborska občinska uprava; prav tam, 1935, št. 44, 30.
oktober, str. 2, Novice, Novi okrajni cestni odbor Maribor; prav tam, št. 46, 13. november,
str. 11, Poslednje vesti, Shodi JRZ v okraju Maribor in Ljutomer; prav tam, 1937, št. 22, 2.
junij, str. 3, Novice, Volitev novega načelstva cestnega odbora v Mariboru; prav tam, 1940,
št. 19, 8. maj, str. 10, Dopisi, Maribor; Slovenec, 1931, št. 2, 3. januar, str. 4, Novi cestni
odbori; prav tam, št. 275, 3. december, str. 4, Maribor, Spremembe v obč. upravi; prav
tam, 1932, št. 47, 26. februar, str. 2, Mariborska cestna samouprava; prav tam, 1935, št.
224, 29. september, str. 6, Popravljena krivica!; prav tam, 1940, št. 240, 18. oktober, str. 9,
Maribor, Pet let mariborske občinske uprave; Mariborski večernik Jutra, 1931, št. 274, 2.
december, str. 1, Spremembe v mestnem svetu; Nova doba, 1931, št. 97, 4. december, str. 2,
Domače vesti, Dr. Franjo Lipold – novi mariborski župan; prav tam, št. 99, 11. december,
str. 2, Novi člani banovinskega sveta; Nova doba, 1935, št. 42, 5. oktober, str. 3, Domače
vesti, Dr. Alojzij Juvan – mariborski župan; Baš, Vodnik po Mariboru, str. 97; Franjo Baš,
Mariborska kronika, v: Kronika slovenskih mest, 1935 (dalje: Baš, Mariborska kronika),
str. 327; Jelka Pirkovič-Kocbek, Izgradnja sodobnega Maribora, Mariborska arhitektura
in urbanizem med leti 1918 in 1976, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1982 (dalje: Pirkovič‑Kocbek, n. d.), str. 17; Miroslav Stiplovšek, Banski svet Dravske banovine 1930–1935,
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 2006, str. 48; Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, Modrijan, Ljubljana, 2007 (dalje: Gašparič, n. d.), str.
106; Maksimiljan Fras, Delovanje Jugoslovanske radikalne zajednice v Sloveniji v letih
1935–1939 s posebnim poudarkom na razvoju dogodkov na Štajerskem, magistrsko delo,
Maribor, 2008 (dalje: Fras, n. d.), str. 33, 37, 61, 62.
26
Slovenski gospodar, 1929, št. 34, 21. avgust, str. 3, Novice, Odlikovanja naših krščanskih
mož v Mariborski oblasti; Uradni list, 1929, 92. kos, 14. september, str. 713; Službeni list,
1930, 26. kos, 19. september, str. 369; prav tam, 1941, 32. kos, 17. april, str. 295.
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»prijatelj Židov«. V tej karakteristiki, ki se je po vojni prevedena znašla v
arhivu UDV, pa je poleg tega še zapisano: »Je naravno v klerikalnem vodstvu in kot tak soodgovoren za proti nemške ukrepe. Je v vodstvu dela proti
Nemcev, je prisoten pri tajnih razgovorih vodečih slovenskih osebnosti.«27
Dr. Juvan si je izgon v Srbijo verjetno prislužil tudi s takšnimi dejanji, kot
je bilo tisto na seji občinskega sveta 3. oktobra 1930, ko je občinskemu
svetniku Juliju Pfrimerju, enemu od zastopnikov mariborskih Nemcev,
prepovedal rabo nemščine na sejah občinskega sveta, in sicer na osnovi
določbe poslovnika mariborskega občinskega sveta, po kateri je bil poslovni jezik občinskega sveta slovenski. Julij Pfrimer se je proti tej odredbi 20.
oktobra 1930 pritožil na kraljevo bansko upravo, ki pa je 17. novembra 1930
njegovo pritožbo zavrnila kot neutemeljeno. Pfrimer se je 6. decembra 1930
pritožil še na upravno sodišče v Celju, ki pa je 2. decembra 1931 njegovo
pritožbo enako zavrnilo kot neutemeljeno. 24. junija 1941 so bili Juvanovi
s šestim železniškim transportom odpeljani v Lazarevac. Srbsko družino,
pri kateri je njena družina v Lazarevcu našla zavetje, ima Romana Juvan
v lepem spominu: »Tako zelo so bili ljubeznivi, da bi še zadnji kos kruha z
nami delili.« Toda Juvanovi so v Lazarevcu ostali samo nekaj mesecev. Ko
je namreč Tone Koščak, nekdanji osebni tajnik dr. Antona Korošca, odšel
iz Beograda (verjetno v Ljubljano), se je v njegovo izpraznjeno beograjsko
stanovanje v dogovoru z njim preselil dr. Alojzij Juvan z družino. Dr. Juvan
je malo pred vojno kupil hišo v Sarajevu in ko je s svojo družino prispel v
Srbijo, je to hišo uspel prodati, tako da je lahko njegova družina do konca
vojne v izgnanstvu živela od tega denarja. V Beogradu so stanovali v ulici
Stojana Protića, blizu njih pa je stanoval tudi dr. Andrej Veble. V bližini
je bila katoliška cerkev Vnebovzetja Blažene Device Marije, ki je bila med
vojno eno od zbirališč Slovencev v Beogradu. Cerkev Vnebovzetja Blažene Device Marije je bila znana kot t. i. francoska cerkev, ker so jo vodili
francoski asumpcionisti.28 Eno od glavnih zbirališč veljakov slovenskega
katoliškega političnega tabora v Beogradu pa je bilo med vojno župnišče pri
AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 13, 21882.
V času vojne je bil tam župnik pater Privat Bellard, AA, kaplan pa pater Christom Monnier, AA. V tej cerkvi sta med vojno delovala tudi izgnana slovenska duhovnika Gregor
Zafošnik (1902–1994) in Joža Vovk (1911–1957), ki sta med vojno v njej vodila slovenski
cerkveni pevski zbor.
		Letopis ljubljanske nadškofije za leto 1944, Po stanju dne 15. septembra 1944, Škofijski
ordinariat, Ljubljana, 1944, str. 109; Letopis Cerkve na Slovenskem, Stanje 1. januar 2000,
Nadškofija Ljubljana, Ljubljana, 2000, str. 248, 1259; Petar Tašev, Re: dr. Alojzij Juvan
– prošnja, e-pošta Maksimiljanu Frasu, 11. 11. 2009; Intervju z gospo Nušo Jemec, december 2009; Lučka Fortek, Organisti in orgle v mariborski stolni cerkvi od škofa Antona
Martina Slomška do danes, Župnijski urad sv. Janez Krstnik, Maribor, 2009, str. 37; URL:
http://www.kc.org.rs/dekanat.php?recordID=6, odprto: 17. 6. 2010.
27

28
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katoliški cerkvi Kristusa Kralja na naslovu Krunska 23 – nekateri povojni
dokumenti Udbe to župnišče označujejo kar kot njihov »glavni center«.29
Po vojni je Udbo zelo zanimalo, kaj je dr. Juvan počel med vojno v Beogradu. Tako se je v arhivu Udbe v zvezi z Juvanovim delovanjem med drugo
svetovno vojno ohranilo naslednji nepodpisan in nedatiran dokument, ki
osvetljuje tudi stike, ki jih je ta beograjska skupina slovenskega katoliškega
političnega tabora vzdrževala s svetom: »Med okupacijo je bil (Juvan, op. p.)
v Beogradu in deloval med slovenskimi izseljenci v vodstvu tamkajšne klerikalne skupine, ki so jo tvorili še senator Smodej, dr. Besednjak, dr. Bitežnik in
dr. Savinšek. Ta skupina je imela stalno zvezo z vodstvom stranke v Ljubljani
preko kurirja SRK-ja salezijanca dr. Blatnika, ing. Slapšaka in nekega Wolfa,
ki je bil kurir IS-a in v službi ing. Mačkovška. Iz Ljubljane je šla linija preko
istih kurirjev dalje v Trst in Rim. Domnevno pa je bila ta klerikalna skupina
povezana dalje preko Sofije in Carigrada na Kairo in London z ministrom
Krekom in emigrantsko vlado.«30 O delovanju omenjene beograjske skupine
govori tudi naslednje v prevodu ohranjeno poročilo, ki ga je 27. maja 1942
poslalo italijansko poslaništvo v Beogradu sicer neznanemu naslovniku:
»Skupino primorskih in slovenskih izseljencev sestavljajo dr. Juvan, biv. župan v Mariboru, znani dr. Besednjak, dr. Bitežnik, biv. senator Fran Smodej
in dr. Savinšek, funkcionar pri Ministrstvu za finance in biv. blagajnik iredentistične primorske organizacije v Beogradu. Imenovani se večkrat sestajajo v kavarni "Gambrinus" v ul. Kralja Milana.
V zadnjem času je imenovana grupa predložila kat. nadškofu Ujčiču
v Beogradu (prošnjo, op. p.), v kateri prosijo za posredovanje Vatikana, v
svrho izboljšanja pogojev za Slovence in Srbe v Hrvatski.
Slov. izseljenci so precej aktivni. Imajo več kurirjev med Beogradom in
Slovenijo. Med temi je znano ime dr. Wolfa /nobena viza ni bila s strani
Ital. poslaništva izdana na to ime, možno je, da se je predstavil pod drugim
imenom/ zastopnika raznih nemških tvrdk, ki je šel v Ljubljano po opravkih. V zadnjem času toži, da ne more več dobiti potrebne vize.«31 Veljaki
slovenskega katoliškega političnega tabora v Beogradu so se torej med vojno organizirali, se zavzemali za potrebe izgnanih Slovencev in uspevali
ohranjati stike s svojim političnim vodstvom v Ljubljani. V arhivu Udbe
se je ohranil še en nepodpisan in nedatiran dokument, ki je verjetno nastal
na podlagi Udbinega zaslišanja dr. Alojzija Juvana, v njem pa je omenjeno
tudi delovanje članov mariborske podružnice SKAS-a v Srbiji med okupacijo: »V Srbiji, kamor so bili preseljeni skoraj vsi člani starešinstva, se v
29
30
31

AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 13, 21895.
Prav tam, 21880.
Prav tam, 21897.
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okviru SKAS-a niso skušali več organizirati. Ustanovil pa se je nekak odbor
za Slovence, ki je imel nalogo, da skrbi za podporo preseljenih Slovencev.
Marca 1942 so del odbora zaprli in tri člane celo ustrelili. Veze med Srbijo
in Ljubljano so imeli samo po kurirjih Rdečega križa, toda ne v političnem smislu, ampak samo za pomoč preseljenim. Te veze so obstajale do
kapitulacije Italije. Starešinstvo iz Ljubljane je nekaterim članom pošiljalo
podporo.«32 Tudi v poročilu, datiranem s 23. junijem 1949, pod katerim je
navedeno ime »Zupanič Matija«, se omenjajo finančna sredstva, ki jih je ta
beograjska skupina prejemala iz Ljubljane po kurirjih.33 V prepisu Udbinih
poročil o dr. Juvanu, ob katerih so navedeni datumi z letnico 1948 in pod
katerimi je podpisan agent »Kremen«, pa lahko preberemo: »Dr. Juvan,
dr. Veble ki je v Ljubljani, škof v Krimski ul. (Krunski ulici, op. p.) in nek
župnik so bili stalno skupaj. Delili so neke podpore izseljencem. Imeli so vse
spiske vseh izseljenih in ustreljenih talcev. Imeli so tako rekoč informacijski
biro. Protikomunistične brošure je delil omenjeni škof tako, da ne morem
trditi za dr. Juvana. Bil pa je tam takorekoč pravi center klerikalcev.« V teh
poročilih je na drugem mestu omenjeno, da je dr. Juvan v času okupacije v
Beogradu prejel »neke proti komunistične brošure v obliki molitvic« in da je
bil vedno v družbi duhovnikov.34 Iz dokumentov Udbe še izvemo, da naj
bi bila v župnišču na Krunski 23 prisotna tudi knjiga Črne bukve o delu
komunistične Osvobodilne fronte proti slovenskemu narodu.35 Veljaki slovenskega katoliškega političnega tabora v Beogradu so bili torej razmeroma
dobro obveščeni o takratnem dogajanju v Sloveniji, o tamkajšnji komunistični revoluciji in državljanski vojni, ki sta divjali v razmerah okupacije.
Ta beograjska skupina si je tudi prizadevala lajšati socialno stisko izgnanih
Slovencev s pomočjo finančnih sredstev, ki jih je vsaj do kapitulacije Italije
po kurirjih prejemala iz Ljubljane. Ko so se po koncu vojne Juvanovi vrnili
v Maribor,36 so bili v njihovi hiši na Gregorčičevi ulici 47 nastanjeni partizanski oficirji, zato so morali najprej znova poiskati streho nad glavo pri
Pečnikovih. Dr. Alojzij Juvan je nato prijavil prebivališče na Gregorčičevi
47 šele 22. septembra 1945. Toda Juvanovim je nova oblast v hišo nastanila
sostanovalce.37
32
33
34
35
36

37

Prav tam, 21894.
Prav tam, 21895.
Prav tam, 21910.
Prav tam, 21895.
Romani Juvan, ki je med vojno v Beogradu obiskovala gimnazijo, je ostalo v spominu,
da so večdnevno vožnjo iz Maribora v Lazarevac opravili v vagonih s sedeži, iz Beograda
nazaj v Maribor pa so se peljali v živinskih vagonih.
AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 13, 21880, 21882, 21893–21895, 21897,
21910, 21912; Arhiv Muzeja narodne osvoboditve Maribor, Seznam zaprtih oseb v meljski
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Nekateri pomembnejši sklepi mariborskega občinskega sveta
v času prvega županskega mandata dr. Alojzija Juvana
Konec dvajsetih let dvajsetega stoletja je Maribor zaznamovala huda
stanovanjska stiska: stanovanj je bilo premalo, najemnine pa so bile zelo
visoke. Vzrok temu je bilo priseljevanje podeželskega prebivalstva v mesto.
Župan dr. Alojzij Juvan je zato že na prvi redni seji novega mariborskega
občinskega sveta 10. februarja 1928 predstavil namen mestne občine, da
zgradi delavsko kolonijo v Magdalenskem predmestju, in sicer za delavce,
ki so bili člani OUZD (Okrožni urad za zavarovanje delavcev). Za gradnjo
te delavske kolonije je sicer ministrstvo za socialno politiko mariborski
mestni občini še za časa župana dr. Josipa Leskovarja (13. decembra 1927)
obljubilo brezobrestni kredit v višini dveh milijonov din, če bo pri tem
tudi občina prispevala enako vsoto. 6. aprila 1928 je mestna občina od
Ane Karoline Staudinger, vdove po mariborskem trgovcu in posestniku
Frideriku Staudingerju, odkupila 70.046 m² zemljišča v Magdalenskem
predmestju, od katerega je bila dobra polovica predvidena za gradnjo kolonije, preostanek pa za spodbujanje t. i. zasebne stanovanjske akcije (tj. za
prodajanje parcel interesentom po ugodnih cenah). Po prvotnih načrtih
arhitekta univ. prof. Ivana Vurnika naj bi kolonija obsegala 75 enodružinskih hiš. 1. junija 1928 je mariborski občinski svet sklenil oddati dela
za gradnjo delavske kolonije konzorciju mariborskih podjetnikov za ceno
4,339.818,10 din.38 Zaradi velikega zanimanja za načrtovanih 75 hiš pa je
občinski svet 21. junija 1928 sklenil, da naj se število hiš v koloniji podvoji
in v ta namen najame novo posojilo v višini petih milijonov din. Rok za dokončanje prvih 75 hiš je bil postavljen na 1. november 1928, rok za dokončanje preostalih hiš (t. i. kolonija II) pa na 15. december 1928. Za potrebe
dograditve t. i. kolonije II je mestna občina odkupila še nekaj zemljišča od
kasarni, 17. 4. 1941–4. 5. 1941; PAM, fond 2136, Zbirka dokumentov okupacijske dobe
1941–1945, AŠ 1, Seznam pregnancev iz meljske kasarne leta 1941, IJ2 , Nr. 6, 24. junij
1941; PAM, fond Mestna občina Maribor, Domovinska in gospodinjska kartoteka, Juvan
Alojzij; prav tam, AŠ 139, Občinski (mestni) svet, sestava, odbori, sosveti in podobno,
Občinski svet, poslovniki in pravilniki 1929–1939, Sestava obč. sveta od 6. jan. 1929 do
27. sept. 1935; Gašparič, n. d., str. 171; Marjan Žnidarič, Do pekla in nazaj, Nacistična
okupacija in narodnoosvobodilni boj v Mariboru 1941–1945, Muzej narodne osvoboditve
Maribor, Maribor, 1997, str. 65, 67.
38
Mariborski konzorcij so sestavljali mariborski gradbeni podjetniki Ivan Živic, Ubald
Nassimbeni in Rudolf Kiffman, ob njih pa še mariborski gradbeni podjetji Accetto in
drugovi ter Inž. arh. Jelenc & inž. Šlajmer. Na razpis se je prijavil tudi ljubljanski konzorcij stavbenikov, vendar je bila njegova ponudba dražja in je imela več pomanjkljivosti.
		PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o tajni seji izredne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 1. 6. 1928, str. 9–11; Adresar za
Maribor 1931, str. 33.
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posestnika dr. Ivana Schmidererja. Na koncu je bilo tako zgrajenih skupaj
147 hiš. Način njihove prodaje pa je bil naslednji: ko so hiše oštevilčili, so
jih z žrebom razdelili med strankarske klube glede na razmerje njihove zastopanosti v občinskem svetu, nato pa so strankarski klubi izžrebane hiše
razdelili med »svoje reflektante«. Reševanje stanovanjske stiske delavcev z
gradnjo Mestne oz. Vurnikove delavske kolonije pa je vzbudilo zanimanje
tudi pri nekaterih drugih poklicnih skupinah: tako so recimo uradniki z
magistrata in sodišča izrazili željo, naj mestna občina tudi njim postavi
stanovanjske hiše, kot je to storila za delavce v primeru Mestne delavske
kolonije.39
Poleg že obstoječe stanovanjske stiske pa je po stanovanjskem zakonu
iz leta 1927 s 1. majem 1928 prenehala veljati še stanovanjska zaščita najemnikov, zato je bilo po tem datumu pričakovati večje število deložacij.40
Občina je proti temu nastopila s pospešeno gradnjo zasilnih stanovanj. V
ta namen je od tovarnarja Ivana Brauna najela prostore v bivši dragonski
vojašnici v Jezdarski ulici, kjer je zasilna stanovanja uredila v dveh nekdanjih konjušnicah. Od vojnega erarja pa je najela prostore v bivši Dravski
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o I. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 10. 2. 1928, str. 2–6; prav tam, Zapisnik o II.
redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 15. 3. 1928, str. 22, 23; prav tam,
Zapisnik o IV. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 19. 4. 1928, str.
27–29; prav tam, Zapisnik o nadaljevanju IV. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 27. 4. 1928, str. 11, 12; prav tam, Zapisnik o tajni seji izredne seje mestnega
občinskega sveta mariborskega dne 1. 6. 1928, str. 9–13; prav tam, Zapisnik o VI. redni
seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 21. 6. 1928, str. 3; prav tam, Zapisnik
o VII. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 2. 8. 1928, str. 27–29; prav
tam, Zapisnik o tajni seji VII. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne
2. avgusta 1928, str. 19; prav tam, Zapisnik o VIII. redni seji mestnega občinskega sveta
mariborskega dne 20. 9. 1928, str. 21, 26, 27; prav tam, Zapisnik o IX. redni seji mestnega
občinskega sveta mariborskega dne 15. 11. 1928, str. 22, 23; Okrajno sodišče Maribor,
Zemljiška knjiga (dalje: Zemljiška knjiga), ročna zemljiška knjiga Sv. Magdalena 71–150,
vložna št. 83, str. 102; prav tam, vložna št. 130, str. 434; prav tam, ročna zemljiška knjiga Sv. Magdalena 151–243, vložna št. 178, str. 142; prav tam, ročna zemljiška knjiga Sv.
Magdalena 343–393, vložna št. 382, str. 458; SBL, Četrta knjiga, 1980–1991, str. 647–650.
Glej tudi: Slovenec, 1928, št. 40, 17. februar, str. 5, Občinska delavska kolonija v Mariboru;
Pirkovič-Kocbek, n. d., str. 13–15; Jože Curk, Urbana in gradbena zgodovina Maribora, v:
Maribor skozi stoletja, Razprave 1, Založba Obzorja, Maribor, 1991 (dalje: Curk, n. d.), str.
549; Maja Godina, Iz mariborskih predmestij, O življenju in kulturi mariborski delavcev
v letih od 1919 do 1941, Založba Obzorja, Maribor, 1992 (dalje: Godina, n. d.), str. 44–47;
Jerneja Ferlež, Stanovati v Mariboru, Etnološki oris, Umetniški kabinet Primož Premzl,
Maribor, 2009 (dalje: Ferlež, Stanovati v Mariboru), str. 139–142.
40
Na zaprti seji občinskega sveta 15. marca 1928 je občinski svetnik NRS Janko Tavčar
izjavil, da bo po 1. maju ostalo brez strehe nad glavo najmanj 120 družin.
		PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o tajni seji II.
redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 15. 3. 1928, str. 3.
39
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vojašnici na Vojašniškem trgu in jih preuredila v zasilna stanovanja. 16
zasilnih stanovanj je uredila tudi v baraki pri Kasarni vojvode Mišića, ki
jo je občini v ta namen odstopil vojni erar za dobo treh let. Poleg tega je
občinski svet 20. septembra 1928 sprejel sklep o gradnji štirih barak v Jadranski ulici, od katerih bi vsaka imela po 8 zasilnih stanovanj. 20. junija
1929 je sklenil v Jadranski ulici zgraditi še štiri dodatne barake z zasilnimi
stanovanji. 5. avgusta 1930 pa je sklenil v Kraljeviča Marka ulici zgraditi
barako za skupino deložirancev, ki so si poiskali streho pod oboki Državnega mostu (današnji Stari most). 23. aprila 1931 je sklenil za nadaljnjo gradnjo novih zasilnih stanovanj najeti posojilo v višini enega milijona din.41
V boju proti oderuškim najemninam hišnih posestnikov je občinski
svet 25. maja 1928 sprejel uredbo, po kateri so se najemnine, ki so bile
ovrednotene »nad zlato pariteto«, obdavčile s posebnim davkom. Toda to
uredbo je morala mestna občina umakniti, ker je finančno ministrstvo
presodilo, da ta sklep mariborskega občinskega sveta pomeni omejevanje
svobodnega razpolaganja lastnikov z njihovimi nepremičninami. Da bi
občina še dodatno podprla t. i. zasebno stavbno gibanje, pa je občinski svet
15. marca 1928 sprejel sklep, da se vse novozgrajene stanovanjske zgradbe, za katere je bilo izdano uporabno dovoljene leta 1927 in 1928, za 6 let
oprosti plačevanja občinskih davščin gostaščine, vodarine in kanalščine.42
Mestna občina je leta 1929 načrtovala, da bi vzhodno od Magdalenske
ulice43 postavila novo mestno ubožnico. 21. novembra 1929 pa je občinski
svet načelno sprejel ponudbo Borze dela v Ljubljani, ki je mariborski občini
41

42

43

Prav tam, Zapisnik o I. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 10. 2.
1928, str. 2, 3; prav tam, Zapisnik o tajni seji II. redne seje mestnega občinskega sveta
mariborskega dne 15. 3. 1928, str. 1–4; prav tam, Zapisnik o nadaljevanju IV. redne seje
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 27. 4. 1928, str. 2, 3; prav tam, Zapisnik o
VIII. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 20. 9. 1928, str. 21–25; PAM,
zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1929, Zapisnik o izredni seji mestnega
občinskega sveta mariborskega dne 20. junija 1929, str. 8–15; PAM, fond Mestna občina
Maribor 1528–1941, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta mariborske mestne
občine v letu 1930 (dalje: PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1930),
Zapisnik III. rede seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 28. maja 1930, str.
7, 8; prav tam, Zapisnik o IV. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 5.
avgusta 1930, str. 3, 4; PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1931,
Zapisnik o II. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 23. aprila 1931, str.
15; Adresar za Maribor 1931, str. 23. Glej tudi: Curk, n. d., str. 549; Ferlež, Stanovati v
Mariboru, str. 169–174.
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o II. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 15. 3. 1928, str. 5–7, 17, 18; prav tam, Zapisnik o V. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 25. 5. 1928, str. 14–18;
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1929, Zapisnik o nadaljevanju
X. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 2. januarja 1929, str. 2.
Danes je to Cesta zmage. Radovanovič, n. d., str. 93.
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ponudila brezobrestno posojilo za gradnjo moškega delavskega azila v Mariboru.44 19. novembra 1931 je občinski svet odobril osnutek pogodbe »o
ustanovitvi in uveljavljanju javne kuhinje v Mariboru«, kot je bil pred tem
sprejet tudi v Ljubljani in Celju. Pogodbo o ustanovitvi in upravljanju javne
kuhinje v Mariboru so sklenile mariborska mestna občina, Borza dela in
Delavska zbornica v Ljubljani. Leta 1935 se je Borza dela vselila v lastno
novo zgradbo v Gregorčičevi ulici, v kateri so uredili tudi delavski azil.45
Na svoji prvi redni seji 10. februarja 1928 je novi občinski svet na predlog župana sprejel tudi sklep o gradnji nove carinarnice v Einspielerjevi
ulici ter nove carinske in nove kolodvorske pošte na Aleksandrovi cesti. 17.
septembra 1931 je dr. Alojzij Juvan občinskemu svetu poročal, da so pogajanja s prizadetimi državnimi ustanovami glede gradnje nove carinarnice
in carinske pošte končno zaključena ter da se bodo poleg tega v Tomšičevem drevoredu46 gradile še stanovanjske vile za carinike. Občinski svet je
nato »soglasno in z odobravanjem« sprejel županov predlog, da se za gradnjo omenjenih objektov najame posojilo v višini dvanajstih milijonov din.
Na zaprtem delu seje 17. septembra 1931 pa je občinski svet sprejel županov
predlog, da morajo biti vsi načrti za gradnjo carinarnice in stanovanjskih
vil za carinike »brezpogojno« gotovi do 15. decembra 1931, medtem ko so
carinsko pošto začeli graditi že jeseni 1931.47
Ta naj bi imel v podpritličju javno delavsko kuhinjo po zgledu tiste, ki je obratovala v
ljubljanski palači Delavske zbornice; v pritličju bi bila na eni strani prostorna čakalnica,
ki bi pozimi služila tudi kot ogrevalnica za brezposelne, poleg nje pa bi se napravila še
kopalnica in razkuževalnica; na drugi strani pritličja bi se napravil urad podružnice
Borze dela; v prvem nadstropju pa bi se napravile sobe za delavska prenočišča. Lastnica
in upraviteljica hiše bi bila mariborska občina.
		PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1929, Zapisnik o VI. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 21. novembra 1929, str. 15, 16.
45
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1929, Zapisnik o nadaljevanju
II. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 21. marca 1929, str. 24; prav
tam, Zapisnik o VI. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 21. novembra
1929, str. 15, 16; PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1931, Zapisnik
o tajni seji V. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 19. novembra 1931,
str. 8–10; Antoša Leskovec, Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941, v: Maribor skozi
stoletja, Razprave 1, Založba Obzorja, Maribor, 1991 (dalje: Leskovec, Zgodovina uprave
v Mariboru 1752–1941), str. 291, 296; Ferlež, Stanovati v Mariboru, str. 174.
46
Danes je to Tomšičeva ulica.
47
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o I. redni seji
mestnega sveta mariborskega dne 10. 2. 1928, str. 7–9; prav tam, Zapisnik o nadaljevanju
tajne seje VI. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 22. VI. 1928, str.
12, 13; PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1931, Zapisnik o izredni
seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 17. septembra 1931, str. 2–4; prav tam,
Zapisnik o tajni izredni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 17. septembra
1931, str. 2, 3; Pirkovič-Kocbek, n. d., str. 19.
44
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Mestna občina je zaradi naraščanja števila prebivalcev in šolanja otrok
iz okoliških občin v mariborskih meščanskih šolah nujno potrebovala novo dekliško osnovno in deško meščansko šolo v Magdalenskem predmestju. Ustanovljen je bil »pripravljalni odbor za gradnjo meščanske šole na
desnem bregu«, ki mu je predsedoval župan dr. Juvan. Toda mestna občina
sama tega finančnega zalogaja ni zmogla, z okoliškimi občinami (v njih je
večinoma prebivalo delavstvo) pa se ni uspela dogovoriti za sofinanciranje.
Na pomoč je pristopil upravni odbor mariborske Mestne hranilnice (njegov član je bil tudi župan dr. Juvan), ki je 15. septembra 1931 na predlog
svojega predsednika msgr. dr. Antona Jerovška sklenil, da bo za gradnjo
nove šole v Magdalenskem predmestju mestni občini daroval štiri milijone
din. 17. septembra 1931 je občinski svet ta sklep upravnega odbora Mestne
hranilnice vzel na znanje in ga odobril. Dr. Juvan je postal predsednik
gradbenega odbora, ki se je lotil priprav na gradnjo. V tem času pa je prevladala tudi odločitev, da se bo zgradilo veliko šolsko poslopje, kjer bosta
prišli pod streho tako dekliška osnovna kot deška meščanska šola. Slovenec
je 3. novembra 1931 poročal, da bodo stroški za gradnjo novega šolskega
poslopja predvidoma znašali šest milijonov din. Toda projekt gradnje novega šolskega poslopja v Magdalenskem predmestju je zastal. Ponovno je
oživel šele leta 1934. Vendar takrat obljubljeni dar Mestne hranilnice – ta
je medtem s poglabljanjem gospodarske krize zašla v likvidnostne težave
– ni bil več na razpolago. Ob slovesni otvoritvi novega šolskega poslopja 1.
decembra 1936 je nato Slovenec zapisal: »Če bi bili ostali na krmilu Mestne
hranilnice isti možje – ki jih je režim iz strankarskih ozirov razrešil – bi
bila gotovo Mestna hranilnica kljub nastopivši denarni krizi obdržala svojo
besedo. Tudi razrešitev župana dr. Juvana in njegovega občinskega sveta je
zavrla započeto delo. Saj je takratna občinska uprava napravila že vse predpriprave za zgradbo šole ter je zagotovila tudi stavbišče z zemljiščem med
Magdalensko, Betnavsko in Poljsko ulico,48 ki ga je zamenjala z železniško
upravo. Tako je preteklo zopet nekaj let, preden je prišlo do realizacije velikega načrta.«49
48
49

Danes je tu, na naslovu Žolgarjeva ulica 2 in 4, šolsko poslopje, v katerem sta dve osnovni
šoli.
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o III. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dné 28. III. 1928, str. 21; PAM, zapisniki sej
mariborskega občinskega sveta v letu 1931, Zapisnik o izredni seji mestnega občinskega
sveta mariborskega dne 17. septembra 1931, str. 4, 5; PAM, fond Mestna občina Maribor
1528–1941, AŠ 166, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta mariborske mestne občine
v letu 1937 (dalje: PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937), Zapisnik
I. seje mestnega občinskega sveta mariborske občine v letu 1937, ki se je vršila dne 15.
januarja 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 3, 4; Slovenec, 1930, št. 99, 1. maj,

Maksimiljan Fras, Po sledeh mariborskega župana dr. Alojzija Juvana

31

Zaradi naraščajočega prometa skozi mesto je bil mariborski Državni
most prometno vedno bolj obremenjen. 13. avgusta 1931 je zato občinski
svet sprejel sklep, da se bo v prihodnosti v Meljskem predmestju zgradil
čez Dravo nov most, in sicer v podaljšku Kejžarjeve ulice. V ta namen je
pri gradbenih podjetjih že naročil načrte in proračune za novi most ter za
prizadete parcele v Meljskem predmestju izrekel gradbeno prepoved do
izvršitve načrtov. 17. decembra 1937 je mestni svet sprejel sklep o regulaciji
Kejžarjeve ulice ob ustju načrtovanega novega državnega mostu čez Dravo
in obenem ukinil gradbeno prepoved na okoliških parcelah. Leta 1937 je
bil z namenom gradnje mostu ustanovljen tudi poseben odbor, ki mu je načeloval župan dr. Juvan. 3. oktobra 1938 je bilo na mariborskem magistratu
posvetovanje o gradnji novega dravskega mostu v Mariboru, ki ga je sklical
ban dr. Natlačen. Tega posvetovanja pod Natlačenovim predsedstvom so
se udeležili župan dr. Juvan, podžupan Franjo Žebot, pobreški župan Karel
Stržina, košaški župan Franc Kirer, okrajni načelnik dr. Šiška, načelnik
tehničnega oddelka banske uprave inž. Škoberne, banska svetnika dr. Josip Leskovar in Ivan Šerbinek, referent za mostove pri tehničnem oddelku
banske uprave inž. Viher, za okrajni cestni zastop inž. Anton Stergaršek,
mariborski mestni svetnik dr. Ferdo Müller in ravnatelj Mestnega gradbenega urada inž. Josip Baran (po poročanju Slovenskega naroda je bil na
posvetovanju prisoten tudi inž. Ivan Vanek, in sicer kot predstavnik tehničnega oddelka okrajnega načelstva). Udeleženci so prišli do sklepa, da je
gradnja novega mostu možna, če bodo pri njenem financiranju sodelovale
vse zainteresirane strani. Za gradnjo mostu so se že začela zbirati finančna
sredstva, vendar je izvedbo tega projekta prehitela aprilska vojna. Nemci
so na tej lokaciji med drugo svetovno vojno čez Dravo razpeli zasilni most,
ki ga je leta 1949 nadomestil stari Meljski most, v osemdesetih letih pa
je bil na tem mestu zgrajen novi dvoetažni most. Sicer pa je iz zapisnika
marčevske seje mestnega sveta leta 1939 razvidno, da je mestna občina
tudi na lokaciji današnjega Koroškega mostu že pred drugo svetovno vojno
načrtovala gradnjo novega mostu.50

50

str. 5, Maribor, Meščanska šola na desnem bregu; prav tam, 1931, št. 250, 3. november,
str. 4, Nova šola v magdalenskem predmestju; prav tam, 1936, št. 277, 1. december, str.
3, Maribor je dobil moderno šolo; prav tam, 1937, št. 295, 28. december, str. 3, Sanacija
Mestne hranilnice v Mariboru. Glej tudi: prav tam, 1929, št. 173, 2. avgust, str. 4, Maribor,
Meščanska šola na desnem bregu in okolica.
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1931, Zapisnik IV. redne seje
mestnega občinskega sveta dne 13. avgusta 1931, str. 9–11; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik X. seje mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila dne 17. decembra 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str.
318, 319; PAM, fond Mestna občina Maribor 1528–1941, AŠ 167, Zapisniki sej mestnega
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Ker staro mestno dravsko kopališče Käfer ni več ustrezalo takratnim
rekreacijskim potrebam, higienskim zahtevam in turističnim ambicijam
mesta, 51 je mariborski občinski svet pod županom dr. Leskovarjem 10.
februarja 1927 sprejel načelni sklep o gradnji novega letnega kopališča.
Mestna občina se je najprej nagibala k nakupu posestva dr. Ivana Schmidererja v Koroškem predmestju, nato pa je pod županom dr. Juvanom prevladala odločitev, da se za novo letno kopališče kupi Felberjev otok;52 le-ta
je bil sicer bolj oddaljen od mesta kot Schmidererjevo posestvo, vendar je
odločilo dejstvo, da bi gradnja kopališča na otoku skupaj z njegovim nakupom bila za mestno občino cenejša, kot pa gradnja dravskega kopališča
na Schmidererjevem posestvu in nakup le-tega. Poleg tega pa je bil podan
še argument, da bo mestna občina pozneje potrebovala otok tudi pri gradnji predvidene hidroelektrarne v bližini. Tako je mestna občina 6. aprila
1928 za 350.000 din kupila Felberjev otok od Frančiške Popič, vdove po
posestniku Francu Popiču. Mestna občina je najprej nameravala zgraditi
»provizorično« kopališče na jugozahodnem bregu otoka, ki bi bilo v uporabi do dograditve »definitivnega« kopališča. 21. junija 1928 pa je občinski
občinskega sveta mariborske mestne občine v letu 1939 (dalje: PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1939), Zapisnik II. seje mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila dne 24. marca 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 50, 51;
Geodetska uprava Maribor, Zemljiški kataster, Stare mape (dalje: Zemljiški kataster),
Katastrska občina Koroška vrata; Slovenski narod, 1938, št. 221, 3. oktober, str. 3, Iz
Maribora, Anketa glede novega mostu; prav tam, 1939, št. 12, 16. januar, str. 2, Pobreška
občinska politika; Slovenec, 1938, št. 228, 4. oktober, str. 6, Konferenca za nov dravski most
v Mariboru; Slovenski gospodar, 1938, št. 40, 5. oktober, str. 9, Maribor dobi s časom drugi
most; Ivo Firbas, Primož Fleisinger, Uroš Lemajić, Mariborski mostovi, včeraj, danes,
jutri, gradbeništvo, arhitektura, Srečanje Mladi za napredek Maribora, Srednja gradbena
šola, Maribor, 2003, str. 5. Glej tudi: Slovenski narod, 1938, št. 179, 11. avgust, str. 1, Nujne
potrebe Maribora.
51
Rečno kopališče Käfer je bilo v ulici Ob bregu, pri današnjem kopališču Pristan. Ime je
dobilo po zakoncih Käfer, ki sta imela kopališče od leta 1906 v najemu od mestne občine.
28. maja 1930 je mariborski občinski svet sprejel sklep o odpovedi najemne pogodbe in
zaprtju kopališča. Med obema svetovnima vojnama je sicer v Mariboru obstajalo še eno
letno rečno kopališče, in sicer kopališče Kristian na takratnem naslovu Loška ulica 14,
tj. pri križišču s Sodno ulico (danes je to Ulica talcev).
		PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1930, Zapisnik III. redne seje
mestnega občinskega sveta mariborskega de 28. maja 1930, str. 5; Leskovec, Zgodovina
uprave v Mariboru 1752–1941, str. 296.
52
Leta 1748 je Henrik Adam grof Brandis prodal otok Andreju Felberju in njegovi ženi Ani
Mariji – od tod tudi njegovo ime. Leta 1906 sta nato kot zadnja zasebna lastnika otok
kupila Franc in Frančiška Popič. Po smrti Franca Popiča leta 1926 je lastninska pravica
nad celotnim otokom prešla na njegovo vdovo Frančiško.
		Zemljiška knjiga, ročna zemljiška knjiga Kamnica 53–116, vložna številka 61, str. 66;
Stanka in Božidar Damjan, Mariborski otok, samozaložba, Kamnica, 1995 (Damjan, n.
d.), str. 38.
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svet sklenil, da občina tega provizoričnega kopališča ne bo gradila. Zato so
sprejeli program pogojev za razpis arhitekturnega natečaja za stalno letno
kopališče, ki ga je nato na svoji seji 2. avgusta 1928 še dopolnil. Ker pa od
prispelih arhitekturnih načrtov noben ni bil brez spremembe ustrezen za
izvedbo, je občinski svet 7. februarja 1929 sklenil naročiti Mestnemu gradbenemu uradu, da iz nagrajenih načrtov izdela končni projekt.

Slika 3: Letno kopališče Mariborski otok kmalu po odprtju v tridesetih
letih 20. stoletja. (Iz zasebne zbirke Jakoba Ciglarja ml.)

Mestni gradbeni urad je potem izdelal načrt, ki je ustrezal vsem pogojem
razpisa in 15. maja 1929 je občinski svet sprejel sklep o oddaji gradbenih
del mariborskemu podjetju Inž. arh. Jelenc & inž. Šlajmer kot najugodnejšemu ponudniku. 22. avgusta 1929 je mariborski občinski svet sklenil, da
se Felberjev otok izloči iz občine Kamnica in priključi k mestni občini, to
se je potem še istega leta tudi zgodilo. 27. februarja 1930 pa je občinski svet
sprejel sklep, da se gradbena dela na Felberjevem otoku končajo do kopalne sezone. 23. aprila 1930 se je v zapisnikih sej mariborskega občinskega
sveta prvič pojavilo ime Mariborski otok. 15. junija 1930 je župan dr. Juvan
slovesno odprl kopališče na Mariborskem otoku.53
53

PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o II. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 15. 3. 1928, str. 21, 22; prav tam, Zapisnik
o tajni seji III. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 28. 3. 1928, str.
1–3; prav tam, Zapisnik o nadaljevanju IV. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 27. 4. 1928, str. 10; prav tam, Zapisnik o izredni seji mestnega občinskega
sveta mariborskega dne 1. 6. 1928, str. 6–10; prav tam, Zapisnik o VI. redni seji mestnega
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V čas Juvanovega prvega županskega mandata sega tudi prva pobuda za
gradnjo mariborskega letališča za mednarodni promet, ki naj bi ga zgradili
kar na prostoru takratnega tezenskega vojaškega vadišča. To pobudo je mestni občini v svoji spomenici predstavil mladi mariborski Aeroklub Naša
krila, ki ga je vodil dr. Josip Tominšek. Mestni občinski svet je 2. avgusta
1928 načelno podprl idejo o gradnji mariborskega letališča. 20. septembra
1928 je občinski svet nadaljeval razpravo o predlogu Aerokluba. Občinski
svet je bil pri tem obveščen, da je pristojno ministrstvo podalo izjavo, da
je pripravljeno podpreti gradnjo letališča za mednarodni promet, če bodo
oblastni odbor, okrajni zastop in mestna občina za njegovo gradnjo skupaj prispevali en milijon din. Občinski svet je po razpravi sklenil, da bo
mestna občina v več obrokih prispevala 350.000 din, ko bo država začela
z gradnjo. Toda vojaške oblasti so tako dolgo odlašale z odobritvijo zamenjave tezenskega vojaškega vadišča z drugim zemljiščem, da so zapadli že
odobreni krediti, in tako na koncu iz te pobude ni bilo nič. Kaže, da je bilo
za gradnjo mariborskega letališča za mednarodni promet takrat enostavno
še prezgodaj, čeprav je tudi Program za regulacijski načrt mesta Maribora
iz leta 1935 predvidel priključitev Maribora na več mednarodnih letalskih
prog »v doglednem času« in kot primerna za gradnjo letališča opredelil
»razsežna polja« Dravskega polja jugovzhodno od Maribora.54
V čas dr. Juvanovega prvega županskega mandata enako sodijo zgodnji načrti za gradnjo pohorske vzpenjače. V njej so Mariborčani videli

54

občinskega sveta mariborskega dne 21. 6. 1928, str. 24–26; prav tam, Zapisnik o VII. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 2. avgusta 1928, str. 30, 31; PAM,
zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1929, Zapisnik o nadaljevanju I. redne
seje dne 7. februarja 1929, str. 17, 18; prav tam, Zapisnik o nadaljevanju III. redne seje
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 15. maja 1929, str. 28–33; prav tam, Zapisnik o IV. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 22. avgusta 1929, str.
11; PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1930, Zapisnik tajne seje I.
redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 27. 2. 1930, str. 9, 10; prav tam,
Zapisnik izredne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 23. aprila 1930, str.
6; Zemljiška knjiga, ročna zemljiška knjiga Kamnica 53–116, vložna številka 61, str. 66;
Slovenec, 1930, št. 138, 18. junij, str. 3, Z otvoritve mariborskega kopališča; Franjo Baš,
Mariborski otok, v: Kronika slovenskih mest, 1934, str. 231–233; Ludvik Novak, Kopališče
na Mariborskem otoku, v: Kronika slovenskih mest, 1935, str. 64, 65; Damjan, n. d., str.
41, 42.
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o VII. redni
seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 2. avgusta 1928, str. 16, 17; prav tam,
Zapisnik o VIII. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 20. IX. 1928,
str. 32–34; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1935, Zapisnik o VIII.
javni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 21. novembra 1935
v mestni posvetovalnici ob 18. uri, Program za regulacijski načrt mesta Maribora, str. 11;
Adresar za Maribor 1931, str. 14; Stanislav Kodrin, Ludvik Cotar, Maribor in Mariborčani
v zgodovini letenja, samozaložba, Maribor, 2005, str. 13, 14.
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možnost za razvoj turizma, na katerega so stavili še toliko več potem, ko je
mesto prenehalo biti upravni sedež oblasti. Pri tem je zanimivo, da je bilo
v razpravi o vzpenjači govora o žični železnici in ne o žičnici z gondolami,
kot jo poznamo danes. 8. julija 1929 je tako pripravljalni odbor za zgraditev
žične železnice pod predsedstvom Antona Birgmayerja mlajšega po daljši
razpravi sprejel sklep o gradnji žične železnice, ki bi bila dolga približno
poldrugi kilometer, z vznožno postajo na posestvu Otmarja Reiserja v Pekrah in bi vodila »na Planoto pri Sv. Bolfenku«. »Vagončki bi se vrstili na
vrvi v gotovih razdaljah in bi se lahko vsako uro spravilo na vrh Pohorja
okoli 150 oseb in nazaj toliko. V enem vagončku bi bilo prostora za dva sedeža in štiri stojišča. Projekt bi stal približno 4–5 milijonov din.« Ta žična
železnica bi bila sploh prva svoje vrste v Jugoslaviji. Župan dr. Juvan je bil
najprej član tega pripravljalnega odbora, nato pa je postal njegov predsednik. Dr. Juvan je bil tudi predsednik zadruge Pohorska vzpenjača, ki je
bila ustanovljena 28. novembra 1929 in ki si je resno prizadevala za gradnjo
vzpenjače ter je v ta namen tudi že zbirala finančna sredstva. Leta 1931 je
bila vrednost celotnega projekta ocenjena na 5,250.000 din. Izvedbo tega
projekta je na koncu onemogočila svetovna gospodarska kriza. Zamisel o
gradnji pohorske vzpenjače pa je ostala in je nato pred vojno živela naprej.55
V tem času je bilo pereče tudi vprašanje zapiranja starega mestnega pokopališča v Strossmayerjevi ulici, ki je bilo v cerkveni lasti. To pokopališče
so nameravali zapreti že leta 1914, vendar je takratni mestni svet sklenil,
da bo ostalo odprto še štirideset let, razen če se sam ne bo medtem odločil,
da pokopališče opusti že prej. Ker pa je bilo staro mestno pokopališče – na
njem medtem že več let niso več opravljali pokopov – slabo vzdrževano, ga
je cerkveno predstojništvo 1. aprila 1928 zaprlo, za odstranitev nagrobnih
spomenikov pa postavilo rok od 1. maja do 1. novembra 1928. Interesenti
za nadaljnjo odprtost pokopališča so se na to odločitev pritožili, zato se je
cerkveno predstojništvo odločilo, da bo pristalo na to, kar bo v tej zadevi
sklenil mestni svet. Le-ta je na seji 6. decembra 1928 sklenil, da se bo staro
mestno pokopališče v Strossmayerjevi zaprlo s 1. januarjem 1940, sredstva
55

PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1930, Zapisnik o IV. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 5. avgusta 1930, str. 15; PAM, zapisniki sej
mariborskega občinskega sveta v letu 1931, Zapisnik IV. redne seje mestnega občinskega
sveta dne 13. avgusta 1931, str. 19–21; prav tam, Zapisnik o nadaljevanju IV. redne seje
mestnega občinskega sveta 20. VIII. 1931, str. 8–10. Slovenec, 1929, št. 153, 10. julij, str.
3, 4, Kaj je novega, Žična železnica na Pohorje; prav tam, št. 274, 30. november, str. 5,
Maribor, Zadruga »Pohorska vzpenjača« – ustanovljena; prav tam, 1931, št. 165, 25. julij,
str. 4, Pohorska železnica – realna zadeva; Slovenski gospodar, 1929, št. 41, 9. oktober, str.
4, Za vzpenjačo na Pohorje. Glej tudi: Slovenec, 1929, št. 209a, 14. september, str. 3, Kaj
je novega, Vzpenjača na Pohorje.
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za njegovo popravilo in vzdrževanje pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna. Drugi problem v zvezi z mariborskimi pokopališči je za
mestno občino predstavljala ustanovitev cerkvenega pokopališča župnije Sv. Marije (t. i. frančiškansko pokopališče) ob zahodnem robu novega
mestnega pokopališča na Pobrežju. Župnija Sv. Marije v Mariboru je pridobila lastninsko pravico nad tem zemljiščem s kupno pogodbo z dne 17.
septembra 1927. 27. aprila 1928 je mariborski občinski svet sklenil, da naj
se proti koncesiji, ki jo je pobreška občina izdala župniji Sv. Marije za novo
pokopališče, vloži pritožba, vendar je oblastni odbor to pritožbo zavrnil.

Slika 4: Frančiškansko pokopališče na Pobrežju na začetku
tridesetih let 20. stoletja. (Iz zasebne zbirke Jakoba Ciglarja ml.)

Vzporedno s tem si je mestna občina prizadevala zagotoviti možnost
prihodnje širitve novega mestnega pokopališča na Pobrežju s pridobivanjem predkupnih pravic za sosednje parcele ter poskušala pri kraljevi
banski upravi doseči, da bi se to pokopališče izločilo iz katastrske občine
Pobrežje in priključilo k njej. 22. septembra 1929 je škof dr. Andrej Karlin
slovesno blagoslovil novo cerkveno pokopališče na Pobrežju. Na tem mestu
dodajmo, da je mestna občina leta 1931 sklenila zgraditi skupno grobnico
za vseh 954 vojakov, padlih med prvo svetovno vojno, ki so bili do takrat
pokopani na različnih koncih novega mestnega pokopališča na Pobrežju;
ta grobnica je bila zgrajena leta 1937.56
56

PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o IV. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 19. aprila 1928, str, 4–6; prav tam, Zapisnik
o nadaljevanju IV. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 27. IV. 1928,
str. 16, 17; prav tam, Zapisnik o IX. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega
dne 15. 11. 1928, str. 26–33; PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1929,
Zapisnik I. redne seje dne 31. januarja 1929, str. 2, 27, 28; prav tam, Zapisnik o nadaljevanju III. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 15. maja 1929, str. 4; prav
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Zaradi posledic napredujoče svetovne gospodarske krize je bila 13. oktobra 1931 na sestanku zastopnikov dobrodelnih društev in mestnih ustanov, ki mu je predsedoval župan dr. Juvan, ustanovljena Pomožna akcija
za siromašne sloje mesta Maribora. V okviru te t. i. Pomožne akcije se je
mestna občina obrnila na meščane Maribora s prošnjo za prostovoljne prispevke za ublažitev socialne stiske revnih slojev v mestu. Sredstva za Pomožno akcijo so se zbirala tudi z dobrodelnimi prireditvami. Poleg denarja
so zbirali tudi stare obleke in obutev. Večje tovarne in delavci so se takrat
prostovoljno zavezali, da bodo za brezposelne prispevali mestni Pomožni
akciji določen znesek, kar je spodbudilo kraljevo bansko upravo, da je ustanovila Bednostni sklad Dravske banovine, ki je začel delovati julija 1933.
Ker so ljudje predvidevali, da je gospodarska kriza le prehodnega značaja,
da torej ne bo dolgo trajala, so sprva predvideli, da naj bi Pomožna akcija
delovala samo preko zime 1931/32, najdlje pa do 1. maja 1932. Ker pa se je
gospodarska kriza nadaljevala in se še poglabljala, so temu prilagodili tudi
delovanje Pomožne akcije: čas njenega obstoja se je podaljšal, prvotni pravilnik je bil razširjen in dopolnjen,57 posebna pozornost pa se je polagala
tam, Zapisnik o IV. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 22. avgusta
1929, str. 10, 11; prav tam, Zapisnik o tajni seji VIII. redne seje mestnega občinskega sveta
mariborskega dne 30. XII. 1929, str. 9; PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta
v letu 1930, Zapisnik I. redne seje mest. občinskega sveta mariborskega dne 27. II. 1930,
str. 9; PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1931, Zapisnik o javni seji
I. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 26. II. 1931, str. 6; prav tam,
Zapisnik IV. redne seje mestnega občinskega sveta dne 13. avgusta 1931, str. 11; PAM,
zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik o tajni VII. seji mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 29. 12. 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 247; Zemljiška knjiga, ročna zemljiška knjiga Pobrežje 504–553, vložna
št. 508, str. 51; Slovenec, 1929, št. 217, 24. september, str. 4, Maribor, Blagoslovitev novega
cerkvenega pokopališča; prav tam, št. 222, 28. september, str. 7, Maribor, Usoda starega
mestnega pokopališča odločena; Slavica Tovšak, Arhivsko gradivo kot vir za raziskavo
zgodovine mariborskih pokopališč, v: Edvard Glaser in drugi, Mariborska pokopališča,
V mozaiku časa in evropske kulture, Založba Pivec, Maribor, 2009 (dalje: Tovšak, n. d.),
str. 133, 134, 138.
57
Po pravilniku Pomožne akcije, ki ga je mariborski občinski svet sprejel 10. novembra
1932, je bil njen namen »podpirati siromašno, na pomanjkanju trpeče prebivalstvo mesta
Maribora«. Njen predsednik je bil vsakokratni mariborski župan. Njen »delokrog« pa je
bil po tem pravilniku »v glavnem sledeči:
a/ zbiranje prostovoljnih prispevkov v gotovini in blagu,
b/ ugotovitev števila revnih družin in posameznikov ter načina najnujnejše odpomoči,
c/ stalno nadzorstvo nad podpiranci,
d/ nakazovanje podpor predvsem v blagu, živežu in kurivu, v nujnih primerih tudi plačilo najemnine,
e/ apel na stanodajalce radi najemnine,
f/ oklic na vse prebivalstvo, da podpira P.a.«.
		PAM, fond Mestna občina Maribor 1528–1941, AŠ 170, Občinske seje 1932, Zapisnik o
V. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 10. novembra 1932, str. 5–8.
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na zaposlovanje za delo sposobnih brezposelnih oseb v okviru javnih del,
ki jih je financirala Pomožna akcija, medtem ko se je druge podpiralo
predvsem z naturalijami. Člani širšega odbora Pomožne akcije so si osebno
prizadevali za pridobivanje sredstev zanjo. Župan je v časopisih pozival k
darovanju. Na vse darovalce, ki so za Pomožno akcijo že prispevali večja
sredstva (najprej vsaj 50 din, pozneje pa vsaj 100 din, v denarju ali v blagu),
se je župan osebno pisno obračal s prošnjo za nadaljnje darove. Z industrialci pa je župan za Pomožno akcijo vodil osebne pogovore. Darovalci, ki so
prispevali vsaj 100 din oz. darovali blago v enaki vrednosti, so bili deležni
javne zahvale z objavo v časopisih, pa tudi osebne pisne zahvale župana.
Pomožna akcija je pozneje prejemala znatna sredstva tudi iz banovinskega bednostnega sklada, vendar vseeno precej manj kot je mesto Maribor
istočasno z davki vplačevalo vanj. Poleg tega je tudi mariborska mestna
občina občasno darovala sredstva za Pomožno akcijo iz proračunskih prihrankov. Darovale pa so tudi posamezne ustanove kot so bile elektrarna
Fala, Mestna hranilnica, Rotary klub ipd. Pomožna akcija je bila posebej
dejavna v hladni polovici leta. Pozimi 1931/32 je Pomožna akcija podpirala
596 družin. Število podpiranih družin je z leti naraščalo, dokler ni pozimi
1934/35 doseglo višek, ko je Pomožna akcija podpirala 1266 družin. Nato
je število podpiranih družin začelo upadati in pozimi 1936/37 je Pomožna akcija podpirala 725 družin. To upadanje števila podpiranih družin
si lahko razlagamo tudi kot pokazatelj, da je takrat gospodarska kriza že
presegla dno.58
Omenimo še nekaj drugih odločitev, ki jih je sprejel občinski svet v času
Juvanovega prvega županskega mandata. 15. marca 1928 je občinski svet
sklenil športnemu klubu Železničar za 10 let dodeliti v uporabo prostor
pri bivši kadetnici, 13. avgusta 1931 pa je dovolil gradnjo novih športnih
površin za ta klub ob Tržaški cesti. 17. septembra 1935 je bila slavnostna
58

Slovenec, 1931, št. 234, 15. oktober, str. 3, Maribor sledi klicu sv. Očeta; PAM, zapisniki sej
mariborskega mestnega sveta v letu 1935, Zapisnik seje širšega odbora Pomožne akcije za
siromašne sloje mesta Maribora, ki se je vršila dne 4. decembra 1935 ob 17. uri v mestni
posvetovalnici; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o
tajni seji XIII. redne seje mestnega sveta mariborske občine, ki se je vršila dne 6. novembra 1936 ob 18. uri, str. 380, 381; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu
1937, Zapisnik seje širšega odbora Pomožne akcije za siromašne sloje mesta Maribora, ki
se je vršila dne 9. XII. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici; Službeni list, 1933, 63. kos,
5. avgust, str. 781; Slovenski narod, 1935, št. 228, 8. oktober, str. 2, Mariborski prebivalci;
prav tam, 1936, št. 240, 20. oktober, str. 3, Iz Maribora, Pomoč mariborskim brezposelnim!; Enciklopedija Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 3. zvezek, str. 304, 305;
France Kresal, Gospodarska kriza 1929–1933, v: Gospodarske krize in Slovenci, Inštitut za
novejšo zgodovino in Zveza ekonomistov Slovenije, Ljubljana, 1999, str. 84–94; Leskovec,
Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941, str. 299.
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otvoritev in blagoslovitev novega športnega stadiona ŠK Železničar ob Tržaški cesti. 20. septembra 1928 je občinski svet oddal dela za gradnjo javnih stranišč na Glavnem trgu in na Aleksandrovi cesti pri frančiškanski
cerkvi. Leta 1928 je mestna občina v Kacijanerjevi ulici59 zgradila tudi
večstanovanjsko hišo za šoferje mestnega podjetja Mestni avtobusni promet (MAP). 29. maja 1929 je občinski svet sklenil v mestnem parku postaviti otroško igrišče. 6. oktobra 1929 pa je župan dr. Juvan slovesno odprl
mestni mladinski dom, in sicer v bivši Langerjevi vili v Ljudskem vrtu, ki
je bila v ta namen prezidana in povečana. Po pisanju Slovenca leta 1937 je
bila mariborska občina s tem sploh prva občina v državi, ki je postavila
svoj lasten mladinski dom: »V tem domu, brez katerega si danes skoraj ne
bi mogli predstavljati uspešne zaščite dece in mladine, sta dva oddelka: tako
zvana dečja postaja (internat), kjer imajo predvsem sirote brez staršev in
zapuščeni otroci popolno oskrbo, in dnevno zavetišče, v katerem uživajo siromašni šoloobvezni otroci, ki nimajo doma nadzorstva, dnevno oskrbo, pouk
in razvedrilo pod nadzorstvom kvalificiranih učnih moči.« Da bi zmanjšal
občinsko proračunsko luknjo, pa je občinski svet 3. oktobra 1930 sprejel
sklep o uvedbi davka na blagovni promet. Predvideni finančni učinek tega
novega davka je bil ocenjen na tri milijone din; pobiral se je le pri uvozu
blaga, blago široke potrošnje pa je bilo uvrščeno v najnižjo tarifo.60 Poleg
tega je v času Juvanovega prvega županskega mandata Mestno električno
podjetje nadaljevalo z elektrifikacijo mesta in okoliških občin (predvsem
Lajtersberga, Krčevine, Kamnice, Radvanja in Pobrežja).61
Danes je to Ulica heroja Šaranoviča.
		Radovanovič, n. d., str. 257.
60
Ob proračunski razpravi leta 1928 je proračunska postavka Občinski dolgovi znašala
45,439.148 din, župan dr. Juvan pa je ob tej priložnosti celotno občinsko premoženje
ocenil na »nad 120,000.000« din. Ob proračunski razpravi leta 1936 pa so mestni dolgovi
znašali »cca 62,000.000« din. Pri tem je treba upoštevati, da se je mestna občina v vmesnem obdobju spopadala s posledicami velike gospodarske krize.
		PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o nadaljevanju
III. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 30. III. 1928, str. 11; PAM,
zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o IV. seji mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 10. marca 1936 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 103.
61
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o II. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 15. III. 1928, str. 18; prav tam, Zapisnik
tajne seje V. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 25. 5. 1928, str. 9,
10; prav tam, Zapisnik o tajni seji izredne seje mestnega občinskega sveta mariborskega
1. 6. 1928, str. 7–9; prav tam, Zapisnik o VI. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 21. 6. 1928, str. 32; prav tam, Zapisnik o tajni seji VIII. redne seje mestnega
občinskega sveta mariborskega dne 20. IX. 1928, str. 15, 16; prav tam, Zapisnik o IX.
redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 15. XI. 1928, str. 16, 20; PAM,
zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1929, Zapisnik I. redne seje dne 31.
59
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Seveda so v času Juvanovega prvega županskega mandata v Mariboru
naredili tudi marsikaj drugega, pri čemer mestna občina ni imela pobude.
Omenimo le nekaj bolj markantnih novih zgradb: v letih 1930 in 1931 je
bila npr. na vogalu Sodne in Marijine ulice62 zgrajena nova palača mariborske izpostave ljubljanskega Okrožnega urada za zavarovanje delavcev;
na vogalu Strossmayerjeve in Gregorčičeve ulice je bila leta 1931 zgrajena
štirinadstropna stanovanjska hiša mariborske oblasti oz. Dravske banovine; na vogalu Gosposke in Slovenske ulice63 – na mestu, kjer je do takrat
stala Tegetthoffova rojstna hiša – pa je bila v letih 1931 in 1932 zgrajena
palača Hranilnice Dravske banovine. Poleg tega omenimo vsaj še avtomatsko telefonsko centralo na glavni pošti, ki je bila slavnostno odprta 8.
septembra 1929.64
Nekateri pomembnejši sklepi mariborskega mestnega sveta
v času drugega županskega mandata dr. Alojzija Juvana
Zaradi hitre rasti porabe vode v gospodinjstvih in industriji zmogljivost
obstoječih mestnih vodnjakov že dolgo ni več zadoščala za vse potrebe,
zato se je mestna občina odločila, da jo bo povečala. 28. februarja 1936 je
tako mestni svet sprejel sklep o nakupu 34.731 m² zemljišča od lavantinske
škofije pri dvorcu Betnava za novi vodnjak mestnega vodovoda. Pozneje
je mestna občina na mestni vodovod kot rezervo priključila še vodnjak pri
mestnem kopališču v Mariboru.65 13. septembra 1940 pa se je mestni svet
odločil, da bo Mariboru zagotovil še dodatno rezervo s priključitvijo vo-

62
63
64

65

januarja 1929, str. 35–40; prav tam, Zapisnik o nadaljevanju III. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 29. maj 1929, str. 17, 18; prav tam, Zapisnik o tajni seji
IV. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne 23. avgusta 1929, str. 20, 21;
PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1930, Zapisnik o javni V. redni
seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 11. 9. 1930, str. 4; prav tam, Zapisnik
VI. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega z dne 3. okt. 1930, str. 5–13; prav
tam, Zapisnik o tajni seji VIII. redne seje mestnega občinskega sveta mariborskega dne
11. decembra 1930, str. 10; PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1931,
Zapisnik IV. redne seje mestnega občinskega sveta dne 13. avgusta 1931, str. 8; Slovenec,
1928, št. 178, 7. avgust, str. 4, Maribor, Likof; prav tam, 1929, št. 230, 9. oktober, str. 3,
Mladinski dom v Mariboru; prav tam, 1937, št. 251, 31. oktober, str. 3, Mladinsko skrbstvo
v Mariboru; Adresar za Maribor 1931, str. 10; Baš, Mariborska kronika, str. 327, 328.
Danes je to vogal Ulice talcev in Sodne ulice.
Danes je to vogal Tyrševe in Slovenske ulice.
Slovenski narod, 1929, št. 37, 11. september, str. 9, 10, Dopisi, Maribor; Leskovec, Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941, str. 290; Curk, n. d., str. 550; Pirkovič-Kocbek, n. d.,
str. 18.
Danes je na tej lokaciji centrala Nove Kreditne banke Maribor oz. Trg Leona Štuklja.
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dnjaka v Pivovarni Union – njegova lastnica je bila Mariborska hranilnica
in posojilnica v Narodnem domu – na mestno vodovodno omrežje. Februarja 1941 je mestna občina sklenila za mestni vodovod nabaviti rezervno
pogonsko centralo, v načrtu pa je imela še ureditev dodatnih vodnjakov pri
Betnavi in povečanje prostornine rezervoarja na Kalvariji, toda te načrte
je prehitela aprilska vojna.66
Ker je v okoliških občinah na obrobju mesta gradnja večinoma potekala brez pravega širšega načrta ter bi bila poznejša regulacija ulic in cest
draga, je mestna občina leta 1930 nameravala za izdelavo regulacijskega (tj. urbanističnega) načrta mesta in bližnje okolice pridobiti arhitekta
Jožeta Plečnika, ki je leta 1928 že izdelal regulacijski načrt za Ljubljano.
Vendar do izvedbe tega projekta ni prišlo. Novo spodbudo v tej smeri je
dal Gradbeni zakon iz leta 1931, ki je zahteval izdelavo regulacijskih načrtov za vsa mesta. Med leti 1935 in 1938 je kot mariborski mestni arhitekt
na regulacijskem načrtu delal Jaroslav Černigoj. Prva faza regulacijskega
načrta je bila izdelava Programa za regulacijski načrt mesta Maribora: 16.
aprila 1935 je bil mestni svet obveščen, da ga je Mestni gradbeni urad že
sestavil, 21. novembra 1935 pa ga je nato mestni svet tudi odobril. 8. aprila 1937 je mestni svet odobril načrt o namestitvi javnih zgradb v novem
regulacijskem načrtu. 13. septembra 1938 pa je odobril pravilnik o fondu
za izvajanje regulacije v mariborski mestni občini. Iz tega fonda naj bi se
krili vsi stroški izvajanja regulacijskega načrta in njegova ustanovitev naj bi
pomenila začetek sistematičnega urejanja mariborskih cest. 20. decembra
1938 je mestni svet v načelu sprejel program za postopno ureditev cest v
Mariboru v prihodnjih letih. Černigojevo delo na regulacijskem načrtu
je po letu 1938 nadaljeval Marjan Mušič, ki je v tem času postal mariborski mestni arhitekt. Izvajanje regulacije Maribora bi sicer močno olajšala
priključitev neposredne okolice k mestu. Toda medtem ko so avgusta in
septembra 1935 drugim trem takratnim slovenskim mestnim občinam –
Ljubljani, Celju in Ptuju – priključili njihovo mestno okolico, so se pri
Mariboru pojavile težave in je zato območje mariborske mestne občine
ostalo nespremenjeno. Ideja o t. i. Velikem Mariboru sicer skozi leta ni
66

PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o III. javni seji
mestnega sveta mariborske občine, ki se je vršila dne 28. II. 1936 ob 18. uri v mestni
posvetovalnici, str. 72, 73; AS, AS 68, Kraljevska Banska uprava Dravske banovine, II.
oddelek, fascikel 7-1, 1940 (dalje: PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu
1940), spis 29751, Zapisnik VII. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je
vršila dne 13. 9. 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 153, 154; PAM, zapisniki
sej mariborskega mestnega sveta v letu 1941, spis 9118, Zapisnik I. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 27. februarja 1941 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 8, 9, 40–42; Adresar za Maribor 1931, str. 15.
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zamrla, a okoliške občine nad njo niso bile nikoli navdušene; nasprotovale
so tudi zamislim regulacijskega načrta Maribora in okolice, ker da ta »favorizira mesto na škodo okolice«. Nadaljnji urbani razvoj Maribora je tako
zaznamovalo dejstvo, da so posamezne okoliške občine dejansko gradbeno
politiko pač vodile v skladu s svojimi koristmi.67
Tudi v času drugega Juvanovega županskega mandata je mestna občina
nadaljevala s prizadevanji za blažitev stanovanjske stiske. 21. novembra
1935 je mestni svet odobril znižanje najemnin v zasilnih stanovanjih v
Jadranski, Metelkovi in Delavski ulici za 10 % od 1. decembra naprej. 30.
decembra 1935 pa je mestni svet na Juvanov predlog sklenil, da se najemnine stanovalcem v barakah in vagonih znižajo za 50 %, in sicer »s 1.
novembrom 1935«. 27. februarja 1940 je mestni svet sprejel sklep, po katerem so bili stanovanjski prostori v novih zgradbah – tj. zgradbah, za katere
bo uporabno dovoljenje izdano v času od 1. 4. 1940 do 31. 3. 1941 oz. se
bodo v tem času šele priključile na mestno kanalizacijo oz. vodovod in ob
dnevu priključitve ne bodo starejše od štirih let – oproščeni kanalščine in
vodarine za dobo šestih let. 8. aprila 1937 pa je mestni svet sprejel sklep,
Službeni list, 1931, 47. kos, 13. avgust, str. 985, 986; PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1930, Zapisnik o javni seji II. redne seje mestnega občinskega sveta
mariborskega dne 27. marca 1930, str. 4, 5; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega
sveta v letu 1935, Zapisnik II. javne seje mestnega sveta 16. aprila 1935, str. 134, 135; prav
tam, Zapisnik o VIII. javni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
dne 21. novembra 1935 v mestni posvetovalnici ob 18. uri, str. 311–313; prav tam, Program za regulacijski načrt mesta Maribora, str. 1–18; PAM, zapisniki sej mariborskega
mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik IV. javne seje mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila dne 8. IV. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 110, 111; PAM,
zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1938, Zapisnik V. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 13. septembra 1938 ob 18. uri, str. 181–185;
prav tam, Zapisnik VII. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne
20. decembra 1938 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 254–257; Slovenec, 1937, št. 60,
13. marec, str. 3, Regulacijski načrt Maribora in okolice; Pirkovič-Kocbek, n. d., str. 21,
22; Curk, n. d., str. 554; Peter Krečič, Jože Plečnik, Državna založba Slovenije, Ljubljana,
1992, str. 197, 198; Jože Žontar, Občine v Sloveniji v letih 1918 do 1941, v: Vilfanov zbornik,
Pravo – zgodovina – narod = Recht – Geschichte – Nation, Založba ZRC (ZRC SAZU),
Ljubljana, 1999, str. 615; Fras, n. d., str. 174.
		V času obeh Juvanovih županskih mandatov je bilo izvedenih kvečjemu nekaj manjših
popravkov občinske meje s sosednjimi občinami. Tako je npr. 20. septembra 1928 in 20.
decembra 1938 mestna občina nekoliko popravila svojo mejo s sosednjo občino Krčevina,
15. januarja 1937 pa svojo mejo nasproti občini Kamnica.
		 PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o VIII. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 20. IX. 1928, str. 19, 20; PAM, zapisniki
sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik I. seje mestnega sveta mariborske
mestne občine, ki se je vršila dne 15. januarja 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str.
18, 19; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1938, Zapisnik VII. seje
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 20. decembra 1938 ob 18.
uri v mestni posvetovalnici, str. 246–248.
67
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da mestna občina blok med Metelkovo, Magdalensko, Pregljevo in Gozdno ulico68 na obrobju Magdalenskega predmestja nameni za stanovanjsko
gradnjo, in sicer je sklenil, da se blok umesti tako, da bodo ob Metelkovi,
Magdalenski in Gozdni ulici stavbišča, ki bodo namenjena t. i. zasebni stanovanjski akciji, zemljišče ob Pregljevi pa bo namenjeno gradnji zasilnih
stanovanj, v katera se bodo lahko preselile družine iz barak in vagonov v
Danjkovi ulici blizu Kasarne vojvode Mišića. (Za potrebe arondacije mestnih parcel v tem bloku se je mestna občina pogodila s posestniki Francem Kodelo, Ignacem Kocbekom in Friderikom Ledinekom.) 13. maja 1938
je mestni svet sklenil, da bo mestna občina ob Pregljevi ulici zgradila pet
enonadstropnih večstanovanjskih hiš s skupaj 100 zasilnimi stanovanji.
15. julija 1938 pa se je mestni svet odločil, da bo mestna občina zgradila
le štiri poslopja z 80 zasilnimi stanovanji. Za zidarska dela je bilo izbrano
podjetje Ubald Nassimbeni, celotni stroški gradnje pa so bili ocenjeni na
1,804.493,28 din. Te štiri enonadstropne hiše z zasilnimi stanovanji v Pregljevi ulici so bile leta 1938 tudi zgrajene in tja je mestna občina novembra
1938 preselila stanovalce iz barak in vagonov v Danjkovi ulici. Ker pa je
leta 1937 mestni občini že primanjkovalo mestnih parcel, ki bi jih lahko v
prihodnje namenila za t. i. zasebno stanovanjsko akcijo, je 8. aprila 1937
mestni svet sprejel sklep, da bo mestna občina od mariborskega trgovca in posestnika Josipa Rosenberga odkupila zemljišče v Magdalenskem
predmestju, veliko 110.532 m²; zemljišče je segalo od Betnavske ceste na
zahodu do Tržaške na vzhodu ter približno od Metelkove ulice na jugu pa
do Focheve in Primorske ulice na severu. Mestna občina je zemljišče kupila
4. maja 1937, pri čemer je kupnina zanj skupaj s stroški znašala 2,516.000
din. Kupljeno zemljišče je občina še arondirala. Kadar je mestna občina
kupila takšno zemljišče, namenjeno za t. i. zasebno stanovanjsko akcijo, si
pri poznejši prodaji posameznih parcel ni prizadevala za kakšen poseben
finančni dobiček, saj je parcele prodajala interesentom po ugodnih cenah.
Mestna občina je imela namreč pri tem drugačno korist: z ugodnimi prodajnimi cenami je zadrževala rast cen drugih stavbnih parcel v mestu in
si obenem na takšnem zemljišču zagotovila sklenjeno pozidavo ulic brez
vmesnih praznih parcel. S sklenjeno pozidavo pa so se za občino zmanjšali
stroški za ureditev cest, elektrifikacijo, napeljavo vodovoda, plinovoda in
kanalizacije ter za poznejše vzdrževanje te infrastrukture. Sklenjena pozidava je sploh okrepila urbani značaj prostora.69
Danes je to Pajkova ulica.
		Radovanovič, n. d., str. 176.
69
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1935, Zapisnik o VIII. javni seji
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 21. novembra 1935 v me68
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Pomožna akcija za siromašne sloje mesta Maribora je delovala tudi še v
drugi polovici tridesetih let. (Pozimi 1936/37 je npr. župan dr. Juvan za Pomožno akcijo osebno prispeval 1.000 din; prav tako tudi pozimi 1940/41.70)
Ko je bila leta 1938 uvedena »socialna davščina«, je sicer mestna občina
opustila to obliko nabirke, vendar jo je jeseni 1940 zaradi težkih gospodarskih in socialnih razmer, ki so bile posledica eskalacije druge svetovne
vojne v Evropi, spet obudila. Socialno stisko v mestni občini pa je pomagal
blažiti tudi mariborski mestni ubožni svet, ki mu je, tako kot Pomožni
akciji, predsedoval župan dr. Juvan. Mestni ubožni svet se je ukvarjal z
dodelitvami ubožnih podpor, vzgojnih prispevkov in rejnin, sprejemi v
mestno oskrbnišnico in mestni mladinski dom ipd. Nadziral pa je tudi
razmere, v katerih so živeli otroci, ki jih je mestna občina dajala v rejo
podeželskim družinam, da bi s tem razbremenila mestni mladinski dom.
Mestni ubožni svet je imel posvetovalni značaj – njegove sklepe je moral
potrditi mestni svet. Mestno ljudsko kuhinjo, ki se je nahajala v prostorih
mestne oskrbnišnice na Strossmayerjevi ulici 26, je leta 1937 v zimskem
času dnevno obiskalo povprečno 350 ljudi. V zadnjih letih pred okupacijo

70

stni posvetovalnici ob 18. uri, str. 321–322; prav tam, Zapisnik o IX. javni seji mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 30. decembra 1935 ob 18. uri v mestni
posvetovalnici, str. 384; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937,
Zapisnik IV. javne seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 8.
IV. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 104–106, 115–118; prav tam, Zapisnik
VI. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 26. maja 1937 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 173, 174; prav tam, Zapisnik VII. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 26. avgusta 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 219–222; prav tam, Zapisnik X. seje mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila dne 17. decembra 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 311,
312, 363, 364; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1938, Zapisnik
III. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 13. maja 1938 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 122–124; prav tam, Zapisnik IV. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 15. julija 1938 v mestni posvetovalnici, str.
146–149; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1940, spis 674, Zapisnik
II. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 27. februarja 1940 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 29; Zemljiški kataster, Katastrska občina Sv. Magdalena; Zemljiška knjiga, ročna zemljiška knjiga Sv. Magdalena 151–243, vložna št. 179, str.
148; Slovenec, 1938, št. 235, 12. oktober, str. 5, Mariborske barakarje in vagonarje 1. nov.
preselijo; prav tam, št. 273, 26. november, str. 3, Mariborska revščina se seli; Pčel’nikov, n.
d., str. 160; Adresar za Maribor 1931, str. 24, 42; Godina, n. d., str. 40; Ferlež, Stanovati v
Mariboru, str. 174–179.
Juvan je sicer večkrat daroval različno visoke denarne vsote tudi v razne druge namene.
Glej npr.: Slovenski gospodar, 1923, št. 36, 23. avgust, str. 5, Izkaz darov za Dijaško večerjo
v Mariboru; prav tam, 1924, št. 22, 29. maj, str. 6, Darovi za Dijaško večerjo od meseca
aprila naprej; prav tam, 1930, št. 7, 12. februar, str. 4, Blagodušno darilo; Slovenec, 1930,
št. 32, 8. februar, str. 5, Maribor, Blagodušno darilo; prav tam, št. 124, 31. maj, str. 4, Za
Jegličev sklad; Slovenski narod, 1940, št. 166, 23. julij, str. 3, Mariborske in okoliške novice,
Uspehi protituberkuloznega tedna.
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Slika 5: Slomškovi dnevi 29. junija 1936 pri Marijinem znamenju na Glavnem
trgu. Levo dr. Alojzij Juvan, spredaj minister dr. Anton Korošec in desno od njega
minister Đura Janković. (Iz zasebne zbirke Jakoba Ciglarja ml.)

je bilo tudi beračenje v Mariboru resen problem; mestna občina si je prizadevala odpraviti beračenje z ulic in socialno stisko reševati sistemsko.
7. junija 1940 pa je mestni svet sprejel ukrepe proti beračenju otrok, ki se
je enako razširilo po mestu. Med temi otroki je bilo precej takšnih, ki so
obiskovali Državno pomožno šolo, zato je 13. septembra 1940 mestni svet
sprejel načelni sklep o ustanovitvi dnevnega zavetišča za siromašne otroke
pomožne šole.71
71

PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1935, Zapisnik seje širšega odbora
Pomožne akcije za siromašne sloje mesta Maribora, ki se je vršila dne 4. decembra 1935
ob 17. uri v mestni posvetovalnici; prav tam, Zapisnik seje mestnega ubožnega sveta
mariborskega, ki se je vršila dne 4. decembra 1935 ob 18. uri v mestni posvetovalnici;
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik seje širšega odbora
Pomožne akcije za siromašne sloje mesta Maribora, ki se je vršila dne 9. XII. 1937 ob
18. uri v mestni posvetovalnici; prav tam, Zapisnik X. seje mestnega sveta mariborske
mestne občine, ki se je vršila dne 17. decembra 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici,
str. 311–313; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1938, Zapisnik VI.
seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 26. oktobra 1938 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 214–216; prav tam, Zapisnik seje mestnega ubožnega
sveta mariborskega, ki se je vršila 26. 10. [sic!] 1938 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str.
237–243; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1940, spis 674, Zapisnik
V. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 7. VI. 1940 ob 18. uri
v mestni posvetovalnici, str. 102, 103; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v
letu 1940, spis 29751, Zapisnik VII. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se
je vršila dne 13. 9. 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 134, 135; PAM, zapisniki
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Medtem ko je bila nova carinska pošta dograjena že leta 1934, je mestna
občina Maribor začela z gradnjo nove carinarnice v Einspielerjevi ulici
šele v drugi polovici tridesetih let, saj prej ni uspela odkupiti zemljišča, na
katerem jo je hotela postaviti. Lastnik zemljišča, Državni zaklad Kraljevine
Jugoslavije (erar vojske in mornarice), je namreč – kot je rekel župan dr. Juvan na zaprti seji mestnega sveta 23. aprila 1936 – zavlačeval z njegovo prodajo, ker je menil, »da bo morala mestna občina pristati na vsak dogovor, da
končno zgradimo carinarnico«. Mestna občina je uspela to zemljišče kupiti
šele 16. decembra 1936,72 in sicer v okviru paketa nakupa in prodaje (oz.
zamenjave) več zemljišč hkrati: 16. decembra 1936 je namreč od Državnega zaklada Kraljevine Jugoslavije odkupila tudi bivšo Dravsko vojašnico,
istočasno pa je Državnemu zakladu Kraljevine Jugoslavije po razmeroma
nizki ceni prodala Kasarno vojvode Mišića na Tržaški cesti, Kasarno vojvode Putnika v Stritarjevi ulici,73 Kasarno Viteškega kralja Aleksandra
I. Ujedinitelja na Meljski cesti in municijsko skladišče v Bohovi. Mestna
občina z omenjenimi tremi kasarnami pravzaprav že prej ni mogla prosto razpolagati in od njih ni imela pravega dobička, po drugi strani pa je
njihova prodaja pogojevala nakup zemljišča za novo carinarnico in s tem
njeno gradnjo. Brez gradnje nove carinarnice pa mestna občina že več let
ni mogla koristiti sredstev, ki so ji bila na razpolago v kaldrminskem fondu
– finančno ministrstvo je namreč zahtevalo, da mora mestna občina, da bi
jih lahko koristila, najprej graditi novo carinarnico. Ta gradnja je pomenila
za mestno občino velik finančni zalogaj. V t. i. mestnem kaldrminskem
fondu v Državni hipotekarni banki v Beogradu se je sicer za mariborsko
občino letno nabralo ok. 800.000 din sredstev, ki jih je lahko potrošila za ta
namen. Ker je mestna občina zaradi omenjenih težav z odkupom zemljišča
zamujala z začetkom gradnje in teh sredstev že več let ni mogla črpati, se
sej mariborskega mestnega sveta v letu 1941, spis 9118, Zapisnik I. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 27. februarja 1941 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 16, 24; Slovenski narod, 1939, št. 42, 21. februar, str. 2, Beračenje je treba
odpraviti; prav tam, 1940, št. 240, 19. oktober, str. 4, Pomožna akcija poživljena; prav tam,
št. 299, 31. december, str. 4, Mariborske in okoliške novice, Namesto venca; Adresar za
Maribor 1931, str. 12.
72
Mestna občina Maribor je za gradnjo nove carinarnice od vojnega erarja kupila 23.180
m² zemljišča po ceni 1,709.000 din. Ta znesek ji je za potrebe nakupa zemljišča nakazalo
finančno ministrstvo iz kaldrminskega fonda.
		PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o XII. javni seji
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 13. 10. 1936 ob ½ 17. uri v
mestni posvetovalnici, str. 343, 344; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v
letu 1937, Zapisnik III. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne
1. marca 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 70–73.
73
Danes je to Ulica Pariške komune. Radovanovič, n. d., str. 268.
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jih je nabralo že za več milijonov din. Toda tudi tako zbrana sredstva so
pokrivala le manjši del načrtovanih stroškov gradnje. Zato se je župan dr.
Juvan v začetku maja 1937 v Državni hipotekarni banki v Beogradu dogovoril za najem posojila, ki se je potem odplačevalo z dohodki, ki so se za
potrebe mariborske občine stekli v kaldrminski fond v prihodnjih letih.
Mestni svet je nato 15. oktobra 1937 odobril gradbeni in finančni program
za gradnjo nove carinarnice in stanovanjskih hiš za carinike. Predvideni
stroški za gradnjo nove carinarnice in ureditev njene okolice so znašali
10,330.000 din, njena gradnja pa naj bi se začela spomladi 1938, končala
pa leta 1940. Začetek gradnje stanovanjskih hiš za carinike pa je bil po tem
programu predviden šele za poletje 1940. Mestna občina bi bila namreč
finančno lažje kos celotnemu projektu nove carinarnice in stanovanjskih
hiš za carinike, če bi se njegova izvedba časovno raztegnila, pa tudi pri gradnji udeležena podjetja bi imela v tem primeru zagotovljeno delo za daljše
časovno obdobje. 12. oktobra 1939 je mestni svet za dokončanje gradnje
nove carinarnice in ureditve njene okolice odobril še najem dodatnega
posojila v višini 4,800.000 din.74
14. decembra 1934 je mestni svet pod županom dr. Lipoldom sklenil
v počastitev spomina na tragično preminulega kralja Aleksandra I. Karađorđevića v Magdalenskem predmestju zgraditi II. deško meščansko
74

PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o VI. tajni seji
mestnega sveta mestne občine mariborske, ki se je vršila dne 23. aprila 1936 v mestni posvetovalnici, str. 203–206; prav tam, Zapisnik o XII. javni seji mestnega sveta mariborske
mestne občine, ki se je vršila dne 13. 10. 1936 ob ½ 17. uri v mestni posvetovalnici, str.
343, 344; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik III. seje
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 1. marca 1937 ob 18. uri v
mestni posvetovalnici, str. 70–73; prav tam, Zapisnik o IX. javni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 15. 10. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici,
str. 271–273; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik VI.
seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila de 12. oktobra 1939 ob 18.
uri v mestni posvetovalnici, str. 180; prav tam, Dodatek k zapisniku VI. seje mestnega
sveta z dne 12. oktobra 1939; Zemljiška knjiga, ročna zemljiška knjiga Sv. Magdalena 343–
393, vložna št. 392, str. 578, 579; prav tam, ročna zemljiška knjiga Sv. Magdalena 841–924,
vložna št. 898, str. 344, 345; prav tam, ročna zemljiška knjiga Maribor – mesto 321–370,
vložna št. 337, str. 194; prav tam, vložna št. 338, str. 206; prav tam, ročna zemljiška knjiga
Grajska vrata 1–100, vložna št. 63, str. 386; prav tam, ročna zemljiška knjiga Grajska vrata
101–170, vložna št. 170, str. 390; prav tam, ročna zemljiška knjiga Bohova 1–75, vložna
št. 75, str. 402, 403; Adresar za Maribor 1931, str. 8. Glej tudi: PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik o IX. javni seji mestnega sveta mariborske
mestne občine, ki se je vršila dne 15. 10. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 275;
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1938, Zapisnik I. seje mestnega
sveta, ki se je vršila dne 8. februarja 1938 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 32; PAM,
zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik II. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 24. marca 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 47. Glej tudi: Leskovec, Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941, str. 288.

48

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/4

• razprave – studies

šolo, II. dekliško osnovno šolo in mladinski dom. 21. junija 1935 je v ta
namen sklenil najeti pri Pokojninskem zavodu v Ljubljani posojilo v višini sedem milijonov din. Na arhitekturnem natečaju za novi šoli je bil
izbran projekt arhitekta Jaroslava Černigoja. 10. septembra 1935 je nato
mestni svet odobril načrte za novi šoli in sklenil gradbena dela zanju oddati konzorciju mariborskih podjetnikov za znesek 3,957.138,96 din.75 15.
septembra 1935 so za novo šolsko poslopje, v katerem naj bi se nahajali obe
šoli, slovesno položili temeljni kamen, 1. decembra 1936 – tj. na državni
praznik zedinjenja – pa so ga slovesno odprli. Slovenec je takrat zapisal,
da je nova šolska zgradba »ena največjih, najmodernejših in najlepših v
naši državi«.76 Danes sta v tem markantnem šolskem poslopju na naslovu
Žolgarjeva ulica 2 in 4 dve osnovni šoli. Novi mladinski dom oz. dnevno
zavetišče v Magdalenskem predmestju, ki je bilo zaradi preobremenjenosti
mestnega mladinskega doma v Ljudskem vrtu enako potrebno, pa je župan
dr. Juvan slovesno odprl 31. oktobra 1937. To novo mladinsko dnevno zavetišče je bilo odprto v bivši Rodoškovi vili v Magdalenski ulici, ki je bila
v ta namen preurejena in povečana. Slovenec je leta 1937 ob tej priložnosti
zapisal: »Skrb Maribora za revno in zapuščeno deco pa se ne omejuje samo
na oba mladinska zavoda. Za javnost manj vidno veliko delo vrši občina tudi s podpiranjem otrok v raznih drugih oblikah. Mestno generalno varuštvo
je imelo v pretekli poslovni dobi 309 malih varovančkov, 40 otrok vzdržuje
mestna občina pri dobrih rednikih na deželi in jih stalno nadzira. Za 131
otrok plačuje mestna občina njihovim siromašnim svojcem vzgojne podpore. V letošnjih počitniških kolonijah je občina vzdrževala na Pohorju in na
morju 160 otrok. Za izprijene, telesno in duševno defektne otroke plačuje
mestna občina oskrbo v raznih zavodih. Poleg tega vzdržuje s svojo podporo
dom za varstvo deklet. Veliko nudi tudi ostalim mladinskim ustanovam in
društvom, ki poslujejo v Mariboru. Izdatki iz proračuna mestne občine /…/
pričajo dovolj o veliki brigi za mladinsko in socialno skrbstvo. Saj znašajo ti
izdatki 18 % celotnega mestnega proračuna, kar je pač veliko ter v tem oziru
Maribor prednjači vsem ostalim mestom v državi in se lahko mirno primerja
z naprednimi velikimi inozemskimi mesti, v katerih je socialno skrbstvo, kot
n. pr. v Pragi, na višku.« K temu je treba dodati, da je v Mariboru naraščala
Konzorcij so sestavljali gradbeno podjetje Inž. arh. Jelenc & inž. Šlajmer ter gradbena
podjetnika Ubald Nassimbeni in Rudolf Kiffmann. PAM, zapisniki sej mariborskega
mestnega sveta v letu 1935, Zapisnik o IV. javni seji mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila dne 10. septembra 1935 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str.
219–221.
76
Umetnostna zgodovinarka dr. Jelka Pirkovič sicer sodi drugače: »Stavba je utilitarnega
značaja, precej suhoparna in nezanimiva.«
		Pirkovič-Kocbek, n. d., str. 20.
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potreba po še dodatnih dnevnih zavetiščih, in sicer skupaj z naraščanjem
socialne stiske ob eskalaciji druge svetovne vojne v Evropi.77
27. septembra 1937 je kraljevo namestništvo na predlog ministra za
prosveto izdalo odlok, »da se v Mariboru odpre nepopolna mešana realna
gimnazija«. Kraljeva banska uprava je nato z odlokom z dne 21. oktobra
1937 za vršilca dolžnosti direktorja novoustanovljene gimnazije imenovala
prof. Ivana Prijatelja, ki je bil tudi član mariborskega mestnega sveta. 29.
novembra 1937 pa se je na njej začel pouk.78 Z ustanovitvijo nove realne
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1935, Zapisnik o IV. javni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 10. septembra 1935 ob 18. uri
v mestni posvetovalnici, str. 219–221; Slovenec, 1936, št. 277, 1. december, str. 3, Maribor
je dobil moderno šolo; prav tam, 1937, št. 251, 31. oktober, str. 3, Mladinsko skrbstvo v
Mariboru; Mariborski večernik Jutra, 1936, št. 276, 2. december, str. 1, Otvoritev najmodernejše šole v državi – šole Kralja Aleksandra Ujedinitelja; Ponedeljski Slovenec, 1937,
št. 44, 2. november, str. 2, Mariborski drobiž. Glej tudi: PAM, zapisniki sej mariborskega
mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o VII. seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 28. maja 1936 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 244, 246, 247;
prav tam, Zapisnik o VIII. seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
dne 18. VI. 1936, str. 271–274.
78
Nova gimnazija je bila ustanovljena kot država nepopolna mešana realna gimnazija v
Mariboru. Z dopisom kraljeve banske uprave z dne 26. januarja 1938 je bil v. d. direktorja prof. Ivan Prijatelj postavljen za njenega direktorja. Prof. Prijatelju je bil sicer osebno
bližje naziv ravnatelj kot pa direktor, saj je s tem nazivom naveden v vseh zapisnikih sej/
konferenc profesorskega zbora od začetka leta 1938 dalje. 5. aprila 1939 se je prof. Prijatelj
– prvi ravnatelj nove gimnazije – poslovil in tega dne je posle prevzel dr. Franc Sušnik
(1898–1980), profesor z mariborske klasične gimnazije. Prof. Prijatelj je bil namreč z dopisom ministrstva za prosveto z dne 8. marca 1939 in dopisom kraljeve banske uprave z
dne 3. aprila 1939 postavljen za direktorja državne učiteljske šole v Ljubljani. Dr. Sušnik
pa je bil postavljen na novega direktorja gimnazije z dopisom ministrstva za prosveto
z dne 19. aprila 1939. Tako dr. Sušnik kot tudi Fran Kadunec, ki je maja 1940 nasledil
Sušnika na položaju direktorja gimnazije, sta v zapisnikih sej/konferenc profesorskega
zbora – za razliko od prof. Prijatelja – navedena z nazivom direktor. 30. aprila 1939 je
kraljevo namestništvo na predlog ministra za prosveto izdalo odlok, »da se nepopolna
mešana realna gimnazija v Mariboru s šolskim letom 1939./40. pretvori v popolno mešano
realno gimnazijo«. V zapisniku konference učiteljskega zbora ob začetku šolskega leta
1939/40 11. septembra 1939 je tako gimnazija že imenovana kot državna popolna mešana
realna gimnazija v Mariboru, v zapisniku izredne konference profesorskega zbora 30.
septembra 1939 pa kot državna mešana realna gimnazija v Mariboru, medtem ko se v
zapisniku 3. redne konference profesorskega zbora 11. decembra 1939 prvič pojavi ime
II. državna realna gimnazija. Fran Kadunec je bil nameščen za direktorja II. državne
realne gimnazije z dopisom ministrstva za prosveto z dne 22. aprila 1940. Dr. Sušnik je
bil namreč z dopisom ministrstva za prosveto z dne 8. maja 1940 prestavljen na mesto
direktorja učiteljske šole v Mariboru. Zadnja seja profesorskega zbora II. državne realne
gimnazije v Mariboru se je vršila 30. marca 1941, in sicer je bila to slavnostna seja ob
prevzemu kraljeve oblasti s strani kralja Petra II.; na njej je direktor Kadunec prebral
»kraljevi proglas« z dne 27. marca 1941. PAM, fond II. gimnazija Maribor, AŠ 48, Sejni
zapisniki 1937–1941; Službeni list, 1939, 41. kos, 24. maj, str. 437; prav tam, 54. kos, 8.
julij, str. 528; SBL, Tretja knjiga, 1960–1971, str. 555–556; prav tam, Osebno kazalo, 1991,
str. 194.
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gimnazije se je v mestu pojavila tudi potreba po novem šolskem poslopju
za njo. 21. oktobra 1937 je tako ban dr. Natlačen izdal odlok za gradnjo
novega šolskega poslopja za novo državno realno gimnazijo v Mariboru.
Poslopje naj bi zgradila kraljeva banska uprava, zemljišče zanjo pa je bila po zakonu dolžna priskrbeti mestna občina. Kot najprimernejše se je
izkazalo 9.680 m² veliko nezazidano zemljišče med Stritarjevo, Žitno in
Danjkovo ulico, ki ga je lastnica Terezija Reiser nudila v odkup po pavšalni
ceni 480.000 din.79 17. decembra 1937 je mestni svet sklenil, da bo mestna
občina odkupila to parcelo ter da bo v ta namen najela posojilo v višini
500.000 din. Mestna občina je parcelo kupila 13. januarja 1938. Leta 1939
pa se je v Žolgarjevi ulici80 začela gradnja po načrtih arhitekta Emila Novinška, a je bil do vojne zgrajen le skelet novega gimnazijskega poslopja.81
17. oktobra 1935 je mestni svet sklenil kar najhitreje najti način prihodnje rabe mariborskega mestnega gradu, ki ga je mestna občina kupila 9.
decembra 1933. Mestni gradbeni urad je izdelal šest predlogov rabe grajskih prostorov. Mestni svet je te predloge obravnaval 28. februarja 1936 in
sprejel načelni sklep, po katerem bi se grad uporabil za Študijsko knjižnico,
muzej, banovinski arhiv in mestni svet, pritličje na Trgu svobode in Grajskem trgu pa za poslovne prostore. Idejo, da bi v gradu uredili prostore
za mestni svet, so kmalu opustili, čeprav je bil to sprva eden od glavnih
motivov za njegov nakup, saj je bil takratni magistrat že dolgo premajhen
V času Juvanovega prvega županskega mandata je mestna občina nameravala razširiti
Magdalenski park proti jugu do Danjkove ulice. Vendar je takrat Terezija Reiser, ki je bila
lastnica parcele, predvidene za širitev parka, postavila previsoko prodajno ceno, zato je
mestna občina odstopila od tega načrta.
		PAM, zapisniki sej mariborskega občinskega sveta v letu 1928, Zapisnik o IX. redni seji
mestnega občinskega sveta mariborskega dne 15. XI. 1928, str. 10; prav tam, Zapisnik o
IV. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 22. avgusta 1929, str. 10; prav
tam, Zapisnik o V. redni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 10. oktobra
1929, str. 12.
80
Danes je to Trg Miloša Zidanška 1.
81
Službeni list, 1937, 87. kos, 30. oktober, str. 809; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik X. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je
vršila dne 17. decembra 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 363; PAM, zapisniki
sej mariborskega mestnega sveta v letu 1940, spis 674, Zapisnik IV. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 30. aprila 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 61, 62; Zemljiška knjiga, ročna zemljiška knjiga Sv. Magdalena 841–924,
vložna št. 919, str. 470; Pirkovič-Kocbek, n. d., str. 16; Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek – II. gimnazija Maribor, 40 let, Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek,
Maribor, 1990, str. 9; Curk, n. d., str. 551; II. gimnazija Maribor, 1950–2000, Zbornik ob
50-letnici, II. gimnazija Maribor, Maribor, 2000, str. 10, 11. Glej tudi: PAM, zapisniki sej
mariborskega mestnega sveta v letu 1938, Zapisnik I. seje mestnega sveta, ki se je vršila
dne 8. februarja 1938 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 29; Slovenec, 1937, št. 274,
28. november, str. 6, Maribor, Nova realna gimnazija; prav tam, št. 275, 30. november, str.
7, Maribor, Kje naj bi stala nova srednja šola.
79

Maksimiljan Fras, Po sledeh mariborskega župana dr. Alojzija Juvana

51

za hitro rastoče mesto. 7. decembra 1936 je mestni svet sprejel sklep o
oddaji poslovnega lokala v pritličju mariborskega gradu v najem za daljšo
dobo Tujskoprometni zvezi v Mariboru in Putniku za mesečno najemnino
3.000 din.82 15. januarja 1937 pa je mestni svet ugodil prošnji Putnika in
sklenil, da bo mestna občina prevzela garancijo za posojilo v višini 200.000
din, ki ga je ta nameraval najeti za adaptacijo prostorov v gradu in da se
mu mesečna najemnina za te prostore zniža na 1.500 din. Da bi bili lahko
v mariborskem gradu nameščeni Študijska knjižnica, muzej, banovinski
arhiv in Putnik, ga je mestni svet sklenil preurediti. Na seji 26. maja 1937
je mestni svet sklenil razpisati dela za ureditev zunanjosti gradu, in sicer
fasade, oken in strehe.

Slika 6: Iz zapisnika seje mariborskega mestnega sveta leta 1936. Desno od žiga je
podpis župana dr. Alojzija Juvana. (PAM, AŠ 166, Sejni zapisniki občinskega sveta
IZVOD A 1936 – 1937, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta mariborske mestne
občine v letu 1936, Zapisnik o X. seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki
se je vršila dne 25. VIII. 1936 od 18½ do 19. ure v mestni posvetovalnici.)

Že pred to sejo pa so bili mnogi člani finančnega odseka mnenja, da
naj bi Študijska knjižnica ostala tam, kjer je, tj. v kazinskem poslopju in da
naj se ji dodeli še velika kazinska dvorana, ki jo je drugače mestna občina
82

Iz Putnika se je po drugi svetovni vojni razvilo turistično podjetje Kompas. Enciklopedija
Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1991, 5. zvezek, str. 215.
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brezplačno oddajala raznim društvom za njihove kulturne prireditve, v
grad pa naj bi tako prišla le muzej in banovinski arhiv. S tem bi namreč
odpadli veliki stroški za ureditev centralne kurjave in bi se tako notranja
preureditev gradu občutno pocenila. 25. junija 1937 je bil sestanek članov
gradbenega odbora, gradbenega in finančnega odseka ter zastopnikov Študijske knjižnice in Muzejskega društva, na katerem so sklenili predlagati
mestnemu svetu, da se prostori v gradu preuredijo »izključno le v muzejske
svrhe«. 15. oktobra 1937 je mestni svet sprejel predlog s tega sestanka in
zagotovil sredstva za zunanje popravilo gradu v višini 607.171,14 din, na
zaprtem delu seje pa je sprejel sklep, da prostore grajske restavracije Grajska klet prejmeta v najem Ivan Babinek, »dolgoletni kuhar v vseh večjih
hotelih« in Vladimir Šapla, »restavrater v Postojni«, in sicer za 2.200 din
mesečne najemnine. 13. septembra 1938 je mestni svet sklenil, da bo slavnostna dvorana v gradu namenjena reprezentančnim in elitnim kulturnim
prireditvam. 26. oktobra 1938 pa je sprejel sklep, da se velika kazinska
dvorana s 1. novembrom 1938 prepusti v uporabo Študijski knjižnici. 18.
decembra 1938 je župan dr. Juvan v gradu slovesno odprl meščanski del
Pokrajinskega muzeja. Svečana otvoritev celotnega muzeja v preurejenem
gradu pa je bila predvidena za leto 1941.83
83

PAM, fond Mestna občina Maribor 1528–1941, AŠ 170, Občinske seje 1933, Zapisnik o
izredni seji mestnega občinskega sveta mariborskega dne 30. junija 1933, str. 105–115;
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o III. javni seji
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 28. II. 1936 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 56–63; prav tam, Zapisnik o XIV. Seji mestnega sveta mariborske
mestne občine, ki se je vršila dne 7. decembra 1936 v mestni posvetovalnici, str. 394, 395;
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik I. seje mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 15. januarja 1937 ob 18. uri v mestni
posvetovalnici, str. 24, 25; prav tam, Zapisnik IV. javne seje mestnega sveta mariborske
mestne občine, ki se je vršila dne 8. IV. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 107,
108; prav tam, Zapisnik VI. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
dne 26. maja 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 175; prav tam, Zapisnik o IX.
javni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 15. 10. 1937 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 274, 275; prav tam, Zapisnik o IX. tajni seji mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 15. X. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 297, 298; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1938,
Zapisnik V. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 13. septembra 1938 ob 18. uri, str. 180, 181; prav tam, Zapisnik VI. seje mestnega sveta mariborske
mestne občine, ki se je vršila dne 26. oktobra 1938 ob 18. uri v mestni posvetovalnici,
str. 211, 219, 220; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik
V. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 25. avgusta 1939 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 138, 139; Zemljiška knjiga, ročna zemljiška knjiga
Maribor – mesto 321–370, vložna št. 340, str. 230; Slovenski narod, 1938, št. 284, 19. december, str. 2, Otvoritev muzeja v mariborskem gradu; Ponedeljski Slovenec, 1938, št. 51,
19. december, str. 4, Mariborski muzej v novih prostorih; Leskovec, Razvoj gospodarstva v
Mariboru 1752–1941, str. 397. Glej tudi: Miroslav Novak, Ob 100-letnici izvajanja načrtne
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Eno od perečih vprašanj v času drugega Juvanovega županskega mandata je bilo tudi vprašanje gradnje oz. lokacije nove mestne tržnice. Po nekaterih začasnih rešitvah je nazadnje mestni svet 25. avgusta 1939 odobril
novi Pravilnik za tržne dneve, po katerem so bili za tržni prostor določeni:
Strossmayerjev drevored, Vodnikov trg, Vojašniški trg, Glavni trg in Trg
svobode, in sicer do predvidene zgraditve nove mestne tržnice. 12. oktobra
1939 pa je mestni svet sprejel načelni sklep o gradnji nove mestne tržnice
»na vogalu Koroške ceste in Vodnikovega trga« ter o regulaciji okoliša načrtovane tržnice. Za potrebe njene gradnje je mestna občina kupila več hiš
in parcel, dokler ni župan dr. Juvan 27. februarja 1941 mestnemu svetu poročal, da je bila odkupljena še zadnja nepremičnina, ki je bila potrebna za
gradnjo nove tržnice na Vodnikovem trgu. Vendar je okupacija županu dr.
Juvanu preprečila, da bi dokončal projekt nove mestne tržnice, za katero je
bil sicer arhitekt Černigoj že izdelal načrt.84
28. februarja 1936 je mestni svet sprejel sklep o razširitvi banovinske
ceste85 med novim mestnim in magdalenskim pokopališčem na Pobrežju. 8. aprila 1937 pa je sprejel sklep o izdaji razpisa za gradnjo skupne
vojaške grobnice za vojake iz prve svetovne vojne na novem mestnem
arhivske dejavnosti in ob 70-letnici delovanja profesionalne arhivske ustanove v Mariboru,
v: Arhivi, št. 2, Ljubljana, 2003, str. 266.
		24. marca 1939 je mestni svet sklenil oddati dela za preureditev bivšega muzejskega poslopja v Cankarjevi ulici v policijsko kasarno – »za kasarniranje policije /samcev/«.
		PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik II. seje mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 24. marca 1939 ob 18. uri v mestni
posvetovalnici, str. 45–47.
84
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o VI. seji mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 23. 4. 1936 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 166, 167; prav tam, Zapisnik o XIII. seji mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila dne 6. novembra 1936 v mestni posvetovalnici, str. 348, 349; PAM,
zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik V. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 25. avgusta 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 147–152; prav tam, Zapisnik VI. seje mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila de 12. oktobra 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 187–192;
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1940, spis 674, Zapisnik II. seje
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 27. februarja 1940 ob 18. uri
v mestni posvetovalnici, str. 30; prav tam, Zapisnik IV. seje mestnega sveta mariborske
mestne občine, ki se je vršila dne 30. aprila 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str.
61; prav tam, spis 29751, Zapisnik VII. seje mestnega sveta mariborske mestne občine,
ki se je vršila dne 13. 9. 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 150, 151; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1941, spis 9118, Zapisnik I. seje mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 27. februarja 1941 ob 18. uri v mestni
posvetovalnici, str. 3, 4; Pirkovič-Kocbek, n. d., str. 20.
85
Do leta 1934 je bila to Cesta na Brezje, potem Aleksandrova cesta, danes pa je to Cesta
XIV. divizije.
		Zemljiška knjiga, ročna zemljiška knjiga Pobrežje 111–252, vložna št. 178, str. 346.
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pokopališču, ki je bila še istega leta tudi zgrajena. Da bi mestna občina
pristopila k načrtni ureditvi novega mestnega pokopališča, je mestni svet
17. decembra 1937 imenoval poseben pokopališki odsek.86 24. marca 1938
je sklenil Mestnemu gradbenemu uradu naročiti izdelavo načrta za preureditev pokopališča, s 15. aprilom 1938 pa je sklenil uvesti nadzor nad postavljanjem nagrobnikov ter se dogovoriti z lastnikom frančiškanskega in
magdalenskega pokopališča, da bi se načrtna ureditev, zamišljena za novo
mestno pokopališče, razširila tudi nanju. Načrtna ureditev je bila zaupana
arhitektu Černigoju. 29. decembra 1939 je mestni svet sprejel sklep, da sta
na starem mestnem pokopališču, ki se je s 1. januarjem 1940 zaprlo, ekshumacija trupel in njihov prenos dovoljena le še do 1. maja 1940; sprejel je
tudi predlog mestnega svetnika Franca Hrastelja, da mestna občina opravi
ekshumacijo tistih zaslužnih mož na starem mestnem pokopališču, ki jih
ne bodo ekshumirali svojci, in njihov pokop v arkadah frančiškanskega
pokopališča na Pobrežju.87
15. januarja 1937 je mestni svet na prošnjo stolnega in mestnega župnijskega urada finančno podprl popravilo cerkve Sv. Barbare na Kalvariji,
26. oktobra 1938 pa je sklenil, da mestna občina stolni in mestni župniji
na njeno prošnjo proda parcelo, na kateri stoji ta cerkev. 8. aprila 1937 je
mestni svet sprejel sklep, da bo pomagal t. i. odboru za postavitev cerkve
Presvetega Rešnjega Telesa v Mariboru zagotoviti parcele, ki so bile potrebne za gradnjo nove cerkve v delavski soseski Magdalenskega predmestja.
24. marca 1938 je predsednik pokopališkega odseka dr. Franc Sušnik na seji mestnega
sveta obstoječe stanje na novem mestnem pokopališču takole opisal: »Naše mestno pokopališče je tako neokusno, neurejeno in pusto, da je marsikatero vaško pokopališče bolje
urejeno. Nobene organizacije ni videti pri postavljanju spomenikov in vlada v tem oziru
prava anarhija. Nobenega zelenja nima naše pokopališče. En spomenik tolče drugega.«
		MOM v letu 1938, Zapisnik II. seje mestnega sveta, ki se je vršila dne 24. marca 1938 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 73.
87
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o III. javni seji
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 28. II. 1936 ob 18. uri v
mestni posvetovalnici, str. 78, 79; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu
1937, Zapisnik IV. javne seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
dne 8. IV. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 131; prav tam, Zapisnik X. seje
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 17. decembra 1937 ob 18. uri
v mestni posvetovalnici, str. 319, 320; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta
v letu 1938, Zapisnik II. seje mestnega sveta, ki se je vršila dne 24. marca 1938 ob 18. uri
v mestni posvetovalnici, str. 73–75; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v
letu 1939, Zapisnik VI. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne
12. oktobra 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 185, 186; prav tam, Zapisnik o
tajni VII. seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 29. 12. 1939
ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 247–250; Slovenec, 1938, št. 252, 1. november, str.
10, Mariborska pokopališča; prav tam, 1940, št. 26, 2. februar, str. 7, Zaslužni možje dobijo
skupno grobnico na frančiškanskem pokopališču; Tovšak, n. d., str. 135.
86
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Gradnja cerkve sv. Rešnjega telesa se je začela 1. junija 1938, 16. junija je
bil blagoslovljen temeljni kamen, 6. novembra 1938 pa je bila opravljena že
blagoslovitev novozgrajene cerkve.88
Da bi mestna občina znižala režijske stroške Mestnega avtobusnega prometa, je začela za njegove potrebe kupovati zgolj avtobuse znamke MAN
z dizelskimi motorji. 1. marca 1937 pa je mestni svet sklenil, da naj Mestna podjetja svoje starejše avtobuse z bencinskim pogonom preuredijo na
pogon z metanom. 13. maja 1938 je mestni svet naknadno odobril sklep
upravnega odbora Mestnih podjetij o gradnji osrednje avtobusne postaje
na Glavnem trgu, na katerem so takrat potekala intenzivna regulacijska
dela. Ker so prostori provizoričnih avtobusnih garaž v Plinarniški ulici
z naraščanjem števila avtobusov Mestnega avtobusnega prometa postali
pretesni in ker je bila lokacija zaradi bližine Mestne plinarne neustrezna,
je mestni svet 1. junija 1939 sklenil, da bo mestna občina avtobusne garaže
uredila na prostoru opuščene predilnice podjetja E. Zelenka & Co. v Linhartovi ulici. Za potrebe nakupa zemljišča in objektov omenjenega podjetja
je mestni svet sklenil pri mariborski Mestni hranilnici najeti posojilo v
višini enega milijona din. 12. oktobra 1939 je mestni svet sprejel sklep o
oddaji del za preureditev bivše tovarne v Linhartovi ulici v nove garaže
MAP. Konec oktobra 1940 so bile te nove garaže že slovesno odprte.89
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik I. seje mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 15. januarja 1937 ob 18. uri v mestni
posvetovalnici, str. 25; prav tam, Zapisnik IV. javne seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 8. IV. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 128, 129;
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1938, Zapisnik VI. seje mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 26. oktobra 1938 ob 18. uri v mestni
posvetovalnici, str. 221, 222; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1940,
spis 674, Zapisnik V. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne
7. VI. 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 97; Slovenec, 1938, št. 137, 18. junij,
str. 3, Blagoslovitev temeljnega kamna; prav tam, št. 256, 6. november, str. 3, Cerkev sredi
delavskih hiš. Glej tudi: PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik VII. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 26. avgusta
1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 218, 219; Slovenec, 1938, št. 133, 12. junij, str.
3, Nova cerkev sv. R. T. v Mariboru.
		 Zvon nove cerkve sv. Rešnjega telesa je bil blagoslovljen 30. oktobra 1938, njegov boter pa
je bil župan dr. Juvan.
		Slovenski gospodar, 1938, št. 43, 26. oktober, str. 8, Poslednje vesti, Maribor – Cerkev
presv. Rešnjega Telesa; prav tam, št. 44, 2. november, str. 3, Po katoliškem svetu, Blagoslovitev cerkve presv. Rešnjega Telesa.
89
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik III. seje mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 1. marca 1937 ob 18. uri v mestni
posvetovalnici, str. 73–75; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1938,
Zapisnik III. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 13. maja
1938 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 128, 129; PAM, zapisniki sej mariborskega
mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik IV. tajne seje mestnega sveta mariborske mestne
88
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Vprašanje gradnje relejne radijske postaje v Mariboru je bilo aktualno
že ob začetku delovanja Radia Ljubljana leta 1928, saj sta bila velik del
Štajerske in celotno Prekmurje v t. i. mrtvem radijskem pasu. Da bi se
relejna postaja čim prej zgradila, je mestni svet 28. februarja 1936 sklenil brezplačno dati na razpolago potrebno zemljišče in ustanovil »Delovni
odbor za zgradbo radioddajne postaje v Mariboru«, v katerem je bil tudi
župan dr. Juvan. 15. marca 1939 je Večernik zapisal, da je finančni odbor
Narodne skupščine končno odobril financiranje gradnje relejne postaje v
Mariboru. 22. julija 1939 pa je Prosvetna zveza v Ljubljani z ministrstvom
za pošto, telegraf in telefon sklenila pogodbo, s katero se je obvezala, da jo
bo postavila do marca 1941. 12. oktobra 1939 je mestni svet sklenil, da bo
mestna občina za relejno postajo kupila zemljišče blizu starega tezenskega
pokopališča, kupnino za to zemljišče pa bo Prosvetna zveza v Ljubljani
vrnila mariborski mestni občini v petih letih v obliki četrtletnih brez
obrestnih obrokov; začetek odplačevanja kupnine je bil določen na 1. april
1940, prepis zemljišča v last Prosvetne zveze v Ljubljani pa naj bi se izvedel
šele po plačilu celotne kupnine. Kupna pogodba za omenjeno zemljišče na
Teznem je bila podpisana 30. oktobra 1939. Ker pa je Prosvetna zveza v
Ljubljani prejela od prosvetnega ministrstva odlok, da mora relejno postajo
postaviti na svojem zemljišču, je mestni svet 29. decembra 1939 sklenil, da
bo mestna občina v primeru, če bo prosvetno ministrstvo vztrajalo pri tej
svoji zahtevi, lastništvo nad kupljenim stavbiščem takoj prenesla na Prosvetno zvezo v Ljubljani. Kakorkoli, lastninska pravica Prosvetne zveze v
Ljubljani nad zemljiščem, ki ga je za njo kupila Mestna občina Maribor, je
bila na koncu v zemljiško knjigo vnesena 12. februarja 1942, in sicer »na
podlagi kupne pogodbe z dne 4. aprila 1940, v povezavi z odlokom z dne 11.
februarja 1942«. V začetku junija 1940 je Mestni gradbeni odbor odobril
gradbene načrte za relejno postajo in 29. julija 1940 se je začela njena gradnja. Do okupacije je bila postaja že sezidana in je čakala le še na potrebne
aparate iz Nemčije.90

90

občine, ki se je vršila dne 1. junija 1939 ob 18 ½ uri v mestni posvetovalnici, str. 121–124;
prav tam, Zapisnik VI. tajne seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
de 12. oktobra 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 200; prav tam, Zapisnik VII.
seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 29. decembra 1939 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 237, 238; Glej tudi: PAM, zapisniki sej mariborskega
mestnega sveta v letu 1940, spis 674, Zapisnik IV. seje mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila dne 30. aprila 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 79; prav
tam, spis 674, Zapisnik V. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
dne 7. VI. 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 109, 110; Leskovec, Zgodovina
uprave v Mariboru 1752–1941, str. 298.
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936, Zapisnik o III. javni seji
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 28. II. 1936 ob 18. uri v
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V skladu z Zakonom o imenih krajev in ulic in o oznamenovanju hiš
s številkami z dne 18. februarja 1930 je mestni svet 8. aprila 1937 sprejel
sklep o zamenjavi starih hišnih in uličnih tablic z novimi. Sklenil je, da bo
mestna občina dotedanje tablice s črnimi napisi in robovi na belem ozadju,
ki so bile iz cinkove pločevine, zamenjala ter nabavila nove hišne tablice v
velikosti 17 cm × 26,5 cm in nove ulične tablice v velikosti 32 cm × 58 cm.
Za ozadje na novih tablicah so določili cinober rdečo barvo, za robove in
napise pa bele, za material pa jekleno pločevino z emajlirano površino. Toda zaradi videza novih tablic je prišlo do dopisovanja med kraljevo bansko
upravo in mariborsko občino: prva je bila mnenja, da je belo-rdeča barvna
kombinacija neprimerna, ker je prisotna na zastavi Avstrije, in predlagala
zeleno ozadje, kot je bilo to v Ljubljani; temu pa je nasprotovala druga, češ
da je belo-zelena barvna kombinacija prisotna na zastavi avstrijske Štajerske. Na koncu je kraljeva banska uprava 26. avgusta 1937 vseeno odobrila
nabavo novih hišnih in uličnih tablic, kot si jih je zamislila mariborska
občina. 13. maja 1938 je mestni svet sklenil, da bo mestna občina izvedla
javni razpis za njihovo nabavo. Mestna občina je nove belo-rdeče tablice
naročila pri podjetju A. Westen, d. d., v Celju in v letu 1939 so bile že vse
pritrjene.91
Eskalacija druge svetovne vojne je odmevala tudi v mariborski občinski politiki. Mestni svet je sicer že 24. januarja 1936 – na podlagi Zakona

91

mestni posvetovalnici, str. 55, 56; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu
1939, Zapisnik VI. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 12.
oktobra 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 185, 186; prav tam, Zapisnik VII. seje
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 29. decembra 1939 ob 18. uri
v mestni posvetovalnici, str. 226, 227; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v
letu 1940, spis 674, Zapisnik IV. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je
vršila dne 30. aprila 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 78; Zemljiška knjiga, ročna zemljiška knjiga Sp. Radvanje II (Tezno) 1–80, vložna št. 79, str. 636; Večernik, 1939, št.
61, 15. marec, str. 4, Maribor, »Halo, tu Radio Maribor!«; Slovenski narod, 1939, št. 233, 13.
oktober, str. 2, Spomladi prično graditi novo tržnico; Slovenski gospodar, 1940, št. 24, 12.
junij, str. 5, Novice iz domačih krajev, Maribor dobi vmesno radio-postajo; Slovenec 1940,
št. 174, 1. avgust, str. 7, Maribor, Radiooddajna postaja se že gradi; Ljudmila Bezlaj-Krevel,
Halo, tu radio Ljubljana!, Katalog k razstavi Tehniškega muzeja Slovenije ob sedemdeseti
obletnici ustanovitve Radia Ljubljana, Tehniški muzej Slovenije, Ljubljana, 1998, str. 37,
38, 44; Stane Kocutar, Spominčice, Zbornik ob 60-letnici Radia Maribor, RTV Slovenija,
Regionalni center, Radio, Maribor, 2005, str. 182.
Uradni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, Ljubljana, 1930, 45. kos, 31. marec, str. 643–646; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik
IV. javne seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 8. IV. 1937 ob
18. uri v mestni posvetovalnici, str. 106, 107; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega
sveta v letu 1938, Zapisnik III. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je
vršila dne 13. maja 1938 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 111, 112; Anton Vončina,
Imena ulic v Mariboru, v: Kronika, Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 1958, 1.
zvezek, str. 21–27.
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o državni brambi iz leta 1930 – izvolil t. i. občinski odbor za prehrano
prebivalstva mesta Maribora;92 njegov član je bil tudi župan dr. Juvan. Na
podlagi vladne Uredbe o rezervah hrane z dne 6. julija 1939 pa je morala
mestna občina nabaviti rezervno hrano za vse mestno prebivalstvo za en
mesec, prav tako pa je morala na podlagi vladne uredbe in pravilnika o
zaščiti pred zračnimi napadi iz leta 1939 zgraditi javna zaklonišča, zato je
mestni svet 12. oktobra 1939 sklenil za to najeti posojilo v višini pet milijonov din. Toda posojila ni bilo lahko dobiti: mestna občina si ga je uspela
zagotoviti šele julija 1940, in sicer od Pokojninskega zavoda, pa še to le v
višini štirih milijonov din. Po prejetju posojila je mestna občina takoj začela z nakupom rezervne hrane, toda za to predvideni znesek se je izkazal
za premajhnega, zato je mestni svet 13. septembra 1940 sklenil za ta namen
pri mariborski Mestni hranilnici najeti še dodatno posojilo v višini pet milijonov din. Z eskalacijo svetovne vojne se je stopnjevalo tudi pomanjkanje:
primanjkovalo je živil, surovin za mariborsko tekstilno industrijo,93, 94 drv
za kurjavo, bencina itd. Hkrati so naraščale cene življenjskih potrebščin
in brezposelnost. 12. oktobra 1939 se je mestni svet seznanil s sestavo t. i.
odbora za pobijanje draginje in brezvestne spekulacije, ki je bil v Mariboru
ustanovljen na podlagi vladne Uredbe z zakonsko močjo o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 20. septembra 1939. 29. oktobra 1940
je mestni svet zagotovil preskrbo prebivalstva z drvmi, župan dr. Juvan pa
je mestnemu svetu poročal, da je mestna občina kupila za preskrbo prebivalstva večjo količino pšenice in da namerava nabaviti še nekatera druga
živila. 25. januarja 1941 je Slovenec poročal, da je mestni oskrbovalni urad
začel prebivalstvu izdajati živilske nakaznice za moko in kruh, ki so stopile
		25. avgusta 1939 je mestni svet odobril tudi novi načrt mestnega grba, ki ga je oblikoval
arhitekt Marjan Mušič v sodelovanju z banovinskih arhivarjem Franjem Bašem, vendar
le-ta danes ni več v uporabi.
		PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik V. seje mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 25. avgusta 1939 ob 18. uri v mestni
posvetovalnici, str. 135, 136.
92
Zakon o državni brambi je določal: »Za zaščito in obrambo države se uporabijo celokupna
državna sila in vsa materialna sredstva države in njenih državljanov /…/« V ta namen naj
bi se zagotovila tudi oskrba vojske in prebivalstva s prehrano. Službeni list, 1930, 30. kos,
8. oktober, str. 411–415.
93
Ob koncu leta 1938 je imel Maribor največ tekstilnih obratov v Dravski banovini, in
sicer 27; v njih pa je delala več kot ena tretjina vseh delavcev v tekstilni stroki v Dravski
banovini. Leskovec, Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941, str. 363, 364.
94
V zadnji proračunski razpravi pred aprilsko vojno februarja 1941 je sicer mestni svetnik Josip Hutter, ugledni mariborski industrialec, pomirjujoče izjavil, da je stanje glede
uvoza surovin za tekstilno industrijo »zadovoljivo«. PAM, zapisniki sej mariborskega
mestnega sveta v letu 1941, spis 9118, Zapisnik I. seje mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila dne 27. februarja 1941 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 19.
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v veljavo 1. februarja; od tega dne je tako v Mariboru veljal režim živilskih
nakaznic za moko in kruh, ki jih je mestni oskrbovalni urad do okupacije
razdeljeval prebivalstvu za vsak naslednji mesec sproti. Mestna občina je
bila po Pravilniku o zaščiti pred zračnimi napadi z dne 8. junija 1939 dolžna
tudi prispevati sredstva, potrebna za evakuacijo, nastanitev in preskrbo
otrok iz svojega okoliša v primeru vojne, zato je mestni svet 20. marca 1940
sklenil za zaščito otrok najeti posojilo v višini 2,5 milijona din. Poleti 1940
so na podlagi odredbe kraljeve banske uprave odpošiljanje mariborskih
otrok v počitniške kolonije izvedli kot vajo za njihovo evakuacijo. Poleg
tega so v Mariboru – tako kot v drugih slovenskih mestih – izvajali tudi
druge oblike vaj pasivne obrambe pred letalskimi napadi (ko so poskusne
zatemnitve mesta, tečaji gasilske obrambe itd.), in sicer že v letu 1938. 13.
septembra 1940 je mestni svet odobril Pravilnik o ustanovitvi, upravljanju
in uporabljanju sklada za obrambo pred letalskimi napadi, ki pa naj bi se
začel izvajati šele s 1. aprilom 1941, saj v tekočem proračunskem letu za
to ni bilo več možnosti; takšen sklad je morala vsaka občina ustanoviti na
podlagi vladne Uredbe o zaščiti pred zračnimi napadi z dne 13. aprila 1939.
21. novembra 1940 pa je Slovenec poročal, da je Maribor dobil iz Nemčije
tri nove alarmne sirene. Mestni svet si je prizadeval blažiti stisko prebivalstva, ki se je poglabljala z eskalacijo druge svetovne vojne, tudi z raznimi
drugimi ukrepi. 22. septembra 1939 je tako Slovenec poročal, da je mestna
občina začela izplačevati podpore družinam delavcev, ki so bili vpoklicani
na orožne vaje. 12. oktobra 1939 je mestni svet – na podlagi vladne Uredbe o
podpori rodbinam oseb, poklicanih v vojaško službo z dne 3. oktobra 1939 –
imenoval svojega člana v t. i. odbor za podpore rodbinam oseb, poklicanih
v vojaško službo. 30. aprila 1940 je mestni svet sklenil, da bo mestna občina
od 1. aprila 1940 do preklica, toda najdlje do 31. marca 1941, nameščencem
mestnega poglavarstva in Mestnih podjetij, delavcem mestne občine in
rentnikom Mestnih podjetij izplačevala izredne draginjske prispevke, kar
naj bi skupaj obremenilo mestni proračun za 1,210.000 din. 7. junija 1940
je mestni svet na prošnjo župana dr. Juvana odobril sestavo t. i. občinskega odbora za dajanje izredne podpore rodbinam oseb, pozvanih na vojno
dolžnost, ki ga je dr. Juvan sestavil na podlagi nujnega razpisa »komande
vojnega okruga v Mariboru« z dne 3. maja 1940 in ki je bil ustanovljen neodvisno od odbora, ustanovljenega po vladni uredbi; tudi izredno podporo
je delil neodvisno od podpore, predvidene po vladni uredbi. Župan dr. Juvan je bil tudi predsednik tega odbora. 7. junija 1940 je mestni svet sprejel
tudi načelni sklep o višini »službenih prejemkov«, izplačanih zaposlenim
v mestnem poglavarstvu in v Mestnih podjetjih v času njihove udeležbe
na orožnih vajah. 29. oktobra 1940 je mestni svet zaradi inflacije odobril
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najem naknadnega kredita v višini petsto tisoč din za financiranje proračunske postavke Socialno skrbstvo in sprejel sklep o zvišanju plač delavcev
Mestnih podjetij. Istega dne je sprejel tudi sklep o ureditvi pokojninskega zavarovanja nameščencev Mestnih podjetij pri Pokojninskem zavodu
za nameščence v Ljubljani. 13. decembra 1940 je mestni svet naknadno
odobril odlok župana dr. Juvana z dne 18. novembra 1940, s katerim so
se delavcem, ki so bili zaposleni v javnih delih, zvišale mezde. Istega dne
je mestni svet tudi odobril sestavo uprave novoustanovljenega občinskega preskrbovalnega urada. Na podlagi banove Odredbe o preskrbovalnih
ustanovah v dravski banovini z dne 26. novembra 1940 so namreč morale
vse občine »radi enotne in sistematične organizacije preskrbe z življenjskimi
potrebščinami« ustanoviti takšen urad; predsednik uprave občinskega preskrbovalnega urada pa je bil župan občine. 28. marca 1941 je mestni svet
sprejel sklep, da se izplačevanje izrednih draginjskih prispevkov, ki jih je
30. aprila 1940 priznal nameščencem mestnega poglavarstva in Mestnih
podjetij, delavcem mestne občine in rentnikom Mestnih podjetij, podaljša
do 31. decembra 1941. Na zaprtem delu te zadnje seje mestnega sveta pred
okupacijo pa je župan dr. Juvan mestnemu svetu podal naslednji predlog:
»Uradništvu in uslužbencem mestne občine je treba osigurati v slučaju splošne mobilizacije do neke mere prejemke in eksistenco. Izplača naj se jim po
potrebi v slučaju mobilizacije trimesečne prejemke v naprej.«

Slika 7: Dr. Juvanova vila v Gregorčičevi ulici,
ki jo je leta 1929 projektiral arhitekt Max Czeike.
(Iz zasebne zbirke Romane Juvan.)
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Mestni svet je nato županu podelil pooblastilo, da »v slučaju splošne mobilizacije in po potrebi« dovoli uradništvu in uslužbencem mestne občine
izplačilo trimesečnih prejemkov vnaprej. Le dober teden dni pozneje pa
se je začela aprilska vojna. K temu še dodajmo, da je župan dr. Juvan pri
načrtovanju in izvajanju ukrepov v mariborski mestni občini, ki so bili
povezani z eskalacijo druge svetovne vojne, sodeloval tudi z župani drugih treh slovenskih mestnih občin: župani slovenskih mestnih občin so se
namreč zadnjih letih pred nastopom okupacije večkrat sestali na skupnih
delovnih sestankih, na katerih so se posvetovali in med seboj usklajevali
smernice za nadaljnje delo na tem področju.95
95

Službeni list, 1930, 30. kos, 8. oktober, str. 411–415; prav tam, 1939, 36. kos, 6. maj,
str. 381–393; prav tam, 37. kos, 10. maj, str. 398–403; prav tam, 68. kos, 26. avgust, str.
597–600; prav tam, 78. kos, 30. september, str. 689–691; prav tam, 80. kos, 7. oktober,
str. 705–707; prav tam, 1940, 14. kos, 17. februar, str. 105–108; prav tam, 96. kos, 30.
november, str. 987, 988; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1936,
Zapisnik o I. javni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 24.
januarja 1936 v mestni posvetovalnici ob 18h, str. 3; PAM, zapisniki sej mariborskega
mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik VI. seje mestnega sveta mariborske mestne občine,
ki se je vršila de 12. oktobra 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 172, 173; prav
tam, Zapisnik VI. tajne seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
dne 12. oktobra 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 199, 200; PAM, zapisniki
sej mariborskega mestnega sveta v letu 1940, spis 674, Zapisnik III. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 20. III. 1940 ob 18 ½ uri v mestni posvetovalnici, str. 40; prav tam, Zapisnik IV. seje mestnega sveta mariborske mestne občine,
ki se je vršila dne 30. aprila 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 70–77; prav tam,
Zapisnik o V. tajni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 7.
junija 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 96, 112, 113; prav tam, Zapisnik VI.
seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 17. VII. 1940 ob 18. uri
v mestni posvetovalnici, str. 120, 121; prav tam, spis 29751, Zapisnik VII. seje mestnega
sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 13. 9. 1940 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 123–126, 132, 133, 148, 149, 154, 155; prav tam, spis 674, Zapisnik VIII. seje
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 29. oktobra 1940 ob 18. uri
v mestni posvetovalnici, str. 170–173, 182–185, 187, 188; prav tam, spis 674, Zapisnik IX.
seje mestnega sveta mariborske občine, ki se je vršila dne 13. decembra 1940 ob 18. uri v
mestni posvetovalnici, str. 197, 198, 203–205, 221–223; PAM, zapisniki sej mariborskega
mestnega sveta v letu 1941, spis 9118, Zapisnik II. seje mestnega sveta mariborske mestne
občine, ki se je vršila dne 28. III. ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 58, 59; prav tam,
Zapisnik o II. tajni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 28.
III. 1941 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 67; Slovenec, 1938, št. 227, 2. oktober, str.
6, Obramba Maribora pred napadi iz zraka; prav tam, št. 238, 15. oktober, str. 6, Letalski
napad na Maribor; Slovenec, 1939, št. 284, 13. december, str. 2, Sklepi županov slovenskih
mest v Celju; prav tam, 1939, št. 211, 15. september, str. 7, Maribor v »zračnem napadu«;
prav tam, št. 263, 16. november, str. 7, Maribor, Cene življenjskim potrebščinam se dvigajo;
prav tam, št. 265, 18. november, str. 9. Maribor, Naraščanje brezposelnosti; prav tam, 1940,
št. 99, 1. maj, str. 2, Mariborski občinski svet; prav tam, št. 142, 23. junij, str. 8, Maribor,
Priprave na evakuacijo mariborskih otrok; prav tam, št. 177, 4. avgust, str. 2, Seja zveze
slov. avtonomnih mest v Mariboru; prav tam, št. 220, 25. september, str. 7, Maribor, Vaje v
obrambi proti letalskim napadom; prav tam, št. 223, 28. september, str. 9, Maribor, Letalski
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Poleg zgoraj omenjenih sklepov mestnega sveta v času dr. Juvanovega
drugega županskega mandata omenimo vsaj še to, da je mestni svet na
seji 15. oktobra 1937 sprejel kolektivno pogodbo za nameščence Mestnih
podjetij. Mestno električno podjetje pa je v času Juvanovega drugega županskega mandata nadaljevalo z elektrifikacijo okoliških občin, tj. Bresternice, Svečine, Pesnice in Zgornje Sv. Kungote. Mestna plinarna je bila
posodobljena, kar ji je omogočilo rentabilno poslovanje. Glavni trg je bil
na novo urejen, prav tako Kralja Petra trg96 in Zrinjskega trg.97 Po pisanju
Slovenca oktobra 1940 pa naj bi občinska uprava do takrat tudi uredila
stanje mestnih financ.98
Seveda so tudi v času dr. Juvanovega drugega županskega mandata v
Mariboru naredili še marsikaj drugega, pri čemer mestna občina ni imela
pobude. Zadnja leta pred vojno se je gradbena dejavnost v Mariboru še
stopnjevala, vendar omenimo le nekaj najbolj markantnih novih zgradb.

96
97
98

napad na Maribor; prav tam, št. 268, 21. november, str. 7, Maribor, Maribor zavarovan
z alarmnimi sirenami; prav tam, št. 295, 22. december, str. 8, Maribor, Maribor se vadi v
pasivno obrambi; prav tam, 1941, št. 20, 25. januar, str. 7, Maribor, Izdaja nakaznic za kruh
in moko; prav tam, št. 32, 8. februar, str. 7, Maribor, Mariborčani pod režimom krušnih
nakaznic; prav tam, št. 45, 23. februar, str. 8, Maribor, Razdelitev živilskih nakaznic za
marec; prav tam, št. 68, 23. marec, str. 8, Maribor, Razdelitev živilskih nakaznic za april;
prav tam, št. 69, 25. marec, str. 9, Maribor, Navodilo prebivalstvu za zatemnitev; Slovenski
narod, 1940, št. 195, 27. avgust, str. 3, Mariborske in okoliške novice, Poziv mariborskim
trgovcem z živili!; Večernik, 1940, št. 219, 27. september, str. 4, Maribor, Zračni napad na
Maribor; prav tam, št. 227, 7. oktober, str. 4, Maribor, Vožnja z motornimi vozili ponoči
in ob nedeljah ter praznikih prepovedana; prav tam, 1941, št. 67, 22. in 23. marec, str. 6,
Navodila za poizkusno zatemnitev; Leskovec, Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941,
str. 300.
Danes je to Trg revolucije.
Danes je to Trg Borisa Kidriča.
PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1935, Zapisnik o IX. javni seji
mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 30. decembra 1935 ob 18. uri
v mestni posvetovalnici, str. 382, 383; PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v
letu 1939, Zapisnik o XIII. seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
dne 6. novembra 1936 v mestni posvetovalnici, str. 376; PAM, zapisniki sej mariborskega
mestnega sveta v letu 1937, Zapisnik VII. seje mestnega sveta mariborske mestne občine,
ki se vršila dne 26. avgusta 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 210, 211; prav
tam, Zapisnik o IX. javni seji mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila
dne 15. 10. 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 276, 277, 281–293, 295, 296; PAM,
zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu 1939, Zapisnik II. seje mestnega sveta
mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 24. marca 1939 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 66; Slovenec, 1936, št. 93, 23. april, str. 3, Elektrifikacija severne meje; prav
tam, 1937, št. 241, 20. oktober, str. 7, Mariborska mestna občina za svoje nastavljence:
Kolektivna pogodba za nameščence mestnih podjetij; prav tam, 1940, št. 50, 1. marec, str.
2, Demagogija neizvoljenih marksistov; prav tam, 1940, št. 240, 18. oktober, str. 9, Maribor,
Pet let mariborske občinske uprave; Leskovec, Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941,
str. 298. Glej tudi: Jaroslav Černigoj, K študiji za regulacijo mariborskega Glavnega trga,
v: Kronika slovenskih mest, 1935, str. 152–154.
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Tako je bila v letih 1936 in 1937 nasproti glavnega kolodvora na Aleksandrovi cesti99 zgrajena trgovsko-stanovanjska hiša Ljudske samopomoči.
V letih 1938–39 je bila zgrajena trgovsko-stanovanjska stavba na današnji
Jurčičevi ulici 4. Leta 1940 pa sta bila dokončana poslopje Gospodarske
zavarovalne zadruge Drava v Sodni ulici100 in najemniška stanovanjska
hiša Pokojninskega zavoda na današnji Krekovi ulici 22, ki je bila sicer
projektirana že leta 1930. Na Jugoslovanskem trgu101 je bila v letih 1935 in
1936 zgrajena pravoslavna cerkev Sv. Lazarja, ki pa so jo po okupaciji že
leta 1941 porušili. Februarja 1937 pa so bila razpisana stavbna dela za novo
mariborsko bogoslovje pod Kalvarijo, ki je bilo do konca leta 1940 že pozidano, dokončanje notranjih del pa je prehitela okupacija.102 Na Pobrežju
je bila v letih 1936–37 zgrajena Hutterjeva delavska kolonija, na Gradišču
pa so leta 1940 začeli graditi Hutterjev blok, ki je bil dokončan in vseljen
med vojno.103
Dr. Alojzij Juvan in druge predvojne mariborske politične
osebnosti v primežu Udbe
Dr. Alojzij Juvan je z nastopom okupacije aprila 1941 izginil iz slovenskega javnega življenja in se nikoli več ni vrnil vanj. Med vojno in z nacio
nalizacijo po njej je izgubil veliko večino svojega osebnega premoženja. Po
vrnitvi iz Beograda v Maribor je poskušal zaživeti v novi družbenopolitični stvarnosti. Najprej je »nekako spomladi 1946« spet poskusil začeti s
svojo odvetniško prakso.104 Kot odvetnik je v veliko primerih zagovarjal
t. i. protiljudske elemente ter opozarjal na napake in pomanjkljive dokaze
v sodnih procesih. Nova oblast mu je kmalu odvzela pravico do opravlja-
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Danes je to Partizanska cesta 47.
Danes je to Ulica talcev 1.
Danes je to Trg generala Maistra.
Danes je v tem poslopju Zavod Antona Martina Slomška.
Slovenski narod, 1937, št. 24, 30. januar, str. 3, Največje stavbno delo v Mariboru; Ponedeljski Slovenec, 1938, št. 21, 23. maj, str. 2, Blagoslovitev temeljnega kamna za novo mariborsko bogoslovnico; Slovenec, 1940, št. 150, 4. julij, str. 7, Maribor, Hutterjev blok – največja
stanovanjska zgradba; Pirkovič-Kocbek, n. d., str. 15, 16, 20; Leskovec, Zgodovina uprave
v Mariboru 1752–1941, str. 300; Curk, n. d., str. 551; Godina, n. d., 47, 48; Jerneja Ferlež,
Josip Hutter in bivalna kultura Maribora, Umetniški kabinet Primož Premzl, Maribor,
2009, str. 51–55, 63–65. Glej tudi: PAM, zapisniki sej mariborskega mestnega sveta v letu
1937, Zapisnik VII. seje mestnega sveta mariborske mestne občine, ki se je vršila dne 26.
avgusta 1937 ob 18. uri v mestni posvetovalnici, str. 240, 241.
AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 13, 21883.

64

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/4

• razprave – studies

nja odvetništva.105 To ga je zelo prizadelo in po odvzemu advokature je bil
nekaj časa brezposeln. Nato pa mu je uspelo dobiti zaposlitev pri Mestnem
ljudskem odboru Maribor. V dokumentu Udbe, datiranim z 22. majem
1948, je tako navedeno, da je dr. Juvan »zadnji čas« zaposlen pri MLO
Maribor na matičnem uradu oz. na vpisu v knjigo državljanov.106 Tudi
poročilo, datirano s 23. marcem 1950, omenja, da je zaposlen na matičnem
uradu.107 V dokumentu, datiranem s 1. decembrom 1950, pa je omenjen
kot »pravni referent MLO«.108 Sicer pa je pri MLO Maribor po vojni dobil
zaposlitev tudi drugi mariborski odvetnik in župan iz tridesetih let, dr.
Franjo Lipold.109
Dr. Juvan je bil kot vidnejša osebnost predvojnega režima po svoji vrnit
vi iz Beograda v Maribor pod budnim očesom agentov Ozne in pozneje
Udbe. 29. aprila 1947 je ljubljanska centrala Udbe svoji mariborski izpostavi poslala dopis, v katerem jo je obvestila, da je imel dr. Juvan med izgnanstvom v Beogradu »izredno dobro zvezo« z dr. Engelbertom Besednjakom.
Ker je dr. Besednjak po njihovih podatkih postal »politično zelo aktiven«,
so računali, da se bo povezal tudi z dr. Juvanom v Mariboru. Zato so mariborski izpostavi naročili, da naj čim hitreje ugotovi »te njegove najožje
politične zveze«, izmed njih »zaverbuje« agente in ljubljanski centrali redno pošilja v prepisu »vsa agenturna poročila, prvenstveno pa vse izjave
dr. Juvana«.110 Po tem dopisu so se začela, glede na ohranjene dokumente
v arhivu Udbe, množiti poročila agentov in informatorjev o dr. Juvanu.
Upravo državne varnosti je zanimalo njegovo zasebno življenje, s kom se
druži in kdo ga obiskuje na domu. Odpirala je pisma, ki so bila naslovljena
nanj. Zanimale so jo ocene njegove osebnosti. Zanimalo jo je, kaj je počel
v Beogradu, kakšni so njegovi osebni pogledi na novo družbenopolitično
stvarnost ter kakšna so njegova stališča o aktualnih notranje- in zunanjepolitičnih vprašanjih.111
Poročila o dr. Juvanu so za Udbo pogosto pisali ljudje iz njegove okolice,
njegovi znanci. Tako je agentka »A. Marija« 19. maja 1947 Udbi poročala,
da je dr. Juvan zahajal k družini Ozvatič, s katero je imela tudi ona možnost
105
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Po vojni se je število odvetnikov v Mariboru v primerjavi s predvojno dobo sploh zelo
zmanjšalo, med drugim tudi zato, ker je bila povojna komunistična ideologija nenaklonjena odvetniškemu poklicu samemu po sebi.
AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 13, 21883.
Prav tam, 21903.
Prav tam, 21875.
Prav tam, 21875, 21883, 21903, 21913; Andreja Kaučič, »Protiljudski elementi« v Mariboru
v letih 1945–1948, diplomsko delo, Maribor, 2010, str. 33.
Prav tam, 21896.
Prav tam, 21896, 21904–21906, 21908, 21910, 21914.
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priti v stik, in da je Juvan »zelo razburjen radi odvzema advokature«. 27.
maja 1947 pa je poročala, da je bila na obisku pri družini Ozvatič, ki so ji
povedali, da je dr. Juvan postal celo proti njim nezaupljiv, »ko si sicer vse
zaupajo«.112 To je bil tudi čas eskalacije hladne vojne. 21. septembra 1947
je tako agent »A. Finžgar Cesi« na kontaktu poročal, kako je obiskal dr.
Juvana na domu in se pogovarjal z njim o zunanjepolitičnem položaju: »Dr.
Juvan je mnenja, da vodi Amerika zelo dobro politiko in, da bo prišlo do
razpada OZN in s tem priprave na bodočo vojno. Pravi, da ni dvoma o tem,
da bo Amerika rešila svet in premagala SSSR. O Jugoslaviji je mnenja, da ne
bo odigrala nobene pomembnejše vloge, ter da bo pri nas avtomatsko prišlo
do spremembe po odnosih z velesilami.« V tem dokumentu je še naslednji
zapis, ki je datiran z 22. januarjem 1948 in ob katerem je naveden agent
»A. Brce«: »Dr. Juvan je prišel v pisarno tvrtke "Kristal" radi stekla. Ko mu
je A. prišel kasirati na dom, ga je lepo sprejel in pogostil. Ob tej priliki se je
razvil tudi pogovor o hišnem zvoncu, ki mu je bil ukraden. Juvan je rekel,
da je še bolje, da vsaj OZNA ne bo mogla notri. Z ozirom na aretirane trgovce je Juvan dejal, da se hoče privatni sektor popolnoma uničiti. Pogovor
je prešel tudi na vojno, za katero je Juvan mnenja, da je neizbežna, toda
čimpreje pride, tembolje je. Med tem se je oglasila tudi Juvanova žena in
povprašala, če ima A. radio in če je slišal, da je Bevin (britanski zunanji
minister, op. p.) govoril, in udrihal po Rusiji in Jugoslaviji. Nato se je Juvan
zanimal za agentovo življenje. Ponovno sta se vrnila na vprašanje aretacije
trgovcev, pri čemer je Juvan omenil, da so bili sigurno na delu špijoni, ki so
jih ovadili.«113 Spet drugi vrbovani Juvanovi znanci pa so imeli manj sreče.
Tako je avtor poročila, datiranega z 18. majem 1948 in pod katerim je sicer
navedeno ime »Milan Škrinjar«, lahko zgolj ugotavljal, da je dr. Juvan zelo
previden v svojih izjavah in da se predvsem o političnih temah ne bo na
noben način »nepovoljno izrazil – mogoče le v strogo zaupnem krogu, ki mi
pa je nepoznan«.114
Čeprav so Udbi o njem pogosto poročali ljudje iz njegove okolice, pa
vsebina teh dokumentov nikakor ni vedno zanesljiva. V njih namreč večkrat naletimo na protislovja in tudi očitne neresnice.115 Poleg različne zanesljivosti teh podatkov so bili seveda različni tudi motivi ljudi, ki so jih
posredovali Udbi. Nekateri so na primer posredovali te podatke pod pri112
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Prav tam, 21911.
Prav tam.
Prav tam, 21909.
V nekem dokumentu lahko npr. preberemo, da je dr. Juvan med okupacijo najprej pribežal v Ljubljano, nato pa v Beograd, to pa seveda utemeljeno izpodbijajo številni drugi
viri. Prav tam, 21903.
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silo, pri nekaterih pa je lahko bila vmes celo osebna zamera ali zgolj škodoželjnost. Včasih je šlo le za osebne domneve ali govorice. Toda tudi ko
se je kakšen agent oziroma informator v svojih poročilih le nehote zmotil
oziroma si kaj napačno razlagal, je to prepogosto imelo za osebo, ki je bila
predmet zanimanja Udbe, usodne posledice.
Da je dr. Alojzij Juvan po odvzemu advokature uspel dobiti vsaj službo
uradnika pri MLO, je bilo zanj kot preskrbovalca družine zelo pomembno:
njegova žena ni bila namreč nikoli zaposlena – bila je gospodinja – in imel
je otroke. V razmerju do nove oblasti je dr. Juvanu gotovo koristilo, da se
pred vojno ni izpostavil s preganjanjem komunistov v Mariboru in da je
bil med vojno izgnan. Zaposlitev na MLO pa je od dr. Juvana seveda zahtevala, da je z novo oblastjo vzpostavil nekakšen modus vivendi. Čeprav
v svojem odnosu do nove oblasti ni bil iskren, se je navzven trudil kazati
kooperativnega. Zavedal se je, da je neprestano pod nadzorom – tako v
službi kot tudi zunaj nje. Seveda pa se je notranje težko sprijaznil s svojim
novim položajem v povojni družbenopolitični stvarnosti, s svojo odrinjenostjo na obrobje. Po besedah hčere Romane ga je to strlo. Postajal je vse
bolj bolehen in tolažbo je iskal tudi v alkoholu. V dokumentu UDV, datiranem s 24. oktobrom 1948, tako lahko preberemo: »Dr. Juvan se vedno bolj
udaja pijači. V družbi je zelo previden in s svojimi dvomljivimi komentarji
ne pokaže svoje prave barve (I. Černe, A. Kos).
Reberšek Karel nam je v razgovoru nakazal, da se dr. Juvan ne bo nikdar
sprijaznil z današnjo stvarnostjo; po njegovem mnenju pa bi začel aktivno
sovražno delovati le v slučaju, če bi bili za to dani pogoji in upanje na gotov
uspeh. V službi se kaže pozitivnega človeka (I. Križman), udeležuje se redno
vseh sestankov in študira našo literaturo. /…/ Za uspešnejšo obdelavo dr.
Juvana bomo usmerili s potrebnimi I. Križmana, I. Černeta in I. Pavliha.
Ugotavljali pa bomo njegovo zadržanje v Beogradu in malverzacije iz časov
njegovega županovanja.«116
Z nastopom spora z informbirojem se je pritisk Udbe v državi še dodatno zaostril. Upravo državne varnosti je seveda zanimalo tudi Juvanovo
mnenje o teh dogodkih. V arhivu tako najdemo dokument, datiran s 24.
julijem 1948, ki ima naslednjo vsebino: »V družbi dr. Juvana se je govorilo
o partijskem preobratu Jugoslavije. Prišli so do zaključka, da jim je stvar ne
jasna in da se bo marsikaj razčistilo na kongresu. V zvezi z Albanijo pravi
dr. Juvan, da je stvar gotovo preudarjena in ima za cilj odžaganje tov. Rankoviča, Žujeviča (Sreten Žujović, op. p.) in drugih, ne pa maršala Tita, ker
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bi že zadostovalo postavitev novih ljudi okolo njega.«117 Udbin informator se
je torej znašel v družbi, ki je v nekem trenutku nekoliko bolj odkrito pretresala aktualno politično stanje. Bolj previden in manj iskren pa se nam
dr. Juvan predstavi v poročilih, ki jih je 28. septembra in 5. oktobra 1948
dal informator »Križman Pavle«; iz teh poročil je bil sestavljen naslednji
zapis, datiran z 9. novembrom 1948: »V razgovoru o političnem stanju v
svetu in pri nas je dr. Juvan Alojz dejal, da je spor med nami in Kominformo nekak prijateljski družinski spor, ki se bo tudi na prijateljski način
rešil. Na vprašanje, če veruje v novo vojno, je odgovoril negativno. Dejal je,
da je z ozirom na osvobodilno gibanje po vsem svetu in z ozirom na zvezo
držav ljudske demokracije položaj ugodnejši za SZ kot za zapadne države.
/…/ Med drugim je izrazil tudi upanje, da se bo gospodarsko stanje pri nas
kmalu izboljšalo in sicer čim se zmanjša stanje oz. izdatki za oborožitev. /…/
Juvan precej študira marksistično literaturo. Še v pisarni ima VKP/b, ki ga
ob vsaki priliki študira. Udeležuje se tudi vseh sestankov, študijskih pa se zelo
aktivno udeležuje.«118 Dr. Juvan se je očitno dobro zavedal resnosti stanja v
takratnem zgodovinskem trenutku.
Pritisk na dr. Juvana je po izbruhu spora z informbirojem narasel. V dokumentu, datiranem z 8. junijem 1949, beremo: »Oba dr. Juvan in Hrastelj
sta izjavila /med seboj nimata stikov in po odsluženi kazni je Hrastelj samo
enkrat govoril z Juvanom/, da ju hoče zadnje čase UDB ujeti, Hrastelja, da
bi ga zopet zaprli, Juvana pa, da bi ga pridobili za sodelovaje.«119 Udba se
v tem času ni več zadovoljila le s poročili svojih agentov oz. informatorjev
o dr. Juvanu, temveč je dr. Juvana res ujela in ga prisilila v sodelovanje.
Udba je hotela od dr. Juvana izvedeti čim več o delovanju in mišljenju
drugih predvojnih mariborskih političnih osebnosti, ki so bile tako kot on
odrinjene na obrobje.120 Vedela je namreč, da je dr. Juvan zahajal v njihovo družbo. Z njimi se je v prostem času srečeval v mariborskih kavarnah
Jadran, Rotovž in Orel – enkrat v eni kavarni, drugič v drugi – ter si tam
Prav tam, 21911.
Prav tam, 21911, 21912.
119
Prav tam, 21898.
		 Duhovnik Franc Hrastelj je bil v letih 1941–1945 interniran v koncentracijskem taborišču
Dachau. Po vrnitvi ga je nova oblast leta 1946 brez obtožnice zaprla za dva meseca. Potem
so ga leta 1946 še enkrat zaprli za deset dni, od decembra 1948 do februarja 1949 pa skoraj
za tri mesece.
		Franc Hrastelj, Njegova pot, Družina, Ljubljana, 2004, str. 7–9.
120
To je bil ustaljen način delovanja Udbe: s tem ko je prijatelje, sorodnike ali nekdanje
strankarske somišljenike prisilila, da so ji poročali drug o drugem, je ne samo spravila
opozicijo pod popolni nadzor, temveč jo je tudi paralizirala od znotraj.
		Jera Vodušek Starič, Prevzem oblasti po vojni in vloga Ozne – obračun, v: Slovenija v letu
1945, Zbornik referatov, Ljubljana, 1996, str. 110.
117
118

68

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/4

• razprave – studies

skupaj z njimi ob pitju vina krajšal čas s kartanjem. Toda tudi drugi člani
te kavarniške družbe so bili – podobno kot dr. Juvan sam – previdni in so
bili do političnih tem sploh zelo zadržani. Zato Udba od dr. Juvana niti ni
mogla izvedeti česa takega, kar bi jo lahko posebej vznemirilo. Tako lahko
v omenjenem dokumentu, datiranem z 8. junijem 1949, preberemo tudi
naslednje: »Po izjavi dr. Juvana se more politično življenje v Mariboru karakterizirati z eno besedo: popolna apatija /seveda samo pri bivših strankah
stare Jugoslavije/. Tudi krščanski socialisti se ne gibljejo, ker so izgubili ves
vodilni kader, ki je deloma pomrl /Korec/, deloma pa se je vključil v OF in KP
/Rebernik, ki ima Juvanovo nečakinjo za ženo/. SLS in JNS nimajo ne zaup
nikov in ne sestankov. Bivši vidnejši zaupniki na deželi /Bedjanič – Središče
– Prelog – sv. Marjeta pri Ptuju/ so se – vsaj na zunaj – popolnoma vključili
v novo stvarnost. Tudi ni opaziti nikakih ilegalnih struj med mlajšimi pripadniki bivših strank. SLS v Mariboru se zaveda, da ima tam moč v rokah
socialdemokratska stranka. Člani vodstva te stranke so se včasih zbirali /
po osvoboditvi/ v stanovanju Čeha, znanega socialista, ki pa zaradi starosti
politično ni aktiven. Socialisti ne govorijo nikomur o svojem delu, vendar je
dr. Juvan prepričan, da imajo v vsakem obratu svoje zaupnike – večinoma
prejšnje preiskušene socialiste. Dr. Juvan govoril z dr. Reismanom, Erženom
itd., ki pa nočejo odkriti svojih kart. Dr. Juvan je prepričan, da vodi vse delo
pri socialistih dr. Reisman.«121
Med dokumenti Udbe, v katerih je omenjen dr. Alojzij Juvan, je sploh
ohranjenih več takšnih, na katerih je navedena letnica 1949 ali 1950 in ki
govorijo o takratnem stanju med predvojnimi mariborskimi političnimi
osebnostmi. Vendar pri teh dokumentih ne moremo z gotovostjo trditi,
kdo je podatke, ki so v njih, posredoval Udbi. Seveda pri teh dokumentih
ni šlo le za poročila informatorjev, ampak pogosto tudi za analize, ki so
jih zaposleni na Udbi sestavljali iz več virov. Tu je še posebej zanimiv dokument o pogledu predvojnih mariborskih veljakov na aktualni politični
položaj, ki je datiran s 23. novembrom 1949: »Glede gledanja na notranji in
zunanji položaj so si vsi precej edini, da mora priti do spremembe, needini
pa so si, kedaj se bo to zgodilo in v kaki obliki ter v kakšnem obsegu. Tako
misli glavni center opozicije /omizje pri "Orlu": Juvan, Boštjančič, Tratnik,
Štukelj (olimpionik Leon Štukelj, op. p.), Rosina, Skvarča, Lukačič itd./, da
je položaj zrel. Dokler bo Stalin živ, ne bo imela Jugoslavija oz. Titovi pristaši miru. Nasprotno zapad dobro ve /Edinov članek/, da ne bo mogel Tita
odvrniti od komunizma. Zapad rabi Tita kot komunista, ker le kot tak more
razkrinkavati komunizem /stalinizem/ in ga razkrajati. Zato trdi Eden, da
121
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bo imel Tito odločilen vpliv na bodoči razvoj tako vzhodne kot srednje Evrope. Od politične zrelosti in spretnosti Anglije in Amerike je odvisno, da bodo
ti znali ta vpliv izkoristiti sebi v prid. Politiki mislijo, da bo zapad pustil Titu
začasno še proste roke glede notranje politike, dokler ne bo s svojo borbo
proti SZ dovolj razkrojil svetovnega komunizma. Zato zaenkrat ni upati na
bistvene notranje spremembe v Jugoslaviji. Ta zaključek dela mariborske
politike, posebno Juvana, Štukelj, Lukačiča, zelo malodušne. Mnenja so, da
bi bilo dobro, ko bi mogli sedaj, ko pridejo zastopniki angleške Labor. partije,
priti z njimi v stik in jim podati nekaj podatkov o tuk. življenju oz. vsaj pisati
jim pisma, v katerih bi opisali notranji položaj /izjava Skvarča, morda je to
slišal pri Trnovšku, voditelju socialistov v železniških delavnicah/. Trdijo, da
bi bilo dobro organizirati sistematično pisanje takih pisem članom Labour
partiji. Ker so pa vsi boječi, verjetno ne bo upal nihče prevzeti te naloge.«122
Predvojne mariborske politične osebnosti so bile torej mnenja, da glede na
spor z informbirojem komunizem v Jugoslaviji zahodnim silam ustreza.
O omenjeni »popolni apatiji« med predvojnimi mariborskimi politiki pa
govori tudi dokument Udbe, datiran z 12. januarjem 1950: »Sigurno je, da
vidnejši predstavniki bivših političnih strank v Mariboru nimajo med seboj
tesnejših stikov. Najtesnejša grupacija je omizje pri "Orlu", kjer se zbirajo
Lipold, Štukelj, Boštjančič, Lukačič, Juvan, Skvarča /vsi SLS/. Med seboj nimajo rednih dogovorjenih stikov, ampak le slučajnostne. Zato tudi ni med
raznimi politiki enotnega gledanja na položaj. Sploh se opaža v Mariboru,
da vse pričakujejo od Ljubljane, da pa so nad emigracijo ogorčeni. V Ljubljani še vedno vidijo vodstvo in so na njo močno navezani, kljub temu, da ne vidijo nobene osebnosti. Pričakujejo, pa ne vedo od koga. Živijo pod dojmom,
da jih oblast kontrolira in opazuje in se tako boje srečati na cesti eden drugega. Enotni so le v tem, da pričakujejo vsi spremembo.«123 Podobna je tudi
ocena v dokumentu, datiranem s 16. februarjem 1950: »Vidni predstavniki
nekdanjih meščanskih strank nimajo nikake uradne medsebojne povezave.
Tu so mišljenja za JNS: dr. Lipold, Lukačič, Boštjančič, za SLS pa dr. Juvan
in Hrastelj. Take povezave nimajo, ker so ti predstavniki ali [neberljivo, op.
p] in brez vsake energije, ali pa izredno boječi in v stalnem strahu, da jih
ne bi UDV še v zadnjem trenutku poslala na družbeno-koristno delo, ki ga
verjetno ne bi preživeli. Tako ne bi dočakali obnovitve stare moči in slave, ki
si jo ne samo vsi želijo, ampak tudi močno upajo, da se bo povrnila.
Neka osebna povezava je pri omizju pri Orlu, kjer obujajo spomine in
se tolažijo z boljšo bodočnostjo: Lipold, Juvan, Rosina, Lukačič, Štukelj,
122
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Boštjančič i.dr. Koliko se je moglo dognati, je to edini center, kjer so nekateri
politiki vsaj družbno povezani. Vse te skupine bi znale eventuelno na hitro
nekaj ustvariti, če bi prišel pravi trenutek.
Odnos mariborskih politikov do ljubljanskih: splošno se more trditi, da
mariborski politiki niso tesneje povezani z ljubljanskimi voditelji bivših meščanskih strank. /…/ Edina zveza med obema centroma je Krošelj Jože, bivši
predstavnik SLS. Po njegovi izjavi so mariborski politiki pristali na to, da
bodo samo preko njega šla vsa poročila in obvestila na njim neznano centralo v Ljubljano.
Aktivnost krščanskih socialistov: Juvan je mnenja, da so krščanski so
cialisti brezpomembni, da niso nikdar mogli zajeti večjega kroga pristašev in
da nimajo izgledov za uspešen nastop v bodočnosti, ker so skoraj vsi vidnejši
predstavniki prestopili v komunistično partijo.«124
Na tem mestu je treba omeniti tudi dokument, na katerem je naveden
datum 23. marec 1950: »Juvan se še vedno smatra, ne samo za reprezentanta, ampak tudi za odločilnega voditelja SLS v Mariboru. V tem svojstvu
je prišel začetkom leta 1946 /ali koncem 1945/ v Ljubljano in iskal stike z
voditelji SLS v Ljubljani. Teh stikov ni navezal, ker mu tudi v Ljubljani niso uspeli. /…/ Juvan si močno želi izpremembe sedanje družbene ureditve,
vendar pa za tako spremembo ne dela aktivno.«125 O tem, kako je dr. Juvan
po vrnitvi iz Beograda poskušal navezati stike z ostanki SLS-a v Ljubljani,
govori tudi gornji dokument, datiran s 16. februarjem 1950: »Svoječasno je
bil večkrat dr. Juvan v Ljubljani in se je zanimal, kdo je sedaj "voditelj" bivše
SLS. O tem je spraševal dr. Mohoriča, ki pa mu ni dal jasnega odgovora.
Zadnji dve leti je Juvan opustil to zvezo.«126
Pred volitvami poslancev v ljudsko skupščino FLRJ 26. marca 1950
so izdelali posebno analizo o stališču predvojnih mariborskih političnih
osebnosti do teh volitev, ki nosi datum 23. marec 1950: »Vidnejši predstavniki vseh skupin /Reisman, Hrastelj, Juvan, Sedivy, Rosina, Boštjančič/ izjav
ljajo skoraj enako, da volitve ne bodo vplivale na notranje politični položaj,
ker se režim ne bo spremenil ali vsaj omilil, nasprotno poostril. Bolj je med
kandidati okrepljena partijska linija.
Soglasno mnenje je, da so volitve že "narejene" /Reisman, Hrastelj, Rosina/, to je, da bodo za javnost objavljeni potvorjeni rezultati /…/ Ker torej
opozicija nima garancije, da bodo volilni rezultati v skladu z oddanimi glasovi in ker javnost, še manj pa inozemstvo ne bo zvedelo za pravo razmerje
med oddanimi glasovi, zato nima smisla, da bi opozicija oficielno izdala
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125
126
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kake parole glede volitev, posebno še, ker se je, kljub nasprotnim zagotovilom, bati represalij po volitvah /Hrastelj, Reisman, Sedivy, Rosina/. Zato so
vsi imenovani mnenja, da je abstinenca nesmiselna /zaradi represalij/ in
da je končno vseeno, kam vržeš, ker bodo itak krogljice presipali /Rosina,
Hrastelj/, ali pa da vržeš krogljico tako previdno v črno, da te ne dobijo
/Reisman, Sedivy/.
Vsi navedeni so nadalje mnenja, da bo ogromna večina ne samo na deželi, ampak tudi v delavskih krogih, vrgla krogljico v črno skrinjico. To trdita
Slokar, Trnovšek za Delavnico drž. železnic, Reisman pa za uradništvo. Zato
so mnenja, da bo izid volitev za Partijo porazen in da bo ona dobila jasno
sliko o pravem raspoloženju med ljudstvom. Če tudi ne bo to sliko javnosti
pokazala /dr. Rosina/. Kako bo partija reagirala na to porazno sliko, še ne
more presoditi, odvisno bo od splošnega mednarodega položaja.
Vsi navedeni predstavniki bodo šli volit iz strahu pred ev. represalijami.
"Družinski očetje smo in če ne gremo volit nas vržejo na cesto." /Reisman,
Sedivy/. Verjetno torej med laiki abstinence ne bo – vsaj večje ne.
Imenovani voditelji so, predno so bile volitve razpisane, sigurno računali, da bodo sedanje volitve nekak plebiscit za delitev Jugoslavije v interesne
sfere /50:50/. Ko so po razpisu volitev videli, da je to izključeno, so postali
dezinteresirani na volitvah, istočasno so pa vsak na svojo roko začeli uriti v
svojem ožjem krogu znancev v gostilnah in po uradih slične parole: te volitve
so brezpomembne, narejene, vseeno je, kam vržeš, poglavitno je, da si ne
škoduješ. Razočaranost teh voditeljev, ker "pri volitvah še ni prišla njihova
ura", se je spremenila v njihovo prvotno dezinteresiranost, v škodoželjnost,
s katero so začeli ti voditelji opozarjati na razne gospodarske težave in so
obenem previdno širili parole: vsi v črno pri volitvah.«127 Iz analize je torej
razvidno, da predvojni mariborski politiki ne samo, da ob tej volilni farsi
niso videli nobene možnosti za uspeh opozicije, ampak se iz strahu pred
maščevalnostjo režima niso upali niti abstinirati od volitev.
V dokumentih Udbe se je ohranil tudi en zapisnik o zaslišanju dr. Alojzija Juvana v prostorih UDV v Mariboru, ki je datiran z 21. novembrom
1950. Vsebina zapisnika je naslednja:
»S kom ste bili v družbi v Slatina Radenci?
Videl in bil z njimi: Ašič, Kocjančič, Zupaničeva iz NU, eden od PAZ-a
in dr. Lipold. Družili se nismo ravno preveč, ker ni bilo časa oz. prilike.
Kdo prihaja k "Orlu"?
Arhitekt Jelenc, Roglič, Stamol, Tratnik, Škvarča, Lipold, redko Štukel.
Kako gledate na dr. Reismana?
127
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Je zelo zagrenjen – bolehen. Je napadalen človek. Pri soc. dem. je igral zelo važno vlogo. Danes živi sam zase. Nima nobene družbe, da bi jaz vedel.
Preživlja se od najemnine svoje hiše. On ni nikoli na široko živel – je prav
zaprav skopuh. Z njim sem parkrat razgovarjal in to ob srečanjih na cesti.
Kako on gleda na današnjo ureditev?
Jaz mislim, da pozitivno – v kolikor ga poznam.
Kdo je vodil politiko SLS v bivši Jugoslaviji?
Pokojna Žebot in Vesenjak ter pobegli Kranjc.
Kje je bil dr. Reisman med okupacijo?
Junija leta 1941 je bil izseljen v Srbijo – Milanovac. Mislim, da je bil zaposlen – kje ne vem. Nisem imel nobenega stika z njim. Koncem 1941 je bil
zaslišan in zaprt od nemške specialne policije na Banici. Jelen me je prosil,
da naj interveniram pri Drago Jovanoviču, takratnem šefu policije Beograda. Jaz sem šel in pri njem interveniral za Reismana. Jovanovič si je notiral
moje pripombe. Slišal sem tudi, da je Topalovič – SD voditelj, interveniral
za Reismana. Z njim nisem nikdar govoril glede njegovega zaslišanja. Takoj po izpustu iz zapora se mi je zahvalil za mojo intervencijo.
Iz Srbije se je vrnil julija ali avgusta 1945. Po osvoboditvi se je on zelo
izogibal političnih razgovorov. O njegovem zaporu nisva nikdar razprav
ljala.
Kje se nahajajo v službi osebe iz omizja "Orel"?
Arhitekt Jelenc Jože je na projekcijskem zavodu ML[sic!]
Roglič Drago – izkoriščanje usnjenih odpadkov, v Cankarjevi ulici – zraven lesne industrije.
Dr. Stamol Franc – zobozdravnik, Trg Rdeče Armade.
Tratnik Drago – pasar v Orožnovi ulici.
Škvarča Ciril upokojeni železničar, stanujoč Maistrova ali Prešernova ul.
Dr. Lipold Franjo – brez službe, stan. Heroja Staneta 18.
Štukel Leo – pravni referent centrale gostinskih podjetij /ulica Talcev/,
stanujoč Maistrova /proti kolodvoru na levi strani pred zadnjo hišo/.
Dr. Buštjančič Leopold – MLO pri nepremičninah, stanujoč Aleksandrova 3/1.
Se spominjate debate marca letos pri omizju "Orel" – o Poliču kot poslancu?
Jaz to ne vem, da bi se kdaj koli kaj o njem govorilo.
S kom ste že razgovarjali o Vaših obiskih pri nas?
Povedal sem moji ženi, da sem bil pri vas. Drugemu nisem nikoli o tem
omenjal.«128
128
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Ta zapisnik o zaslišanju v prostorih Udbe v Mariboru je pravzaprav prvi
neposredni dokaz o osebnem stiku dr. Alojzija Juvana z Udbo. Toda kaže,
da to ni bilo njegovo prvo zaslišanje od Udbe. Kdaj je v resnici prišel v prvi
neposredni stik z Udbo, je na podlagi pregledanih dokumentov – omejili
smo se na tisti del arhiva UDV, ki se nanaša neposredno na dr. Juvana
– težko presoditi. Je pa dr. Juvan moral na tem zaslišanju podpisati tudi
posebno izjavo, s katero se je obvezal, da ne bo »nikdar nikomur omenil o
karakterju svojih obiskov na UDB« in da za to jamči »v moralnem in materialnem pogledu«.129 Glede na to, da je tovrstno izjavo podpisal šele na tem
zaslišanju, se zdi, da z Udbo še ni mogel tako dolgo sodelovati. Gotovo je
tudi njegova pripravljenost na sodelovanje vplivala na to, da je lahko z novo
oblastjo ohranjal nekakšen modus vivendi.
Ob zapisniku zaslišanja 21. novembra 1950 pa je v arhivu Udbe prisotno
tudi daljše poročilo, ki ima na prvi stani z roko pripisan datum 1. december 1950. Avtor njegove vsebine je bil dr. Alojzij Juvan. V prvem delu se to
poročilo posveča predvsem organiziranosti predvojne advokatske komore,
drugi del pa je svojevrstna predstavitev predvojne mariborske odvetniške
srenje in njenega političnega delovanja. Vsebina tega drugega dela poročila
je naslednja:
»/…/ V Mariboru je bilo koncem leta 1919 20 odvetnikov, v letu 1940 je
njih število narastlo na preko 40. Nemških pisarn je bilo 7, drugi so bili Slovenci. Slovenski odvetniki so z nemškimi tovariši vzdrževali samo poklicne
zveze.
V javno življenje so posegli sledeči slovenski odvetniki:
1. Od SLS Dr. Leskovar Jože starejši, Dr. Fran Schaubach, Dr. Andrej
Veble in Dr. Juvan Alojz.
2. Stranka SDS Dr. Lipold Franjo in Dr. Kukovec Vekoslav.
3. Stranka NRS Dr. Rudolf Ravnik in Dr. Fero Miler.
4. V social demokratski stranki Dr. Avgust Reisman.
5. V kmetijski Radičevi stranki Dr. Igor Rosina.
Župani so bili: od leta 1924 do 1941 Dr. Leskovar, Dr. Juvan, Dr. Lipold in
zopet Dr. Juvan. V dobi teh županov se je mesto hitro razvilo iz malega mesta upokojencev v moderno dobro urejeno in fundirano industrijsko mesto.
Dr. Leskovar je bil tudi predsednik mariborske oblasti dokler je ta obstajala. Dr. Schaubach je bil veliki župan, poslanec in končno senator. Dr. Veble
Andrej je bil oblastni odbornik, poslanec, zadnja leta pa v Beogradu član
Vrhovnega upravnega sodišča.

129
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Dr. Vekoslav Kukovec je bil večkrat minister, Dr. Ravnik član glavnega
odbora NRS, Dr. Reisman je igral vidno vlogo pri socialnih demokratih, Dr.
Igor Rosina v kmečki stranki. Ostali odvetniki se v javnem življenju niso
vidno pokazali. Značilno za Maribor je, da so se odvetniki med seboj ali z
drugo inteligenco in meščanstvom družili družabno ne glede na politično
pripadnost. Po raznih omizjih so se zbirali ljudje različnih strank. Meja,
močni nemški živelj, zunanje politični oziri in slogaška tradicija so imeli za
posledico, da se strankarska zagrizenost ni razpasla in so med seboj občevali vsi brez razlike strank, v kolikor ni bilo čisto osebnih razprtij. To se je
lahko vedno opazilo pri stalnih omizjih v različnih lokalih in pri družabnih
prireditvah.
V Mariboru je bilo mnogo stalnih omizij pred vsem v Grajski kleti, v
Jadranski kleti, v Astoriji, v gostilni Slokan na Vojašniškem trgu, v Malih
Benetkah ob Dravi, povsod je bila mešana družba, jaz sem zahajal samo v
gostilno ob Pristanu. To zadnje stalno omizje pa je po letu 1935 skoro prenehalo.
Kljub visokemu številu odvetnikov v Mariboru so bili skoro vsi dobro situirani. Maribor je bilo industrijsko mesto, sedež dveh bogatih okrajev, sodišče
samo pa je bilo II. stopnja za krajevna sodišča Prekmurja, Ptuj, Radgona,
Slovenska Bistrica, Št. Lenart. Posla je bilo skoro do leta 1940 za vse odvetnike dovolj. Slabše situirani so bili Dr. Irgolič, Dr. Rapoc, Dr. Kumbatovič
in začetniki. Skoro vsi so imeli mešano klientelo trgovsko in kmečko. Najbolje zaposlene so bile nemške pisarne, med Slovenci pa so vodili Dr. Danilo
Komavli, Dr. Slokar, Dr. Ravnik, Dr. Boštjančič, Dr. Šnuderl, Dr. Lipold,
Dr. Štor, Dr. Faninger (z roko pripisano: in Rosina, op. p.). Skoro izključno
kmečko klientelo so imeli Dr. Josip Leskovar, Dr. Hojnik, Dr. Jože Novak, Dr.
Tone Pernat. Delavstvo sta pretežno zastopala Dr. Reisman in Dr. Škapin.
Poklicno sposobni so bili vsi več ali manj. Na splošno so bili vsi solidni v
svojem poslovanju. Pritožbe so se slišale o pisarnah Dr. Komavli in Dr. Pich
ler – oba sta v tujini –, konkretnih slučajev ne morem navesti, ker jih ne vem.
Glede solidnosti more dati zanesljive podatke samo oni, ki je bil član odbora
ali disciplinskega sodišča Komore.
V industriji se ni nihče s kapitalom udeleževal, povezave v tem smislu
z industrijo ni bilo. Pač pa so odvetniki zastopali posamezne industrijske
firme, tovarne v njihovih zadevah pri sodišču in pri upravnih oblasteh. Družabnih ali osebnih rodbinskih zvez med odvetniki in industrijci ni bilo. Zlasti
ne zvez med rodbinami in domovi odvetnikov in tujih industrijalcev.
Odvetniških pripravnikov je bilo v Mariboru okoli 20. Bili so za sebe
organizirani v posebnem društvu, kateremu je načeloval sedanji javni tožilec dr. Cerkvenič. Pripravniki so bili dobro plačani, vključeni v penzijsko
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zavarovanje. Kolikor vem je bila večina njih organizirana na levo. Politična
pripadnost ni bila merodajna, da je kdo dobil mesto pripravnika pri kakem
odvetniku. Vsak odvetnik je gledal na to, da je dobil dobrega, spodobnega
in resnega kandidata. To velja tudi za "klerikalne odvetnike". pri Dr. Leskovarju je bil pripravnik Dr. Kumbatovič, pozneje njegov sin. Dr. Veble ni
imel nikoli kandidata, pri Dr. Schaubachu je bil pripravnik Dr. Pesdevšek,
Dr. Juvan do leta 1928 ni imel pripravnika, prvi pripravnik je bil Dr. Marjan Štupica 4 leta, od leta 1932 sta se pri njem zvrstila Dr. Stojan Pretnar,
ki je danes profesor na univerzi v Ljubljani ter Lojze Peric, ki je danes javni
tožilec v Ljubljani.
April 1941 je bil usoden kakor za vso mariborsko inteligenco, tako tudi
za odvetnike. Kdor se ni pravočasno umaknil, je bil prve dni po okupaciji
aretiran, zaprt v taborišče ali sodnijske zapore in pozneje meseca junija
izgnan z rodbino v Srbijo ali na Hrvaško, potem ko se jim je zaplenilo vse
premično in nepremično premoženje. V Ljubljansko provinco so se umaknili
odvetniki Dr. Komavli, Dr. Rapotec, Dr. Schaubach, Dr. Rosina, Dr. Šnuderl,
Fornazarič, Vauhnik, Pretnar, Štor. V Mariboru sta ostala Dr. Rapoc in Dr.
Kumbatovič. Rapoc je bil pozneje poslan v Dachau, Kumbatovič je kot Hrvat
ostal v Mariboru, odvetniške prakse pa menda ni smel izvrševati. Leskovar
starejši je bil izseljen v Nemčijo.
Od predvojnih odvetnikov žive v Mariboru in izvršujejo odvetniški poklic: Dr. Hinko Šrajner, Dr. Rapoc Josip, Vinterhalter Ivan, Jože Bergoč, Jože Novak, Franjo Tomšič, Franjo Krulc, Filip Kumbatovič, Karl Slokar, vsi
doktorji juris in Vladiboj Kapus.
Odvetniki niso več: Leskovar Josip starejši (nezaposlen) in mlajši, ki je
pravni referent Splošne, Boštjančič Leopold, pravni referent MLO, Lipold
Franjo, je prosil za pokojnino, Juvan Alojz, pravni referent MLO, Pernat Tone, nameščenec nekega podjetja, Danilo Štefanovič, pravni referent DEs-a,
Senkovič Zdenko, direktor MTT, Ravnik Rudolf, pravni referent Komunalne
banke, Stanko Štor, pravnik pri Prezidiju skupščine LRS, Avgust Reisman,
je pravni referent nabavljalne zadruge, Igor Rosina je pravni referent Konstruktorja, Kukovec Vl. je pravni referent pri Višji stanovanjski komisiji
MLO-ja.«130
Poročilo so na Udbi očitno temeljito preštudirali, saj je na njegovih robovih polno vsebinskih zaznamkov. Poročilo spominja na tista poročila, ki
so jih bili politični zaporniki prisiljeni pisati v zaporu. Takšna poročila so
bila namenjena temu, da so na Udbi ugotovili, kaj zapornik ve, nato so jih
primerjali z drugimi izjavami ter preverili, ali zapornik laže, kaj izpušča in
130
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ali je spremenil svoje poglede itd. Zato so jih zaporniki tudi morali pisati v
določenih časovnih presledkih. Zdi se torej verjetno, da je bil dr. Juvan kdaj
tudi zaprt. V poročilu med drugim vzbuja pozornost to, da je v Mariboru
strankarsko različno opredeljena inteligenca zahajala v iste lokale in se tam
družila, česar za Ljubljano ne moremo reči.

Slika 8: Dr. Alojzij Juvan v petdesetih letih 20. stoletja
na pragu svoje hiše. (Iz zasebne zbirke Romane Juvan.)

V arhivu Udbe najdemo tudi naslednje daljše poročilo z naslovom Razgovor z biv. županom mariborske občine dr. Alojzom Juvanom, ki pa nima
navedenega datuma nastanka. V njem je dr. Juvan predstavil zgodovino
mariborske mestne občine med obema svetovnima vojnama. Gre za osebno pričevanje dolgoletnega mariborskega župana. Pisec zapisnika je sicer
osebna imena večkrat zapisal nepravilno. Iz poročila smo izvzeli tukaj nepomemben uvod in zaključek, preostala vsebina pa je naslednja:
»/…/ Glede občine naj omenim, da so takrat prav za prav gospodarili
Nemci, Slovenci niso prišli do veljave.131

131

Ta trditev je mišljena za čas do prevrata leta 1918.
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V zvezi s takratno politiko moram omeniti, da je treba razlikovati posamezne periode časa. Do 21. leta so bili komisarji, to so bili kakor ministri
vlade, prvaki občine, vodili tekoče posle, kaj novega niso mogli. 1921. so bile
prve volitve tudi v občino; bile so tajne. Nastopile so: socialistična stranka, komunisti, Narodni socialisti, klerikalci. Po volivnem redu se je ravnalo
tako, da so po številu dobljenih glasov razdelili mandatna mesta. Takrat
so dobili socialisti 13 mandatov /skupno je bilo 41/, 4 komunisti, narodna
socialistična stanka 9 mandatov, Slovenska ljudska stranka 7, demokrati
6. Tako nobena stranka ni imela absolutne večine. Takrat je postal župan
Grčar, in sicer s pomočjo narodnih socialistov; on je bil socialist. Leta 1941.
je bil izgnan v Srbijo. Podžupan je bil Ivan Roglič, to je brat lastnika trgovine
z usnjenimi izdelki.
Vodilne osebnosti pri socialistih so bili v glavnem Grčar, Bahun Andrej,
Slanovec /?/. Drugi niso bili tako pomembni. Od komunistov se je eksponiral
Krajnik, tudi Peperko, Zmazek in Kitek. V Slovenski LS so se odlikovali Leskovar /stari/, Verstovšek, dr. Jerovšek, Žebot, med narodnimi demokrati pa
dr. Sernec. Znani so še: Voglar, Weixl, Tomažič, Kejžar, Burež, dr. Pivko in
stari Rozina. Od narodnih socialistov vem za Jarha, Selinšeka, dr. Jurečko,
Roglič, dr. Rostohar, davčni uradnik France. Tumpej. – Taka je bila situacija
leta 1921. Bila je torej le relativna večina. Bili so lepi načrti, toda ostalo je
le pri tem. Slabe so bile denarne razmere. Leta 1921. so bile tudi volitve, pri
katerih so se odlikovali zlasti kmetijci. Krone so bile zamenjane za dinarje v
razmerju 1:4, krediti so bili silno dragi, dinar je slabo stal na mednarodnem
trgu. Notiral je 6, krediti so bili 20 do 24%ni. Največja nesreča pa je sledila
leta 1924, ko je kar čez noč dinar padel od 6 na 9 v Švici, to se pravi zgubil
vrednost za celih 50%, trgovci so postali berači kar čez noč.
Maribor leta 1925. je bil še zelo slabo razvit kraj, vendar je začela industrija vedno bolj prodirati, tudi stanovanjska naselja so se vzporedno s tem
razširjala. Po našem sklepu je kupila občina vrsto parcel in jih po lastni ceni
prodala interesentom, ki so hoteli zgraditi stanovanjske hiše. 1 m² je stal
din 6,--. Občina je izdajala tudi kredite, prevzemala jamstvo, poskrbela za
gradbeni material. Dajali smo tudi hiše v najem z mesečno najemnino 350
do 450 dinarjev, s čemer je podnajemnik hkrati odplačeval dolg, tako da je
po 20 letih postala hiša njegova.
Druge volitve so bile leta 1924. Takratna Žerjavova[sic!] vlada je sestavila
nov volivni red za avtonomna mesta Ptuj, Ljubljana, Celje, Maribor. Po novem volivnem redu dobi relativno najmočnejša stranka ½ in še en mandat
več. Ostali mandati pa se razdelijo po jakosti strank na volitvah. Prepričani
so bili, da si bodo zmago hitro pridobili, vendar se je potem nekoliko preobrnilo. K volivnim rezultatom so vplivale tudi takratne socialne razmere. SLS
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je dobila 1858 glasov /skupno 5931/, radikali 234, demokrati 881, komunisti
146, narodni socialisti 172 /tu je prvič nastopil Tumpej/, Nemci 737, socialisti
1737 glasov. Nek obrtnik Dolčej je dobil 170 glasov. 18. decembra je prišlo
do volitev, na katerih je prišlo do sporazuma. Zmagali so SLS. Vsak drugi
na listi je bil socialist: Juvan, Tumpej, Tavia, Dolčer, Lipod. Pri socialistih
je takrat nastopil Eržen, Favaj, Petejan, Jelen, Grčar, Bahun, Jekl – so bili
reprezentantje socialistične stranke. Petejan je sodeloval v stranki do 1941.
leta. Ta idila je trajala do 6. jan. 1929., to je do diktature. Od takrat ni bilo
več izvoljenega, temveč je bil imenovan občinski svet.
To je perioda gospodarskega napredka, reorganizirali smo podjetja, popravljali finančne postavke. Tako smo napredovali v letnem proračunu od
10,000.000 v letu 1929 na 66,000.000 v letu 1941. In še prihrankov smo imeli.
Uradniki so bili dobro plačani. Kdo je vplival na taka reševanja občinskih
vprašanj? – Sami. Seveda je vodila SLS, moramo pa priznati, da so socialisti
dajali velike pobude in so za vzgled postavljali mestno občino na Dunaju.
Naj omenim še, da smo dajali stalne in enkratne podpore socialno šibkim,
obubožanim je bilo razdeljenih vedno 474 podpor od po 500 din, več oseb je
bilo v okrevališčih, dom onemoglih je imel 180 varovancev, kuhinja za revne
je dajala hrano 370 oseb, 180 otrok v mladinski kuhinji in mladinskem domu
itd. itd. Podpore občine so uživale tudi kulturne institucije. 60.000 dinarjev
vsako leto je bil fond za prosvetna društva. Razdelili smo ga vsako leto po
sklepu upravnega odbora, sestavljenega iz zastopnikov vseh strank pod predsedstvom župana. Vsak proračun je bil soglasno sprejet, le Grčar je kdaj pa
kdaj nasprotoval. Vsi vodilni uradniki so bili nastavljeni že takoj po vojni.
Fajfar je bil komisar. Uradniki so bili: Kebler, Rodovšek, Leskovič, Brandner,
Šter, Beutauher, Barle, Jekl, Janko, Černe, Baran, Uršič, Tomšič, Hinderleker, Rojko, Jerebič, Peric, dr. Novak, Zorč. Na politično pripadnost v občini
se ni gledalo. Čeprav se je vedelo za komuniste, jim nihče ničesar ni storil.
Ali je bil kdaj kak kompromis? Leta 1927. sem bil izvoljen za župana.
Takrat je prišlo do nekega sporazuma, in sicer le za župansko mesto. Pozneje
ni bilo kompromisa, ker ga ni bilo treba zaradi večine SLS.
Kako se je udeleževala SLS pri upravljanju? Pri nas je bil najvažnejši Leskovar, ki je bil istočasno oblastni predsednik. Nič mu ni ugajalo. Vse je hotel
imeti prav. Prepiral se je s socialisti. Vendar to drži le za politično‑strankarske spore, za delo v občini ne morem reči tega.
Kako so sodelovale ostale stranke v vodstvu? Od leta 1929. je bilo vse vedno soglasno sprejeto. Glavna proračunska debata je trajala kvečjemu dve
uri. Vsak proračun je bil soglasno sprejet.
Ali je bil kdo izključen iz občine? Pravzaprav ni bil iz občine izključen
nobeden. Občina je zahtevala le delavnost in vestnost. Hoteli smo imeti na
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razpolago dobre in izvežbane uradnike. Društev posameznih strank nismo
zapostavljali. Tudi pri dotacijah ne. Ko je nekoč prišel Petejan zaradi odpustitve iz občinske službe Krajnika, sem slednjega kljub izpustitvi ponovno
sprejel v službo, čeprav sem s tem zapravil moje prijateljstvo z Rajzmanom.
Ob Živkovičevih volitvah meseca septembra leta 1931. nisem šel na volitve,
odklonil sem tudi kandidaturo. 1. decembra so me razrešili. Po kraljevi smrti
pa sem bil ponovno imenovan za župana. To funkcijo sem potem opravljal
do 6. aprila 1941. leta.
Mestna podjetja so bila ustanovljena nekako 1931 do 1931[sic!] leta.
Upravljal jih je Peric. Podjetja so zašla v težave. Zlasti avtobusno, kjer je bil
ves park uničen. Zato smo sklenili z MAN v Nürnbergu pogodbo, po kateri
so nam dobavljali 4 do 5 kamionov letno. Uredili smo še nekatera podjetja,
kakor plinarno, postajališče na Glavnem trgu. Vsako podjetje je bilo samostojna organizacijska enota.
Razvoj industrije je nam koristil, ker je podpirala naš proračun. O otvoritvi posameznih tovarn pa je odločala centrala v Beogradu oz. Ljubljani. /
Glede podpor društvom naj omenim, da so na primer bili deležni te pomoči
Prosvetna zveza /klerikalci/, prosvetno društvo v Narodnem domu, sicer pa
je za vsakim društvom stala stranka./
Vpliva industrijcev ni bilo čutiti v upravljanju občine. Oni so le pomagali razvoju mesta. O njihovem razvoju so mnogo več odločali v Beogradu
in Ljubljani. Hutter je na primer dosegel visoko carino za klot verjetno na
beograjski carinski centrali. Zato je tudi tako uspeval. /50.000 dinarjev letno
je imel župan na prosto razpolago/.
V prosvetnih društvih je sodeloval na primer v Prosvetni zvezi Hohnjec,
Prijatelj, dr. Sušnik itd. Pri socialistih so bili aktivni Eržen, Jelen.
Lipold je bil vedno iskren pristaš svojega prijatelja Žerjava in Kramerja.
Hitro je vzkipel, povsod je rad imel prav. Ko pa je prišel v občinsko hišo se je
njegov značaj precej omilil.
Med člani posameznih strank se je razvijalo drugačno življenje kot na primer v Ljubljani. Tam so celo stranke in frakcije posedavale v svojih lokalih,
medtem ko smo v Mariboru vsi skupaj sedeli ob istem omizju.
SLS oz. JRZ so zastopali v občinskem svetu vedno isti ljudje. Do leta 1924.
so bile napete razmere v občini, o osebnih nasprotstvih ne bi mogel govoriti,
to so bila le strankarska nasprotja. /…/«132
K dr. Juvanovi izjavi, da se je za komuniste sicer vedelo, vendar »jim
nihče ničesar ni storil«, je treba dodati, da to še ne pomeni, da se je v predvojnem Mariboru pustilo komuniste povsem pri miru. Agent »Dimnik Ja132

AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 13, 21885–21888.
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nez« je tako v svojem poročilu z dne 15. novembra 1949 zapisal, da je v času
županov dr. Leskovarja, dr. Juvana in dr. Lipolda na mariborski policiji
delal »Cajnko, šef kriminala, kateri je zapiral komuniste«.133 Na tem mestu
omenimo še dokument, datiran z 9. oktobrom 1948, v katerem preberemo,
da je dr. Juvan v nekem zasebnem pogovoru omenil, »kako so županovali
včasih v Mariboru. Dejal je, da so vedno državo goljufali na ta način, da so
imeli cca 20 miljonov kredita za izredne slučaje.«134
V arhivu Udbe je v zvezi z dr. Alojzijem Juvanom prisoten tudi naslednji dokument, datiran s 23. marcem 1950, ki se nanaša na delovanje
predvojnega pokrajinskega odbora SLS na Štajerskem: »Člani zadnjega pokrajinskega odbora SLS na Štajerskem v Jugoslaviji so bili dr. Leskovar, star.,
dr. Hohnjec, dr. Juvan, dr. Schaubach, Hrastelj, Marko Kranjc in Žebot /po
izjavi Hrastelja/. Teh članov ni nihče izvolil, ampak so se stalno zbirali na
vabilo organizacijskega tajnika Marka Kranjca.
Ta odbor je bil nekakšen CK SLS /Hrasteljeva primera/, ki je nadziral
in vodil v zadnji instanci vso SLS politiko na Štajerskem ter tudi Korošcu
večkrat oponiral, če je ta postopal preveč centralistično. Tako je ta odbor v
zadnji instanci imel v rokah vso personalno politiko višjih uradnikov na
okrajih, predhodno je določil kandidate za volitve itd. Stalnega predsednika
ta odbor ni imel, dnevni red je prečital Kranjc, ki je ponavadi tudi vodil
debato.«135 Kaže, da je bila vsebina poročila pridobljena z zaslišanjem Franca Hrastelja, ki ga Romana Juvan sicer izpostavlja, kot enega najboljših
osebnih prijateljev njenega očeta.136 Prej omenjeni agent »Dimnik Janez«
pa je v poročilu z dne 15. novembra 1949 o vplivnosti Hrastelja v predvojni mariborski občinski politiki zapisal, da »je imel največjo besedo za
župani«.137 Da je bil Hrastelj res zelo dejaven v mariborski občinski politiki, sicer dokazujejo tudi zapisniki sej občinskega/mestnega sveta.
V pregledanih dokumentih Udbe smo naleteli tudi na naslednji zapis,
ki je datiran s 5. novembrom 1948 in ob katerem je naveden agent »A.
Jež«: »Dr. Juvan je izrabljal svoj položaj kot župan s tem, da je takrat dajal
koncesije za industrijo Nemcem iz Češke, ki so pripeljali s seboj cele kadre
zagrizenih hitlerjancev, ki so imeli vodilne vloge po tovarnah, dočim naš
človek takrat ni mogel priti niti do mesta mojstra. Te tovarne je tudi zastopal
in pri tem zaslužil ogromno denarja. Nekoč mi je rekel, da mora do 40 leta
133
134
135
136
137

Prav tam, 21889.
Prav tam, 21911, 21912.
Prav tam, 21903.
Po njenem spominu je med najboljše osebne prijatelje njenega očeta sodil tudi mariborski
notar Ivan Ašič.
AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 13, 21889.
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človek zaslužiti toliko, da ima dosti za celo življenje. Strankarsko politično
se ni istical, imel je dobre odnose z Nemci, demokrati in socijalisti in vse te
zastopnike tudi v občinskem odboru, kjer so mirno sedeli. Kar je delal Juvan
v velikem, je delal Žebot (Franjo, op. p.) v malem. On se je zlasti vrgel na
zavarovanjsko posredovanje. Kdor se je dal pri njem zavarovati, je pri njem
vse dosegel. Mogoče bi se tudi dalo ugotoviti, komu od Nemcev je Juvan
preskrbel jugoslovansko državljanstvo. To delo je bilo posebno unosno [sic!]
in se je dobro plačalo. Na magistratu so gotovo še knjige državljanov in med
temi taki, ki so dobili jug. državljanstvo in potem bi se lahko zvedelo, kdo jim
ga je izposloval.«138 Dr. Juvan je pred vojno sicer res postal premožen mož,
toda po vojni to ni bil več. Ostala mu je sicer hiša – ta ga je po vojni pričakala izpraznjena –, toda shajati je moral s skromnimi osebnimi dohodki, s
katerimi je vzdrževal tudi vse druge družinske člane. Juvanove besede, da
mora človek do 40. leta zaslužiti toliko, da ima dovolj za vse življenje, pa
lahko sicer razumemo tudi tako, da je takrat želel dati sogovorniku vedeti,
da županskega položaja ni prevzel z namenom, da bi se pri tem osebno
okoriščal, temveč da bi služil javnemu dobremu, saj je bil ob začetku svojega prvega županskega mandata star že 41 let.
Dr. Alojzij Juvan je bil tako rekoč do smrti pod budnim očesom sodelavcev Udbe. Nekateri so sicer kmalu po tem, ko mu je bila odvzeta advokatura, ugotavljali, da režimu pravzaprav ne predstavlja nobene nevarnosti.
V dokumentu, na katerem je naveden datum 23. marec 1950, je tako sodelavec Udbe zapisal: »Postal je pristen pijanček /…/ Juvan kot resen politik
ne pride več v poštev /…/«139 Nekateri drugi pa so ostajali še naprej pozorni
nanj, ker se je očitno kljub vsej previdnosti včasih še vedno spozabil in
ob napačnem trenutku razkril svoje nezadovoljstvo s povojno stvarnostjo.
Tako v analizi z dne 10. januarja 1951 preberemo: »Juvan pričakuje sprememb današnje državne ureditve ter širi neresnične vesti o gospodarskem
in političnem položaju v Jugoslaviji.
Nekateri biv. politični predstavniki smatrajo Juvana kot važnega človeka,
ki bo še v bodočnosti igral pomembno vlogo, drugi pa nasprotno.«140 Udba
je zato še naprej spremljala njegovo socialno življenje. Tako je višji referent
»Vesenjak Franjo« na poročilu, na katerem je letnica 1957, zapisal: »Sodelavec ima podatke, da se še vedno redno sestajata bivša politika JUVAN in
TRATNIK v gostilni "Verzel" pri pošti in to ob večerih.«141
138
139
140
141

Prav tam, 21912.
21903.
Prav tam, 21869.
AS, 1931, RSNZ SRS, MF Sove, serija MM, film št. 30, 84889.
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Dr. Juvan je bil na stara leta zelo bolehen in zagrenjen. Tako lahko v
zapisu, na katerem je naveden datum 17. april 1957, beremo: »Sodelavec je
že dalj časa ugotavljal, zakaj se JUVAN tako izogiba ljudi. Pred kratkim je
zvedel od žene JUVANA, da se boji, da bi ga kdo vprašal, zakaj tako slabo
izgleda. Če ga kdo vpraša, se zelo razburi in ga to muči.« Dr. Juvan je bil strt
mož. Svojo tragično osebno usodo v povojni družbenopolitični stvarnosti,
ki je bila tako zelo drugačna od predvojnega življenja, je nemočno občutil
kot veliko krivico. Sodelavec Udbe »Dolenc« je v poročilu, na katerem je naveden datum 21. maj 1957, o svojem obisku pri dr. Juvanu zapisal naslednje:
»V Mariboru sem govoril le z bivšim županom dr. Alojzom JUVANOM, ki pa
je precej bolan in praktično tam predstavlja le še "bivšo" politično osebnost iz
vrst klerikalcev. Zanimal se je za posameznike, kakor: kje je France SNOJ in
kaj dela, ter o odvetnikih dr. KORUNU in MOHORIČU. Seveda je omenil,
da so njemu "napravljane velike krivice ter da na stara leta tega nikakor ni
zaslužil, ker je bil zelo pošten odvetnik in politik". Trdil je, da je prestar, da
bi se še danes spuščal v kako politično življenje in pravi, da je bil vsa ta leta
do političnih razmer pri nas kar apatičen. O starih politikih, kot o dr. Mihi
KREKU, se ni hotel nič izjaviti. Trdi, da je politike sit in hoče imeti na stara
leta vsaj mir.
Zanimal se je še o posameznikih iz sorodstva JUVANOV, posebno kaj dela
R. JUVAN v Ljubljani, drugače pa je z njim razgovarjati precej dolgočasno in
kar nezanimivo.«142 To poročilo je očitno sestavil dr. Juvanov dober osebni
znanec, morda celo predvojni prijatelj.
Dr. Alojzij Juvan je tiho umrl 19. aprila 1960. 21. aprila je bil pokopan
na frančiškanskem delu pobreškega pokopališča. Maribor se ga ob tej priložnosti ni spomnil. Spomin nanj je bil prepuščen pozabi.
Sklep
O županovanju predvojnega mariborskega župana dr. Alojzija Juvana
smo v tem članku omenili le glavne pridobitve oziroma značilnosti njegovih dveh županskih mandatov. S tem ta tema seveda še ni izčrpana in
gotovo si zasluži širšo obravnavo. Tako se na primer kanaliziranja mesta
ter dolgih kilometrov tlakovanih in reguliranih ulic, kar bi bile lahko samostojne raziskovalne teme, sploh nismo dotaknili.
Ena od tragik dr. Alojzija Juvana je gotovo tudi pomanjkanje dokumentov o njem. Vzrokov za to je več, najpomembnejši je zagotovo, da je
142

Prav tam.
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bila med drugo svetovno vojno uničena vsa zasebna dokumentacija, ki je
bila v njegovi hiši. Ker so se spomladi 1941 dogodki prehitevali, ni uspel
pravočasno spraviti na varno svoje dokumente oziroma osebni arhiv. Ko je
politični komisar Fritz Knaus zasedel njegovo hišo, je seveda vse te osebne
dokumente zavrgel. Po vojni se je Juvanova družina vrnila v izpraznjeno
in zanemarjeno hišo. Pozneje so sicer dobili povrnjenega predvsem nekaj
svojega pohištva, drugo pa je bilo izgubljeno. Drugi vzrok, zakaj je o njem
tako malo ohranjenega gradiva, je, da je pred vojno pripadal katoliškemu
– tj. napačnemu – političnemu taboru in kot tak je bil po vojni namenjen
pozabi. Tretji vzrok pa je iskati v revolucionarnem zanosu nove povojne
oblasti, ki je med svojim ustvarjanjem novega sveta uničila veliko gradiva
iz minule buržoazne dobe. Omenimo še, da naj bi po besedah hčere Romane Juvan njen oče pred smrtjo prejemal pokojnino, toda ZPIZ v svojem
arhivu nima podatkov o njem kot upokojencu.
Dr. Alojzij Juvan si je kot sin revnih kmečkih staršev pridobil formalno
izobrazbo v avstro-ogrski monarhiji. Prva svetovna vojna ga je zatekla kot
odvetniškega pripravnika v Mariboru, kjer se je po vojni tudi ustalil in
odprl odvetniško pisarno. Bil je sposoben odvetnik. Od začetka pa je bil
tudi politično dejaven v katoliškem političnem taboru. Vendar kot politik
ni bil širše izpostavljen: bil je dejaven predvsem na krajevni ravni. Po ponovni zmagi Slovenske ljudske stranke na mariborskih občinskih volitvah
leta 1927 ugledni mariborski politik in dotedanji župan dr. Josip Leskovar
zaradi prezaposlenosti ni bil pripravljen sprejeti še enega županskega mandata in je svoji stranki za ta položaj predlagal dr. Alojzija Juvana.
Dr. Juvan se je izkazal za dobro izbiro, saj je bil sposoben župan. Pri
svojem županskem delu si je zagotovil podporo vseh političnih skupin v
občinskem svetu, tako da je ta na svojih sejah sklepe po navadi sprejemal
kar s soglasjem. Soglasno sprejemanje sklepov je bilo značilno tudi za njegov drugi županski mandat. V njegovih dveh mandatih je bilo izvedenih
veliko projektov, ki so mestu Maribor v trajni ponos, kot na primer letno
kopališče na Mariborskem otoku, Vurnikova delavska kolonija, ureditev
pobreškega pokopališča ali pa odprtje Pokrajinskega muzeja v mestnem
gradu. Začeti so bili tudi številni drugi pomembni projekti, kot na primer
gradnja relejne radijske postaje na Teznem, gradnja poslopja II. gimnazije
ali pa nova mestna tržnica na Vodnikovem trgu. Ne smemo pa pozabiti
tudi na Pomožno akcijo za siromašne sloje mesta Maribora, ki je bila kot
oblika solidarnosti med Mariborčani ustanovljena zaradi posledic napredujoče svetovne gospodarske krize. Socialno stisko pa so v Mariboru blažile tudi razne druge ustanove, kot na primer dva nova mladinska doma,
ki sta prav tako odprla svoja vrata v času Juvanovega županovanja.
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Čeprav je bil dr. Juvan dolga leta na položaju mariborskega župana, to še
ne pomeni, da je bil ves ta čas tudi prvi mož svoje politične stranke v mestu
ob Dravi. V času njegovega drugega županskega mandata je bil močnejša
mariborska politična osebnost v njegovi stranki na primer Franjo Žebot,
ki je bil med drugim predsednik mestne in okrajne JRZ, načelnik mariborskega okrajnega cestnega odbora in tudi narodni poslanec v Beogradu.
Ob nastopu okupacije aprila 1941 je bil interniran v zbirnem taborišču v
Melju, nato pa z družino izgnan v Srbijo. V Beogradu je bil član organizirane skupine slovenskih katoliških politikov, ki so bili v stiku z Ljubljano.
Iz Ljubljane je ta t. i. beograjska skupina prejemala določena denarna sredstva, s katerimi je poskušala blažiti stisko izgnanih Slovencev, ki so ostali
v Srbiji brez lastnih virov za preživljanje.
Po vrnitvi iz izgnanstva je dr. Alojzij Juvan spet odprl svojo odvetniško pisarno, toda nova oblast mu je kmalu onemogočila, da bi še naprej
opravljal odvetniški poklic. Nato je uspel dobiti zaposlitev kot uradnik pri
MLO. Iz dokumentov Udbe, ki so se o njem ohranili na večkrat slabo berljivih, včasih pa tudi neberljivih mikrofilmih, je razvidno, da je ta pretiravala
v svojem zanimanju zanj.
Dr. Juvan si je sicer prizadeval za nekakšen modus vivendi z novo oblastjo, vendar se notranje nikakor ni mogel sprijazniti z novo družbenopolitično stvarnostjo in svojim položajem v njej. V vrtincu vojne in revolucije
je izgubil veliko večino osebnega premoženja, kot pomembna predvojna
javna osebnost pa je bil po vojni odrinjen na obrobje in pozabljen. Seveda
pa v tej usodi ni bil sam: dovolj je že, da se spomnimo nekdanjega podbana
dr. Stanka Majcna, ki je po vojni na mariborski tržnici prodajal zelenjavo
z domačega vrta.
Pol stoletja po smrti dr. Alojzija Juvana je primeren čas, da se ponovno
ozremo na njegovo osebnost in delo ter osvetlimo njegove zasluge za mesto
Maribor. S tem člankom smo želeli prispevati tudi droben košček v mozaik
znanja o zgodovinskem obdobju, v katero je bilo vpeto življenje tega ‒ po
krivici pozabljenega ‒ mariborskega župana.
On the Trace of the mayor of Maribor,
Alojzij Juvan, PhD.
Summary
The lawyer and Maribor major, Alojzij Juvan, PhD. (1886–1960) is one of the most important personalities that influenced Maribor between both wars. His biography is a story
of a deserved social ascend and of an undeserved social descend that was after the World
War II so typical for numerous representatives of the pre-war Slovene social elite. Alojzij
Juvan was a son of poor farmers in Vače pri Litiji and he finished the Law School in Austria-
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Hungary. Before World War I he came as a lawyer’s apprentice to Maribor. Between the
wars he fought on the Montenegro and the Isonzo Front and after the war in 1920 he came
to Maribor, where he opened his law office and soon became very wealthy. He was a legal
representative of individuals and also of many Maribor companies. Alojzij Juvan, PhD. was
also a legal adviser of the Maribor municipality and a member of many boards of directors
and was active in numerous charity organisations. Because of his music talent he was also
an active singer and choirmaster. He was also the president of the Slovene singers’ Society
Maribor throughout its whole existence.
He was, politically seen, his whole life a member of the catholic political party. In 1924
he was elected in the municipality board for the first time and in 1927 he was re-elected.
In January 1928 he was elected mayor of Maribor and stayed on this position until November 1931, when he was, because of the change in the state politics, discharged. After
the regime twist in June 1935 he was once again elected mayor of Maribor and stayed the
mayor until the occupation in 1941. Among the most important achievements of his two
mayor mandates one can count the swimming pools on Mariborski otok, Vurnik’s workers’ colony, arranging of the Pobrežje Cemetery and opening of the Regional Museum in
the city castle. The completion of some other important projects (for example relay radio
station, city market place) was stopped by the April war. The mayor Alojzij Juvan, PhD.
also strived to lessen the social distress that was the result of the world economy crisis and
afterwards of World War II escalation in Europe. As a conscious Slovene he was, together
with his family, after the occupation in 1941 deported to Serbia. In Serbia he got in touch
with other important members of the Slovene catholic political party, who were deported
as well. At the end of the war he returned to Maribor. The new authorities confiscated his
personal belongings and prevented him from carrying out his law practice. Although he
was of no danger to the new authorities, he still spent the rest of his life under the constant surveillance of OZNA or UDBA. Alojzij Juvan, PhD. was after the war pushed to the
margins of society and forgotten.

Auf den Spuren des Mariborer/Marburger
Bürgermeisters Dr. Alojzij Juvan
Zusammenfassung
Der Anwalt und Mariborer/Marburger Bürgermeister Dr. Alojzij Juvan (1886–1960) gehört zu jenen Persönlichkeiten, die in Maribor/Marburg in der Zwischenkriegszeit eine
wichtige Rolle spielten. Seine Biographie ist die Geschichte von einem gerechten sozialen
Aufstieg und einem ungerechten sozialen Abstieg, das nach dem Zweiten Weltkrieg in
Slowenien charakteristisch für sehr viele Vertreter der politischen Vorkriegselite war.
Alojzij Juvan war Sohn einer armen Bauernfamilie aus Vače pri Litiji/Waatsch bei Littai,
der sein Jurastudium in Österreich-Ungarn beendete. Vor dem Ersten Weltkrieg kam er
als Anwaltspraktikant nach Maribor/Marburg. Im Krieg kämpfte er an der Montenegro
und Isonzo Front. Nach dem Krieg eröffnete er im Jahre 1920 in Maribor/Marburg eine
Anwaltskanzlei und wurde als erfolgreicher Anwalt bald vermögend. Er war Vertreter von
einzelnen Personen sowie von zahlreichen Mariborer/Marburger Firmen. Alojzij Juvan
war auch der Rechtsberater von Mariborer/Marburger Stadtgemeinde und Mitglied in
vielen Verwaltungsausschüssen. Er war in vielen Wohltätigkeitsvereinen aktiv und da er
auch musikalisch begabt war, war er ein aktiver Sänger und Gesangführer. Er war Präsident des Slowenischen Sängervereins Maribor und das in der ganzen Zeit seines Bestehens.
Politisch gesehen war er die ganze Zeit Mitglied der slowenischen katholischen politischen
Partei. Im Jahr 1924 wurde er das erste Mal und im Dezember 1927 das zweite Mal in den
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Stadtgemeinderat gewählt. Im Januar 1928 wurde er Bürgermeister und auf dieser Stelle
blieb er bis November 1931, als er wegen dem Regierungswechsel dieses Postens enthebt
wurde. Nach noch einem Regierungswechsel wurde er im Juni 1935 wieder Mariborer/
Marburger Bürgermeister und er blieb Bürgermeister bis zur Besetzung im April 1941.
Zwischen seine wichtigsten Projekte, die in den zwei Bürgermeistermandaten realisiert
wurden, kann man das Freibad Mariborski otok, Vurniks Arbeiterkolonie, Errichtung
von Pobrežje/Pabersch Friedhof und die Eröffnung von dem Landesmuseum im Stadtschloss zählen. Die Vollendung von anderen wichtigen Projekten (z.B. die Relaisradiostation, Stadtmarktplatz) wurde von dem Aprilkrieg unterbrochen. Der Bürgermeister
Dr. Alojzij Juvan versuchte auch die Sozialnot, die als Folge der Weltwirtschaftskrise und
später der Eskalierung des Zweiten Weltkrieges in Europa entstand, in der Stadtgemeinde
zu mildern.
Als Nationalbewusster Slowene wurde er mit seiner Familie nach der Besetzung im Jahr
1941 nach Serbien deportiert. Dort war er mit anderen angesehenen heimvertriebenen
Mitgliedern der slowenischen katholischen Partei verbunden. Nach dem Krieg kam er
nach Maribor/Marburg zurück. Die neue Staatsmacht beschlagnahm sein persönliches
Vermögen und vereitelte ihm seine Anwaltskarriere. Auch wenn er für die neue Regierung
von keinerlei Gefahr darstellte, lebte er bis ans Ende seines Lebens von OZNA bzw. UDBA
überwacht. Dr. Alojzij wurde nach dem Krieg abgestoßen und vergessen.
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Ruski emigranti, ki so domovino zapustili po oktobrski revoluciji in državljanski vojni,
so v času bivanja na tujem izobraževanju posvečali veliko skrb. V skoraj vseh državah,
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The Russian emigrants, who left their homeland after the October Revolution and
the Civil War, put a lot of emphasis on their education while living abroad. In almost
every country they lived in they established their own school system. Some Russian
education institutions were also active in Slovenia. The most important on was the
“Ruski otroški dom in realna gimnazija Ponoviče v Hrastovcu” (“The Russian Child
Centre and the Secondary Modern School Ponoviče in Hrastovec”). This article is
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V času med obema svetovnima vojnama je v Slovenskih goricah delovala posebna izobraževalna ustanova, namenjena izključno otrokom ruskih
porevolucionarnih emigrantov. Ta ustanova ni bila kak osamljen primer v
slovenskem prostoru, ampak je predstavljala del izobraževalnega sistema
ruskih emigrantov, ki so ga ti vzpostavili v skoraj vseh državah gostiteljicah. Ruski emigranti so izobraževanju otrok in odraslih posvečali veliko
skrb. Prve tovrstne ustanove so tako organizirali že po prehodnih begunskih taboriščih, v katerih se jih je mnogo znašlo neposredno po dokončnem porazu Vranglove Ruske armade in njene evakuacije s Krima, v katero
je bilo poleg vojaštva zajeto tudi veliko civilnega prebivalstva. Tako so na
primer v taborišču 1. armadnega korpusa v Galipoliju nekateri begunci
poskušali že decembra 1920 organizirati primerno vzgojo in izobraževanje
za predšolske in šolske otroke. Toda zaradi slabih materialnih možnosti
je do prvih uspehov pri organizaciji izobraževanja prišlo nekoliko kasneje, februarja 1921. Odprli so vrtec, otroški dom, štirirazredno gimnazijo,
organiziranih pa je bilo tudi več izobraževalnih tečajev za odrasle, na katerih so tečajniki lahko nadaljevali zaradi vojne prekinjeno gimnazijsko
izobraževanje, izpopolnjevali znanja tujih jezikov, se udeležili predavanj iz
splošno uporabnih znanj, tehniških tečajev, se vključili v šolo za oficirje in
drugo. Pri 1. armadnem korpusu je bila vzpostavljena tudi šola za opismenjevanje odraslih, ki pa je zaradi nikega odstotka nepismenih med begunci
imela zelo nizek vpis.1
Na tleh Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) je delovalo več
ruskih emigrantskih šol, ki jih je glede na čas njihove ustanovitve možno
deliti v dve skupini. Prvo skupino predstavljajo priznane izobraževalne
ustanove, ki so pred revolucijo delovale v carski Rusiji in so po zlomu
Ruske armade skupaj z učenci in s šolskim kadrom emigrirale. To so bili
predvsem kadetski korpusi in dekliški inštituti. V drugo skupino pa sodijo
izobraževalne ustanove, ki so jih ruski emigranti odpirali v času bivanja
na tujem. Sem spadajo osnovne in srednje šole, dijaški domovi ter otroški
vrtci. Osnovna naloga ruskih emigrantskih izobraževalnih ustanov je bila
ohraniti narodno identiteto ruskih otrok, jim s pomočjo ustrezne ruske
izobrazbe ob skorajšnji vrnitvi v domovino, v kar se je prva leta močno verjelo, omogočiti nemoteno vključitev v rusko družbo ter pripraviti mladino
na vse naloge, ki jih bodo čakale v domovini. Rusko emigrantsko šolstvo
je bilo torej ciljno usmerjeno v čas skorajšnje vrnitve v domovino. Večina
ruskih otrok se je v emigrantskih šolah, posebej pa še v emigrantskih inter1

Русскіе въ Галлиполи, Сбoрникъ статей, посвященный пребыванію 1-го армейскаго
корпуса русской арміи въ Галлиоли, Берлинъ 1923, str. 235 do 252.
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natih, družila skoraj izključno z ruskimi sošolci. Imeli so zelo malo stikov
z vrstniki domačini in so zato novo okolje dojemali kot tuje. Preprečevanje
vključevanja otrok v novo okolje je pozneje, ko se je izkazalo, da vrnitve v
domovino ne bo, imelo škodljiv učinek na posameznika. Mladi rod ruskih
beguncev se je zaradi takšnega izoliranega načina izobraževanja v državi,
v kateri je odrasel, počutil tujca.2
Ruske emigrantske šole so bile vključene v dva izobraževalna sistema.
To sta bila izobraževalni sistem države, v kateri so ruske emigrantske šole
delovale, in šolski sistem tako imenovane Zamejske Rusije. Ruske emigrantske šole so zato svoje učne načrte usklajevale s prosvetno politiko
države gostiteljice. V skladu z odlokom ministra za prosveto so v izobraževanje vključile predmete, ki so učence seznanjali z novim okoljem. Poučevale so jezik domačinov ter zgodovino in geografijo države, v kateri so
ruski učenci bivali. Pri vseh predmetih pa je pouk seveda potekal v ruskem
jeziku. Z vključitvijo ruskih šol v izobraževalni sistem države gostiteljice
so omogočili učencem, da se po končanem srednjem izobraževanju brez
težav vpišejo na fakultete držav, v katerih so bivali.3 V izobraževalni sistem
Kraljevine SHS so se ruske šole vključile z odlokom Ministrskega sveta
Kraljevine SHS 28. oktobra 1922. Mesec dni kasneje je bil pri ministrstvu
za prosveto ustanovljen tudi Glavni šolski svet za ruske šole v Kraljevini
SHS. Sestavljen je bil iz visokih uradnikov, ruskih in srbskih znanstvenikov ter kulturnih delavcev. Državni jezik, srbohrvaščina, se je v ruskih
osnovnih šolah začel poučevati šele z uvedbo Zakona o narodnih šolah 5.
decembra 1929.4
Drugi šolski sistem, v katerega so bile vključene vse ruske emigrantske
šole po svetu, je bil že omenjeni izobraževalni sistem »Zamejske Rusije«.
Oblikovala ga je »Zveza ruskih pedagogov« s sedežem v Pragi, s čimer je
poenotila izobraževalni sistem ruskih emigrantskih šol. Ruski emigrantski
izobraževalni sistem je bil podoben izobraževalnemu sistemu nekdanje
carske Rusije, pri čemer so se upoštevale njegove reforme, izvedene na
Krimu leta 1920. Zveza ruskih pedagogov je z rednimi kongresi skrbela za
povezovanje ruskih pedagogov iz različnih držav. Omogočala je izmenjavo
idej, dajala nasvete pri izobraževanju ter skrbela za izdajanje specializirane
2

3
4

Мирослав Joвановић, Руска емиграција на Балкану (1920–1940), Чигоја штампа,
Београд 2006, str. 389 (navajam: Joвановић, Руска емиграција на Балкану (1920–
1940)).
Prav tam, str. 389 in 390.
Љyбодраг Димић, Руско школство у Краљевини Jугославиjи 1918–1941, Руска
емиграција у српској култури XX века, Зборник pадова, Том I, Филолошки факултет
у Београду, Катедра за славистику и Центар за научни рад, Београд 1994, str. 46 in
48 (navajam: Димић, Руско школство у Краљевини Jугославиjи 1918–1941).
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pedagoške literature. Svoje podružnice je imela v vseh evropskih državah.
Zaradi velikega števila emigrantov izobražencev, med katerimi je bilo mogoče izbrati dober pedagoški kader, in zaradi emigrantskih organizacij, ki
so razvile dobro delujoč in stabilen sistem financiranja, so ruske emigrantske šole nudile zelo kakovostno izobraževanje.
Pri financiranju šol je posebno veliko vlogo odigrala organizacija Vseruska zveza mest5 (VSG). Razen tega pa je v Kraljevini Jugoslaviji posamezne ruske šole še dodatno financirala država.6 Ruske emigrantske šole so
namreč za jugoslovanske oblasti imele poseben pomen. Poskušale so jih
izkoristiti za kasnejšo trdno kulturno in politično povezanost med Rusijo
in Kraljevino Jugoslavijo. Upali so, da bodo na tak način izrinili nemške,
italijanske, madžarske in turške vplive na jugoslovanske narode.7
Na ozemlju Kraljevine Jugoslavije so delovali ruski vrtci, šolske skupine, osnovne šole, otroški domovi, internati, strokovne šole in gimnazije.
Razen tega pa so različne organizacije prirejale še raznovrstne izobraževalne tečaje. Večina tovrstnih ruskih izobraževalnih ustanov je v določenem
časovnem obdobju delovale tudi na slovenskem ozemlju. V Mariboru je
tako na primer delovala osnovna šola z vrtcem za ruske otroke, ki jo je odprl oddelek Ruske matice v Mariboru.8 V Ljubljani je pri tamkajšnji ruski
koloniji od leta 1926 delovala tako imenovana nedeljska šola, v kateri so
se ruski otroci učili pisati in brati.9 V begunskem taborišču v Strnišču pa
je že leta 1921 delovala šolska skupina za ruske učence mlajših in starejših
pripravljalnih razredov ter učence 1., 4. in 6. razreda.10 V tem taborišču je
od konca leta 1920 in do decembra 1921 deloval 2. donski kadetski korpus.
Do oktobra 1922 pa tudi Krimski kadetski korpus.11
Всероссийский Союз Городов.
Joвановић, Руска емиграција на Балкану (1920–1940), str. 389 in 390.
7
Димић, Руско школство у Краљевини Jугославиjи 1918–1941, str. 39.
8
Radovan Pulko, Ruska emigracija na Slovenskem 1921–1941, Vojni muzej Logatec, Logatec 2004, str. 55 (navajam: Pulko, Ruska emigracija na Slovenskem 1921–1941).
9
Pulko, Ruska emigracija na Slovenskem 1921–1941, str. 44.
		Русская Матица (1924–1934), Oтчетъ о деятельности, № 4., Библiотека Русской
Матицы, Изданіе Русской Матицы, Любляна 1935, str. 20 in 21(navajam: Русская
Матица (1924–1934)).
10
Бюллетень Обеъдиненнaго Kомитетa Россiйского Oбщества Kраснaго Креста,
Всероссійскaго Земскаго Союза и Всероссійскaго Союза Городовъ въ Королествe
Сербоъ, Хорватовъ и Словенцевъ, Белградъ-Август 1921. г., Штампарија Саве
Раденковића и Брата, Београд 1924, str. 34 (navajam: Бюллетень Обеъдиненнaго
Kомитетa).
		Томa Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941,
Завод за учбенике и наставна средства, Београд 2004, str. 44 (navajam: Миленковић,
Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941).
11
Vida Rojic, Iz zgodovine Strnišča in Kidričevega. ČZN 20=55, 1984, 1, str. 80–83.
5
6

Radovan Pulko, Ruska realna gimnazija v Slovenskih goricah

91

Med vsemi navedenimi ruskimi izobraževalnimi ustanovami pri nas
pa je bila najpomembnejša prav ta, ki je največ časa delovala v Slovenskih
goricah. V virih in literaturi jo je zaslediti pod različnimi poimenovanji.
Imenujejo jo: ruska šola v Ponovičah pri Litiji, ruska šola v Hrastovcu v
Slovenskih goricah,12 ruska osnovna šola in progimnazija v Hrastovcu13
ter Ruska gimnazija v Hrastovcu.14 Njen popoln naziv je bil Ruski otroški
dom in realna gimnazija Ponoviče v Hrastovcu.15 Zaradi takšnega, na prvi
pogled nenavadnega imena, se ponekod v tuji literaturi napačno sklepa, da
se Ponoviče pri Litiji nahajajo pri Hrastovcu v Slovenskih goricah in zato
šolo imenujejo Ruska gimnazija v Ponovičah pri Hrastovcu.16
Otroški dom in ruska realna gimnazija sta bila najprej nastanjena v
gradu Ponoviče pri Litiji.17 Po preselitvi v prostore gradu Hrastovec (Gutenhaag) v Slovenskih goricah pa je gimnazija v svojem nazivu obdržala
ime Ponoviče.18
Čas ustanovitve obravnavane šole je zaradi pomanjkanja ustreznih virov negotov. Po podatkih dr. Toma Milenkovića sta ruska realna gimnazija
in otroški dom začela delovati v Ponovičah že ob koncu oktobra 1921.19 N.

Arhiv Republike Slovenije (AS), AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve So
cialistične republike Slovenije 1918–1993, Beloemigranti, 1315–5, Peter Borisov, Iz življenja ruskih emigrantov v Ljubljani, 27. 11. 1952.
13
AS, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I, Državni sekretarijat za unutrašnje
poslove, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, Uprava državne bezbednosti, I.
odelenje, Br. SSSR/El. 1/I, Beograd januar 1955, str. 167 (navajam: AS, Beloemigracija u
Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I.).
14
Руска гимназија у Храстовцу, Извештај за школску 1930.–31. годину, Издала Руска
гимназија у Храстовцу [1931], (navajam: Руска гимназија у Храстовцу, Извештај за
школску 1930.–31. годину).
15
Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 42.
		 Н. Раевская, Русская гимназия среди природы, Русский учитель в эмиграции, Изд.
Обединения русских учительских организаций за границей, Прага 1927, str. 135
(navajam: Раевская, Русская гимназия среди природы).
		Zgodovinski arhiv na Ptuju hrani v fondu Rodbina Simonič Blumenau dopis z dvema
žigoma te šole iz leta 1924. Na enem žigu piše: »Sveruski savez Gradova«, Dečji dom i Realna gimnazija »Ponoviče«. Na drugem pa: В. С. Г. Детскiй Домъ и Реальная гимназiя в
»Поновиче« Литiя (Словенiя) (Zgodovinski arhiv na Ptuju (ZAP), SIZAP 206, Rodbina
Simonič Blumenau, škatla 3).
16
Poimenovanje »gimnazija u Panoviču kod Hrastovca« sem zasledil v že omenjeni knjigi
Jovanovića Ruska emigracija na Balkanu 1920–1940, na straneh 394 in 397.
17
Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 129.
18
Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 42.
		Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 136.
19
Avtor je kot vir uporabil Statistiko ruske realne gimnazije z otroškim domom »Ponoviče« v Hrastovcu za šolsko leto 1924/25, ki jo hrani Arhiv Jugoslavije. (Миленковић,
Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 42 in 43).
12
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Stepanov navaja podatek, da je bila šola odprta leta 1922.20 Po podatkih,
ki jih je leta 1927 objavila prva načelnica obravnavane ruske gimnazije
Natalija Nikolajevna Raevskaja, pa naj bi bila ruska realna gimnazija v
Ponovičah ustanovljena junija 1922.21
Šola v Ponovičah je bila odprta na pobudo VSG. Ruski pedagogi so si
zelo prizadevali, da bi vsem ruskim otrokom nudili izobraževanje v maternem jeziku. Ker pa je po mnogih krajih živelo majhno število ruskih
otrok, ni bilo ekonomično odpirati šol povsod, kjer so ti živeli. Odločili so
se, da na enem mestu odprejo šolski center, ki bo nudil brezplačno namestitev in šolanje ruskim otrokom. Otroke so seveda odpeljali le ob privolit
vi staršev.22 Ruska realna gimnazija v Ponovičah je bila naslednica ruske
šole iz Sarajeva. Leta 1920 je namreč VSG v Sarajevu odprl otroški dom, v
katerega sta bila vključena otroški vrtec in nekajrazredna šola.23 Od tam
je nato v Ponoviče prišel del osebja te vzgojno-izobraževalne ustanove.24
Z rusko realno gimnazijo v Ponovičah je upravljala organizacija VSG.
Skupaj z organizacijo ZEMGOR 25 jo je tudi opremila z ustreznim inventarjem.26 Samo ZEMGOR je tako za osnovno opremljanje šole in njeno
vzdrževanje namenil 380.900 dinarjev.27 Mesečno najemnino za prostore
gradu je plačevala VSG. Znašala je 8.000 dinarjev.28 Od aprila leta 1923 je
nato rusko realno gimnazijo vzdrževala Državna komisija za ruske begunce. Letno ji je namenila 145.000 dinarjev.29
Grad Ponoviče je ustrezal potrebam izobraževalne ustanove. Imel je 40
velikih in svetlih sob. V prvem nadstropju so uredili učilnice, v drugem
pa spalnice. Ker takrat v bližini ni bilo naselja, so vsi učitelji in vso osebje
otroškega doma bivali v gradu. V šoli so uredili učiteljsko knjižnico in
knjižnico za učence.30 V otroškem domu je bilo prostora za 150 učencev.
Sprejemali so dečke in deklice do šestega razreda srednje šole. Njihova nastanitev je bila brezplačna. Poleg knjižnice in otroškega doma je v sestavi
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Н. Ю. Степанов, К вопросу о русской школе в эмиграции. Школи и библиотеки
Всероссийского Союза Городов в Югославии и их роль в жизни Русского Зарубежья
1920–1930 гг, (neobjavljeno), str. 7 in 8 (navajam: Степанов, К вопросу о русской школе
в эмиграции).
Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 129.
Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 42.
AS, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., str. 34.
Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 129.
Združenje javnih delavcev ruskih vaških in mestnih samouprav v čehoslovaški republiki.
Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 42.
Степанов, К вопросу о русской школе в эмиграции, str. 7 in 8.
Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 42.
Степанов, К вопросу о русской школе в эмиграции, str. 7 in 8.
Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 42.
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gimnazije delovala tudi pravoslavna cerkev. Njeno notranjost so uredili
učenci sami.31 Tudi okolica gradu je emigrantom ustrezala. Zgradba je bila
obdana z lepo urejenim parkom, ki je prehajal v gozd. Otroci so se tako
lahko ob prostem času igrali v parku, vzgojitelji so jih pogosto vodili na
dolge sprehode, poleti pa so se kopali v Savi.32 Učenci so pod nadzorom
učiteljev tudi skrbeli za urejenost šolske okolice. Delali so na zelenjavnem
vrtu, kosili travo, popravljali stanovanjske in gospodarske prostore. Sami
so skrbeli tudi za popravilo obutve in oblačil.33 Pouk na gimnaziji je bil
prilagojen otrokom, ki so bili zaradi doživetega gorja med vojno telesno
slabotni in psihično uničeni.34
Po treh letih delovanja se je morala gimnazija zaradi prodaje gradu Ponoviče izseliti.35 Grad in posestvo je nato šele leta 1929 kupila Dravska
banovina in ga uporabila za prostore uprave banovinskega veleposestva.36
Ruska realna gimnazija in otroški dom sta se vselila v grad Hrastovec v
Slovenskih goricah, ki je bil last grofa Herbersteina.37
Podobno kot datum ustanovitve šole se tudi datum preselitve šole na
novo lokacijo v virih razlikuje. Po podatkih Milenkovića naj bi šola v gradu
Ponoviče delovala do poletnih počitnic 1924.38 Ista letnica je kot čas selitve
šole v grad Hrastovec navedena tudi v elaboratu Uprave državne varnosti
(UDV).39 Najemna pogodba za prostore gradu Hrastovec je bila sestavljena
med Friedrichom Herbersteinom in načelnico gimnazije Raevsko 3. marca
1925. V pogodbi je navedeno, da se dajejo prostori gradu ruski gimnaziji
v najem za 5 let in 6 mesecev, in sicer od 1. maja [1925]40 do 30. oktobra
1930.41 Raevskaja je v svojem poročilu aprila 1926 zapisala, da gimnazija v
novih prostorih deluje že 10 mesecev.42 Torej je morala šola začeti delovati
na novi lokaciji julija 1925. Letnico 1925 kot datum preselitve ruske gimnazije v grad Hrastovec navaja tudi Stepanov.43
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Степанов, К вопросу о русской школе в эмиграции, str. 7 in 8.
Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 42.
Степанов, К вопросу о русской школе в эмиграции, str. 7 in 8.
Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 129.
Prav tam.
Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije, Knjiga III., Arhiv Republike
Slovenije, Ljubljana 1999, str. 110.
Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 129.
Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 42.
AS, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., str. 182.
V pogodbi je zapisan datum 1. maj 1924. Leto 1924 je prečrtano. Glede na to, da je bila
pogodba sestavljena 3. marca 1925, sklepam, da je pravilno 1. maj 1925.
ZAP, Herbersteinov sekretariat, škatla 2.
Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 132.
Степанов, К вопросу о русской школе в эмиграции, str. 7 in 8.
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Najemnina za prostore gradu Hrastovec je bila precej višja kot za grad
Ponoviče. Znašala je 13.870 dinarjev mesečno. Nova lokacija pa je imela
tudi nekatere pomanjkljivosti. Največja je bila ta, da so v stavbo morali
vodo prinašati, za kar je bilo potrebno kar 20 minut hoje.44 V prvo etažo
gradu so namestili jedilnico. Ob obeh straneh jedilnice so bile nameščene
učilnice. V drugi etaži nad jedilnico so bile pisarne in službeni kabineti,
nad učilnicami pa ležišča za učence. V nižji etaži glavnega grajskega bloka
sta bili dve kotni dvorani. Ena je služila kot dvorana za različne svečanosti,
plese in gledališke predstave. Druga dvorana je bila za učence zaprta. To je
bila nekdanja lovska soba grofa Herbersteina. V njej je bil ogromen biljard
in nekaj grajskega pohištva. Soba je služila za sestanke šolskega osebja. V
glavnem grajskem bloku je imelo svoje sobe tudi del osebja gimnazije. V
podpritličju stavbe so se nahajali kopel, kuhinja in skladišče. V drugih krilih stavbe so namestili lazaret, cerkev ter sobe za administrativno-tehnično
in predavateljsko osebje.45
Najvišjo funkcijo v učno-vzgojnem zavodu sta imela načelnica in inšpektor. Prva načelnica je bila Raevskaja, po njenem odhodu pa Vera Orlicka.46
Raevskaja je bila načelnica gimnazije še leta 1928.47 Orlicka pa je vodila gimnazijo od leta 1929.48 V šolskem letu 1930/31 je gimnazijo vodil Mihajlo
Pavlovski, ki je na tej šoli poučeval tudi zemljepis in naravoslovje.49 V istem šolskem letu so na ruski realni gimnaziji poučevali naslednji učitelji:
Orlicka50 (matematiko), Andrije Skrinjka (ruski jezik), Vasilije Lukijanov51
Миленковић, Школовање деце емигранта из Русије у Jугославији 1919–1941, str. 43.
Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 130 in 131.
46
AS, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., str. 182.
47
Vurberg, Slovenski gospodar, let. 62, št. 10, 8. 3. 1928, str. 9.
48
ZAP, Herbersteinov sekretariat, škatla 2.
49
Руска гимназија у Храстовцу, Извештај за школску 1930.–31. годину, str. 3.
50
Возрождение je sicer spomladi leta 1930 zapisalo, da gimnazijo vodi Orlicka, vendar
sklepam, da se informacija nanaša na prejšnje šolsko leto. (Замокъ Герберштейна,
Возрождение, Органъ національнаго возрожденiя, Eженедельная газета, № 1748,
Белградъ 16 марта 1930 г., str. 4).
51
Vasilij Lukijanov je najbrž prišel v Hrastovec leta 1928. Pred tem je z ženo Vero študiral
na zagrebški univerzi. Po besedah njegovega sina Georga V. Lukianoffa je bil njegov oče
kemik, mati pa učiteljica klavirja. Vasilij Lukijanov je umrl 21. novembra 1932. Pokopali
so ga v Lenartu v Slovenskih goricah. Vera Lukijanov se je nato s sinovoma preselila v
Beograd, kjer so živeli njeni starši. Po osvoboditvi Beograda leta 1944 so Lukijanovi odpotovali v Nemčijo. Živeli so po različnih begunskih taboriščih v okolici Münchna, nato
so se leta 1952 preselili v ZDA. Leta 2004 je sedaj ameriški poslovnež G. Lukianoff posmrtne ostanke svojega očeta prepeljal v ZDA. Vasilija je pokopal poleg Vere, ki je umrla
leta 1999. (Marjan Toš, Mladost v Hrastovcu je bila kot bajka, Ruski emigrant Georg V.
Lukianoff se rad spominja Slovenskih goric, Večer, 18. 10. 2004, str. 12.
		Vsebinsko enak članek tudi v: Marjan Toš, Američan Georg V. Lukianoff – otroštvo na
Hrastovcu, Lenart – Mladostni spomini, Štajerski tednik, 6. 1. 2005, str. 27).
44

45
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(matematiko in zemljepis), Katarina Akaro52 (francoski jezik), Boris Gerngross (zgodovino), Maksim Nedbajevski (srbohrvaščino), arhimandrit Hariton (verouk), Margarita Malinovska (nemščino), Đorđe Remert (lepopis
in risanje), Sergej Orlicki (športno vzgojo), Peter Šmigun (petje) in Jelena
Križanovska (ročno delo).53 Na ruski realni gimnaziji je poučeval tudi Mak
sim Ljvovič Blumenau.54 Med imeni razredničark sta znani le dve. To sta
bili Nina Keneva, razredničarka 4. razreda, in Ana Dubicka, razredničarka
3. razreda.55 V šoli so poučevali tudi Levicki, zakonoučitelj Ozegopov in
Kulakov.56 Kot katehet je v Hrastovcu poučeval še duhovnik Vladimir Uljancev.57 Žal pa ni podatkov, v katerem šolskem letu so omenjeni poučevali na
gimnaziji.
V ruski realni gimnaziji Ponoviče so bili oblikovani sledeči pedagoški
organi: pedagoški svet, vzgojiteljska konferenca (zbrala se je enkrat tedensko), predmetna komisija, ki je ob začetku leta obravnavala predmetne
programe, in razredna komisija. Poleg učiteljev je imela ustanova tudi pet
vzgojiteljic in dva vzgojitelja. Žensk je bilo med vzgojitelji več, ker so menili, da so bolj primerne za vzgojo majhnih otrok. Njihove obveznosti so
bile: nadzorovati početje otrok, jih vzpodbujati k branju in različnim opravilom, nadzorovati denarna sredstva otrok, na vzgojiteljskih konferencah
poročati o uspehu otrok in sestavljati njihove karakteristike. Vzgojitelji so
bili dolžni tudi voditi dopisovanje s starši. Izmed šestih vzgojiteljev sta vsak
dan po dva dežurala, sedma vzgojiteljica pa je s pomočnico vodila posebno
mlajšo skupino otrok. V času dežurstva so morali biti vzgojitelji ob kateri
koli uri na razpolago gojencem. Vsak vzgojitelj je nekaj časa opravljal še
delo razrednega učitelja.58
52

53
54
55
56
57

58

Jekaterina Akaro. Sama si je prisvajala plemiški priimek v francoščini in se podpisovala
kot D’ Acaro. V Mariboru je bila zelo aktivna pri francoskem krožku. Skupaj z Berto
Vrečko je vodila francoski otroški vrtec, v katerega so bili vključeni otroci, stari od 5
do 10 let. Akaro je poučevala tudi na dijaških francoskih tečajih francoskega krožka,
pripravljala nastope francoskega otroškega vrtca in kot igralka sodelovala pri odrskih
nastopih francoskega krožka. Bila je žena carskega oficirja, na Slovenskem uradnika
v finančni kontroli. (Bruno Hartman, Kultura v Mariboru, Gibanja, zvrsti, osebnosti,
Založba Obzorja, Maribor 2001, str. 185, 187 in 188).
Руска гимназија у Храстовцу, Извештај за школску 1930.–31. годину, str. 3.
Njegovo ime ponekod zapisano tudi kot Maksim Leonidovič Blumenau.
AS, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., str. 182.
AS 1931, 1315-5, Ruski emigranti v Mariboru.
Župnijski arhiv Vurberk (ŽAV), Excerpta ex chronica Vurbergensi de natione Russorum,
Izvleček iz vurberške »kronike«, Bivanje ruskih emigrantov v vurberškem gradu, začetek
1921 (podatki za leto 1936) (navajam: ŽAV, Excerpta ex chronica Vurbergensi de natione
Russorum).
Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 137, 138 in 139.
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Primerjalna tabela šolskih predmetov na Ruski realni gimnaziji »Ponoviče«
in Prvi rusko-srbski gimnaziji v Beogradu596061
Ruska realna gimnazija
Ponoviče (šolsko leto
1923/24)59

Ruska realna gimnazija
Ponoviče v Hrastovcu
(šolsko leto 1930/31)60

Prva rusko-srbska
gimnazija v Beogradu61

ruski jezik

ruski jezik

ruski jezik
ruska literatura
latinski jezik

francoski jezik

francoski jezik

nemški jezik

nemški jezik

nemški ali francoski jezik

srbski jezik

srbohrvaški jezik

srbski jezik

matematika
algebra

algebra

aritmetika

aritmetika
analitična geometrija

geometrija

geometrija

trigonometrija

trigonometrija

fizika

fizika

kemija

kemija

naravoslovje

naravoslovje

naravoslovne znanosti

zemljepis

geografija Rusije

anatomija
geografija

geografija Kraljevine SHS
kozmografija
zgodovina

zgodovina

splošna in ruska
zgodovina
zgodovina Kraljevine SHS
filozofska propedevtika

higiena

higiena

verouk

verouk

verouk

gimnastika

gimnastika

gimnastika

lepopis

lepopis

lepopis

petja

petje

risanje

risanje

risanje

ročno delo

ročno delo

ročno delo

59
60
61

ZAP, SIZAP 206, Rodbina Simonič - Blumenau, škatla 4, Krimski korpus in ruska gimnazija, Росписанiе уроковъ на 1923–1924 годъ.
Руска гимназија у Храстовцу, Извештај за школску 1930.–31. годину, str. 3.
Joвановић, Руска емиграција на Балкану (1920–1940), str. 402.
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Primerjalna tabela šolskih predmetov v prvih treh razredih Ruske
gimnazije v Ponovičah v šolskem letu 1923/24 in 1930/31
Šolsko leto 1923/24

Šolsko leto 1930/31

ruski jezik

ruski jezik

francoski jezik

francoski jezik

nemški jezik

nemški jezik

srbski jezik

srbsko-hrvaški jezik
matematika

algebra
aritmetika
geometrija
fizika
naravoslovje

naravoslovje

geografija

zemljepis

zgodovina

zgodovina

verouk

verouk

gimnastika

gimnastika

lepopis

lepopis
petje

risanje

risanje

ročno delo

ročno delo

Preglednica števila tedenskih učnih ur nekaterih gimnazijskih predmetov
na Ruski realni gimnaziji Ponoviče62
Število tedenskih ur na letnik
starejši
pripravljalni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

matematični predmeti62

4

5

6

6

6

4

6

fizika

0

0

0

1

1

2

1

francoščina

4

4

3

3

3

2

4

geografija

0

2

2

2

2

1

1

kemija

0

0

0

0

0

2

0

naravoslovje

0

2

3

1

2

0

0

ruski jezik

7

5

5

4

4

4

4

srbski jezik

0

3

3

3

3

3

3

zgodovina

0

0

0

3

3

2

2

Predmet

62

Mišljeni so: algebra, aritmetika, geometrija in trigonometrija.
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Leta 1926 je šola v Hrastovcu imela 150 učencev. Razmerje med spoloma
je bilo približno enako. Otroke so sprejemali v ustanovo že s šestimi leti.
Šolanje so navadno zaključili s 14 do 16 letom. Predpisano je bilo, da smejo
v 4. razred gimnazije le učenci, stari največ 15 let. Kljub temu so zaradi
let, ki so jih otroci brez izobraževanja prebili med državljansko vojno in
evakuacijo, sprejemali tudi starejše, če so le bili sposobni dokončati šolanje.
Postopoma so se v nižjih razredih šolali le za razred primerno stari učenci
in starejše so nehali sprejemati. Za razliko od drugih takratnih šol so v tej
realni gimnaziji izvajali skupen pouk za dečke in deklice. Po štirih letih
dela so namreč ugotovili, da pri takšnem načinu izobraževanja mladine
ni nobenih težav. Tudi v klopeh so lahko dečki in deklice sedeli skupaj.
Učence so po klopeh razmeščali le glede na njihove učne sposobnosti, vid
in sluh. So pa bili učenci ločeni po spolu v spalnih prostorih in v jedilnici.
Ločeno so tudi stali v vrsti med prejemanjem hrane.63
Izobraževanje v Ruski realni gimnaziji Ponoviče v Hrastovcu se je delilo
na pripravljalno šolo in samostojno gimnazijo. V pripravljalni šoli sta bila
dva razreda, abecedni in mlajši pripravljalni razred. V obeh razredih je bilo
40 do 45 otrok. V štirih razredih gimnazije in v pripadajočem starejšem
pripravljalnem razredu pa je bilo povprečno 25 učencev na letnik. Razmerje med številom učencev in učenk ni bilo vedno enako.64 Tudi število
letnikov gimnazije med posameznimi šolskimi leti ni bilo zmeraj enako.
Gibalo se je med štirimi in šestimi letniki.65 V šolskem letu 1923/24, ko je
gimnazija delovala še v Ponovičah, je imel gimnazijski oddelek poleg pripravljalnega razreda še šest razredov gimnazije.66 V šolskem letu 1930/31
pa je imela ruska gimnazija samo še tri razrede in le 46 učencev.67
Pouk je za vse učence potekal od ponedeljka do sobote. V pripravljalni šoli so imeli učenci povprečno 4 ure pouka na dan, tedensko 23 do
25 ur. Učenci abecednega razreda so imeli sledeče predmete: ruski jezik,
aritmetika, branje, gimnastika, risanje, petje, ples, verouk in ročno delo.
V mlajšem pripravljalnem razredu so imeli v glavnem enake predmete.
Рrav tam, str. 132.
Рrav tam, str. 135–136.
65
Med podatki o ruski gimnaziji v Hrastovcu, ki jih je do leta 1955 zbrala UDV, je tudi navedeno, da je imela ta gimnazija 4 osnovnošolske razrede. (AS, Beloemigracija u Jugoslaviji
1918–1941, Knjiga I, str. 181).
66
ZAP, SIZAP 206, Rodbina Simonič-Blumenau, škatla 4, Krimski korpus in ruska gimnazija, Росписанiе уроковъ на 1923–1924 годъ.
67
Руска гимназија у Храстовцу, Извештај за школску 1930.–31. годину, str. 11.
		 Возрождение je leta 1930 navedlo podatke, po kateri sta v gradu Hrastovec bila ruski otroški dom in trirazredna gimnazija z 200 otroki. (Замокъ Герберштейна, Возрождение,
Органъ національнаго возрожденiя, Eженедельная газета, № 1748, Белградъ 16
марта 1930 г., str. 4).
63

64
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Začeli pa so se učiti tudi prvega tujega jezika, francoščine. Drugi tuji jezik, nemščina, je sledil v starejšem pripravljalnem razredu. Učenci prvih
štirih razredov gimnazije so imeli 5–6 ur pouka dnevno, tedensko 34–36
ur. Učenci zadnjih dveh razredov gimnazije pa 32–34 ur tedensko. Ruska
realna gimnazija Ponoviče je v šolskem letu 1923/24 imela podoben predmetnik kot Prva rusko-srbska gimnazija v Beogradu. Ker je bila gimnazija
v Ponovičah realka in ne klasična gimnazija, na njej niso poučevali latinskega jezika. Zato pa so imeli učenci obvezna dva tuja jezika, francoščino
in nemščino. Na beograjski ruski gimnaziji pa je bila obvezna latinščina in
en tuji jezik, nemščina ali francoščina. Poleg obeh tujih jezikov je bil obvezen tudi uradni državni jezik srbohrvaščina. Slovenščine na Ruski realni
gimnaziji Ponoviče niso poučevali. Za razliko od beograjske rusko-srbske
gimnazije tudi niso poučevali analitične geometrije in filozofske propedevtike. Posebnost ponoviške ruske gimnazije je bil predmet anatomija,
ki so jo učenci spoznavali le v 6. letniku. Na splošno je bil v Ruski realni
gimnaziji Ponoviče poudarek na učenju matematičnih ved, materinščine
in tujih jezikov.68 Ko so v šolskem letu 1930/31 delovali le prvi trije gimnazijski razredi, predmetnik teh razredov ni bil okrnjen.69
Znanje učencev so v Ruski realni gimnaziji Ponoviče ocenjevali po naslednji lestvici: nezadosten, dober, zelo dober in odličen. Ocenjevanje je
bilo zelo strogo. Tako v šolskem letu 1930/31 niti en učenec ni bil odličen. Z
uspehom zelo dober je razred zaključilo 13,04 % učencev in dober 34,78 %.
Razred je uspešno zaključilo le 47,82 % učencev, 50 % učencev je imelo
popravne izpite, 2,18 % učencev pa je moralo razred ponavljati.70
Osebje Ruske realne gimnazije Ponoviče je poskrbelo, da so bile šolske
učilnice prilagojene starosti otrok. V abecednem razredu so tako namestili
primerno nizke klopi in mizice, majhen umivalnik, dve šolski tabli, police
za izdelke otrok in veliko omaro z igračami. Mlajši pripravljalni razred je
imel že bolj običajno šolsko pohištvo, vendar zaradi velikosti otrok nekoliko nižje. Stene učilnic so bile okrašene s slikami z narodnimi motivi, razglednicami, portreti ruskih pisateljev in pesnikov ter otroškimi risbami. V
vsaki učilnici so imeli učenci tudi svojo ikono, ki so jo otroci naredili sami.
Pred njo so lahko otroci ob praznikih po lastni želji prižgali sveče. Tudi
z učnimi pripomočki je bila gimnazija solidno opremljena. Na razpolago
so bile geografske karte, popoln komplet za geometrijo, slikovni material
68
69
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ZAP, SIZAP 206, Rodbina Simonič - Blumenau, škatla 4, Krimski korpus in ruska gimnazija, Росписанiе уроковъ на 1923–1924 годъ.
Руска гимназија у Храстовцу, Извештај за школску 1930.–31. годину, str. 3.
Prav tam, str. 11.
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za učenje tujih jezikov in vsi potrebni pripomočki za pouk naravoslovja.
Razpolagali so tudi z mikroskopom.71

Osebje ruske realne gimnazije Ponoviče
(ZAP, SIZAP 206, Rodbina Simonič - Blumenau, škatla 3).

Šolsko leto je trajalo od 1. septembra do 28. junija. Razdeljeno je bilo
na tromesečja. Prvo je trajalo do 30. novembra, drugo do 28. februarja in
tretje do konca šolskega leta.72 Šolski vsakdan pa je potekal po sledečem
urniku. Ob 7. uri zjutraj je prvič zvonilo. Učenci so se vstajali in se pod
nadzorom vzgojiteljev oblekli in umili. Ob sedmi uri in petinštirideset
minut je drugič zvonilo. Učenci so se odpravili v jedilnico. Pred zajtrkom
je učenec, določen z dnevnim razporedom, prebral molitev. Nato so dežurni učenci, navadno tri deklice in trije dečki, prinesli posodo s kavo in
razdelili kruh. Med zajtrkom je morala biti popolna tišina. Pogovori so
bili dovoljeni le med prazničnimi dnevi. Ob osmi uri in petnajst minut so
učenci odšli na polurni sprehod, pozimi pa so se lahko sankali ali drsali.
Prve tri šolske ure so potekale med osmo uro in petinpetdeset minut ter
enajsto uro in petnajst minut. Posamezna šolska ura je trajala 40 minut,
odmori pa 10 minut. Po prvi uri pouka so za malico navadno dobili kos
kruha z maslom, medom ali marmelado. Ob koncu prvega dela pouka so
ob enajsti uri in petinštirideset minut učenci imeli kosilo. Med delovniki je
71
72

Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 135–136.
Руска гимназија у Храстовцу, Извештај за школску 1930.–31. годину, str. 4.
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bilo kosilo sestavljeno iz dveh porcij. Ob nedeljah in ob praznikih, redkeje
pa tudi čez teden, so kosilu dodali še sadje ali sladkarije. Ob dvanajsti uri
in trideset minut so mlajše učence za pol ure poslali počivat v spalnice,
slabotnejše pa na pregled k šolskemu zdravniku. Sledilo je petdeset minut
telesne vzgoje. Ob lepem vremenu so telovadne vaje potekale na prostem.
Izvajali so jih učenci vseh razredov razen abecednega, za katerega so bile
telovadne vaje nadomeščene z vodenimi igrami. Fantje in dekleta so bili pri
telovadbi ločeni. Izvajale so se sokolske in proste vaje. Dečki so lahko po
želji vadili tudi na telovadnem orodju. V športno vzgojo so bili vključeni
obvezni sprehodi. Izvajali so se med prostimi urami ali med prazniki. Ob
štirinajsti uri in deset minut se je pričel drugi sklop učnih ur. Za mlajše
učence pa se je pouk končal. Ob lepem vremenu so lahko bili na prostem.
Naslednje tri ure pouka so trajale do šestnajste ure in trideset minut. Po
sklenjenem pouku so imeli učenci nekaj minut za pitje čaja. Poleg dnevnega čaja so slabotni otroci dobili še kruh z maslom, sirom, mesom, skuto in
mleko. Ob sedemnajsti uri in trideset minut so učenci pričel z »večernimi
opravili«. Učenci so se v razredih pod nadzorom učiteljev pripravljali na
naslednji šolski dan. Po večerji so starejši učenci do enaindvajsete ure in
trideset minut ostali v učilnicah. V tem času so lahko brali, pisali pisma,
risali, igrali damo, šah in podobno. Šolski dan se je zaključil ob dvaindvajseti uri.73
K izobraževanju učencev so sodile tudi ekskurzije, katerih namen je bil
spoznavanje narave, obisk krajevnih znamenitosti in podobno.74 V šolskem
letu 1930/31 so izvedli 8 ekskurzij. Trajale so približno 3–4 ure. Najkrajši
je bila namenjena le ura in pol, najdaljši pa malo več kot 8 ur. Na ekskurzijah so učenci v glavnem obiskovali okoliške vasi. Tako so si med potjo v
Sv. Marjeto ogledali gradnjo makadamske ceste in spoznavali poljedelske
rastline. V vasi Sv. Rupert so se udeležili sokolskih vaj. Od kulturnih znamenitosti pa so si ogledali cerkev v Sv. Marjeti in samostan v Sv. Trojici pri
Lenartu v Slovenskih goricah.75
V ruski gimnaziji v Hrastovcu so za učence organizirali različne krožke.
V umetniško-teatralni krožek so sprejemali otroke vseh razredov razen
mlajše skupine. Krožek je vodila predavateljica ruskega jezika. Imel je tri
oddelke: gledališkega, umetniško-slikarskega in glasbenega. V gledališki
oddelek so se vključevali otroci, ki so si želeli nastopati na predstavah.
Umetniško-slikarski oddelek je risal različne ruske motive in izdeloval
73
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Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 133–135, 137, 139 in 140.
Prav tam.
Руска гимназија у Храстовцу, Извештај за школску 1930.–31. годину, str. 4 in 5.
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kostume, ki so jih potrebovali za uprizoritev dramskih del ruskih klasikov. V glasbeni oddelek pa so sprejemali le glasbeno nadarjene učence. Za
glasbeno šolanje je bilo namreč zelo malo sredstev, zato so igranje klavirja
poučevali le nadpovprečno nadarjene učence. Leta 1926 je bilo takšnih
učencev 15. V gimnaziji je deloval tudi otroški pevski zbor, ki je izvajal
cerkvene in posvetne pesmi. Na gimnaziji se je izvajal tudi naravoslovni
krožek. Poleg tega so učence zaposlili z urejanjem stezic, zelenjavnega vrta,
košnjo in podobnim. Ob praznikih so učenci pomagali v kuhinji, na primer pri lupljenju krompirja in peki blinijev. Da so med učenci enakomerno
razporedili dela, so v gimnaziji vodili dnevnik nalog.76
Z leti se je število učencev v gimnaziji zmanjševalo, tako da je slednjič
prišlo do zaprtja. Žal tudi o času prenehanja obstoja na podlagi obstoječih
virov ni bilo mogoče določiti natančnega datuma. Ljubodrag Dimić navaja,
da je bila realna gimnazija v Hrastovcu zaprta leta 1931.77 Prav tako tudi
dr. Jovanović za čas zaprtja gimnazije Hrastovec navaja letnico 1931.78 V
elaboratu UDV iz leta 1955 sta kot čas zaprtja šole navedeni letnici 1932 in
1935.79 V gradivu Republiškega sekretariata za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije pa se navaja podatek, da je gimnazija v Hrastovcu
prenehala delovati leta 1941.80 Zagotovo drži, da so se gimnazijski razredi
zaprli že pred letom 1935, ni pa mogoče določiti, do kdaj je vztrajala osnovna šola.81
V zadnjem desetletju pred drugo svetovno vojno je število ruskih emigrantov na Slovenskem upadalo. Tako je ob popisu prebivalstva leta 1931
le 1352 oseb izjavilo, da je njihov materin jezik ruščina.82 V Ljubljani je
bilo takšnih oseb 300, v Mariboru 99, v Celju 16 in na Ptuju 8. Razen tega
je bilo v Ljubljani še 6 in v Mariboru 9 oseb, katerih materin jezik je bila
Раевская, Русская гимназия среди природы, str. 139, 137, 140.
Димић, Руско школство у Краљевини Jугославиjи 1918–1941, str. 49.
78
Joвановић, Руска емиграција на Балкану (1920–1940), str. 394.
79
AS, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., str. 175 in 182.
80
AS 1931, Ruska društva in organizacije v Sloveniji od leta 1921 do 1945, Za 402-1, Ruski
crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
81
V že omenjeni publikaciji ruske matice v Ljubljani se omenja oddelek te organizacije
v Hrastovcu. Posebej je zapisano, da se je v zadnjih letih število članov Ruske matice
v Hrastovcu zmanjšalo zaradi zaprtja gimnazijskega oddelka šole. (Русская Матица
(1924–1934), str. 35).
		Zaprtje šole v Hrastovcu se v zvezi z obiskom duhovnika Uljanceva na kratko omenja
tudi v Vurberški kroniki za leto 1936. Vendar tudi iz tega vira ni razvidno, kdaj je šola
prenehala delovati. (ŽAV, Excerpta ex chronica Vurbergensi de natione Russorum (podatki za leto 1936)).
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Milivoja Šircelj, Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije 1921–2002,
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ukrajinščina.83 V prvem letu okupacije je v Sloveniji bivalo še samo 588
ruskih emigrantov.84 Aprila 1941, tik pred pričetkom vojne, je bilo, recimo,
na območju celotne celjske pravoslavne parohije le 24 otrok, starih do 18
let, katerih vsaj eden izmed staršev je bil Rus.85 Ruskih otrok je bilo zelo
verjetno tudi drugod po Sloveniji le še za vzorec. Razloga za delovanje
ruske šole, v kolikor jim tega ne bi prepovedale tudi okupacijske oblasti,
zagotovo ni bilo več.
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The Russian Secondary Modern School
in Slovenske gorice
Summary
The Russian emigrants, who left their homeland after the October Revolution and the Civil
War, put a lot of emphasis on their children and adult education while living abroad. In
almost every country they lived in they established their own educational institutions and
built their own educational system. This was no different in the Kingdom of Yugoslavia.
The Russian emigrant schools were part of two educational systems. These were the school
system of the country where the Russian emigrant schools were active; and the educational
system of the so called “Zamejska Rusija” (“Foreign Russia”). The last one was established
by the Association of Russian Teachers in Prague.
In the time between the two World Wars numerous Russian education institutions were
active in Slovenia, some for shorter and some for longer time. The most important one was
the “Ruski otroški dom in realna gimnazija Ponoviče v Hrastovcu” (“The Russian Child
Centre and the Secondary Modern School Ponoviče in Hrastovec”). This institution was
first active in the Ponoviče castle near Litija and was then moved to the castle Hrastovec
in Slovenske gorice, still using “Ponoviče” as part of its name. The establishing date of the
school in Ponoviče is not reliable. Different authors name the years 1921 and 1922 as possible establishing dates. This institution was a successor of the 1920 in Sarajevo established
“Open Children Centre” with a kindergarten and some primary school classes.
150 pupils were educated in the school in Hrastovec in 1926. When the children started
school, they were six years old and mostly finished it when they were between fourteen
and sixteen. The education in the Russian Secondary Modern School was divided into
the preparation school and the independent secondary school. The number of secondary school classes differed from one school year to another. Mostly there were four to six
classes. In the school year 1923/24 the Russian Secondary Modern School had a similar
curriculum as the First Russian-Serbian Secondary Modern School in Belgrade. Because
the secondary school in Ponoviče was a secondary modern school and not a classical secondary school, the Latin language was not taught there. Therefore the pupils had to learn
two obligatory foreign languages, French and German. In the Russian Secondary Modern
School “Ponoviče” there was the emphasis on learning mathematical sciences, mother
tongue and foreign languages. The pupils’ knowledge was marked according to this scale:
unsatisfactory, good, very good and excellent. The marking was so strict that for example
in the school year 1930/31 none of the pupils was marked as excellent.
With years the number of students in the Russian Secondary Scholl was getting lower and
already before 1935 some of the classes were closed.
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Russisches Realgymnasium in Slovenske gorice/
Windischbüheln
Zusammenfassung
Die russischen Emigranten, die ihre Heimat nach der Oktoberrevolution und dem Bürgerkrieg verließen, legten, als sie im Ausland lebten, großen Wert auf die Bildung der
Kinder und Erwachsenen. In fast allen Ländern, wo sie lebten, richteten sie ihre eigenen
Bildungsinstitutionen ein und entwickelten ihr eigenes Bildungssystem. Das war auch
der Fall in dem Königreich Jugoslawien. Die russischen Emigrantenschulen waren Teil
zweier Bildungssysteme. Eines war das Bildungssystem des Landes, in dem die Emigrantenschulen tätig waren; das zweite war das Bildungssystem des sogenannten „Zamejska
Rusija“ („Fremdes Russland“). Das letzet System wurde von dem „Verein der russischen
Lehrer“ in Prag entwickelt.
In der Zwischenkriegszeit waren in Slowenien mehrere russische Bildungsinstitutionen,
einige für kürzerer und andere für längere Zeit, tätig. Die wichtigste war „Ruski otroški
dom in realna gimnazija v Hrastovcu“ („Russisches Kinderheim und Realgymnasium
Ponoviče in Hrastovec/Hrastovetz). Sie wurde zuerst im Schloss Ponoviče bei Litija/Littai
tätig. Später wurde sie im Schloss Hrastovec in Slovenske gorice/Hrastovetz in Windischbüheln eingerichtet, behielt aber in ihren Namen „Ponoviče“. Die Gründungsdaten der
Schule in Ponoviče sind nicht zuverlässig. Verschiedene Autoren nennen als mögliche
Gründungsjahre 1921 bzw. 1922. Auf jeden Fall war diese Institution die Nachfolgerin des
in 1920 in Sarajevo gegründeten Kinderheimes, das auch einen Kindergarten und einige
Grundschulklassen beinhaltete.
Im Jahr 1926, als schon die Schule in Hrastovec/Hratovetz aktiv war, wurden 150 Schüler
ausgebildet. Die Schüler wurden mit sechs Jahren angenommen und sie beendeten die
Schule meistens, wenn sie zwischen vierzehn und sechszehn Jahre alt waren. Die Ausbildung an der Russischen Realgymnasium Ponoviče in Hrastovec/Hrastovetz wurde auf die
Vorbereitungsschule und das unabhängige Gymnasium geteilt. Die Zahl der Klassen war
von Schuljahr zur Schuljahr verschieden. Meistens waren es von viel bis sechs Klassen. Im
Schuljahr 1923/24 hatte das Russische Realgymnasium Ponoviče ähnliches Kurrikulum
wie Das erste Russisch-Serbische Gymnasium in Beograd/Belgrad. Da das Gymnasium
in Ponoviče ein Realgymnasium und kein klassisches Gymnasium war, wurde Latein
nicht unterrichtet, sie hatten aber zwei Pflichtfremdsprachen, und zwar Französisch und
Deutsch. An dem Russischen Realgymnasium Ponoviče lag die Betonung an den mathematischen Wissenschaften, Muttersprache und Fremdsprachen. Das Wissen der Schüler
wurde nach folgender Notenskala beurteilt: ungenügend, gut, sehr gut und ausgezeichnet.
Die Schülerbeurteilung war sehr streng und so wurde z.B. im Schuljahr 1930/31 kein
Schüler als ausgezeichnet beurteilt.
Mit den Jahren wurden die Schüler an dem Russischen Realgymnasium immer weniger
und schon vor 1935 kam es zu der Klassenschließung.
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1.01 Izvirni znanstveni članek
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Boris Mlakar: Odiseja primorskega slovenskega pisatelja Cirila Kosmača v 30. in 40.
letih preteklega stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011),

4, str. 107–128

Na podlagi arhivskega gradiva, ki se nahaja v Osrednjem državnem arhivu v Rimu
ter v Arhivu Jugoslavije v Beogradu, avtor predstavlja poglavitne značilnosti burne
življenjske poti slovenskega pisatelja Cirila Kosmača v obdobju med letoma 1929 in
1944. Tematsko tako sega od začetne aretacije devetnajstletnega dijaka s strani italijanskih fašističnih oblasti na Primorskem pa vse do poletja 1944, ko se je Kosmač kot
uveljavljen pisatelj odločil, da se odtrga od jugoslovanske begunske vlade v Londonu
in preide k slovenskim partizanom.
Ključne besede: Primorska, fašizem, protifašizem, prvi tržaški proces, primorski emigranti, jugoslovanska begunska vlada
1.01 Original Scientific Article
UDC 929Kosmač C."1929/1944"
Boris Mlakar: The Odyssey of the Slovene Costal Writer, Ciril Kosmač, in the 30ies and
40ies of the Last Century. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011),

4, pp. 107–128

On the basis of archival materials that are kept in the Central Archives of the State in
Rome and in the Archives of Yugoslavia in Belgrade, the author presents the principal
characteristics of the Slovene writer Ciril Kosmač’s life path in the period between 1929
and 1944. Thematically the article reaches form the nineteen years old student who
* Dr. Boris Mlakar, znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani,
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, boris.mlakar@inz.si
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got arrested by the Italian authorities in Primorska (Slovene costal region) till summer
1944, when Kosmač has already been an established writer and has decided to separate
from the Yugoslav refugee government in London and to join the Slovene Partisans.
Key words: Primorska (Slovene costal region), fascism, anti-fascism, The First Trieste
Trial, Primorje emigrants, Yugoslav refugee government

V letu 2010 je slovenska javnost slovesno obeležila stoletnico rojstva
slovenskega pisatelja Cirila Kosmača. Ob tej priložnosti je predvsem v tiskanih medijih izšlo precej slavnostnih in spominskih besedil, organizirali
pa so tudi več okroglih miz in celo znanstvenih posvetovanj. Vse to je bilo v
znamenju hvaležnega spomina na Kosmača kot izredno in hkrati tragično
osebnost slovenskega dvajsetega stoletja, pri čemer pa je bila seveda vedno
v ospredju Kosmačeva literatura, za katero je značilna izredna stilistična dodelanost, tematska navezanost na splošne človeške dileme na eni ter
močna povezanost in vračanje na rodno tolminsko zemljo oziroma dolino
Idrijce na drugi strani. Njegova domišljijska pot po svetu se je sicer pričela
že v rodni družini, ki ji je pečat dajal njegov oče, kmet in hkrati razgledan
kulturni delavec. Svojega sina Cirila je ob slutnji njegovega literarnega daru
hotel izšolati in tako se je le-ta sredi 20. let znašel v goriških srednjih šolah.
Ob domači revščini ga je družina težko preživljala in je maturo kasneje naredil ob domačem študiju. Sicer pa je bil odličen učenec in dijak, leta 1927
je bil celo najboljši v razredu, kar je imelo za posledico, da je poleg denarne
nagrade moral iti s skupino podobno uspešnih v Rim k Mussoliniju, kar
je seveda predstavljalo v tistem času za pripadnike zaničevane slovenske
manjšine svojevrsten paradoks. Po lastnem pripovedovanju je bil v skupini edini oblečen v civilno obleko, drugi pač v fašističnih uniformah t. i.
avantgardistov. Mussolini ga je zato vprašal, ali je sploh član te organizacije
in po zanikanju se je zanimal le še za njegovo znanje matematike, katere
učenje mu je priporočil …1
To so bila sicer tudi leta, ko je fašistična oblast ukinila vse slovenske
kulturne in druge ustanove s ciljem dokončnega poitalijančenja primorskih Slovencev. To je seveda vzbudilo njihov odpor in pričel se je začaran
krog tajnih odporniških organizacij in njihovih akcij ter povratne fašistične represije. V tem krogu se je znašel tudi mladi Ciril Kosmač.2 Pričujoče
besedilo je posvečeno prav nekaterim najbolj izpostavljenim zadevnim epizodam Kosmačevega življenja, ki so bile posledica omenjenega fašističnega
1
2

Stanislav Renko, Ciril Kosmač: zdaj nič več ne pišem. Jadranski koledar, 1980, str. 189–
190.
Primorski slovenski biografski leksikon, 8, Gorica 1982, str. 136–139.
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nasilja. Prikaz v glavnem sloni na do sedaj nepoznanem italijanskem in
jugoslovanskem arhivskem gradivu.
Iz do sedaj poznane dokumentacije ni znano, kdaj natančno so italijanske fašistične oblasti postale pozorne na obnašanje in delovanje goriškega
dijaka Cirila Kosmača, doma s Tolminskega, s Slapa ob Idrijci na tedanji št.
44. Iz poznejših poročil je razvidno, da se je to verjetno zgodilo v šolskem
letu 1928/1929, ko je po premoru Kosmač spet pričel z rednim šolanjem
v Gorici. Po vsej verjetnosti do tega ni prišlo zaradi njegove morebitne
aktivne protidržavne dejavnosti (čeprav bi za vpis v policijsko evidenco zadostovala pravzaprav že dejavnost in vloga njegovega očeta in pa tudi samo
dejstvo, da je kot mladi zavedni Slovenec obiskoval višje šole), temveč zaradi dejstva, da je v Gorici brezplačno stanoval in se prehranjeval v penzionu,
ki sta ga na ulici San Giovanni v hiši št. 7 vodila zakonca Komel. Roko,
da tako rečemo, nad tem penzionom, je namreč držala tajna organizacija
goriških Slovencev, pod vodstvom Zorka Jelinčiča in Avgusta Sfiligoja, ki
je prek Dijaške matice s pomočjo denarja, ki je v glavnem prihajal iz Ljubljane, podpirala revne dijake z namenom, da uspešno nadaljujejo študije
ter da tudi ostanejo na Primorskem. Tu je bila namreč zaradi vse bolj množične emigracije v Jugoslavijo že velika potreba po mladih intelektualcih,
ki bi v perspektivi prevzeli vodstvo narodnega gibanja.3
Dramatični zaplet, ki je v nadaljevanju čez slabo leto dni privedel Kosmača in tovariše na t. i. prvi tržaški proces, pa se je pričel v četrtek, 17.
oktobra 1929. Kosmač se je tistega dne s kolesom odpravil v Cerkno na
obisk k svojemu prijatelju, leto dni starejšemu bivšemu dijaku Slavku Bevku. Oba sta se nato popoldne s kolesi odpravila proti Dolenji Trebuši in se
med potjo tudi večkrat ustavila. Na kasnejšem zaslišanju je Bevk sprva to
poskušal prikazati kot prijeten družabni izlet, saj je bil v Trebuši zmenjen
s svojo zaročenko Ljudmilo Rutar, ki je kot učiteljica v Gorenji Trebuši
prihajala iz Tolmina z avtobusom. Da je bila stvar še bolj vesela, sta s Kosmačem po njegovi izjavi že v prvi gostilni na Želinu popila poldrugi liter
vina, nadaljnjo količino vina še v gostilni v Stopniku in končno en liter
še v Trebuši, ko sta čakala na omenjeni avtobus. Toda v nadaljevanju, na
zaslišanju 20. marca 1930 v koprskem zaporu, sta oba priznala, da je šlo na
tem izletu še za nekaj več. Bevk je bil za razliko od Kosmača, za katerega
je kasneje goriški prefekt izjavil, da je bil pred tem oblastem razmeroma
neznan, že nekaj časa nadzorovan s strani politične policije, in sicer kot
nekdanji lokalni dopisnik tržaškega dnevnika Edinost, ki zaradi represije
3

Milica Kacin Wohinz, Prvi antifašizem v Evropi. Primorska 1925–1935. Koper 1990, str.
273–275.
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fašističnega režima sicer v času teh dogodkov ni več izhajal. Bevk je bil namreč prek bratov Alberta in Maksa Rejca povezan z jugoslovansko vojaško
obveščevalno službo, konkretno s komisarjem Antonom Batageljem na
Jesenicah in podpolkovnikom Rudolfom Andrejko v Ljubljani. Kot je izpovedal, je od Batagelja dobil fotoaparat, s katerim je snemal vojaške in druge
strateško pomembne objekte ter pošiljal ali sam odnašal prek meje slike,
načrte in opise teh objektov; na Cerkljanskem in drugje na Tolminskem pa
je imel celo mrežo sodelavcev. Konkretno je tistega dne na poti iz Cerknega
v spremstvu Kosmača fotografiral dva mostova, nekatere cestne odseke, po
prihodu v Dolenjo Trebušo pa sta se oba s Kosmačem oglasila pri Ivanu Lenardiču, ki je kot geometer delal pri gradnji vojaške ceste Trebuša-Spodnja
Idrija. Lenardič je bil njun znanec iz Gorice, saj je njegova mati na Via Dreossi št. 9 vzdrževala še eno slovensko dijaško menzo, kamor sta občasno
zahajala tudi onadva. Proti plačilu je obljubil, da bo preskrbel načrte omenjene ceste.4 Toda že pred tem je pri fotografiranju mostu v Stopniku Bevka
in Kosmača opazil neki Pesenti ter to javil najbližjemu poveljstvu obmejne
milice. Ker se kasneje omenjena oseba navaja samo po svojem priimku, je
gotovo šlo za civilista, po vsej priliki kakšnega italijanskega priseljenca.
Reakcije ni bilo treba dolgo čakati. Še pred prihodom avtobusa je Bevka in
Kosmača v gostilni v Dolenji Trebuši presenetila patrulja omenjene milice,
ju legitimirala in povprašala po vzroku njunega zadrževanja v tem kraju.
Kosmač se je izgovoril, da je šel obiskat Bevka ter da sta imela nazaj skupno
pot, Bevk pa, da je zmenjen z zaročenko Rutarjevo, ki prihaja z avtobusom.
Fotoaparat in drugo gradivo mu je medtem uspelo skriti pod stopnišče v
prostorih gostilne. Medtem je pripeljal avtobus in miličniki so preiskali
tudi prtljago Ljudmile Rutar, iskali so namreč nek zavoj oziroma paket.
Ničesar niso našli in so vsem nato dovolili prosto pot. Bevk je z Rutarjevo
odšel proti Gorenji Trebuši, Kosmač pa proti domu na Slap.5
Toda informacija o sumljivi dvojici je že pred tem prispela tudi na obmejni urad javne varnosti v Tolminu. Tamkajšnji podkomisar Gino Bicchi
je takoj zaukazal podrobnejšo akcijo in proti Trebuši se je odpravila posebna orožniška patrulja. Bevka niso izsledili, so pa kolegom v Cerknem
naročili preiskavo na domu, ki pa zatem ni odkrila ničesar sumljivega. Še
pred prihodom domov so prijeli Kosmača, napravili pri njem osebno in
hišno preiskavo, njega pa odpeljali v tolminski zapor. Med drugim so našli
nekaj slovenskih spisov, za katere se je sicer izkazalo, da jih je Kosmaču dal
v branje že omenjeni Lenardič, saj je Kosmač že tedaj med tovariši veljal
4
5

Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve, t. e. 459, Slavko Bevk, Zapisnik zaslišanja v Kopru 20. 3. 1930.
Prav tam.
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za neke vrste literata ali vsaj za človeka z izrazitim smislom za slovenski
jezik. Po drugih virih sicer vemo, da je kot gojenec Alojzijevišča skupaj s
Stankom Vukom pisal v dijaški literarni list z naslovom Uporni veslar, k
pisanju pa ga je sicer vzpodbujal tudi oče.6 Prevod je po besedah Bicchija
pokazal, da je šlo za povsem nepolitično besedilo. Poleg tega je istega dne
nekdo policiji tudi sporočil, da Kosmač nosi kravato v provokativnih barvah, kar koli je že to pomenilo, verjetno pa je bila mišljena kombinacija
barv slovenske ali jugoslovanske zastave. Toda Bicchi je ugotovil, da je šlo
le za staro kravato rdečkaste barve, posuto z belimi pikami. Tudi to se je
torej izkazalo za lažni alarm in Kosmača so po treh dneh izpustili domov.
Bicchi je na koncu k svojemu priložil še poročilo orožnikov s Slapa.7
Tako je bilo videti, da sta se Kosmač in predvsem Bevk izognila nadaljnjemu policijskemu zasledovanju. Toda to je bilo samo zatišje pred viharjem, pri čemer je pobudo zaradi omenjene ovadbe pri proučevanju primera
prevzela vojska, konkretno obveščevalna služba, njena četrta sekcija v Trstu. Formalno je preiskavo vodila tudi goriška kvestura, a brez kakršnih
koli takojšnjih izsledkov. Vojaški preiskovalci pa so se na podlagi »zaup
nih informacij« očitno prepričali, da gre za resno zadevo in so zahtevali
aretacijo obeh. Notranje ministrstvo v Rimu je takoj zaukazalo aretacijo,
ki so jo izvedli 9. novembra 1929.8 Bevka so aretirali na domu, Kosmača
pa zvečer istega dne v Gorici na Travniku ob izhodu iz kina Vittoria (po
kasnejši informaciji v menzi na Via Dreossi št. 9). Najprej Bevka, nato pa
tudi Kosmača so prepeljali v tolminske zapore. Kosmač je bil decembra
prvič zaslišan ter kasneje odpeljan v Koper, kjer so ga, kot že omenjeno,
20. marca 1930 tudi temeljito zaslišali višji častniki sodne policije. Bevk je
po drugi strani, da bi ga ločili od Kosmača, bil prepeljan v Videm, a nato
tudi on v koprske zapore in podvržen istim zasliševalcem. Toda takrat
Kosmač in Bevk nista bila več edina aretirana v tej aferi. Krog osumljencev,
delno tudi po »zaslugi« izpovedi samega Bevka, se je širil, najprej so marca
1930 seveda aretirali Lenardiča, Jelinčiča in druge osumljene z Goriškega
in Tolminskega, aprila so z aretacijami na Goriškem nadaljevali ter segli
nato na Tržaško, kjer so zajele tudi krog atentatorjev na fašistični list Il
Popolo di Trieste. Istočasno se je odvijalo tudi prestižno merjenje moči in
pristojnosti med vojaškimi preiskovalnimi organi ter civilno kvesturo, pri
6
7
8

Lojzka Bratuž, Ob stoletnici rojstva Cirila Kosmača. Goriška Mohorjeva družba. Koledar
2011, str. 134; Marta Filli, Ciril Kosmač (1910–1980). Rast, maj 1995, št. 31–32, str. 50.
ARS, AS 1931, t. e. 459, Slavko Bevk, Podkomisar Bicchi goriškemu kvestorju 10. 11. 1929.
Poročilo orožnikov s Slapa tu ni priloženo.
Archivio Centrale dello Stato (dalje: ACS) Roma, Ministero dell’Interno, Divisione Polizia politica, Fascicoli personali, b. 689, Kosmac Cirillo, Goriški kvestor Mario Modesti
notranjemu ministrstvu 10. 11. 1929.
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čemer so oboji nekako popustili ter dovolili »nasprotnim« preiskovalcem,
da so se seznanjali z rezultati preiskave druge strani. Če je sprva preiskava
bila usmerjena predvsem v smeri razkrivanja vojaške špijonaže, so ob nadaljnjih poizvedovanjih in ob zaslišanjih zadeve dobivale vse bolj politični
značaj, s čimer se je krog osumljencev in aretirancev hitro širil.
Tudi Kosmač je na omenjenem zaslišanju 20. marca dogodke 17. oktobra v začetku podobno opisoval kot navadno epizodo družabnega značaja.
Toda na pritisk zasliševalcev je povedal vse, pri čemer se je njegova izpoved povsem ujemala z Bevkovo. (Pri tem gre morda omeniti tudi dejstvo,
da je bil Bevk še pod dodatnim pritiskom, saj so oblasti tedaj zaprle tudi
njegovega očeta Gabrijela.) Omeniti velja še nekatere druge stvari, ki jih
je izpovedal Kosmač. Na primer, ko sta z Bevkom v Dolenji Trebuši obiskala geometra Lenardiča, naj bi le-ta že takoj izročil Bevku načrte ceste
v gradnji, pri čemer mu je ta uslugo tudi takoj plačal. Od tega je Lenardič
dal sto lir Kosmaču, da jih izroči njegovi materi v Gorici. Na vprašanje,
kdo je skrbel za njegovo bivanje v Gorici, je Kosmač odgovoril, kot smo
že omenili, da Zorko Jelinčič, ki mu je pred tem zabičal, da naj ostane na
Primorskem, kajti tu potrebujejo čim več mladih slovenskih moči. Jelinčič
je stroške za Kosmačevo bivanje poravnaval neposredno pri gospodinji,
gospe Komelovi, medtem ko je njemu dajal majhno žepnino. V nekakšno
zameno je moral Kosmač obljubiti, da bo tovarišem dijakom pomagal pri
učenju slovenščine. Kar zadeva poznanstvo in sodelovanje z Bevkom, je
izpovedal, da sta se za sodelovanje pri zbiranju vojaško pomembnih podatkov, ki jih je nato Bevk pošiljal v Jugoslavijo, domenila v goriški gostilni Pri
zlatem jelenu. Kosmač je te zadolžitve sprejel in Bevku poročal predvsem
o namestitvi in številčnosti vojaških, financarskih in miličniških enot na
tem delu Tolminske oziroma vzdolž državne meje, podobno tudi o cestah,
ki so se tedaj gradile. Ob tem je zanimivo, da je Bevk Kosmača skušal
razbremeniti odgovornosti, saj je preiskovalcem zanikal, da bi prijatelju
dajal kakšne zadolžitve informativnega značaja in zagotavljal, da je vse
to delal sam. Bevk mu je iz Jugoslavije prinašal tudi protifašistični tisk,
konkretno mu je prav 17. oktobra izročil nekaj izvodov listov Primorski
glas in Libertà. Ob tem naj dodamo, da je na zaslišanju v približno istem
času Idrijčan Srečko Logar izpovedal, da je pri prenašanju jugoslovanskega
tiska čez mejo pri Cerknem pomagal tudi Kosmač.9 Kar zadeva aretacijo,
je nadaljeval Kosmač na zaslišanju, so ga 17. oktobra zvečer ob srečanju
9

Zbirka Milice Kacin Wohinz, Gradivo Prvega tržaškega procesa. Dr. Milici Kacin Wohinz
se zahvaljujem za možnost vpogleda in uporabe omenjene zbirke gradiva.
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z orožniško patruljo na povratku domov po osebni preiskavi naložili na
kamion in odpeljali najprej v orožniško kasarno v Tolminu in šele zatem
odvedli v tamkajšnji zapor. Na kraju je povedal še najbolj zanimivo stvar,
namreč, da se je takoj po 20. oktobru, ko so ga v Tolminu izpustili, prek
Porezna odpravil v Jugoslavijo in v Ljubljani poiskal Alberta Rejca, ki je
od tam usmerjal in pomagal tajni organizaciji na Primorskem. Izrazil mu
je bojazen pred nadaljnjim fašističnim preganjanjem in predvsem željo,
da ostane v Jugoslaviji. Rejec ga je zavrnil, rekoč, da to ni mogoče brez
izrecnega pisnega dovoljenja Jelinčiča v Gorici ter mu dal nekaj denarja
za vrnitev. Kosmač se je nato v Gorici javil Jelinčiču, ki ga je za to potezo
zares tudi okaral.10
Že v prvi fazi, torej ob aretaciji 9. novembra 1929, se je vodstvu fašistične policije postavilo vprašanje, ki ga je zastavilo tudi vojaški obveščevalni
službi, namreč, ali ne bi kazalo Kosmača in Bevka kot »nevarna elementa«
enostavno obsoditi na takojšnjo konfinacijo.11 Toda že čez nekaj dni je
prišel odgovor, da naj s tem počakajo, ker v vojski o njiju »vneto zbirajo«
material za ovadbo pri Posebnemu sodišču za obrambo države v Rimu.12
To je obveljalo tudi za vse nove aretirane, katerih število je poleti 1930
naraslo na čez 70, skupaj z emigranti in vpletenimi jugoslovanskimi državljani, ki fašističnim oblastem seveda niso bili dosegljivi, pa je število
osumljenih doseglo 87. Prvotni krog vojaških in političnih osumljencev
se je med preiskavo razširil na Tržaško in zajel tudi atentatorje na tržaški
fašistični časopis. Prvo ovadbo je ekipa preiskovalcev generalnemu tožilcu
pri Posebnem sodišču predložila 23. marca 1930, in sicer zoper skupino
devetih Tolmincev, Goričanov in zoper komisarja Batagelja. Kosmač je bil
v njej označen kot »nevaren slavofilski element«. Bevk in Kosmač sta bila
posebej obtožena vnašanja in širjenja prepovedanega jugoslovanskega in
sploh subverzivnega tiska v Italijo. Zanimivo pri tem je bilo, da je primer
še zmeraj ohranjal oznako »Bevk Kosmač« oziroma »Kosmač Bevk«, ker
so pač upoštevali kronološki princip pojavljanja imen v preiskavi, ne glede na to, da so bili v primer zdaj vpletene že precej pomembnejše osebe,
seveda z vidika varnosti in interesov italijanskega fašističnega režima. 31.
julija je generalni tožilec Masimo Dessi dokončal predlog obtožnice proti
87 osebam, pri čemer je predlagal, da se umakne postopek proti v ječi
umrlemu Petru Gropajcu ter proti devetim drugim osebam, med katerimi
je bila tudi Ljudmila Rutar, in sicer zaradi pomanjkanja dokazov. Skoraj z
10
11
12

Prav tam.
ACS, Divisione Polizia politica, Fascicoli personali, b. 689, Kosmac Cirillo, Šef policije
Arturo Bocchini ministrstvu za vojsko 9. 11. 1929.
Prav tam, Polkovnik Mario Vercellino notranjemu ministrstvu 13. 11. 1929.
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natanko enakim besedilom je nato 17. avgusta obtožnico sprejela preiskovalna komisija Posebnega sodišča, s čimer je postala pravnomočna. V njej
je bil Kosmač v skupini z drugimi obtožen vojaške špijonaže in članstva v
tajni prevratni organizaciji.
Del obtožencev, med njimi tudi Kosmač, je bil že pred tem odveden v
znane rimske zapore Regina Coeli na desnem bregu Tibere. Bivanje v tamkajšnjih celicah je kasneje opisal v nekaterih svojih črticah, med katerimi
je seveda najbolj znana Gosenica, omeniti pa gre vsaj še črtice Božična noč
v ječi, Božično pismo iz celice 589 ter Ogorek, ki so bile objavljene kmalu
po njegovem prebegu v Ljubljano, in sicer prva v reviji Naš rod letnika
1931/1932, druga za božič leta 1932 v Istri, tretja pa v Jadranskem koledarju
tri leta kasneje. Iz registrov omenjenih zaporov, ki jih danes sicer hrani kriminološki muzej pri italijanskem ministrstvu za pravosodje, je razvidno,
da je bil Kosmač tam zaprt od 3. maja pa do 26. avgusta 1930. Nato je bil v
spremstvu orožnika odpeljan v tržaške sodne zapore. Iz omenjenih registrov ni razvidno, da bi Kosmača zasliševali tudi v zaporih Regina Coeli.
Razvidna pa je vsaj ena zanimivost: zaradi poskusa navezovanja stikov s
sojetniki je bil konec julija kaznovan s tremi dnevi izolacije, kar koli je že
to pomenilo.13 Ob tem naj dodamo zanimivost, da si je Kosmač več kot
trideset let kasneje, ko je kot uveljavljen književnik z neko delegacijo prišel
v Rim, zaželel ogledati zapore, kjer je nekoč »sedel«.14
Proti izbranim 18 obtožencem, ki so bili povečini stari med 21 in 25 let
– Kosmač je bil med njimi najmlajši – je nato med 1. in 5. septembrom 1930
potekal znani proces, ki so ga pred skoraj natanko 80 leti zaradi večjega
učinka uprizorili v Trstu in ga zato poznamo pod nazivom Prvi tržaški
proces. O njem je že podrobno pisala dr. Milica Kacin Wohinz.15
V petek, 5. septembra, zvečer je bila izrečena sodba. V obrazložitvi je
ponavljala trditve iz obtožnice, pri čemer naj bi bili vsi, torej tudi Kosmač,
krivi združevanja s ciljem, da se del nacionalne države podredi tujemu gospostvu in da v primeru vojne v ta namen delujejo za hrbtom oziroma proti
italijanski vojski. Kosmač je v nadaljevanju omenjen kot član goriške organizacije, vendar skupaj s še nekaterimi drugimi zgolj kot »malo pomembna
bleda figura«, ki ni predstavljal večje nevarnosti, niti ni imel kakšne aktivne vloge v organizaciji. Tako Kosmač kot tudi Bevk naj bi bila žrtvi Albina
Rejca, ki je izkoriščal njuno mladost in revščino za dosego svojih zločinskih namenov. Kosmaču tudi ni bil dokazan naklep pri izvajanju dejanj, za
13
14
15

Ministero della Giustizia, Roma, Museo Criminologico, Matricola 39729.
Bogdan Pogačnik, Paz e amor ali peterica v zraku. Delo, 16. 8. 1979, str. 15.
Milica Kacin Wohinz, Marta Verginella, Primorski upor fašizmu 1920–1941. Ljubljana
2008, str. 160–179.
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katere je bil obtožen, zato mu je sodišče v dvomu izreklo oprostilno sodbo.
Kot je znano, je sodišče tedaj izreklo tudi štiri smrtne obsodbe, ki so bile
tudi nemudoma izvršene. Poleg Kosmača je bil zaradi pomanjkanja dokazov oproščen še Leopold Širca. Proti drugi skupini osumljencev na čelu z
Jelinčičem pa je bil proces šele 4. in 5. decembra 1931 v Rimu. Bevk je bil
obsojen na pet let ječe, štirje obtoženci pa, kot znano, na smrt in so bili
takoj nato ustreljeni na gmajni pri Bazovici.16 K tem bazoviškim žrtvam
pa gre dodati še omenjenega Gropajca, ki je tudi zaradi mučenja umrl že
pred procesom.
Sodišče v Trstu je tako Kosmača oprostilo obtožbe ter odredilo, da se
ga izpusti na prostost, »če ni v priporu zaradi katere druge zadeve«. Kar
se slednjega tiče, so goriške oblasti takoj pohitele, ga dale privesti v zapor
v Gorici, tamkajšnji prefekt pa je notranje ministrstvo seznanil s predlogom, da se ga obsodi na nekajletno kazen opomina (ammonizione). Čeprav
je bil na procesu oproščen, je utemeljeval, da bi Kosmač lahko še naprej
deloval in izražal politična stališča v »našo škodo« ter je zato nevaren za
javni red. Zato bi bila omenjena kazen primerna, da bi se ga lahko bolje
nadzorovalo. Ob tem se je prefekt o Kosmaču še nekako pohvalno izrazil,
da sicer poseduje »diskretno« kulturo, vendar da je bil vzgajan v okolju,
polnem neumnosti in bi zato kljub svoji mladosti lahko …17 24. septembra je prefekt notranje ministrstvo že obvestil, da je zadevna pokrajinska
komisija dva dni prej Kosmača obsodila na kazen opomina, za potrebe
osrednje kartoteke pa je dostavil še podrobno Kosmačevo biografijo. Tega
se je kasneje spominjal pisatelj France Bevk, ki je bil tedaj tudi zaprt v Gorici in je tam srečal Kosmača.18 Kosmač je tako lahko odšel domov na Slap,
kamor je prišel točno na svoj dvajseti rojstni dan. Toda omenjena kazen je
pomenila, da brez posebnega dovoljenja ni smel zapustiti kraja bivanja, da
ni smel obiskovati javnih lokalov ali se družiti s (seveda s stališča oblasti)
sumljivimi ljudmi, ponoči pa je moral biti obvezno doma. V osrednji kartoteki politično sumljivih in obsojencev, ki je nastajala v okviru notranjega
ministrstva v Rimu, je tako tudi Kosmač dobil svoj dosje.
Toda usojeno je bilo, da so v omenjeni dosje pritekale vedno nove informacije. Že konec januarja 1931 je goriški prefekt moral sporočiti v Rim, da
je Kosmač, kljub temu da je bil strogo nadzorovan, 24. januarja odšel od
16

17
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Zbirka Milice Kacin Wohinz, Gradivo Prvega tržaškega procesa; Dal Pont, Adriano,
Leonetti, Alfonso, Maiello, Pasquale, Zocchi, Lino (ur.): AULA IV. Tutti i processi del
Tribunale speciale fascista. Roma 1961, str. 159–160, 207–208.
ACS, Casellario politico centrale (dalje: CPC), b. 2676, Kosmac Cirillo, Goriški prefekt
notranjemu ministrstvu, Uradu za konfinacije 15. 9. 1930.
Marija Mercina, Kosmačeva mladostna muza. Zvon, 2010, št. 2, str. 31–32.
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doma in skrivaj prešel italijansko-jugoslovansko mejo. Čez mesec dni je o
tem obvestil tudi italijansko poslanstvo v Beogradu s prošnjo, da Kosmača
izsledi in poroča o njegovem političnem delovanju v Jugoslaviji, zanimalo
pa ga je tudi, če je morebiti že vložil prošnjo za jugoslovansko državljanstvo
ter dodal, da so ga že vpisali v t. i. »rubrica di frontiera«, kar je pomenilo,
da bi bil takoj aretiran, če bi se slučajno hotel vrniti na italijansko ozemlje.
Hkrati je prefekt navedel tudi nekaj dodatnih podrobnosti o Kosmačevem
pobegu. Domačim naj bi ob odhodu izjavil, da ne more več prenašati omejitve svobode in da zato odhaja v Jugoslavijo. Pomočnikov po prefektovi
navedbi naj ne bi imel, saj da je ob svojih predhodnih avanturah mejni predel dobro poznal.19 S seboj je imel nahrbtnik z obleko in parom čevljev ter
kopijo dekreta o opominu kot spričevalo za jugoslovanske oblasti, da gre za
političnega preganjanca. Iz Škofje Loke je kmalu poslal sestri razglednico,
to pa je bil za oblasti dokaz o njegovi emigraciji. Orožniška postaja na Slapu ga je zato takoj ovadila zaradi kršitve odloka opomina in za nelegalni
odhod iz države. Prefekt je sicer tedaj Kosmača označil kot »slovanskega
iredentista in političnega prestopnika, kaznovanega z opominom« (»ammonito politico«).20
21. oktobra 1931 je poročal prefekt, da je preiskovalni sodnik pri sodišču
v Gorici že 25. maja za Kosmačem izdal tiralico. Italijanski ambasador v
Beogradu pa je uspel zbrati zahtevane podatke šele jeseni tistega leta, še
pred tem pa se je iz Ljubljane javil tamkajšnji italijanski konzul, ki je poročal, da je bilo v gostilni Tivoli zborovanje društva Tabor, na katerem so počastili prvo obletnico procesa v Trstu in njegove žrtve. Obširno je o procesu
ob tej priliki govoril prav Kosmač, ki je svoj govor končal z besedami, da je
dan svobode blizu in da bo kmalu v spomin štirim herojem zgrajen spomenik (kar se je, kot vemo, tudi resnično kmalu zgodilo v Kranju).21 To je bilo
19

20
21

O tem se v literaturi in spominskih zapisih pojavljajo drugačne trditve, predvsem v tem
smislu, da ga je del poti proti meji spremljal oče, ki mu je ob slovesu dal petdeset lir ter
nekaj življenjskih nasvetov, o čemer je sam Kosmač pisal v romanu Pomladni dan. Toda
v intervjuju Dušanu Željeznovu leta 1972 je pisatelj omenil, da je omenjene nasvete dobil
od očeta ob svojem prvem begu v Jugoslavijo, torej jeseni 1929. Prav dejstvo, da je dvakrat prebegnil čez mejo, ustvarja pri konkretnih opisih tega dogodka določeno zmedo.
Drugi avtorji namreč navajajo, da sta mu čez mejo pomagala Ludvik in Štefan Lapanja
iz Dolenje Trebuše (Gruden) oziroma da sta ga sprva spremljala oče in brat Ladko, čez
Cerkljanski Vrh pa da ga je spremljal vodnik Nande (Pavšič). Glej Ciril Kosmač, Pomladni dan. Ljubljana 1964, str. 17–20; Dušan Željeznov, Četrti (in verjetno poslednji) intervju s Cirilom Kosmačem. Primorska srečanja, 1980, št. 21–22, str. 187; Rozalija Gruden,
Dolenja Trebuša ali kje so pognale korenine. Dolenja Trebuša 1997, str. 73; Tomaž Pavšič,
Domovina ob Idrijci. Idrijske novice, 29. 10. 2010, str. 4.
ACS, CPC, b. 2676, Goriški prefekt poslanstvu v Beograd, notranjemu in zunanjemu
ministrstvu 23. 2. 1931.
Zbirka Milice Kacin Wohinz, Gradivo Prvega tržaškega procesa.
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tudi prvo poročanje italijanskega konzulata iz Ljubljane, ki je tako postal
stalni vir, iz katerega so italijanske oblasti črpale informacije o Kosmaču.
Te informacije pa jim seveda niso bile všeč, kajti mlad primorski emigrant
je v Ljubljani in tudi drugod po Sloveniji (tedanji Dravski banovini) že od
vsega začetka z živo in pisano besedo vztrajno pričeval o fašističnem zatiranju slovenstva na Primorskem. Poročila o njem so v rimsko kartoteko
prihajala bodisi neposredno od konzulata bodisi posredno prek ambasade
v Beogradu ali pa prek goriškega prefekta, ki je sicer bil s strani notranjega
ministrstva obvezan, da vsakih nekaj mesecev poroča o novostih glede
»svojih« političnih prestopnikov.
Poročila, daljša ali krajša ali pa zgolj kratke zaznambe o Kosmaču so v
Rim prihajala do spomladi 1942. To pa je bil seveda čas, ko njega že nekaj
let ni bilo v Ljubljani in ko tamkaj zaradi znanih vojnih dogodkov tudi ni
bilo več italijanskega konzulata. Le-ta je sicer svoje informacije o Kosmaču črpal iz medijev, iz uradnih virov, a tudi od svojih zaupnikov v vrstah
primorskih emigrantov; pred tem si pač ne smemo zatiskati oči. Ker je
posameznih poročil o Kosmaču iz tega obdobja preveč, naj zato tu iz njih
podamo zgolj najbolj pomembne tematske poudarke. Najbolj je italijansko
fašistično stran zanimalo Kosmačevo politično delovanje. Zanjo pa je bilo
seveda politično vse, kar je neposredno ali pa posredno zadevalo vprašanje
Primorske in položaj tamkajšnjih Slovencev. O tem pa je imel konzul kaj
poročati. Za začetek je ugotavljal, da ima Kosmač stike s političnimi in
vojaškimi oblastmi ter da jim poroča o zadevnem stanju na Primorskem,
toda ta vrsta vesti je kmalu usahnila, tudi zaradi ocene, da Kosmač pač
ni sposoben za vohunsko službo. Povsem druga stvar je seveda bilo Kosmačevo sodelovanje s primorskimi emigrantskimi društvi in sploh jugoslovanskimi nacionalističnimi združenji. Leta 1931 naj bi tako imel tesne
stike z Jugoslovansko matico, ki naj bi ga mesečno štipendirala v zameno
za informacije o tržaškem procesu ter za zadevno pisanje v slovenskem
tisku.22 Že novembra istega leta poročilo pravi, da je postal v Ljubljani
zelo znan po svojih nacionalističnih in iredentističnih slovanskih čustvih
in da tam izvaja zadevno »aktivno propagando«. Res je Kosmač v društvu
Tabor predaval o položaju na Primorskem, npr. pozimi 1932 in ob tej priliki orisal vsakovrstne oblike nasilja, ki ga je tedaj fašistični režim izvajal
nad primorskimi Slovenci in ki naj bi bili krivi zgolj tega, da ljubijo svoj
jezik in svoje običaje.23 Spomladi istega leta zasledimo novice o njegovih
22
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ACS, CPC, b. 2676, Goriški prefekt 19. 10. 1931 pošilja informacije, ki jih je dobil od
poslanstva v Beogradu.
ACS, Ministero dell’Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, G 1, Associazioni,
b. 294, Konzulat v Ljubljani poroča o delovanju društva Tabor 21. 1. 1932.
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predavanjih v primorskih društvih Zarja v Kranju ter Soča v Ljubljani. Ko
se je nato v okviru slednjega ustanovila Mladinska podružnica Soče, je na
ustanovnem občnem zboru Kosmač predstavil njen program, pri čemer je
poudaril, da visokoleteči programi sami po sebi ne bodo prinesli ničesar,
potrebno sta namreč predvsem neutrudno delo in aktivni boj proti fašizmu. Na naslednjem sestanku omenjene podružnice je Kosmač že predaval
o obletnici usmrtitve Vladimirja Gortana ter Rapalske pogodbe, kasneje
pa še o pomenu škofov Juraja Dobrile in Frančiška Sedeja. Sredi novembra
1932 so na ljubljanskem radiu primorski akademiki priredili t. i. Primorski
večer, v okviru katerega je Kosmač prebral svoje delo Študentska povest o
materi. Isto besedilo naslednje leto prebral tudi na večeru društva Soča v
Celju, le da je bilo najavljeno kot Študenta Petra povest o materi; ob tej priliki je prebral tudi Cerkovnika Martina.24 O vsem tem je podrobno poročala
predvsem Istra, glasilo primorskih in istrskih emigrantov v Jugoslaviji, ki
je izhajalo v Zagrebu in v katerem je več svojih krajših besedil objavil tudi
Kosmač. Zanimivo je, da so italijanski fašistični organi posebej zanimive
članke iz Istre prevajali ter nato razpošiljali na podrejena mesta z nalogo,
da se poišče morebitne dopisnike ali pa preverja resničnost navedb v teh
člankih.
Italijanski obveščevalci so zaznali, da se Kosmač dosti druži s primorskim pisateljem Bogomirjem Magajno in da sploh sam postaja zelo znan
pisatelj in cenjen v ljubljanskih kulturnih in predvsem nacionalističnih
krogih. Po besedah goriškega prefekta je to med drugim pomenilo, da je
bil Kosmač v tem pogledu zadolžen za protiitalijansko propagando in da
prek medijev širi tendenciozne in hujskaške novice o položaju na Primorskem.25 Konec leta 1937 novo poročilo iz Gorice pravi, da je Kosmač zadnje
čase napisal več protiitalijanskih knjig in političnih publikacij, ki naj bi po
skrivnih kanalih bile prenesene v Italijo ter se na Primorskem prek slovenskih izobražencev širile iz rok v roke. To novico je sicer kasnejše policijsko
preverjanje po vseh primorskih pokrajinah ovrglo.26 Konzul v Ljubljani je
spomladi 1938 nadalje poročal, da je Kosmač dejaven tudi kot prevajalec
ter da je nazadnje prevedel delo Alda De Benedettija Le rose rosse, ki je bilo
tudi izvedeno na dramskem odru in še, da sodeluje z različnimi revijami
in časopisi, kot npr. Istra, Misel in delo ter Ženski svet. Posebno pozornost
je vzbudilo Kosmačevo delo z naslovom Ogorek, v katerem naj bi skrajno
zlonamerno prikazoval svoja doživetja iz italijanskih zaporov. Razmno24
25
26

Istra, 10. 8. 1933.
ACS, CPC, b. 2676, Poročilo goriškega prefekta 25. 1. 1933.
ACS, Ministero dell’Interno, Divisione Polizia politica, Fascicoli personali, b. 689, Kosmac Cirillo, Poročilo šefa policije 5. 12. 1937.
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ženo na ciklostil naj bi to besedilo na sedežih iredentističnih združenj
delil svojim prijateljem in znancem. V njem naj bi bil razviden vnaprejšnji
namen poudariti protizakonite metode italijanskih sodnih oblasti pri preganjanju slovenskega prebivalstva v Julijski krajini. Kosmač naj bi bil tedaj
član Tabora in Sedejeve družine, pred časom pa naj bi v ljubljanski delavski
zbornici recitiral svoje iredentistične pesmi.27 Slednja novica naj bi torej
Kosmača kazala tudi kot pesnika
Posebej leta 1938 so se oblasti zanimale za nove informacije glede vseh
slovenskih književnikov, ki so kot primorski emigranti živeli v jugoslovanski Sloveniji in katerih dejavnost ter pisanje naj bi dokazovala odkrit
»protiitalijanski iredentizem«. Poziv za tovrstne informacije je bil razposlan na teren, to je na naslove vseh orožniških postaj, ki so bile na gosto
posejane po primorski deželi, posebej v obmejnem pasu. Na seznamu so
bili poleg Kosmača navedeni še Ivo Šorli, Jože Pahor, Angelo Cerkvenik,
Karlo Kocjančič, Albert Širok in Ivo Benčič. Morebitni odgovor na ta poziv
zaenkrat ni poznan.28
Leta 1939 so v Rimu Kosmača vpisali še v t. i. Bollettino delle ricerche, v katerem je bil označen kot nevaren slovanski iredentist, ki je vpisan
v seznam subverzivnih atentatorjev, sposobnih terorističnih dejanj in ga
je zato treba aretirati. Posebej je seznam vseh subverzivnih elementov za
Goriško pokrajino vodila tudi tamkajšnja prefektura, ki ga je vodila pod
oznako »slovanski iredentist«.29 Seveda se je Kosmač še večkrat znašel tudi
na drugih seznamih »subverzivnih elementov« raznih vrst. Vsake toliko
časa je tudi notranje ministrstvo povprašalo prefekta in tudi diplomatsko
službo, kako je s političnim delovanjem Kosmača in se zanimalo tudi za
naslov njegovega bivališča ter če vzdržuje stike z domačimi. Prefekt je odgovarjal, da si občasno dopisuje z domačimi, posebej da se javlja svojemu
očetu.30 Kar zadeva bivališče, je prvič leta 1933 kot njegov naslov označil,
zanimivo, kar ljubljansko kavarno »Union«, v naslednjih letih pa se navajajo naslovi v Rožni dolini na Cesti X/25 oz. 10 in Cesti V/29 ter na Tržaški
cesti 43, kjer naj bi stanoval pri družini Del Linz. Seveda pa ni živel samo v
Ljubljani, temveč občasno tudi po drugih slovenskih krajih, npr. v Zagorju, Radomljah, Železnikih, Kranjski Gori in Celju. Povabljen je bil tudi k
27
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ACS, CPC, b. 2676, Konzul v Ljubljani poslanstvu v Beogradu in prefekturam v Julijski
krajini 1. 3. 1938.
ARS, AS 1825, Orožniška postaja Grahovo, fasc. 991/IV, Orožniška četa Cerkno podrejenim postajam 30. 1. 1938.
ARS, AS 2044, Goriška kvestura, mapa 23, Elenco dei sovversivi residenti nel capoluogo
e nella provincia, 1942.
ACS, CPC, b. 2676, Zaznamek 20. 3. 1936.
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neki učiteljski družini v Krko na Dolenjskem.31 Posebej se je sodobnikom
vtisnilo v spomin njegovo občasno bivanje pri tolminskih begunskih družinah v Celju med letoma 1933 in 1935, ko je bil tudi v hudih eksistenčnih
težavah.32 Kakor koli že, jasno je, da bi bil kot številni drugi primorski
begunci tudi Kosmač takoj aretiran, če bi aprila 1941 še bival v Ljubljani,
ko so vanjo vkorakale italijanske čete. Samo kot zanimivost naj ob tem še
navedemo, da je policija leta 1937 za osrednjo rimsko politično kartoteko
»prispevala« deset originalnih Kosmačevih fotografij.
Zanimalo jih je tudi, kako se Kosmač sploh preživlja. Glede na svoje
pisanje v časopise in objavljanje literarnih del je bilo vsem jasno, da nekaj
tozadevnega zaslužka ima, vendar se stalno ponavlja tudi trditev, da ga
denarno podpira tudi kakšno protiitalijansko združenje, leta 1933 naj bi
to bilo društvo Prosveta Tabor, leta 1935 pa Branibor.33 Stalne zaposlitve
naj ne bi imel, le v letih 1936 in 1937 naj bi opravljal službo knjigovodje v
tekstilni tvrdki Soss, bil pa naj bi nekaj časa tudi dopisnik ljubljanskega
dnevnika Jutro. Drugače pa naj bi živel premožno, brez materialnih problemov in naj bi se kot pisatelj v glavnem zadrževal po ljubljanskih kavarnah.34 Uradne fašistične naslove in posebej diplomatsko službo je seveda
tudi zanimalo, če je Kosmač že zaprosil za jugoslovansko državljanstvo.
Nenavadno, a vsaj po poročilih italijanske ambasade v Beogradu je bil še
leta 1937 italijanski državljan ali natančneje, sploh še ni zaprosil za jugoslovansko državljanstvo.35 Italijanski državljan pa po vsej verjetnosti ni
bil več naslednjega leta, ko je kot štipendist francoske vlade odšel v Pariz.
Vsaj po ohranjeni dokumentaciji so italijanske oblasti to registrirale šele
leta 1939. Konzul v Ljubljani je namreč konec leta poročal, da Kosmač v
Parizu stanuje na naslovu Rue Censier 45 pri tamkajšnjem jugoslovanskem konzulatu.36 O tem so nato obvestili tudi italijansko ambasado v
Parizu, kar nas navaja na misel, da so Italijani Kosmača poskušali nadzorovati tudi tam.37 Spomladi 1940 je ljubljanski konzul podrobno poročal
o Kosmačevem bivanju v Parizu. Ni vedel ali pa ni omenil, da je leta 1938
Kosmač dobil štipendijo francoske vlade, temveč je navedel le to, da mu je
kot mecen z 20.000 dinarji pomagal ban dr. Marko Natlačen, kar je bilo
31
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Marija Mercina, Ciril Kosmač na Dolenjskem. Rast, 2010, št. 4–5, str. 42–43.
Branko Rudolf, Spomini na Cirila Kosmača. Dialogi, 1980, št. 4, str. 193; Božena Orožen,
Ciril Kosmač v Celju med obema vojnama in drobec iz preteklosti Narodnega doma.
Celjski zbornik, 1997, str. 173–179.
ACS, CPC, b. 2676, Poslanstvo v Beogradu notranjemu ministrstvu 29. 8. 1935.
Prav tam, Poslanstvo v Beogradu notranjemu ministrstvu 28. 12. 1936.
Prav tam, Poslanstvo v Beogradu notranjemu ministrstvu 4. 2. 1937.
Prav tam, Zaznamek 31. 12. 1939.
Prav tam, Notranje ministrstvo zunanjemu ministrstvu 17. 2. 1940.
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sicer res. V Pariz je po konzulovih besedah odšel na kulturno izpopolnjevanje oziroma da bi opravil tečaj »di cultura e d’arte«. Na koncu tečaja naj
bi se vrnil v Ljubljano, a naj bi zaradi ljubezenskega razmerja tamkajšnje
bivanje podaljšal. Zaposlen naj bi bil pri jugoslovanskem konzulatu, in
sicer je opravljal administrativne in propagandne posle za jugoslovansko
skupnost v Franciji.38 Kosmač sam je glede tega sicer v svojem kasnejšem
pismu Mihi Kreku v London navedel, da mu je francoska vlada »izjemno
poklonila štipendijo za moje prevode iz francoske literature«, k čemur je
»Gospodin ban (je) še nekoliko pomogel iz banovinskega fonda« ter da je
spomladi 1939 sprejel službo honorarnega tajnika na prosvetnem oddelku
poslaništva.39
Epizodi z omenjeno francosko štipendijo je Josip Vidmar, ki je bil v
okviru tedanjega ljubljanskega literarnega življenja vsaj v začetku nekakšen
Kosmačev pokrovitelj, v svojih spominih na pisatelja dodal nekoliko drugačne poudarke. Po njegovem je Kosmač ob svojem boemskem življenju
hkrati vse bolj globoko pogledoval v kozarec, zato sta s pesnico Lili Novy,
ki je po svoje tudi skrbela za Kosmača, sklenila, da bi ga bilo najpametneje
poslati v Pariz ter mu v ta namen oskrbeti francosko študijsko štipendijo. To jima je s pomočjo ljubljanskega francoskega lektorja Lacroixa tudi
uspelo in jeseni 1938 se je Kosmač prek Nemčije odpravil v Pariz.40 A čez
nekaj mesecev je štipendija potekla, vendar je Kosmač sklenil ostati v Parizu, kjer mu je bilo očitno všeč. Njegova zgoraj omenjena služba je bila
bolj borno plačana, tako da mu je Vidmar, ki ga je naslednje leto obiskal,
preskrbel celo denarno pomoč prijatelja Zdenka Sajovica, sicer prokurista
I. G. Farben za Francijo. V Parizu se je Kosmač tedaj seznanil tudi z visokima funkcionarjema jugoslovanske in slovenske komunistične partije
Prežihovim Vorancem in Borisom Kidričem.41
Severno in zahodno Francijo vključno s Parizom so junija 1940 okupirali Nemci. V Kosmačevi kartoteki v Rimu pa se še spomladi 1942 ponav
lja, sicer zadnja, informacija, da verjetno biva v Parizu na že navedenem
naslovu, a da se od tam ni javil že od junija 1940.42 Danes vemo, da je bil to
napačen podatek, saj se je ob nemškem vdoru skupaj z drugimi Jugoslovani
umaknil v južni, nezasedeni del Francije in se začasno ustalil v pristaniškem Marseillu. Jugoslovansko poslaništvo, skupaj s krogom Jugoslovanov
38
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Prav tam, Konzul v Ljubljani notranjemu ministrstvu 13. 3. 1940.
Arhiv Jugoslavije (AJ), Emigrantska vlada Kraljevine Jugoslavije, 103-158-574, Ciril Kosmač Mihi Kreku 23. 9. 1941.
Josip Vidmar, Obraz. Ljubljana 1985, str. 437–439.
Josip Vidmar, Moj obraz. Ljubljana 2011, str. 206–208.
ACS, CPC, b. 2676, Zaznamek 31. 3. 1942.
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okrog njega, je do poletja naslednjega leta delovalo v Vichyju, medtem ko je
bil v Marseillu konzulat. Tu si je Kosmač prizadeval, tudi zaradi obupnih
materialnih razmer, da bi mu omogočili odhod v London, kjer bi lahko po
svojih močeh prispeval v vojni proti silam osi. Medtem je lahko od daleč
spremljal tudi okupacijo ter nemilo usodo domovine Jugoslavije oziroma
Slovenije, o čemer je kasneje že na partizanskem ozemlju napisal kratko črtico.43 Sam ali pa skupaj z ravnokar diplomiranim pravnikom Svetozarjem
Vugo, ki je takrat delil njegovo tamkajšnjo usodo, sta v London na naslov
podpredsednika vlade Mihe Kreka v ta namen poslala več brzojavk in tudi
daljših pisem s prošnjo, da se ju spravi v London, ker da bi lahko marsikaj
prispevala v boju proti fašizmu. Prva zadevna Kosmačeva pošta v London
datira s 13. 9. 1941.44 Posebej ju je motilo, da je ob evakuaciji jugoslovanske
kolonije iz Vichyja, potem ko je jugoslovanska vlada poleti 1941 prekinila
diplomatske odnose s francosko marionetno vlado, poslanik Božidar Purić povsem ignoriral Slovence, medtem ko so lahko v Lizbono in naprej v
Veliko Britanijo zlahka odpotovali razni srbski nepomembneži, ki so se
tedaj pač znašli v južni Franciji. Oba sta morala za odobritev poti ter ureditev formalnosti s španskimi in portugalskimi oblastmi še kar nekaj časa
čakati. Vendar je za začetno zavlačevanje v zadevi Kosmač-Vuga bil delno
odgovoren tudi minister Krek, saj je po njuni prvi intervenciji, potem ko
so mu z zunanjega ministrstva posredovali zadevne brzojavke in pisma ter
ga povprašali za mnenje, podal o Kosmaču v bistvu negativno oceno, saj
naj bi poudaril, da je Kosmač komunist in celo aktiven član Kominterne.
Ta podatek nam je sicer znan posredno iz zabeležke sekretarja zunanjega
ministrstva.45 Toda konec septembra je Krek poslal zunanjemu ministru
pismo, v katerem ga po novih apelih iz Marseilla obvešča, da sicer Vuge ne
pozna, a da ni razloga, da se ne bi pridružil jugoslovanski vojski, medtem
ko za Kosmača dobesedno pravi: »Kosmača znam po imenu. Pisac je literat. Po političkoj ideologiji je komunista. Ali Slovenac iz Primorja, veoma
talentiran. Molim Vas, da izvolite narediti poslanstvu u Vichy-ju, da mora
povesti sa sobom g. Kosmača i Vuga.«46 Poslaništvo je medtem odšlo, za
begunca v Marseillu pa se ni zmenilo. Oba sta nato poslala še vsak po
eno pismo in Krek se je to pot še bolj odločno zavzel za njuno evakuacijo.
Zunanje ministrstvo se je nato odločilo ter pozvalo konzulat v Marseillu,
43
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Prebujenje (Sedemindvajseti marec v Marseillu). Slovenski poročevalec, št. 11, 4. 4. 1945,
str. 3.
AJ 103-167, Ciril Kosmač Mihi Kreku 13. 9. 1941.
Prav tam, Zabeležka sekretarja Branislava Popovića 16. 9. 1941. Kosmač v resnici ni bil
komunist.
Prav tam, Miha Krek zunanjemu ministru (konec) septembra 1941.
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da poskrbi za njun odhod v Lizbono.47 Toda stvar se je zaradi viz zavlekla,
tako da je januarja 1942 iz Lizbone posredoval tudi minister Franc Snoj, ki
se je tedaj mudil na Portugalskem. Istočasno je tudi Krek potegnil na dan
še en argument, namreč v pismu je ministru za socialno skrbstvo in zdrav
stvo sporočil, da je dobil obvestilo, da je Italija ponovno zahtevala od vichyjske vlade izročitev Kosmača in Vuge, ki je bil po rodu tudi Primorec.48
Tudi Kosmač je ponovno poslal še nekaj pisem z zadevnimi prošnjami, a
šele 22. julija 1942 je lahko jugoslovanski poslanik v Lizboni sporočil v
London, da je Kosmač prispel ter zaprosil za britansko vhodno vizo ter pri
tem dostavil, da prišlek ni vojni obveznik.49 Iz Londona so sporočili, da bo
treba malo počakati ter da naj v Lizboni dajo Kosmaču denarno pomoč, a
pri tem tudi opazujejo njegovo obnašanje. Iz Lizbone je nato Kosmač konec
julija Kreku poslal še dvoje pisem, v katerih je najprej potožil nad svojim
materialnim stanjem in sploh vzdušjem, ki je vladalo med Jugoslovani v
Franciji, obenem pa mu je tudi že svetoval, od katerih Francozov lahko pričakuje pomoč pri zbiranju materiala o slovenskih mejah, kar je Kreka tedaj
izrecno zaposlovalo.50 Po kasnejšem pričevanju Svetozarja Vuge je Krek
tedaj obiskal Lizbono ter se sestal z obema Primorcema. Naslednji mesec
je Krek za Kosmača ponovno z izredno pohvalnimi besedami interveniral
pri predsedniku vlade in ko je iz Lizbone prišlo še poročilo poslaništva,
da se je tam dobro obnašal ter da je »uvek ispoljavao svoj nacionalizam i
ostavio (je) utisak da je ubeđeni Jugosloven«, za njegov prihod v London
ni bilo več ovir.51 Kdaj natančno je tja prispel, nam dostopna dokumentacija ne pove, a 3. novembra 1942 je na svoji seji finančni odbor vlade med
drugim tudi sklenil, da se odobrava namestitev književnika in »našega
državljana« Cirila Kosmača v kabinetu podpredsednika vlade Mihe Kreka
kot »dnevničarja« in da se mu dodeli 40 funtov mesečne plače. Ob tem
dodajajo, da se bodo preverile Kosmačeve navedbe, v katerih je zaprosil za
pomoč zaradi izgubljenih stvari.52
Kosmač je v Londonu najprej delal v razširjenem Krekovem kabinetu,
kmalu pa so ga po preverjanju s strani britanskih oblasti uporabili tudi kot
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govorca na različnih radijskih postajah.53 Poleg BBC-ja, ki se v literaturi v
zvezi s tem največkrat omenja, je delal tudi na postaji Stara pravda ter tajni
postaji Triglav«. Ob tem velja dodati še eno njegovo drugo (potencialno)
dejavnost, zaradi katere je očitno imel probleme s povojnimi slovenskimi
oblastmi. Prav Svetozar Vuga, njegov sotrpin iz Francije, je oktobra 1944,
ko je prišel v Beograd in vstopil v partizansko vojsko, podal obširno izjavo o ministru Kreku ter ob tem opisal tudi odisejado svojega potovanja
iz Francije v Veliko Britanijo skupaj s Kosmačem. Po njegovih besedah
naj bi ga avgusta 1943 Krek povprašal, če se hoče pridružiti britanskemu
»Intelligence Corpsu«, saj da Angleži iščejo primernega Slovenca z znanjem jezikov. Vuga je ponudbo odbil, ob tem pa naj bi mu Krek dejal, da
je sicer Kosmač že pri omenjeni organizaciji.54 Tudi v povojnem elaboratu
slovenske varnostne službe o Slovencih, ki so med drugo svetovno vojno
delovali na Zahodu, se omenja ta Kosmačeva epizoda, le da se omenjena
organizacija tu navaja kot »Political Intelligence Department«. Prek nje
naj bi Kosmač šele dobil mesto napovedovalca na različnih radijskih postajah.55 Kakor koli že, ko je emigrantska vlada izgubila vsakršno mednarodno legitimnost in se je začasno preselila v Kairo, se je tja odpravil tudi
Kosmač. A to je bila tedaj zanj le prehodna postaja, saj je nadaljeval pot v
Bari, kjer so mu Britanci še zadnjič organizirali delo na tamkajšnji radijski
postaji.56 To je bilo seveda že v Italiji, v državi, ki jo je imel Kosmač v prav
grenkem spominu. A tedaj je fašistična država v svoji republikanski obliki
le še životarila na severu dežele in nad njim ni imela več nobene moči.
Kosmač je v tistem času skupaj z Borisom Furlanom navezal stike z Edvardom Kardeljem. Le-ta je o njem tako nekajkrat obvestil vodstvo slovenske
komunistične partije, 29. julija 1944 pa že sporočil, da Kosmač prihaja na
slovensko partizansko ozemlje, in sicer s pripombo, da »v inozemstvu ga
ni mogoče uporabiti na nobenem delu. Dajte mu možnost, da se udejstvuje
kot književnik«.57
In res, konec avgusta ali v začetku septembra 1944 je Kosmač z letalom prispel na partizansko letališče Nadlesk pri Starem trgu. Od tam je
odšel v Belo krajino in nato v Kočevski rog. Postal je tajnik Slovenskega
53
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umetniškega kluba in urednik lista Slovenski poročevalec.58 V tej funkciji
je maja 1945 prišel v osvobojeno Ljubljano.
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The Odyssey of the Slovene Costal Writer, Ciril
Kosmač, in the 30ies and 40ies of the last Century
Summary
In order to celebrate the 100th anniversary of Ciril Kosmač’s birth in 2010 many memoires
and some new publications were published and different institutions organised round tables and even scientific symposiums. The main emphasis was of course put on the writer’s
literary activities, although only a few new data that could additionally enlighten his very
interesting life came out. Therefore the archival materials that the author of this paper
found in the stocks of the fascistic Ministry of the Interior in the Central Archives of the
State in Rome and in the holdings of the Yugoslav refugee royal government in the Archives of Yugoslavia in Belgrade are of a great importance. It was, on the basis of materials
from the first archive, which are also supplemented by some key documents from Milica
Kacin Wohinz, PhD, personal collection, possible to present the attitude of the fascistic
authorities towards the young Slovene “antifascist and Slav irredentist”. These facts apply
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to the period between 1929 and 1940 (with some voids) and present his life from the arrest
and retentions in prisons all the way to his staying in Paris. In Kosmač’s case, although he
was found not guilty at the so called First Trieste Trial in 1930, the whole and merciless
machinery of the to the extremes centralised fascistic regime that was spread from the local militia and armed police units all the way to different ministries in Rome and even to
the diplomatic services in the foreign countries can also be seen. His activities in Slovenia
were in the 30ies supervised by the informants of the Italian consulate in Ljubljana as well.
The Italian diplomatic service followed Kosmač even after he moved to Paris in 1938. He
moved to the uninhabited southern part of France to be safe against Germans and because
Ljubljana was occupied by the Italians in 1941 he could not return home. Because of the
unbearable material circumstances and mostly because of his wish to help in the fight
against fascism he, after long endeavours and by a partial merit of the vice-president of
the Yugoslav refugee government, Miha Krek, managed to get to London, where he was
active as a propagandist and speaker on different radio stations. This part of his biography
can be reconstructed on the basis of the archival materials from the above mentioned
Archives of Yugoslavia. When the government lost the international legitimacy, Kosmač
decided to join the Partisan movement. Through Cairo and Bari he managed to get to the
Partisan territory in Bela krajina in late summer 1944, where he became the editor of the
paper Slovenski poročevalec (The Slovene Reporter).

Die Odyssee des slowenischen Küstenland
Schriftstellers Ciril Kosmač in den 30er und
40er Jahre des vorigen Jahrhunderts
Zusammenfassung
Im Jahr 2010, anlässlich des 100. Geburtstages von Ciril Kosmač, erschienen mehrere
interessante Memoiren und einige neue Publikationen, verschiedene Institutionen organisierten auch runde Tische und wissenschaftliche Symposien. Die Hauptbetonung war
natürlich auf dem literarischen Schaffen des Schriftstellers, wobei wegen des teilweise
unzugänglichen Familienarchivs nur wenige neue Daten ans Tageslicht kamen, die sein
wirklich interessantes Leben noch zusätzlich erläutern könnten. Genau deswegen sind die
Archivmaterialien, die der Autor des Artikels in dem Bestand des faschistischen Innenministeriums in dem Zentralstaatsarchiv in Rom sowie in dem Bestand der jugoslawischen
königlichen Flüchtlingsregierung in dem Archiv von Jugoslawien in Beorgrad/Belgrad
fand, von großer Bedeutung. Auf der Basis von Materialien aus dem ersten Archiv, die
auch mit einigen Schlüsseldokumenten aus der Privatsammlung von Dr. Milica Kacin
Wohinz ergänzt waren, konnte die Zeit zwischen 1929 und 1940 – auch wenn mit einigen
Zeitlücken – und die Stellung der faschistischen Behörden zu den jungen slowenischen
„Antifaschist und slawischen Irredentist“ vorgestellt werden, und zwar von seiner Gefangennahme und seinen Aufenthalten in Gefängnissen bis zu seinem Leben in Paris.
Auch in Kosmačs Fall, der zwar bei sogenannten Ersten Triester Prozess im Jahr 1930
freigesprochen wurde, kann man die ganzheitliche und erbarmungslose Maschinerie des
bis ins Extreme zentralisierten faschistischen Regime sehen, die von der lokalen Miliz
und Gendarmerie bis zu den Ministerien in Rom und diplomatischen Diensten im Ausland reichte. Die Kontrolle über seine Aktivitäten in Slowenien wurde nämlich in den
30er Jahre mit Hilfe von Informanden auch von dem italienischen Konsulat in Ljubljana/
Laibach durchgeführt.
Als der Schriftsteller im Jahr 1938 nach Paris umzog, folgte ihm der italienische diplomatische Dienst auch dorthin. Vor den Deutschen zog er sich in den unbesiedelten südli-
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chen Teil Frankreichs zurück und weil Ljubljana/Laibach im Jahr 1941 von den Italienern
besetzt wurde, konnte Kosmač nicht mehr in die Heimat zurückkehren. Auch wegen
unerträglichen materiellen Verhältnissen und vor allem wegen dem Wunsch, im Kampf
gegen Faschismus helfen zu können, schaffte er es nach langen Bemühungen und mit
Hilfe von dem Vizepräsident der jugoslawischen Flüchtlingsregierung, Miha Krek, nach
London zu kommen. Dort war er als Propagandist und Sprecher an verschiedenen Radiostationen tätig. Dieser Teil seiner Biographie kann auf Grund der Archivmaterialen
der oben genannten Regierung aus dem Archiv von Jugoslawien rekonstruiert werden.
Als diese Regierung die internationale Legitimität verlor, entschied sich Kosmač für den
Beitritt zu der Partisanenbewegung. Über Kairo und Bari kam er im Spätsommer 1944 auf
das Partisanengebiet in Bela krajina/Weiße Mark, wo er Redakteur des Blattes Slovenski
poročevalec/Slowenischer Reporter wurde.
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Pregled zgodovine Zapadne slovanske
zveze (Western Slavonic Association)
v letih 1908–1950
M a r u š a Ve r b i č *

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 314.151.3(=163.6)(73Denver)"1908/1950"
Maruša Verbič: Pregled zgodovine Zapadne slovanske zveze (Western Slavonic Association) v letih 1908–1950. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011),

4, str. 129–159

V članku z naslovom Pregled zgodovine Zapadne slovanske zveze (Western Slavonic
Association) v letih 1908–1950 je opisana zgodovina prvih desetletij delovanja slovenske bratske podporne organizacije s sedežem v Denverju, v ameriški zvezni državi Kolorado. Navkljub dejstvu, da gre za eno od pomembnejših slovenskih bratskih
podpornih organizacij v Ameriki, katere prvotni namen je bila predvsem zaščita slovenskih priseljencev na zahodu ZDA, ne obstaja nobena znanstvena raziskava, ki bi
celovito obravnavala njen nastanek in razvoj. Članek je osnovan na podatkih, ki sem
jih pridobila na podlagi proučevanja poznanih zgodovinskih virov, zlasti slovenskega
izseljenskega tiska v ZDA, in temelji na opisovanju poteka in dejavnikov vzpostavitve,
spreminjanja ter razcveta Zapadne slovanske zveze.
Ključne besede: slovenski izseljenci, ZDA, Denver, bratske podporne organizacije,
Zapadna slovanska zveza, zgodovinski pregledi
1.01 Original Scientific Article
UDC 314.151.3(=163.6)(73Denver)"1908/1950"
Maruša Verbič: The Historic Overview of the Western Slavonic Association in the Years
between 1908 and 1950. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011),

4, pp. 129–159

The article with the title “The Historic Overview of the Western Slavonic Association in
the Years between 1908 and 1950” presents the history of the first decades of the Slovene
* Maruša Verbič, univerzitetna diplomirana geografinja, študentka 4. letnika doktorskega študija Ameriške študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pod
mentorstvom red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča, Maistrova 10, SI – 1290 Grosuplje,
marusa.verbic@gmail.com
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fraternal benefit organisation with its headquarters in Denver, in the American United
State Colorado. In spite of the fact that this was one of the most important Slovene
fraternal benefit organisations in the United States of America with its basic goal to
protect the Slovene immigrants in Western USA, no scientific research that would deal
with its establishment and development comprehensively exists. The article is based on
the data I collected while studying the historical sources, mostly the Slovene emigrant
press in the United States of America and on the description of the way the Western
Slavonic Association was established, which factors influenced its establishment, as
well as of its changing and flowering.
Key words: Slovene emigrants, United States of America, Denver, fraternal benefit
organisations, Western Slavonic Association, historical overviews

Uvod
V prispevku obravnavam pregled zgodovine ene od slovenskih bratskih podpornih organizacij v 1. polovici 20. stoletja s sedežem v Denverju,
Kolorado, ki je bila v prvi vrsti namenjena zavarovanju Slovencev v zapadnem delu ZDA. Bratske podporne organizacije s sedežem v vzhodnih in
osrednjih državah ZDA so začeli Slovenci organizirati v zadnjih desetletjih
19. stoletja. Ker so v vse večji meri poseljevali tudi ozemlja zahodno od
Misisipija, je nastala potreba po bratski podporni organizaciji tudi na tem
območju.
Prvi slovenski priseljenci v Ameriki so poseljevali vzhodna območja
severnoameriškega kontinenta, do 70-ih let 19. stoletja so le redki prekoračili reko Misisipi. Ko so pričeli izkoriščati rudna bogastva tudi v goratih
območjih zahodno od Denverja ter Puebla, so potrebe po delovni sili v ta
območja pritegnile tudi marsikaterega Slovenca. Tok je bil sprva skromen,
ko pa so sredi 90-ih let 19. stoletja nastala podjetja v Pueblu, Leadvillu in
Denverju in je bilo čez noč prostih nekaj tisoč delovnih mest, ki so bila plačana bolje kot v rudnikih Pensilvanije, se je pričelo množično naseljevanje
tudi v ta mesta. Slovenci so tod delo našli najprej v rudnikih, kasneje pa
v železarnah in topilnicah.1 Medtem ko so se priseljenci v mestih naselili
za stalno, so ob rudarskih središčih zrasle začasne barakarske naselbine,
navadno v lasti premogovnih družb. Kolorado je ostal pomemben zaradi
svoje osrednje vloge kot prometno in podjetniško središče vse do današnjih
dni. Železarska družba »Colorado Fuel & Iron Co.«, v kateri so večinoma
delo našli tudi slovenski priseljenci, je imela v lasti rudnike, železarno in

1

Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike (Celovec;
Ljubljana; Dunaj, 1999), str. 228–229.
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bila solastnik železnic. Delavce je tako pošiljala iz enega naselja v drugo,
kjer je pač bilo delo.2
Ker so bili večinoma zelo slabo izobraženi, brez znanja angleškega jezika in poznavanja ameriškega načina življenja, so morali po prihodu »preko
luže« opravljati najtežja in najslabše plačana dela, pri katerih so bili izpostavljeni številnim nevarnostim in možnostim poškodb, pogosti so bili
tudi smrtni primeri. Vse do leta 20103 v Združenih državah niso poznali
obveznega nacionalnega nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja, zato
so začele posamezne etnične skupnosti ustanavljati svoje bratske podporne organizacije, ki so med drugim prevzele nalogo, ki jo še danes oprav
ljajo najrazličnejše zavarovalnice. Prva je bila ustanovljena že leta 1868 v
Meadvillu (Pennsylvania), po letu 1879 pa so jih začeli ustanavljati v večini
ameriških zveznih držav. V dvajsetih letih 20. stoletja je število bratskih
organizacij v Ameriki doživelo vrhunec, v tem času jih je delovalo približ
no 800, z okoli 30 milijoni članov od skupno 60 milijonov prebivalcev, ki
so se v tem času priselili v ZDA.
Osnovni namen bratskih podpornih organizacij je bila pomoč svojim
članom v primeru bolezni in nesreče ter njihov dostojni pokop v primeru
smrti. Zelo pomembna je bila tudi vloga, ki so jo imele pri verskem, narodnem, političnem in kulturnem združevanju. Prve slovenske podporne
organizacije so bile katoliško usmerjene, po letu 1904, ko je bila ustanov
ljena Slovenska narodna podporna jednota, pa so začeli ustanavljati svoje
podporne organizacije tudi liberalno usmerjeni slovenski priseljenci.4
Ustanovitev Zapadne slovanske zveze
Zapadna slovanska zveza je nastala v Denverju. Slovenska naselbina je v
Denverju nastala v 90-ih letih 19. stoletja v okrožju Globeville, ki na vzhodu
meji na reko Platte, na jugu na Burlington Railroads yards, na zahodu na
Valley Highway in na severu na 54th Avenue. Slovence in Hrvate v Denverju,
kakor tudi tiste v Leadvillu ter večjo skupino v Pueblu, so imenovali za »Avstrijce«, saj sta oba naroda v času priseljevanja spadala pod Avstro‑Ogrsko.
2
3

4

Jože Velikonja, »Slovenska naselja v Ameriki«, Zgodovinski časopis 50, 1996, št. 3, str. 386.
Zakon o reformi zdravstvenega sistema, ki je prinesel zdravstveno zavarovanje 32 milijonom Američanom in zakonitim priseljencem, je ameriški predsednik Barack Obama
podpisal 23. marca 2010 (Sheryl Gay Stolberg, Robert Pear, »Obama Signs Health Care
Overhaul Bill, With a Flourish«, New York Times, Money and Policy: http://www.nytimes.com/2010/03/24/health/policy/24health.html, 7. 8. 2011).
Darko Friš, Bogdan Kolar, Andrej Vovko, Prvih sto let Kranjsko slovenske katoliške jednote: pregled zgodovine KSKJ: 1894–1994 (Ljubljana, 1997), str. 15–18.
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Slovenski priseljenci so se v Globevillu naselili, ker so iskali nov dom in
možnost zaposlitve, na območju Globevilla pa so tedaj delovale tri velike
topilnice. Kasneje so jim zaposlitev omogočile tudi živinoreja, tovarna za
pakiranje mesnih izdelkov in železnica Burlington Railroad.5
Soseska Globeville je bila med najrevnejšimi v mestu, življenje v njej
težko. Čez domove priseljencev se je valil dim iz topilnic in smrad iz živinskih farm, ulice so ostale netlakovane in brez pločnikov še dolgo po pripojitvi Globevilla Denverju leta 1902. Globeville je služil za smetišče topilnic,
farm in skladišč železniških družb Union Pacific in Burlington. Leta 1876
so tam postavili pokopališče Riverside Cemetery, v 80-ih letih 19. stoletja
pa mestno ubožnico. Slovanski priseljenci so za izgradnjo svojih domov
nabirali odslužene dele vagonov iz železniških delavnic in jih sestavljali z
rabljenimi žeblji. Slovanske družine so imele okoli svojih barak skromne
zelenjavne gredice, kurnike, ograde za prašiče in zajčje kletke. Nemalokrat
so namreč otroci z živinskih farm izmaknili teleta, odojke in jagnjeta, ko
so jih železničarski delavci raztovorili, ker so se skotili med transportom.
Da bi pomagali nahraniti svoje družine, so se mladi fantje tihotapili tudi
pod parkiranimi tovornimi vagoni in skozi luknje na dnu pobirali vreče s
pšenico, koruzo in drugimi žiti. Posamezne topilniške družbe (npr. Globe
Smelting and Refining Company) so za svoje zaposlene zgradile barakarska naselja, nekateri delavci pa so našli svoja domovanja tudi v številnih
»saloonih«6 v Globevillu. Navadno so imeli »salooni« na območju topilnic
v pritličju gostišča, v prvih nadstropjih pa sobe za delavce, večinoma so
bili v lasti posameznikov, nekateri pa so bili v lasti topilniških družb. Če
so bili »salooni« v rokah topilniških družb, so delavci plačilne čeke prejemali preko »saloonov«, to je pomenilo, da so po odbitku stroškov bivanja,
prehrane in pijače na plačilni dan prejeli zgolj nekaj dolarjev.7
Da bi si slovenski rojaki medsebojno pomagali in ker se je Denver v
času slabih medkrajevnih povezav nahajal na oddaljenem zahodu ter zato
osebni stiki s centri podpornih organizacij na vzhodu niso bili tako pogosti kot ponekod drugod,8 se je 28. marca 1907 v gostilni Johna Predoviča
v Globevillu 12 slovenskih mož9 dogovorilo, da bodo ustanovili klub, v
katerem bi se člani večkrat sestali. Na omenjenem ustanovnem sestan»Denver seventieth anniversary dinner-dance«, Fraternal Voice, julij 1979, št. 4, str. 4, 5.
Saloon – v ameriškem okolju gostišče, pivnica, namenjena druženju in veseljačenju.
7
Thomas J. Noel, »The Immigrant Saloon in Denver«, The Colorado Magazine 53, št. 3
(1977): str. 214, 215.
8
»Slovenski Pijonir; Denver, Colorado: Zapadna slovanska zveza«, Novi svet, 26. julij 1943,
št. 7, str. 198.
9
John Yaksha, Martin Sever, Mark Matjasich, Matt Stukel, John Predovich, John Ambrozich,
Jacob Petrič, Rok Vojentich, John Kiloman, Dometer Gjukec, Jacob Mauser in Mark Božič.
5
6
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ku so klub poimenovali Vitezi sv. Martina.10 Do 30. maja 1907 so se seje
kluba vršile tedensko, od tedaj naprej pa enkrat mesečno. Na četrti seji,
18. aprila 1907, je v klub pristopil John Peketz ter pričel nagovarjati člane,
da bi iz kluba ustanovili domačo podporno organizacijo.11 5. julija 1907
so tako člani kluba ustanovili društvo Sv. Martina.12 Peketz je za idejo o
podporni organizaciji kmalu navdušil tudi preostale člane in 5. julija 1908
je v gostilni prišlo do prve oziroma Ustanovitvene konvencije Zapadne slovanske zveze (Western Slavonic Association). Štiri tedne pozneje so ustanovili društvo Zapadni vitezi št. 2 Zapadne slovanske zveze v Louisvillu,
Kolorado, sledilo je ustanavljanje društev tudi po drugih naselbinah na
zahodu ZDA. Zapadna slovanska zveza (v nadaljevanju ZSZ ali Zveza) je
bila inkorporirana 28. oktobra 1908 v Denverju,13 predpogoj za inkorporacijo oziroma državno priznanje katere koli podporne enote je bil, da so
morala biti njena Ustava in pravila v skladu z zakonom o inkorporiranju.14
Na »čartarju« – ustanovni listini inkorporacije so zabeležena naslednja
imena: John Peketz, John Predovich in Michael Simsich.15
Društva ZSZ in njihova širitev onkraj Kolorada in njemu
sosednjih držav
Leta 1911 je bilo v Zvezo vključenih že 12 društev, 9 iz Kolorada, 2
iz sosednjega Utaha in eno iz sosednjega Kansasa,16 še nekaj let so se v
ZSZ poleg koloradskih vključevala le društva iz Koloradu sosednjih držav
(Utah in Kansas), nato pa se je članstvo ZSZ začelo širiti tudi vzhodno od
reke Misisipi, kar priča o tem, da je bila, ne glede na bodočo rast Zveze, na
Ustanovni konvenciji s sklepom, da se pod okrilje ZSZ sprejema le društva
in člane zahodno od te reke, storjena velika napaka. To je namreč preprečilo večji prirastek članstva v prvih letih delovanja organizacije, saj je tedaj,
10
11

12
13

14
15

16

Prvi uradniki kluba so bili: za predsednika je bil izvoljen Mark Matjasich, za tajnika
Martin Sever, za zapisnikarja John Yaksha in za blagajnika John Predovich.
Anthony Jersin, »Nekoliko podatkov iz zgodovine Zapadne slovanske zveze, kakor tudi
nekoliko priporočil prihodnji konvenciji, ob njenem srebrnem jubileju«, Amerikanski
Slovenec, 17. avgust 1933, št. 158, str. 3.
»Denverske vesti«, Fraternal Voice, december 1970, št. 3, str. 11.
Anthony Jersin, »Nekoliko podatkov iz zgodovine Zapadne slovanske zveze, kakor tudi
nekoliko priporočil prihodnji konvenciji, ob njenem srebrnem jubileju«, Amerikanski
Slovenec, 17. avgust 1933, št. 158, str. 3.
»Dopisi, La Salle, Ill., 27. februar«, Glas Naroda, 6. marec 1901, str. 3.
Anthony Jersin, »Nekoliko podatkov iz zgodovine Zapadne slovanske zveze, kakor tudi
nekoliko priporočil prihodnji konvenciji, ob njenem srebrnem jubileju«, Amerikanski
Slovenec, 17. avgust 1933, št. 158, str. 3.
»Imenik društev Z. S. Z.«, Slovenski narod, 8. september 1911, št. 64, str. 6.
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kakor tudi danes, največ slovenskega prebivalstva prebivalo vzhodno od
reke.17 Napako so odpravili na 5. Redni konvenciji v Colorado Springsu
leta 1918, na kateri so sprejeli sklepa, da Glavni odbor pošlje zveznim državam Kansas, Minnesota, Utah, Ohio in Oklahoma prošnjo za državno
dovoljenje za poslovanje ZSZ v teh državah ter da pooblasti Glavni odbor,
da za takšno dovoljenje zaprosi tudi v drugih zveznih državah, kjer bi se
v bodoče ustanavljala nova društva.18 Na 8. Redni konvenciji leta 1929 v
Leadvillu, Kolorado, pa so sprejeli predlog, da se delovanje ZSZ razširi tudi
na Kanado, in sicer da »Zapadna Slovanska Zveza posluje po vseh Združenih Državah ameriških in v Kanadi (v Kanadi pa naj se prične poslovati
šele tedaj, ko ne bo tako strogih birokratskih omejitev)«.19
Že leta 1917 med tedaj 23 obstoječimi društvi ZSZ zasledimo tudi društvo Grintavec št. 21 iz Elyja, Minnesota, in društvo Cleveland št. 23 iz
Clevelanda, Ohio,20 in to navkljub dejstvu, da je imela v Elyju sedež že
Jugoslovanska katoliška jednota, v Clevelandu pa Slovenska dobrodelna
zveza.21 Leta 1930 je ZSZ štela 46 društev,22 med njimi 18 iz Kolorada, iz
Koloradu sosednjih držav 6 iz Utaha, 3 iz Kansasa, po eno iz Wyominga
in Nebraske, iz drugih držav pa 4 iz Ohia, 4 iz Illinoisa, 3 iz Pensilvanije
ter po eno iz Minnesote, Wisconsina, Zahodne Virginije, Washingtona
in Nevade.23 Od leta 1930 do konca 20. stoletja se je v ZSZ včlanilo še 9
društev iz Kolorada, 7 iz Pensilvanije, 3 iz Illinoisa ter po eno iz Utaha,
Wyominga, Minnesote, Ohia, Kalifornije in Washingtona.24 Leta 1932 se
je Zvezi pridružilo tudi prvo društvo iz Kanade, Slovenski sinovi št. 48 iz
Vancouvra.25

17

18
19
20
21
22
23
24
25

Anthony Jersin, »Nekoliko podatkov iz zgodovine Zapadne slovanske zveze, kakor tudi
nekoliko priporočil prihodnji konvenciji, ob njenem srebrnem jubileju«, Amerikanski
Slovenec, 17. avgust 1933, št. 158, str. 3.
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.«, Glas naroda, 28. avgust 1918, št. 202, str. 3.
»Zapisnik VIII. redne konvencije Zap. Slov. zveze, vršeče se v Leadville, Colo., od 19. do
23. avgusta 1929.«, Amerikanski Slovenec, 9. oktober 1929, št. 196, str. 3.
»Imenik uradnikov krajevnih društev spadajočih k Zapadni slovenski zvezi v Denver,
Colo.«, Glas naroda, 6. julij 1917, št. 157, str. 3.
Darko Friš, »Jugoslovanska katoliška jednota (1898–1920)«, Dve domovini/Two Homelands, št. 5 (1994): str. 40, 41.
O društvu št. 18 ni razpoložljivih podatkov.
»Imenik in naslovi krajevnih društev Z. S. Z. 1930«, Amerikanski Slovenec, 31. december
1939, št. 252, str. 3.
WSA Fraternal Life. A celebration of the first 100 years: 1908–2008 (Denver, Colorado,
2008), str. 18.
»Imenik in naslovi krajevnih društev Z. S. Z. 1932«, Amerikanski Slovenec, 7. junij 1933,
št. 108, str. 3.
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Karta 1: Društva ZSZ leta 1925
(»Imenik in naslovi krajevnih društev Z. S. Z. za leto 1925«.
Amerikanski Slovenec in Edinost, 8. april 1925, št. 54, str. 3.)

Karta 2: Društva ZSZ leta 1945
(»Roster of the local lodge officers of the WSA for 1946«.
Amerikanski Slovenec, 25. junij 1946, št. 51, str. 4, 5.)
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Temeljna pravila ZSZ in njihovo dopolnjevanje ter spreminjanje
na glavnih konvencijah
Na splošno so bili sklepi in pravila, ki so jih delegati sprejemali na prvih konvencijah po ustanovitvi ZSZ ključnega pomena za njeno ohranitev,
dokaj nemoteno delovanje ter hiter razvoj. Kot pri večini bratskih podpornih organizacij so bila pravila ZSZ v njenem začetnem obdobju dokaj
nejasna in pomanjkljiva, Zveza je, kakor tudi druge podporne organizacije,
eksperimentirala od ene konvencije do druge.26 V tem pogledu je bila za
jasno oblikovanje temeljnih pravil ZSZ še zlasti pomembna 3. Redna konvencija v Pueblu leta 1912, na katero so povabili tudi predstavnike drugih
slovanskih narodnih podpornih organizacij v ZDA ter zastopnike vseh
slovanskih listov.27 Pred pričetkom konvencije je bilo v Slovenskem narodu
zapisano sledeče: »Veliko je pričakovati od delegatov tretjega zborovanja.
Pravila so jako pomanjkljiva in treba bode resno poslovati ob času konvencije, treba bode delati in posvetiti čas pravemu namenu. Za zabave ne
bo preostajalo časa.«28
Najpomembnejši sklepi, sprejeti na 3. Konvenciji, so obravnavali pogoje
za članstvo v krajevnih društvih, vpeljavo lestvice starostnih razredov ter
višino zavarovalnih premij in zavarovalnin v primeru bolezni, invalidnosti ali smrti. Vpeljali so različno pristopnino za sledeče starostne razrede:
16–20 let, 20–25 let, 25–30 let, 30–35 let, 35–40 let in 40–45 let.29 S tem so
zadostili zavarovalniški zakonodaji v večini ameriških držav in vzpostavili sistem, ki so ga imele največje bratske podporne organizacije.30 Glede
članstva so sprejeli sklepe: da mora vsak član društva, ki želi pristopiti k
ZSZ opraviti zdravniški pregled; da se člani novoustanovljenih društev
štejejo za polnopravne člane, ko jih na seji potrdi Glavni odbor; da se lahko v Zvezo sprejme tudi ženske neslovanskih narodnosti, če so poročene
s člani ZSZ; da mora imeti društvo najmanj 50 članov, preden se lahko
razcepi; da brez dovoljenja društvenega porotnega odbora član ne more
dobiti pristopne listine za drugo društvo v istem mestu ter da mora vsako
26
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Anthony Jersin, »Nekoliko podatkov iz zgodovine Zapadne slovanske zveze, kakor tudi
nekoliko priporočil prihodnji konvenciji, ob njenem srebrnem jubileju«, Amerikanski
Slovenec, 17. avgust 1933, št. 158, str. 3.
John Derganc, »Iz urada gl. tajnika Z. S. Z.«, Slovenski narod, 12. julij 1912, št. 27, str. 1.
»Pozdrav delegatom konvencije »Zapadne Slovanske Zveze« v Pueblo«, Slovenski narod,
12. julij 1912, št. 27, str. 1.
»Zapisnik tretjega glavnega zborovanja Zapadne slovanske zveze pričenši 15. julija 1912
v Pueblo, Colo.«, Slovenski narod, 26. julij 1912, št. 29, str. 1, 4.
Darko Friš, »Jugoslovanska katoliška jednota (1898–1920)«, Dve domovini/Two Homelands, št. 5 (1994): str. 49.
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na novo vključeno društvo za uveljavljanje bolniške podpore počakati šest
mesecev; da mora vsak prosilec za članstvo, ki je star nad 40 let, svojo starost izkazati s krstnim listom in da se v ZSZ ne sprejme tistih prosilcev, ki
imajo poškodovano katero izmed okončin tako, da jih poškodba ovira pri
vsakdanjem delu. Glede zavarovalnine so sklenili: da se bolniška podpora
članu izplača zgolj v primeru, ko bolezen traja najmanj 10 dni, in da se
izplača od dne, ko bolnik obišče zdravnika, bolnik pa mora v roku treh
dni o tem obvestiti društvenega tajnika ali obiskovalce v bolnišnici; da se
članom, ki ob času pristopa plačajo premijo za šest mesecev nazaj, bolniška podpora izplača takoj po sprejemu v ZSZ, in sicer samo za poškodbe,
nastale po sprejemu; v primeru bolezni se tem članom bolniških podpor
ne izplačuje prvih šest mesecev; da morajo tisti bolniki, ki so tega sposobni, v času bolezni obiskovati društvenega tajnika ali druge člane in da se
morajo bolniki, ki jih ni mogoče obiskovati, enkrat tedensko pisno javiti
tajniku; da se celotno zavarovalnino članu izplača v primeru poškodbe,
ki povzroči trajno nesposobnost za delo, o čemer pa mora član predložiti
dokazila treh zdravnikov; da se, če član umre zaradi zastrupitve ali pa so
za njegovo smrt krivi njegovi dediči, ne izplača posmrtnine, temveč se krije
zgolj stroške pogreba.31
Na naslednjih nekaj konvencijah so glede članstva, zavarovalnih premij
ter zavarovalnin dodali nekatere pomembne spremembe in dopolnitve pravil. Uvedli so nakaznice, ki sta jih v primeru bolezni člana društveni tajnik
in zdravnik izpolnila ter poslala glavnemu tajniku ZSZ. Vsak obiskovalec
bolnika se je moral podpisati na zdravniško spričevalo ter hkrati v spričevalo zapisati, v kakšnem stanju je bil bolnik v času obiska, če o obisku ni
pisno ali osebno poročal na naslednji seji, je bil obiskovalec za en mesec
suspendiran.32 Vsak član, ki se je za stalno preselil, je moral prestopiti v
društvo ZSZ, ki je bilo najbližje novemu kraju bivališča, saj je to olajšalo
obiske v času bolezni ali nesreče. V primeru samomora člana so se dedičem
izplačali le pogrebni stroški.33 Član je bil v primeru bolezni upravičen do
polne bolniške podpore šest mesecev, za nadaljnjih šest mesecev pa mu je
bila izplačana polovica bolniške podpore. Če je ta član ozdravel in nato
znova zbolel za isto boleznijo, ni bil deležen nobene bolniške podpore do
preteka enega leta. Psihično bolnim članom, ki niso imeli nikogar, ki je bil
31
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»Zapisnik tretjega glavnega zborovanja Zapadne slovanske zveze pričenši 15. julija 1912
v Pueblo, Colo.«, Slovenski narod, 26. julij 1912, št. 29, str. 1, 4.
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odvisen od njih, niso za obdobje, ko so se nahajali v psihiatrični bolnišnici
izplačali nobene podpore. Zveza je zanje plačala le prispevek iz bolniškega sklada. Če psihično bolan član ni bil hospitaliziran, je ZSZ bolniško
podporo izplačala njegovim skrbnikom.34 Uvedli so funkcijo društvenega
bolniškega nadzornika, ki je nadzoroval vse bolnike v društvu in jih moral
dvakrat tedensko obiskovati. Če je bilo pri društvu več bolnikov in zato
nadzornik ni mogel redno vršiti svojega dela, je imel pravico imenovati
društvene bolniške obiskovalce. Ti so morali bolniškemu nadzorniku poročati o bolnikovem stanju. Bolniški nadzornik je moral voditi natančen
seznam bolezni vseh bolnikov in o njihovem stanju poročati na vsaki mesečni seji društva. Vsi prosilci za pristop, stari nad 40 let, so morali opraviti
pregled krvnega pritiska. Na 8. Redni konvenciji v Leadvillu leta 1929 so
vpeljali način dvajsetletnega zavarovanja po tako imenovani »American
Experience Table«, vsi dotedanji člani pa so imeli pravico spremeniti svojo
zavarovalnino iz dosmrtne v dvajsetletno.35 ZSZ je odtlej zavarovala po
sledečih načrtih: navadnem (vseživljenjskem) načrtu, dvajsetletnem plačilnem življenjskem načrtu in dvajsetletnem ustanovnem (Endowment)
načrtu.36 Vsak član je lahko posmrtnino zapustil zgolj osebam ali eni izmed oseb, ki so bili za zakonite dediče zakonsko določeni že v državi, v
kateri je bila ZSZ inkorporirana. Če dedič, ki je bil naveden v certifikatu,
ni bil več živ, ta certifikat ni bil veljaven in se posmrtnine ni izplačalo, dokler sodišče ni določilo novega dediča. Članu, ki je zbolel, za prve tri dni
bolezni ni pripadala podpora, če je bil bolan sedem dni, je bil upravičen do
podpore za zadnje štiri dni, če pa je bil bolan manj kot sedem dni, ni bil
upravičen do nobene bolniške podpore. Bolniška podpora je začela veljati
z dnem, ko je bolnik obiskal zdravnika ali zdravnik bolnika, nato je moral
bolnik zdravnika ali obratno obiskati vsaj enkrat tedensko.37 Noben član ni
smel v času bolezni opravljati domačih opravil, bolniška podpora pa se ni
izplačevala za bolezni, pridobljene po lastni krivdi.38 Sprejeli so sklep, da se
člana, ki je ob sklenitvi članstva oziroma zavarovanja v prijavnici navedel
napačno starost, ne more zavarovati za vsoto, ki je navedena v certifikatu,
34
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temveč le za vsoto, ki jo je predhodno vplačal, če je bil ob času pristopa
star toliko, da se ga je še lahko zavarovalo. Če pa je bil član, ki je navedel
svojo napačno starost, ob času pristopa prestar, je bil upravičen zgolj do
izplačila prispevkov, ki jih je do tedaj plačal, brez kakršnih koli dodatkov.39
Na 11. Redni konvenciji v Chicagu, Illinois, leta 1941 so sprejeli sklepe, da
mora član, ki je prenehal plačevati smrtninske in druge redne prispevke
krajevnemu društvu ali ZSZ, če želi znova obnoviti vrednost svojega certifikata, ko se prva rezerva izčrpa, ponoviti vplačila vseh rednih društvenih
in prispevkov Zvezi in ZSZ vrniti celotno vsoto, ki se je porabila iz rezerve
z obrestmi. Da se je lahko člane, ki so bili zaradi gospodarske krize primorani odstopiti od bolniških podpor, zopet sprejelo za iste bolniške podpore,
so morali opraviti zdravniški pregled. Člane od 51. do 55. leta starosti se je
lahko v ZSZ sprejemalo samo v posmrtninski ter operacijski sklad, ne pa
tudi v bolniški sklad.40
Potek rednih konvencij ZSZ
Glavne konvencije so prva leta po ustanovitvi organizirali vsaki dve
leti, nato od leta 1912 vsaka tri leta, od leta 1921 pa na vsaka štiri. Na prvih
konvencijah so imela krajevna društva z 8 do 50 člani pravico do enega
delegata na konvenciji, nato pa za vsakih nadaljnjih 50 članov po enega
delegata več.41 Društva z manj kot 8 člani so se med seboj združevala,
združena pa so imela pravico do zastopstva na konvenciji z enim skupnim
delegatom.42 Od leta 1934 je bilo vsako društvo, ki je štelo od 40 do 75
članov en mesec pred konvencijo, upravičeno do enega delegata na konvenciji, za vsakih nadaljnjih 75 članov pa do dodatnega delegata. Manjša
društva je moral glavni tajnik združiti pred konvencijo, preden je potekala
nominacija kandidatov za delegate. Vsak član, ki je želel kandidirati za delegata konvencije, se je moral udeležiti najmanj šestih sej svojega društva
v letu pred konvencijo.43 Nominacije delegatov za konvencijo so se vršile
39
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v mesecu maju, volitve pa v mesecu juniju. Društva, ki junija niso izvolila svojih kandidatov, so izgubila pravico do zastopstva na konvenciji.44
Nominacije so bile javne, volitve pa tajne. Če so kandidirali trije člani ali
več, je odločala absolutna večina oddanih glasov, če ta ni bila dosežena, se
je kandidata, ki sta dobila največ glasov, volilo v drugem krogu volitev in
tedaj je odločila navadna večina glasov. Kandidat za delegata, ki je dobil
največ glasov za izvoljenim kandidatom, je postal njegov namestnik (če namestniki niso bili nominirani in izvoljeni posebej).45 Denarno nadomestilo
za čas zasedanja je v prvih letih znašalo 4 $ – za primerjavo: minimalna
dnevna plača običajnega delavca v topilnici je tedaj znašala okoli 1,75 $ za
deseturni delavnik, izurjeni delavci pa so prejemali med 2,50 $ in 3,50 $
za dvanajsturni delavnik.46 Konvencija je lahko to plačilo v spremenjenih
okoliščinah zvišala. Od leta 1922 je ZSZ delegatom in glavnim odbornikom izplačevala dnevnice in potne stroške (v ta namen so za vse člane
razpisali poseben prispevek)47 ter od leta 1930 spalne vozove na vlaku, če
so bili od mesta konvencije oddaljeni več kot 500 milj (804,7 km),48 od leta
1934 pa, če so bili oddaljeni več kot 750 milj (1.207 km).49
Delegati so na glavnih konvencijah zastopali mnenja članov svojih krajevnih društev, v času pred zborovanji pa so v uradnih glasilih objavljali
mnenja in predloge o delovanju ZSZ ter spremembah pravilnika.50 Zelo
burno je bilo denimo »razmotrivanje« glede 5. Redne konvencije ZSZ leta
1918 v Colorado Springsu, pred katero je John Germ iz Puebla, tedanji 1.
nadzornik ZSZ, kasnejši glavni predsednik Kranjsko slovenske katoliške
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jednote,51 v časniku Glas naroda podal svoj predlog za premestitev Glavnega urada ZSZ iz Denverja v Pueblo, ki ga je poimenoval za »središče zapadne slovenske metropole«. Potrebo po premestitvi je utemeljil z razlogi,
da je bilo tedaj iz Puebla skoraj polovico vsega članstva ZSZ; da je mesto
Pueblo največja slovenska naselbina na zahodu ZDA in je zato od nje odvisen bodoči napredek ZSZ; da bi imela premestitev Glavnega urada v puebelsko naselbino tak učinek, da bi se za organizacijo zavzel vsak zaveden
Slovenec, Hrvat ali Srb in bi se tako razširila po celotnem zahodu; da bi
se zaradi premestitve v Zvezo včlanilo 1000 ali celo 1500 novih članov iz
Puebla; da v Denverju ZSZ ni mogla več napredovati in bi bilo zato treba
premestiti Glavni urad iz Denverja tja, kjer bi imela organizacija vpliv na
naselbino.52 Dopis je naletel na številne odzive, tako negativne kot pozitivne, odobravali so ga, razumljivo, zlasti rojaki iz Puebla, nasprotovali in celo
globoko kritizirali pa so ga tisti od drugod, predvsem iz Denverja. Svoje
nestrinjanje je ustrezno argumentiral Frank Martinjak, delegat društva
Grintovec št. 21 iz Elyja v Minnesoti, ki je zapisal sledeče: »Ne vem, če bi
premestitev glavnega urada toliko bolje podžigalo slovanstvo k pristopu v
ZSZ. Ker je društvo tam, bi tistih 1000 ali 1500 vseeno lahko dobili v našo
slavno organizacijo, ne da bi premestili glavni urad. Tukaj na Ely imamo
tudi glavni urad JSKJ., pa vseeno niso vsi v JSKJ. Poleg JSKJ. imamo 12 društev, spadajočih v različne jednote ali zveze. Ravno tako tudi v Puebli ne
bodo vsi Slovani v ZSZ.«53 O premestitvi Glavnega urada so glasovali na 8.
Redni konvenciji v Leadvillu leta 1929. Za Denver je glasovalo 22 delegatov,
za Pueblo pa 26, a ker je bila za premestitev Urada zahtevana dvotretjinska
večina, je ta še naprej ostal v Denverju.54 O premestitvi Glavnega urada v
Pueblo so ponovno razpravljali in glasovali na naslednji Redni konvenciji
v Pueblu leta 1933, a ta znova ni uspela.55
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Sestava, pristojnosti in zadolžitve glavnega odbora zveze
Na glavnih konvencijah so pregledali poročila glavnih odbornikov ter
prisluhnili poročilom delegatov o delovanju Zveze, spreminjali in dopolnjevali pravilnik ZSZ56 in z njim določili smernice delovanja do prihodnje
konvencije, sprejemali so različne resolucije, obravnavali pritožbe članov
ter volili nov Glavni odbor. Na Ustanovni konvenciji ZSZ so sprejeli sklep,
da bo Glavni odbor najvišji organ Zveze, sestavljen iz predsednika, podpredsednika, tajnika, zapisnikarja, blagajnika, treh nadzornikov in treh
porotnikov. Prvi predsednik je postal John Peketz, st. (v Glavni odbor je
bil kasneje izvoljen še trikrat), podpredsednik Louis Prosek, tajnik John
Dergance, zapisnikar John Klun, blagajnik John Predovich, za nadzornike
so bili izvoljeni Anton Levstik, Michael Simsich in John Staresinich, za
porotnike pa Math Avsnik, Mark Matjasich in Joseph Yaksha.57
Na 2. Redni konvenciji v Denverju leta 1910 so izvolili Glavni odbor v sestavi predsednika, podpredsednika, tajnika, drugega tajnika in zapisnikarja ter blagajnika, ustanovili pa so tudi Nadzorni odbor s predsednikom58
in dvema članoma, Porotni odbor s predsednikom in dvema članoma,
Gospodarski odbor s petimi člani59 ter organ Vrhovnega zdravnika.60 Na
5. Redni konvenciji v Colorado Springsu so ustanovili tudi Združevalni
odbor, ki je bil zadolžen za pogajanja o združevanju z drugimi organizacijami in jednotami, a zgolj na finančnem področju (več o prizadevanjih
za združevanje v nadaljevanju). Sestavljali so ga predsednik in dva člana,
56

57
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59
60

O spremembah in dopolnitvah ustave so glasovali javno in poimensko (»Zapisnik IX.
redne konvencije Z. S. Z., pričenši se v Pueblo, Colo., dne 21. avgusta 1933«, Amerikanski
Slovenec, 15. november 1933, št. 220, str. 3, 4.).
Anthony Jersin, »Nekoliko podatkov iz zgodovine Zapadne slovanske zveze, kakor tudi
nekoliko priporočil prihodnji konvenciji, ob njenem srebrnem jubileju«, Amerikanski
Slovenec, 17. avgust 1933, št. 158, str. 3.
Predsednik Nadzornega odbora je v primeru izpraznitve mesta predsednika in podpredsednika ZSZ prevzel mesto predsednika Zveze (»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v
Colorado Springs, Colo.: Popoldanska seja 20. Avgusta«, Glas naroda, 4. september 1918,
št. 207, str. 3, 4.).
Gospodarski odbor je bil ukinjen na 4. Redni konvenciji v Leadvillu leta 1915 (»Zapadna
slovanska zveza«, Glas naroda, 6. julij 1917, št. 157, str. 3.).
V Glavni odbor so bili izvoljeni: predsednik John Pekec iz Denverja, podpredsednik
Alojz Prošek iz Leadvilla, tajnik John Derganc iz Denverja, II. tajnik in zapisnikar John
Klun iz Denverja in blagajnik John Predovic iz Denverja. V Nadzorni odbor: predsednik
Frank Canjar iz Denverja ter člana John Turk in Josip Jakša iz Denverja. Porotni odbor
so sestavljali: predsednik Mihael Simčič iz Denverja in člana Josip Lakovič iz Louisvilla
ter Anton Vodišek iz Puebla. V Gospodarski odbor so bili izvoljeni: John Predovič, John
Pekec, Mihael Simčič, Martin Sever in John Derganc, Vrhovni zdravnik pa je postal H.
H. Martin iz Denverja (»Zapadna slovanska zveza«, Slovenski narod, 31. januar 1911, št.
9, str. 4.).
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izvoljeni na konvenciji, predsednik Združevalnega odbora je imel pravico udeležbe na skupnih konvencijah več organizacij in na njih zastopati
Glavni odbor ZSZ. V takšnem primeru je vse njegove stroške krila ZSZ.61
Leta 1921 so na 6. Redni konvenciji v Pueblu sprejeli sklep, da bodo Glavni
odbor sestavljali: glavni predsednik, prvi in drugi podpredsednik,62 tajnik,
blagajnik in vrhovni zdravnik. Nadzorni odbor so sestavljali trije člani, Porotni in Združevalni odbor pa sta bila odgovorna Konvenciji.63 Trije člani
Porotnega odbora so morali biti izvoljeni na konvenciji od delegatov treh
različnih društev in med seboj niso smeli biti v sorodu. Združevalni odbor
so sestavljali trije člani, izvoljeni na konvenciji, njegova glavna naloga je
bila delovanje na področju združitve z drugimi organizacijami v soglasju z
Resolucijo, sprejeto na 6. Redni konvenciji ZSZ. Skrbeti je moral za enakopravno zastopanost ZSZ na morebitnih združevalnih konferencah.64 Ker
do združitve bratskih podpornih organizacij ni prišlo, so Združevalni odbor na 7. Redni konvenciji v Denverju ukinili, na isti konvenciji so namesto
dveh podpredsednikov Glavnega odbora uvedli enega,65 Glavni odbor pa
preimenovali v Upravni odbor.66 Na 8. Redni konvenciji v Leadvillu leta
1929 so vpeljali petčlanski Porotni odbor.67
Podobno upravno strukturo je imela ZSZ še v zadnjih desetletjih 20.
stoletja, le da se je glavni oziroma upravni odbor imenoval Vrhovni odbor,
ki so ga sestavljali častni predsednik, predsednik, trije podpredsedniki,
tajnik in blagajnik, ni pa več bilo vrhovnega zdravnika oziroma kasnejšega zdravstvenega direktorja. Namesto nadzornega odbora je imela Zveza
Izvršilni odbor s predsednikom in dvema članoma, Porotni odbor je nadomestil Sodni oddelek s predsednikom in štirimi člani, mladinski nad61
62

63
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66
67

»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.: Popoldanska seja 20.
Avgusta«, Glas naroda, 4. september 1918, št. 207, str. 3, 4.
Drugi podpredsednik je moral v primeru odsotnosti ali nezmožnosti prvega podpredsednika izpolnjevati dolžnosti njegovega urada (»Zapisnik 11. redne konvencije ZSZ. Vršeče
se v Chicago, Ill. Od 25. do 28. avgusta 1941«, Amerikanski Slovenec, 8. oktober 1941, št.
194, str. 3, 4.).
John Germ, »Zapisnik šestega glavnega zborovanja Zap. Slovan. Zveze«, Glas naroda, 21.
september 1921, št. 221, str. 4.
John Germ, »Zapisnik šestega glavnega zborovanja Zap. Slovan. Zveze«, Glas naroda, 28.
september 1921, št. 227, str. 4.
Funkcijo 2. podpredsednika so v Upravni odbor ponovno uvedli na 10. Redni konvenciji v Denverju leta 1937 (»Zapisnik desete redne konvencije Zapadne slovenske zveze«,
Amerikanski Slovenec, 4. november 1937, št. 213, str. 3, 4.), ko je 1. podpredsednik postal
hkrati tudi mladinski nadzornik (»Zapadna slovanska zveza«, Amerikanski Slovenec, 5.
januar 1938, št. 3, str. 3.).
»Zapadna slovanska zveza«, Amerikanski Slovenec in Edinost, 20. januar 1926, št. 13, str.
3.
»Zapadna slovanska zveza«, Amerikanski Slovenec, 2. julij 1930, št. 128, str. 3.
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zornik pa je postal samostojen.68 Danes ima Zveza Upravni odbor, »Board
of Directors«, katerega sestavljajo predsednik, podpredsednik in sedem
direktorjev oziroma upravnikov, poleg tega pa ima ZSZ tudi sedem redno
zaposlenih: izvršnega direktorja, glavnega sistemskega administratorja,
podpredsednico za operativno delovanje, nadzornico, predstavnico za
storitve članom, informacijskega sistemskega administratorja in premoženjskega administratorja.69
Vsako krajevno društvo je imelo pravico v Glavni odbor predlagati svojega kandidata, ki je nato kandidiral na konvenčnih volitvah za glavne
odbornike.70 Izvoljeni odborniki so nastopili svoje funkcije na januarski
seji po konvenciji in jih opravljali za obdobje štirih let oziroma do izvolitve
njihovih naslednikov, njihovega odstopa ali odstavitve zaradi prestopka.71
Seje Glavnega odbora so se sprva vršile vsako prvo nedeljo v mesecu,72 kasneje pa enkrat v polletju. Vsi glavni uradniki so prejemali plače,73 kakršne
so bile določene v pravilih, poleg rednih plač pa so bili upravičeni tudi do
dnevnic. Za izplačilo dnevnic in potnih stroškov so morali predložiti račun glavnemu tajniku, ki je nato izdal posebne čeke za izplačilo stroškov.74
Glavni odbor je bil zadolžen za kar najboljše vlaganje sredstev ZSZ
neposredno v okrajne (municipal), okrožne (county), državne (state) ali
šolske (school) obveznice oziroma neposredno v obveznice Vlade ZDA
(United States Government Obligation) in za investiranje sredstev iz posebnih skladov (special assesment bond) v sklade, za katere je jamčila zvezna oblast ZDA.75 Pravico je imel povišati zavarovalno premijo v primeru
68
69
70
71
72
73

74
75

»Fraternal Voice – official organ of The Western Slavonic Association«. Fraternal voice,
let. 32, št. 4. (Denver, Colorado, januar 1978), str. 2.
WSA Fraternal Life. A celebration of the first 100 years: 1908–2008 (Denver, Colorado,
2008), str. 3.
»Zapisnik VIII. redne konvencije Zap. Slov. zveze, vršeče se v Leadville, Colo., od 19. do
23. avgusta 1929«, Amerikanski Slovenec, 16. oktober 1929, št. 201, str. 3.
»Zapisnik 11. redne konvencije ZSZ. Vršeče se v Chicago, Ill. Od 25. do 28. avgusta 1941«,
Amerikanski Slovenec, 1. oktober 1941, št. 189, str. 3, 4.
»Zapisnik IX. redne konvencije Z. S. Z., pričenši se v Pueblo, Colo., dne 21. avgusta 1933«,
Amerikanski Slovenec, 8. november 1933, št. 215, str. 3, 4.
Glavni odborniki niso prejemali rednih plač v začetnih letih delovanja ZSZ, saj tedaj
Zveza še ni imela zadostnega števila članov. Zaradi slabega plačila je na primer Anton
Kochevar iz Puebla, ki je bil za glavnega tajnika izvoljen na 3. Redni konvenciji leta 1912,
svojo funkcijo opravljal le šest mesecev. Kochevar je bil kasneje med leti 1926 in 1938
glavni predsednik ZSZ (Anthony Jersin, »Nekoliko podatkov iz zgodovine Zapadne slovanske zveze, kakor tudi nekoliko priporočil prihodnji konvenciji, ob njenem srebrnem
jubileju«, Amerikanski Slovenec, 17. avgust 1933, št. 158, str. 3.).
»Zapisnik 11. redne konvencije ZSZ. Vršeče se v Chicago, Ill. Od 25. do 28. avgusta 1941«,
Amerikanski Slovenec, 8. oktober 1941, št. 194, str. 3, 4.
»Zapisnik desete redne konvencije Zapadne slovenske zveze«, Amerikanski Slovenec, 27.
oktober 1937, št. 208, str. 3, 4.
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katastrofe ali kadar je ocenil, da je to potrebno, na svojih sejah je potrjeval
novoustanovljena društva,76 bil je odgovoren za pridobivanje državnih
dovoljenj za poslovanje Zveze in določanje pravil Mladinskega oddelka.77
Imel je pravico in dolžnost finančno pomagati mladinskim društvom, ki
so se športno udejstvovala ter jim omogočiti, da so se med sabo srečevala
na meddruštvenih tekmovanjih, kar je pripomoglo k razvoju mladinskih
oddelkov.78 Na podlagi dokaznega gradiva za prestopke, vezane na ustavo in pravila ZSZ ter društvene in finančne zadeve, je imel Glavni odbor
pristojnost kaznovati člana, odbornika in uradnika društva ali Zveze s
suspenzom, odpoklicem iz Urada ali ga celo naznaniti družbi, ki je zanj
podpisala poroštvo. Pravico je imel določati in izročati nagrade za pridobivanje novih članov,79 izbrati glasilo, ki je imelo za izdajanje podlistka
ZSZ najboljše pogoje80 ter tiskati in se pogoditi za ceno tiskanja pravilnika.81 Zadolžen je bil za imenovanje odbora za sestavo okvirnih pravil
šest mesecev pred konvencijo (vsakemu krajevnemu društvu so poslali eno
kopijo, da je lahko o pravilih razpravljalo).82 Člani Zveze so se v primeru
neozdravljive bolezni lahko z Glavnim odborom pogodili za odpravnino
in po prejemu le–te prenehali biti člani ZSZ,83 tajniki krajevnih društev so
morali vsakih šest mesecev poročati in poslati finančno poročilo glavnemu tajniku,84 Nadzorni odbor je bil na vsake pol leta zadolžen za pregled
finančnega poslovanja Zveze.85

76
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»Zapisnik tretjega glavnega zborovanja Zapadne slovanske zveze pričenši 15. julija 1912
v Pueblo, Colo.«, Slovenski narod, 26. julij 1912, št. 29, str. 1, 4.
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.«, Glas naroda, 28. avgust 1918, št. 202, str. 3.
»Zapisnik desete redne konvencije Zapadne slovenske zveze«, Amerikanski Slovenec, 4.
november 1937, št. 213, str. 3, 4.
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.: Popoldanska seja 20.
Avgusta«, Glas naroda, 4. september 1918, št. 207, str. 3, 4.
John Germ, »Zapisnik šestega glavnega zborovanja Zap. Slovan. Zveze«, Glas naroda, 5.
oktober 1921, št. 233, str. 5.
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.: Popoldanska seja 20.
Avgusta«, Glas naroda, 4. september 1918, št. 207, str. 3, 4.
»Zapisnik IX. redne konvencije Z. S. Z., pričenši se v Pueblo, Colo., dne 21. avgusta 1933«,
Amerikanski Slovenec, 15. november 1933, št. 220, str. 3, 4.
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.: Popoldanska seja 20.
Avgusta«, Glas naroda, 4. september 1918, št. 207, str. 3, 4.
»Zapisnik VIII. redne konvencije Zap. Slov. zveze, vršeče se v Leadville, Colo., od 19. do
23. avgusta 1929«, Amerikanski Slovenec, 23. oktober 1929, št. 206, str. 3, 4.
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.: Popoldanska seja 20.
Avgusta«, Glas naroda, 4. september 1918, št. 207, str. 3, 4.
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Poslovanje ZSZ ni bilo vedno brez napak. Ko so po 7. Redni konvenciji
v Denverju leta 1925 glavni uradniki januarja 1926 prevzeli svoje funkcije,
so na Glavni odbor pričele prihajati pritožbe nad poslovanjem Zveze. Zato
se je 26. marca 1926 nekaj glavnih odbornikov sestalo v Glavnem uradu
ZSZ v Denverju, kjer so od glavnega tajnika Franka Škrabca iz Denverja
zahtevali, da jim izroči knjige ter druge zapisnike, da bi se prepričali, če so
omenjene pritožbe upravičene. Očitno so upravičenost pritožb potrdili, saj
so še isti dan zvečer sklicali izredno sejo, na kateri so dali glavnemu tajniku priložnost, da se zagovarja ter poda odpoved, kar je tudi storil. Takoj
po njegovi odpovedi so prisotni uradniki na izpraznjeno mesto začasno,
do uradne izvolitve, soglasno imenovali Anthonyja Jeršina iz Puebla, ki je
bil na Konvenciji sicer izvoljen za predsednika Nadzornega odbora. Ta je
po prevzemu funkcije ugotovil, da niso bile pomanjkljive samo finančne
evidence, temveč tudi evidence o članstvu (npr. že umrli so bili še vedno
vodeni kot živi, novi člani še niso bili vknjiženi), zato je tajnike vseh društev pozval, da mu pošljejo imenike članstva. Ugotovil je tudi, da so skoraj
vsa društva Glavnemu odboru plačevala prenizke prispevke. Novi glavni
tajnik naj bi za to, da je uredil vse knjige, porabil štiri mesece, dnevno naj
bi delal od 12 do 14 ur.86
Ustanovitev in delovanje mladinskega oddelka ZSZ
Bolj dovršen pravilnik ZSZ, ki so ga vztrajno in redno dopolnjevali ter
spreminjali na glavnih konvencijah na podlagi dognanj iz prakse delovanja
organizacije ter aktualnih družbenih razmer, je pripomogel k izboljšanemu finančnemu položaju Zveze, ta pa k večjemu zaupanju med slovenskimi
priseljenci. ZSZ je postala ugledna podporna organizacija, še zlasti ko so jo
pričele voditi mlajše generacije, na primer Anthony Jersin, Math Kochevar,
George Pavlakovich in Leo Jurjovec iz Chicaga.87 To je seveda ugodno vplivalo na pridobivanje članstva, a ko je začela v Evropi divjati prva svetovna
vojna, se je priseljevanje iz »stare domovine« zaustavilo.88 Poleg tega se je v
tem času že obetalo sprejetje Zakonov o omejevanju priseljevanja (Emer86
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Anthony Jeršin, »Zapisnik VIII. redne konvencije Zap. Slov. zveze, vršeče se v Leadville,
Colo., od 19. do 23. avgusta 1929«, Amerikanski Slovenec, 18. september 1929, št. 181, str.
3, 4.
»Slovenski Pijonir; Denver, Colorado: Zapadna slovanska zveza«, Novi svet, 26. julija
1943, št. 7, str. 198.
Darko Friš, »Jugoslovanska katoliška jednota (1898–1920)«, Dve domovini/Two Homelands, št. 5(1994): str. 50.
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gency Quota Act of 192189 in Immigration Act of 192490), ki so priseljevanje
začasno omejili, mladina se je vse pogosteje zavarovala pri ameriških organizacijah, članstvo slovenskih pa se je staralo.91 Da bi pritegnili novo članstvo,
so na 5. Redni konvenciji v Colorado Springsu leta 1918 sklenili, da bodo v
državah, kjer je to zakonsko dovoljeno, ustanovili Mladinski oddelek ZSZ,
zakonodajalcem države Kolorado pa so poslali prošnjo za sprejetje zakonodaje, ki bi dopuščala ustanovitev Mladinskega oddelka. Vse pristojnosti za
določanje pravil Mladinskega oddelka so dodelili Glavnemu odboru.92
Na naslednji Konvenciji leta 1921 v Pueblu so sprejeli pravilnik o delovanju Mladinskega oddelka. Tajniki krajevnih društev so bili zadolženi za
izpolnjevanje prošenj za otroke, ki so jih starši želeli zavarovati, prošnje je
moral nato pregledati vrhovni zdravnik ZSZ, ki jih je tudi odobril ali zavrnil.93 Takoj po Konvenciji so pričeli nabirati mlado članstvo. Do konca
decembra 1921 so zbrali že okoli 350 prošenj, torej jih je manjkalo še 150,
da bi dosegli število 500, kakor so zahtevali zakoni zvezne države Kolorado.
Samo v Denverju so v enem dnevu pridobili 125 otrok, precejšnje število pa
tudi v Leadvillu, Canon Cityju in Rockvaleu.94 Mladinci so se poimenovali
WSA Junior Fraternalists (ZSZ Mladi fraternalisti), v Slovenskem domu so
imeli redne mesečne seje,95 pred njimi so prirejali skupne večerje, imenovane
»pot luck dinner«,96 organizirali so piknike in zabave ob različnih praznikih. Sprva so v Mladinski oddelek sprejemali otroke do 16. leta starosti, po
Namen zakona Emergency Quota Act of 1921 je bil začasno omejiti število priseljencev
v ZDA z vpeljavo kvot, osnovanih na državi rojstva. Letna dovoljena kvota za vse države
porekla priseljencev je znašala 3 % celotnega števila priseljencev iz te države v ZDA po
popisu prebivalstva iz leta 1910 (»1921 Emergency Quota Law«, US immigration legislation online: http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/1921_emergency_quota_law.
html, 7. 8. 2011).
90
Immmigration Act of 1924 je uvedel kvote, ki so omejile letno imigracijo iz določenih
držav. Zakon je priseljence razdelil na »non-quota« in »quota« imigrante. V prvo skupino
so spadali žene in neporočeni otroci (do 18. leta starosti) ameriških državljanov, prebivalstvo zahodne poloble, verski in akademski strokovnjaki ter perspektivni študenti do
15. leta starosti. Vsi drugi so šteli v skupino »quota« imigrantov in so bili izpostavljeni
letnim imigracijskim omejitvam (»1924 Immigration Act«, US immigration legislation
online: http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/1924_immigration_act.html, 7. 8.
2011).
91
Frank Skrabec, »Iz urada glavnega tajnika«, Glas naroda, 30. september 1919, št. 229, str.
4.
92
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.«, Glas naroda, 28. avgust 1918, št. 202, str. 3.
93
John Germ, »Zapisnik šestega glavnega zborovanja Zap. Slovan. Zveze«, Glas naroda, 5.
oktober 1921, št. 233, str. 5.
94
Frank Skrabec, »Iz urada glavnega tajnika Z. S. Z.«, Glas naroda, 28. december 1921, št.
303, str. 4.
95
»WSA Junior meeting Dec. 15«, Fraternal Voice, december 1970, št. 3, str. 1.
96
»Juvenile Dept. Pot luck dinner«, Fraternal Voice, april 1972, št. 7, str. 3.
89

148

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/4

• razprave – studies

9. Konvenciji v Pueblu pa do 18. leta.97 Vrhovni vodja Mladinskega oddelka
je bil prvi glavni podpredsednik ZSZ,98 vsako krajevno društvo je imelo
svojega mladinskega nadzornika, ki je skrbel za promocijo Mladinskega oddelka, če jim ga ni uspelo izvoliti, je to funkcijo opravljal tajnik društva.99
Nadzornikom se je ob koncu leta izplačala nagrada, višino katere so določila
društva sama.100 Leta 1937 je v Denverju sočasno z Redno konvencijo potekala prva Nacionalna mladinska konvencija,101 na kateri je bilo prisotnih 12
mladinskih delegatov,102 tudi v nadaljnje so mladinske konvencije potekale
vsaka štiri leta, na istem mestu in istočasno z rednimi konvencijami.
Medtem ko priseljenci prve generacije niso kazali posebnega zanimanja
za organizirane športne dejavnosti, so se na tem področju toliko bolj udejstvovali njihovi mladi potomci, ki so za svojo generacijo in za prihajajoče
ustanovili številna športna združenja oziroma ekipe. Med drugim je imela
ZSZ svojo kegljaško ekipo »Denver W. S. A. Bowling League103«,104 leta
1928 je bila ustanovljena »W. S. A. Pinochle league«,105 mladinsko društvo ZSZ iz Denverja Združeni tovariši št. 1 pa je imelo svojo ekipo za
bejzbol.106 Tovrstna organiziranost druge generacije priseljencev je bila po
eni strani posledica njihove potrebne vloge pri ohranitvi slovenske etnične skupnosti ter preprečitvi popolne asimilacije v ameriško okolje ter po
drugi strani nujne postopne prilagoditve ameriškemu načinu življenja.107
Mladi priseljenci in predvsem otroci priseljencev so kazali zanimanje zlasti
za druženje v športih, ki so bili priljubljeni tudi med ameriško mladino
(bejzbol, kegljanje in košarka), in drugih oblikah značilne ameriške zabave
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»Zapisnik IX. redne konvencije Z. S. Z., pričenši se v Pueblo, Colo., dne 21. avgusta 1933«,
Amerikanski Slovenec, 15. november 1933, št. 220, str. 3, 4.
»Zapisnik VIII. redne konvencije Zap. Slov. zveze, vršeče se v Leadville, Colo., od 19. do
23. avgusta 1929«, Amerikanski Slovenec, 16. oktober 1929, št. 201, str. 3.
»Zapisnik desete redne konvencije Zapadne slovenske zveze«, Amerikanski Slovenec, 27.
oktober 1937, št. 208, str. 3, 4.
»Zapisnik desete redne konvencije Zapadne slovenske zveze«, Amerikanski Slovenec, 4.
november 1937, št. 213, str. 3, 4.
»The First National Juvenile Convention of the Western Slavonic Association«, Amerikanski Slovenec, 4. november 1937, št. 227, str. 3.
Anthony Jeršin, »Iz desete redne narodne konvencije ZSZ«, Amerikanski Slovenec, 1.
september 1937, št. 169, str. 3.
Denverska ZSZ balinarska ekipa.
Bill Mauser, »Denver WSA Bowling League«, Fraternal Voice, januar 1953, št. 5, str. 4.
»W. S. A. Pinochle league«, Fraternal Voice, oktober 1968, št. 1, str. 10.
George J. Miroslavich, »Mlad. Društvo Združeni tovariši št. 1 Z. S. Z.«, Amerikanski
Slovenec, 20. junija 1934, št. 118, str. 3.
Majda Kodrič, »The Problem of the Second Generation inside the SNPJ and the KSKJ as
a Crucial Factor in the Transformation of Their Attitudes and Activities after the First
World War«, v: Etnični fraternalizem v priseljenskih deželah, ur. Matjaž Klemenčič (Maribor, 1996), str. 66.
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(ameriški plesi in glasba), vodilni v bratskih organizacijah pa so se morali
inovacijam na področju aktivnosti svojega članstva sčasoma prilagoditi.108
Prav tako so se morali mlajšemu članstvu in prihajajočim generacijam prilagoditi tudi na jezikovnem področju. Na 5. Redni konvenciji v Colorado
Springsu leta 1918 so sprejeli sklep, da sta uradna jezika poslovanja ZSZ
tako slovenščina kot angleščina,109 na 8. Konvenciji v Leadvillu leta 1929
pa sklepa, da naj v obeh jezikih članke objavlja tudi uradno glasilo110 ter
da se lahko ustanavljajo angleško poslujoča društva.111
Vpliv uradnih glasil, društev, kampanj in aktivnosti ZSZ na
širitev njenega članstva
Stabilne finančne razmere v organizaciji, sprejemanje mladega članstva
ter prilagajanje ameriškemu načinu življenja in jeziku so vzpodbudili hitro
rast ZSZ in njeno širjenje, ne zgolj na zahodu, ampak tudi vzhodu, severu
in srednjem zahodu ZDA.112 V prvih letih delovanja je imela ZSZ okrog 500
članov,113 od tega večino iz Denverja in Puebla, v 2. in 3. desetletju 20. stoletja
pa je število članov močno poskočilo. Leta 1935 je imela Zveza tako že 3226
članov (1948 v Aktivnem114 in 1278 v Mladinskem oddelku115), leta 1940 že
4986 članov (2561 v Aktivnem116 in 2425 v Mladinskem oddelku117) in leta
1945 kar 6168 članov (3104 v Aktivnem118 in 3064 v Mladinskem oddelku119).
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Prav tam, str. 74.
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.: Popoldanska seja 20.
Avgusta«, Glas naroda, 4. september 1918, št. 207, str. 3, 4.
»Zapisnik VIII. redne konvencije Zap. Slov. zveze, vršeče se v Leadville, Colo., od 19. do
23. avgusta 1929«, Amerikanski Slovenec, 16. oktober 1929, št. 201, str. 3.
»Zapisnik VIII. redne konvencije Zap. Slov. zveze, vršeče se v Leadville, Colo., od 19. do
23. avgusta 1929«, Amerikanski Slovenec, 23. oktober 1929, št. 206, str. 3, 4.
»Slovenski Pijonir; Denver, Colorado: Zapadna slovanska zveza«, Novi svet, 26. julija
1943, št. 7, str. 198.
»Imenik društev Z. S. Z.«, Slovenski narod, 6. oktober 1911, št. 68, str. 6.
»Finančno poročilo ZSZ. Od 1. januarja do 30. junija 1935; Financial report of the WSA.
From Jan. 1 to June 30, 1935«, Amerikanski Slovenec, 7. avgust 1935, št. 153, str. 3.
»Finančno poročilo Ml. odd. ZSZ. Od 1. januarja do 30. junija 1935; Financial report of
the Juv. Dept. of the WSA. From Jan. 1 to June 30, 1935«, Amerikanski Slovenec, 14. avgust
1935, št. 158, str. 3.
»Financial report of the WSA from Jan. 1 to June 30, 1940«, Amerikanski Slovenec, 31.
julij 1940, št. 147, str. 3.
»Financial report of the Juv. Dept. of the WSA from January 1 to June 30, 1940«, Amerikanski Slovenec, 31. julij 1940, št. 147, str. 3.
»Financial report of the WSA. From January 1, 1945 to June 30, 1945«, Amerikanski
Slovenec, 7. avgust 1945, št. 63, str. 3.
»Financial report of the Juvenile Deptartment of the WSA from January 1 to June 30,
1945«, Amerikanski Slovenec, 7. avgust 1945, št. 63, str. 3.
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Pridobivanje novih članov je v ZSZ potekalo na najrazličnejše načine. Najpomembnejšo vlogo so imela uradna glasila, v katerih so tedensko
objavljali oglase Zveze s podatki o uradnikih Glavnega odbora,120 novo
ustanovljenih krajevnih društvih121 in članih, ki so izstopili ali bili suspendirani. Redno so objavljali tudi rubriko »Društvene vesti in naznanila«,122
v katerih so tajniki krajevnih društev članstvo obveščali o prihajajočih sejah in aktualnem dogajanju, glavni tajnik pa je v rubriki »Iz urada glavnega
tajnika« članstvo seznanjal s tekočimi novostmi.123 Na mesečni ravni so v
glasilih objavili imenik krajevnih društev z uradniki,124 od leta 1935 dalje
pa so vsake pol leta objavljali tudi Finančna poročila s podatki o prihodkih
in izdatkih ter številu članstva v posameznih društvih.125 Glasila so objav
ljala še izčrpna poročila rednih konvencij, člani in krajevna društva pa so
svoja mnenja o delovanju Zveze ter poročila o dogajanju v posameznih naselbinah objavljali v rubrikah »Dopisi«126 ali »Dopisi lokalnih društev«.127
ZSZ je svoje glasilo med leti 1911 in 1917 na tedenski ravni objavljala v
listu Slovenski narod (Slovenian Nation oziroma Slovenic People),128 od leta
1917 do 1922 v časniku Glas naroda (Voice of the People),129 med leti 1925
in 1929 v časopisu Amerikanski Slovenec in Edinost130 ter od 1929 do 1946
v Amerikanskem Slovencu.131 Amerikanski Slovenec in Edinost je bil poleg
glasila ZSZ tudi glasilo slovenskega katoliškega delavstva v Ameriki, glasilo
Družbe sv. družine iz Jolieta, Illinois, in Družbe sv. Mohorja iz Chicaga,
Illinois.132 Od leta 1929 dalje se je znova imenoval samo Amerikanski Slovenec, poleg že omenjenih, pa je bil tudi glasilo Slovenske ženske zveze iz
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»Zapadna slovanska zveza«, Slovenski narod, 31. januar 1911, št. 9, str. 4.
Anthony Jeršin, »Dva nova društva sprejeta v Zapadno slov. zvezo«, Amerikanski Slovenec in Edinost, 20. oktober 1926, št. 203, str. 3.
»Društvene vesti in naznanila: Nekoliko o navdušenju društva »Trail Blazers« št. 41 Z. S.
Z.«, Amerikanski Slovenec, 10. april 1929, št. 70, str. 3.
Frank Skrabec, »Iz urada glavnega tajnika Z. S. Z.«, Glas naroda, 6. julij 1921, št. 156, str.
4.
»Imenik Društev Z. S. Z.«, Slovenski narod, 7. februar 1911, št. 11, str. 3, 4.
»Finančno poročilo ZSZ. Od 1. januarja do 30. junija 1935; Financial report of the WSA.
From Jan. 1 to June 30, 1935«, Amerikanski Slovenec, 7. avgust 1935, št. 153, str. 3.
Anton Šuklje, »Dopisi: Frederick, Colo.«, Slovenski narod, 1. avgust 1913, št. 31, str. 1.
»Dopisi lokalnih društev: Vabilo na konvenčne prireditve ZSZ«, Amerikanski Slovenec,
11. avgust 1937, št. 154, str. 3.
»Slovenski narod«, Slovenski narod, 27. januar 1911, št. 8, str. 2.
»Glas naroda«, Glas naroda, 6. julij 1917, št. 157, str. 2.
»Amerikanski Slovenec in Edinost«, Amerikanski Slovenec in Edinost, 4. februar 1925, št.
19, str. 2.
»Amerikanski Slovenec«, Amerikanski Slovenec, 7. maj 1929, št. 90, str. 1.
»Amerikanski Slovenec in Edinost«, Amerikanski Slovenec in Edinost, 4. februar 1925, št.
19, str. 2.
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Chicaga.133 Avgusta 1946 je časopis Amerikanski Slovenec kupila Kranjsko
slovenska katoliška jednota, postal je njeno uradno glasilo in zato prenehal
služiti kot glasilo ZSZ.134 Leta 1947 je kot samostojno uradno glasilo ZSZ
začel izhajati mesečnik Fraternal Voice,135 ki je sicer kot mesečni podlistek v Amerikanskem Slovencu, namenjen angleško govorečim članom in
društvom ter Mladinskemu oddelku ZSZ, pričel izhajati že 28. septembra
1938.136
Poleg objav v uradnih glasilih je ZSZ svoje članstvo pridobivala neposredno s strani krajevnih društev (za »organizatorje« Zveze so se šteli vsi
tajniki in posamezni člani krajevnih društev),137 Glavni odbor je natisnil
pamflet za pridobivanje novih članov,138 redno so potekale kampanje za
pridobivanje članstva. Te so bile spominske, v čast umrlih veljakov ZSZ,
organizirali so jih ob različnih obletnicah Zveze, mesečno pa so bile posvečene aktivnim glavnim uradnikom (v mesecih njihovih rojstnih dni).139
V okviru kampanj so praviloma znižali ali ukinili pristopnine za novopristople člane, zanje so imeli razpisane tudi različne nagrade, ki so jih dobila
bodisi društva bodisi člani, ki so vpisali največ novih članov. Nagrade so
bile lahko denarne, na primer po 2,00 $ za vsakega novega člana, ali pa, na
primer leta 1928, za prvo nagrado zlata ura z 21 kamni, za drugo nagrado
zlata ura s 17 kamni, za tretjo nagrado pa umetno pero in svinčnik. Za
nagrade so se potegovali vsi novi člani.140 Nedvomno je ZSZ novo članstvo pridobivala predvsem zaradi dobrega in zanesljivega izvajanja svoje
osnovne dejavnosti, torej zavarovanja članov za primer bolezni, poškodb
ali smrti, zanemarljivo pa ni bilo niti njeno prodorno delovanje na kulturnem področju ter pri organizaciji različnih prireditev, ki so slovenskim
priseljencem nudile priložnosti za druženje in zabavo ter spodbujale zavedanje in izražanje etnične pripadnosti. Društva ZSZ so redno prirejala
zabave in bankete ob obletnicah, božičnice, silvestrovanja, praznovanja
ob različnih cerkvenih in posvetnih praznikih, piknike, skupinske izlete,
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»Amerikanski Slovenec«, Amerikanski Slovenec, 7. maj 1929, št. 90, str. 1.
»Poslovilna beseda Glasila ZSZ«, Amerikanski Slovenec, 27. avgust 1946, št. 69, str. 3.
»Fraternal Voice – official organ of The Western Slavonic Association«, Fraternal Voice,
oktober 1952, št. 2, str. 1, 2.
»Fraternal Voice – Monthly English Section – Dedicated To The English Speaking Members Of Our Association«, Amerikanski Slovenec, 28. september 1938, št. 187, str. 3, 4.
»Zapisnik 11. redne konvencije ZSZ. Vršeče se v Chicago, Ill. Od 25. do 28. avgusta 1941«,
Amerikanski Slovenec, 8. oktober 1941, št. 194, str. 3, 4.
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo«, Glas naroda, 28. avgust 1918, št. 202, str. 3.
»St. Martin’s #1 Leads«, Fraternal Voice, avgust 1971, št. 11, str. 2.
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Edinost, 25. julij 1928, št. 142, str. 3.

152

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/4

• razprave – studies

dobrodelne plese, koncerte in veselice, na katerih so nemalokrat gostovali
priznani glasbeniki, kakor je bil na primer Frankie Yankovich.141 Dejavni
so bili tudi na dobrodelnem področju, saj so pogosto zbirali pomoč za
stavkajoče delavce, za matično domovino v času obeh svetovnih vojn ter
za prizadete v naravnih in drugih nesrečah v ZDA, zlasti slovenske Američane, in Jugoslaviji.
Politična usmeritev ZSZ
O politični ter verski usmeritvi ZSZ je že od samega začetka težavno
sklepati. Bistveno je, da sama ustanovitev organizacije ni bila ideološko
utemeljena, temveč je izhajala iz potrebe po bratski podporni organizaciji,
ki bi združevala članstvo zahodno od reke Misisipi. Da bi uspešno udejanjala stališča tamkajšnjih slovenskih priseljencev, reševala njihove probleme ter se posvetila njihovim življenjskim potrebam, pa je na tem območju
moral biti sedež organizacije. Pri večini bratskih podpornih organizacij so
o njihovi politični usmeritvi pričala že sama imena društev in slogani, pri
ZSZ pa se na tem področju poraja dilema. To je najbolj razvidno iz objav
v glasilih, v katerih je Zveza objavljala svoj podlistek oziroma jih je samostojno izdajala kot uradni organ ZSZ.
Da je bila ZSZ ob ustanovitvi katoliško usmerjena podporna organizacija, lahko sklepamo na podlagi katoliških imen društev, na primer prvega, ustanovnega društva Sv. Martina št. 1142 ter prvega ženskega društva
ZSZ, Kraljice sv. Rožnega venca št. 7.143 Seje društva Sv. Martina so tudi
začenjali in zaključevali z molitvijo.144 Prvo glasilo ZSZ je bil Slovenski
narod – List slovanskih delavcev na zapadu, sledilo je glasilo Zapadne slovanske zveze,145 ime katerega sicer zveni socialistično usmerjeno, vendar
pa je bil v svojih nazorih nasproten drugemu glasilu ZSZ, Glas naroda, ki
je izhajal pod sloganom List slovenskih delavcev v Ameriki.146 Leta 1911 ga
je denimo pisec članka »Prava beseda o pravem času« nazorno opisal kot
»list, kateremu zapoveduje in nadzoruje njega predele iz tirolskega Nemca
141
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Joseph Shaball, »Trail Blazers Lodge št. 41«, Fraternal Voice, marec 1953, št. 7, str. 3.
»Denverske vesti«, Fraternal Voice, december 1970, št. 3, str. 11.
Mary Grum, »Iz urada dr. Kraljica sv. rožnega venca št. 7, ZSZ«, Amerikanski Slovenec,
30. oktober 1935, št. 211, str. 3.
Anthony Jersin, »Nekoliko podatkov iz zgodovine Zapadne slovanske zveze, kakor tudi
nekoliko priporočil prihodnji konvenciji, ob njenem srebrnem jubileju«, Amerikanski
Slovenec, 17. avgust 1933, št. 158, str. 3.
»Slovenski narod«, Slovenski narod, 27. januar 1911, št. 8, str. 2.
»Glas naroda«, Glas naroda, 6. julij 1917, št. 157, str. 2.
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v Slovenca pretvorjeni komunist in se želi docela vglobiti v mozek slovenskega ljudstva«,147 glasilo Slovenski narod pa je okronal za »resnicoljubni
in nesebični list, ki nevstrašno deluje za slovenski narodni blagor in se
poteguje za zatirane delavce«.148 Očitno pa je članstvo ZSZ nezadovoljstvo
z listom Glas naroda izrazilo tudi v tretjem glasilu, v katerem je ZSZ izdajala svoj podlistek, katoliškem listu Amerikanski Slovenec in Edinost.149
Tajnik društva Cleveland št. 23 ZSZ, Joseph Ponikvar je zapisal, da »list,
ki priporoča revolucijonarno propagando ni umesten za glasilo podporne
bratske organizacije. To je članstvo spoznalo, a pri tem je pa trpela cela
organizacija.«150 Članica ZSZ iz Leadvilla pa je o Glasu naroda zapisala:
»Prejšnje glasilo se meni ni dopadlo. Komunistične sanje, s katerim je bil
list napolnjen, so mi bile odveč in tudi list je bil po vsebini nevaren za naše
otroke. Vedno sem ga skrivala, da ga ni dobil v roke kateri izmed otrok.
Zato sem kot članica hvaležna gl. odboru, da je najel drugo glasilo, ki piše
lepe podučne stvari.«151
Po drugi strani pa nekatera dejstva kažejo na liberalno usmeritev ZSZ,
tudi Josip Zalar152 jo je leta 1924 v svoji delitvi slovenskih podpornih organizacij, ki so imele članstvo po vsej Ameriki, uvrstil med socialistično
usmerjene organizacije.153 Kljub temu da je bilo ime ustanovnega društva
ZSZ katoliškega izvora, je imela večina društev že v prvih letih delovanja
147
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Časnik Glas naroda (Voice of the People) je začel izhajati v New Yorku 21. septembra leta
1913. Njegov urednik in lastnik je bil Frank Sakser, tudi podjetnik in bančnik. V trojici
ameriških naprednih Slovencev, zastopajočih različne tabore (Sakser je bil konservativni
liberalec, Martin Konda svobodomislec, Jože Zavertnik pa socialist), je v boju s konservativnimi klerikalci oral ledino, a je popustil, brž ko sta se pojavila druga dva. Odtlej se je
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19, str. 2.
Joseph Ponikvar, »Dopis. Cleveland, O.«, Amerikanski Slovenec in Edinost, 11. februar
1925, št. 22, str. 3.
»Dopis. Leadville, Colo.«, Amerikanski Slovenec in Edinost, 18. februar 1925, št. 26, str. 3.
Josip Zalar je bil dolgoletni glavni (izvršni) tajnik Kranjsko slovenske katoliške jednote, to
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1924), str. 10.

154

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/4

• razprave – studies

organizacije nevtralna ali regionalno obarvana imena, kot so Zapadni vitezi, Slovan, Zapadni junaki, Planinski bratje, Zvon, Biser, Slovenski bratje
in Zgodna danica, deveto ustanovljeno društvo iz Canon Cityja, Kolorado,
pa celo Napredni Slovenci.154 Hkrati je bila ZSZ velika podpornica delav
skega gibanja oziroma organiziranja stavk v prvih desetletjih 20. stoletja.
Za stavkajoče so zbirali prostovoljne prispevke,155 Slovenski list so lahko
stavkajoči delavci, če niso mogli plačati naročnine, pod določnimi pogoji
(priporočilo novim naročnikom ali pridobitev le-tega) dobili brezplačno,156
namenili so jim dobičke od različnih prireditev, objavljali pa so tudi sezname stavkokazov.157
Zaradi stavkokazov so se marca 1914 pojavila tudi nesoglasja med društvi samimi ter društvi in Glavnim odborom ZSZ. Šest društev na čelu z
društvom Slovan št. 3 iz Puebla, Kolorado, je namreč od Glavnega odbora
zahtevalo takojšnjo izključitev novoustanovljenega društva Gora Snežnik
št. 18 iz Delague, Kolorado, zaradi nasprotovanja njegovega članstva organiziranju delavcev v stavkovnih gibanjih, člane pa so označili za stavkokaze. Odbor društva Slovan je v Slovenskem narodu zapisal: »Kajti mi
zavedni delavci ne moremo takih imenovati za svoje brate, ker kradejo
pravice zavednim delavcem vseh narodnosti in zlasti ker delajo sramoto
slovenskemu narodu v Ameriki.« Glavni odbor so pozvali tudi, naj v bodoče bolj skrbno izbira članstvo, sicer bo ZSZ izgubila veliko dobrih članov
in društev, ki bi utegnili ob tovrstnem ravnanju izstopiti.158 Iz Glavnega
urada so ogorčenim društvom pojasnili, da v pravilih ZSZ ni zapisano, da
se v Zvezo ne sme sprejemati stavkokazov, da niti niso mogli vedeti, ali so
novopristopli člani stavkokazi ali ne, ter da bi lahko v primeru, če bi njihovo včlanitev odklonili, prišlo do očitkov o poslovanju Glavnega odbora, češ
da noče sprejemati članov oziroma društev v Zvezo.159 Uredništvo160 Slovenskega naroda pa jim je odgovorilo, da v pravilih tudi ni zapisano, da se
v ZSZ mora sprejemati stavkokaze in da je Zveza sicer majhna, a da je treba
»čislati njeno častno in napredno stališče«. Podali so tudi svoj predlog, da
lahko društvo Gora Snežnik ostane v ZSZ, če se pridružijo stavkajočemu
delavskemu razredu, sicer pa naj dostojno iz Zveze izstopijo sami. V kolikor tega ne storijo, naj jih izključi Glavni odbor, če pa tega Glavni odbor
154
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156
157
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»Imenik Društev Z. S. Z.«, Slovenski narod, 7. februar 1911, št. 11, str. 3, 4.
»Prostovoljni prispevki za štrajkarje v južni Coloradi«, Slovenski narod, 8. maj 1914, št.
19, str. 4.
»Slovenskim štrajkarjem!«, Slovenski narod, 22. maj 1914, št. 21, str. 4.
»Izvirna poročila: Še nekaj skebov!«, Slovenski narod, 26. junij 1914, št. 26, str. 4.
»Iz urada društva »Slovan« št. 3 ZSZ«, Slovenski narod, 20. marec 1914, št. 12, str. 1.
John Klun, »Iz gl. urada ZSZ«, Slovenski narod, 27. marec 1914, št. 13, str. 2.
V članku naslovljenem z »Dostavek uredništva«.
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ne bo storil, naj mu članstvo izglasuje nezaupnico.161 Glavni odbor je na
svoji aprilski seji izključil društvo Gora Snežnik.162 Na 5. Redni konvenciji
v Colorado Springsu leta 1918 je bil sprejet sklep, da se iz društev izloči
člane, ki »postanejo kompanijski deputi v slučaju štrajka«.163
Kakor koli že obravnavamo družbenopolitično in versko usmeritev ZSZ
v prvih desetletjih njenega delovanja, je dejstvo, da je bila na prvem mestu
njena zavezanost slovenskemu življu na zahodu ZDA, večinoma ne glede na
njegovo ideološko pripadnost. O tem nazorno priča sklep, ki so ga sprejeli
na 5. Redni konvenciji v Colorado Springsu leta 1918, da se v pravilnik doda
sledeče besedilo:164 »Zveza temelji na svobodni podlagi, neoziraje se na politično ali versko prepričanje. Ta temelj se ne more spremeniti, dokler ga ne
ovrže konvencija ali splošno glasovanje soglasno.«165 Na 8. Redni konvenciji
v Leadvillu leta 1929 so sprejeli še sklep, da uradno glasilo ne sme objavljati
člankov z versko ali politično vsebino,166 v samostojnem glasilu Fraternal
Voice pa so si za geslo izbrali slogan Zveze »Solid as the Rockies«,167 ki se
nanaša na gorovje Rockie Mountains (Skalno gorovje) ali skrajšano Rockies
in je izključno geografsko obarvan ter politično nevtralen.
Da je bil za organizacijo bistvenega pomena njen obstoj in ne njena pripadnost kateri koli politični struji, pa nenazadnje izpričujejo tudi napovedi
in dejavnosti za združitev z drugimi slovenskimi bratskimi podpornimi organizacijami: Slovensko narodno podporno jednoto (SNPJ), Jugoslovansko
»Dostavek uredništva«, Slovenski narod, 27. marec 1914, št. 13, str. 2, 4.
»Izvirna poročila: Glavni odbor ZSZ«, Slovenski narod, 10. april 1914, št. 15, str. 1.
163
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.: Popoldanska seja 20.
Avgusta«, Glas naroda, 4. september 1918, št. 207, str. 3, 4.
164
»Zapisnik 5. glavnega zborovanja ZSZ. v Colorado Springs, Colo.: Popoldanska seja 20.
Avgusta«, Glas naroda, 4. september 1918, št. 207, str. 3, 4.
165
Pomenljiv je tudi slogan v glasilu Fraternal Voice, ki je izhajal kot podlistek Amerikanskega Slovenca: »Brotherhood, Liberty and Progress« (»Bratstvo, svoboda in napredek«). V
opisu ZSZ je pisalo sledeče: »The Western Slavonic Association – Founded on Democratic
Principles, disregading Class, Political and Partisan Beliefs and Opinions. Formed solely
for Mutual Benefit of the members and their beneficiaries and not for profit« ter »The Western Slavonic Association – A Family Organization. The Best Home Safeguard. Fraternal
Protection For The Whole Family. Provides For Death, Sick, Operations, Accident and
Disability Benefits.« (»Zapadna slovanska zveza – osnovana po demokratičnih principih,
ne glede na razredno, politično in strankarsko pripadnost ter prepričanje. Ustanovljena
izključno v namen medsebojne podpore članstva ter njihovo korist in ne dobiček« ter »Zapadna slovanska zveza – družinska organizacija. Najboljša zaščita doma. Bratska zaščita
za vso družino. Zavaruje za primere smrti, bolezni, operacij, nesreč in invalidnosti«) (»Fraternal Voice – Monthly English Section – Dedicated To The English Speaking Members
Of Our Association«, Amerikanski Slovenec, 28. september 1938, št. 187, str. 3, 4.).
166
»Zapisnik VIII. redne konvencije Zap. Slov. zveze, vršeče se v Leadville, Colo., od 19. do
23. avgusta 1929«, Amerikanski Slovenec, 16. oktober 1929, št. 201, str. 3.
167
»Fraternal Voice – official organ of The Western Slavonic Association«, Fraternal Voice,
oktober 1952, št. 2, str. 1, 2.
161
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katoliško jednoto (JSKJ), Slovensko delavsko podporno zvezo (SDPZ) in
Slovensko svobodomiselno podporno zvezo (SSPZ). Združenje naj bi bilo
nujno potrebno zavoljo ohranitve organizacij zaradi že omenjenih razmer
(1. svetovna vojna, zakoni o omejevanju priseljevanja, pomanjkanje mladih
članov), ki so pripeljale do staranja članstva,168 hkrati pa bi na ta način
lahko prihranili tudi pri organizaciji konvencij, tiskovinah, pridobivanju
državnih licenc, stroških uradov in zavarovalninah posameznih organizacij.169 Na Združevalni konferenci za slovenske podporne organizacije, ki je
potekala 7., 8. in 9. julija 1919 v Clevelandu, Ohio,170 so določili, da morajo
omenjene organizacije Združitveno pogodbo podpisati najkasneje do 30.
junija 1921,171 zadnji rok združitve po Pogodbi je bil 31. december 1921.172
Če je hotela ZSZ sklep o združitvi173 potrditi, bi morala po pravilniku
sklicati izredno konvencijo ali čakati do naslednje redne konvencije ZSZ,
saj je ta predstavljala najvišji organ Zveze.174 Na glasovanju o sklicu izredne
konvencije je bilo oddanih 510 glasov, 167 članov je glasovalo za sklic, 343
pa proti sklicu. Najverjetnejši vzrok takšnemu izidu je bil, da so bila društva seznanjena s tem, da se bo že prihodnje leto vršila redna konvencija in
bi izredna predstavljala le dodaten strošek. Bi pa morali, upoštevajoč rok
na Združevalni pogodbi, redno konvencijo namesto v juliju ali avgustu
sklicati meseca maja.175 Kljub temu so jo sklicali v mesecu avgustu, ker pa
je po Pogodbi termin za podpis potekel 30. junija, so od Franka Alesha iz
Chicaga, Illinois, predsednika Združevalnih odborov, prejeli novo Pogodbo.176 A so tudi na Redni konvenciji ZSZ v Pueblu avgusta 1921 vsi delegati
glasovali proti združenju pod danimi pogoji. V Resolucijo so sicer zapisali,
da se je ZSZ še vedno pripravljena združiti s katero koli jugoslovansko
168
169
170
171
172
173

174
175
176

To pa je pomenilo več smrtnih primerov in bolezni ter posledično zviševanje zavarovalnih premij, zaradi česar bi se bilo članstvo sčasoma primorano zavarovati drugje.
Frank Skrabec, »Iz urada glavnega tajnika«, Glas naroda, 30. september 1919, št. 229, str.
4.
Frank Skrabec, »Iz urada glavnega tajnika«, Glas naroda, 26. avgust 1919, št. 200, str. 4.
»Združitvena pogodba«, Glas naroda, 24. avgust 1920, št. 199, str. 4.
Darko Friš, »Jugoslovanska katoliška jednota (1898–1920)« Dve domovini/Two Homelands, št. 5 (1994), str. 52.
Sklep o združitvi je bil sprejet na podlagi glasovanja članstva z glasovnicami. Skupaj je
bilo oddanih 761 glasovnic, za združenje je glasovalo 626 članov, proti pa 135 članov. Za
sprejetje sklepa je bila potreba dvotretjinska večina (Frank Skrabec, »Iz urada glavnega
tajnika Zapadne Slov. Zveze«, Glas naroda, 8. junij 1920, št. 134, str. 3.).
Frank Skrabec, »Iz urada glavnega tajnika Z. S. Z.«, Glas naroda, 27. julij 1920, št. 175,
str. 5.
Frank Skrabec, »Iz urada glavnega tajnika Z. S. Z.«, Glas naroda, 13. oktober 1920, št. 241,
str. 3.
Frank Škrabec, »Iz urada glavnega tajnika Z. S. Z.«, Glas naroda, 10. avgust 1921, št. 186,
str. 3.
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podporno organizacijo, ki sloni na enakih temeljih ter ima enako »načelno
izjavo«,177 a očitno je, da bi se o pogojih združitve težko sporazumeli, saj
je bilo za ZSZ temeljnega pomena, da je ohranila svoj sedež upravljanja na
zahodu, od koder je prihajala tudi večina njenega članstva.178
Zaključek
Ta odločitev Zveze se je izkazala za pravilno, saj se je v naslednjih letih
in desetletjih njeno članstvo, tako številčno kot geografsko močno razmahnilo, uspešno se je prilagodila pričakovanjem mlajših generacij in intenzivno spreminjajočim se družbenopolitičnim razmeram. Avgusta 1946
je ZSZ zaradi nakupa časopisa Amerikanski Slovenec s strani Kranjsko
slovenske katoliške jednote s tem glasilom prekinila dolgoletno sodelovanje179 in 22. maja 1947 je pričelo izhajati njeno prvo samostojno uradno
glasilo Fraternal Voice,180 ki izhaja še danes. Leta 1989 so ime organizacije
spremenili v WSA Fraternal Life, a njihovo poslanstvo ostaja nespremenjeno – delovanje v dobrobit članstva, njihovih družin in skupnosti.181
The Historic Overview of the Western Slavonic
Association in the Years between 1908 and 1950
Summary
The Slovene immigrants in the United States of America started in the second half of the
19th century, when the travelling to the West was enabled by building the transcontinental
railways and by quick growth of mining, trade and industrial urban cities, to settle territories west of the Mississippi river. The Slovenes in this area were mostly employed in
mines, iron works and melting factories. Because they were very poorly educated, with
no knowledge of the English language and of the American way of life they were forced
to do the hardest jobs that did not pay much. They were also exposed to many dangerous
situations and injuries and there were also a lot of deadly cases. In the then USA they did
not know any accident or health insurance and therefore they started with establishing
177
178

179
180
181

John Germ, »Zapisnik šestega glavnega zborovanja Zap. Slovan. Zveze«, Glas naroda, 21.
september 1921, št. 221, str. 4.
To se je izkazalo tudi pri načrtovanju združevanja ZSZ z Ameriško bratsko zvezo (ABZ)
leta 1945, ko se je bila ZSZ pripravljena združiti zgolj pod pogojem, da sedež organizacije
ostane v Denverju. V ABZ so združitev sicer z veliko večino izglasovali, a so glasovali
proti premestitvi sedeža iz Elyja, Minnesota, zaradi česar do združitve organizacij ni
prišlo (»Report of WSA-AFU merger referendum«, Amerikanski Slovenec, 28. maj 1946,
št. 43, str. 3.).
»Poslovilna beseda Glasila ZSZ«, Amerikanski Slovenec, 27. avgust 1946, št. 69, str. 3.
»Fraternal Voice – official organ of The Western Slavonic Association«, Fraternal Voice,
oktober 1952, št. 2, str. 1, 2.
»Our History«, WSA Fraternal Life: http://www.wsa-life.com/history.php, 7. 8. 2011.
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fraternal benefit organisations in the last decades of the 19th century. These organisations
took on some tasks that are today domains of different insurance companies. With a more
intense colonisation of the Western USA the need of the fraternal benefit organisations
grew also in that part of the country. Therefore the Western Slavonic Association was
established on 5th July 1908 in Denver, Colorado.
In spite of the fact that this was an important Slovene fraternal benefit organisation in
the United States of America that was defined by important events and personalities,
no scientific research on its establishment and development exists. I therefore present
a chronological overview, causes, factors and effects that influenced the establishment,
development and flowering of this organisation in the first decades of its activeness in
this article entitled “The Historic Overview of the Western Slavonic Association in the Years
between 1908 and 1950”. In accordance with the above mentioned the article also states the
reasons for establishing of this fraternal benefit organisation, it presents its founding and
founding of other societies in Colorado and its surroundings as well as the expansion of
membership and societies in other states in the United States of America. The basic rules
of the Western Slavonic Association (hereon WSA) and their supplementing and changing
on conventions, courses of the conventions, jurisdictions and duties of the WSA’s Head
Office are presented. The article also introduces the activities of different societies and of
the WSA’s Youth Department, the ways of gaining new members and the role of the WSA’s
official newsletters. The dilemma on the political and religious directions of the WSA is defined and the findings that the liability to the Slovene population in Western United States
of America, regardless to its ideological belonging was in the first place, is emphasised.
The article is based on the findings I got from the known historical sources, indirectly or
directly connected with the discussed theme. A big emphasis is put on the emigrant press,
newspapers and official newsletters of the Slovene national fraternal benefit organisations
in the United States of America. I got comprehensive data on WSA in the newsletters Slo
venski narod (The Slovene Nation), Glas naroda (Voice of the People), Amerikanski Slovenec
(The American Slovene), Edinost (Unity), and Fraternal Voice. This approach enabled an objective and multifaceted insight into the development and activities of the fraternal benefit
organisation which aided in integration, safety and preserving the national identity of the
population with the Slovene ethical origin in Western part of the United States of America.

Der Überblick über die Geschichte von Western
Slavonic Association (Westlicher Slawonischer
Verband) in den Jahren 1908 bis 1950
Zusammenfassung
Die slowenischen Einwanderer in den Vereinigten Staaten von Amerika begannen in der
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der Weg in den Westen durch den Bau der transkontinentalen Eisenbahnen und durch die schnelle Entwicklung der bergmännischen, Handelsund Industriestädte ermöglicht wurde, die Territorien westlich von dem Mississippi Fluss
zu besiedeln. Die Slowenen wurden in diesen Gebieten meistens in Bergwerken, Eisenwerken und Schmelzhütten beschäftigt. Da sie meistens nicht besonders gebildet waren, kein
Englisch konnten und nichts von der amerikanischen Lebensweise wussten, mussten sie
die schwersten Arbeiten, die auch sehr wenig bezahlt waren, erledigen. Bei diesen Arbeiten
waren sie vielen Gefahren und Verletzungen ausgesetzt, es gab auch sehr viele Todesfälle.
Weil man in den damaligen Vereinigten Staaten von Amerika keine Unfalls- und Krankenversicherung kannte, begann man in den letzten Jahrzenten des 19. Jahrhunderts die
brüderlichen Unterstützungsorganisationen zu gründen. Diese Organisationen übernah-
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men die Aufgaben der heutigen verschiedensten Versicherungen. Mit einer intensiveren
Besiedlung des westlichen Teils der Vereinigten Staaten entsprang auch auf diesem Gebiet
das Bedürfnis nach solchen brüderlichen Unterstützungsorganisationen. So wurde am 5.
Juli 1908 in Denver, Colorado, Western Slavonic Association (Westlicher Slawonischer
Verband) gegründet.
Trotz der Tatsache, dass dies eine wichtige slowenische brüderliche Unterstützungsorganisation in den Vereinigten Staaten war, die durch bedeutende Ereignisse und Persönlichkeiten gekennzeichnet wurde, gibt es keine wissenschaftliche Recherche, die ihre Gründung
und ihre Entwicklung ganzheitlich erörtern würde. Deshalb stelle ich in diesem Artikel
mit dem Titel „Der Überblick über die Geschichte von Western Slavonic Association (Westlicher Slawonischer Verband) in den Jahren 1908 bis 1950“ den chronologischen Ablauf,
die Gründe, Faktoren und Folgen der Entstehung, Entwicklung, Blütezeit und Erhaltung
dieser Organisation in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens vor.
Gemäß dem oben genannten sind in dem Artikel die Bedürfnisse für die Gründung dieser brüderlichen Unterstützungsorganisation genannt, der Ablauf ihrer Gründung und
der Gründungen anderer Organisationen in Colorado und seiner Umgebung sowie die
Mitgliedschafts-und Organisationerweiterungen in andere Saaten vorgestellt. Die Grundregeln des Westlichen Slawonischen Verbands (von hier an WSV) und ihre Ergänzungen
und Änderungen auf Hauptkonventionen, der Ablauf der Konventionen, sowie die Zusammensetzung, Zuständigkeit und Aufgaben des Hauptbüros bzw. des Hauptausschusses von
WSV sind beschrieben. Der Artikel präsentiert die Aktivitäten von Vereinen und von der
Jugendabteilung des WSV, Beschaffung von neuen Mitgliedern und die Rolle der offiziellen
Zeitungen des WSV. Das Dilemma von der politischen und religiösen Orientierung des
WSV ist umrissen und die Feststellung, dass ihre Pflicht der slowenischen Bevölkerung
gegenüber, unabhängig von ihrer ideologischen Zugehörigkeit, immer auf der ersten Stelle
war, wird betont.
Der Artikel gründet auf den Feststellungen, die ich auf der Basis von bekannten historischen Quellen, die direkt oder indirekt mit dem behandelnden Thema verbunden waren,
festlegte. Eine große Betonung legte ich auch auf die Auswandererpresse, auf die Zeitungen
bzw. offiziellen Zeitschriften der slowenischen nationalen Unterstützungsorganisationen
in den Vereinigten Staaten. Ausführliche Daten über WSV bekam ich aus den Zeitschriften: Slovenski narod (Slowenisches Volk), Glas naroda (Die Stimme der Nation), Amerikanski Slovenec (Der amerikanische Slowene) und Edinost (Die Einigkeit) und Fraternal Voice
(Brüderliche Stimme). Dieser Ansatz ermöglichte mir einen objektiven und vielschichtigen
Einblick in die Entwicklung und in die Aktivitäten der brüderlichen Unterstützungsorganisation, die wesentlich zur Vereinigung, Sicherheit und Erhaltung der nationalen Identität
der Bevölkerung von slowenischer ethnischer Abstammung in den westlichen Teilen der
Vereinigten Staaten von Amerika beitrug.
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KLO Hotinja vas od osvoboditve
leta 1945 do 1947
Potek obnove in dogodkov na ravni
male kmečke vasi
Rajmund L ampreht,* Jernej Kirbiš**

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94(497.12Hotinja Vas)"1945/1947"
Rajmund Lampreht, Jernej Kirbiš: KLO Hotinja vas od osvoboditve leta 1945 do 1947.
Potek obnove in dogodkov na ravni male kmečke vasi. Časopis za zgodovino in naro-

dopisje, Maribor 82=47(2011), 4, str. 160–192

Hotinja vas je leta 1945 po umiku nemške vojske dobila enako upravo kot skoraj vsi
drugi kraji na Slovenskem – Krajevni ljudski odbor. V samem kraju so se izvajali obnova, popis prebivalstva in prevzem/utrjevanje oblasti s strani Osvobodilne/Ljudske
fronte.
Vas je bila majhna in je živela od kmetijstva, zato je za tamkajšnje prebivalstvo bilo
izrednega pomena vse, kar je zadevalo kmetijstvo: od t. i. nabavk, obveznega odkupa
pridelkov do agrarne reforme.
Vas in Krajevni ljudski odbor je zaznamoval predsednik Anton Šobernik. Človek, ki
je verjel v ideale, se za njih boril, predvsem za dobrobit sovaščanov. Šobernik je rešil
marsikatero zadevo po mirni poti, kjer bi drugi že vključili nasilje. Marsikateremu
sovaščanu je pomagal iz stiske.
Ključne besede: Hotinja vas, Krajevni ljudski odbor, 1945–1947, prevzem oblasti,
agrarna reforma, Rdeči križ, Osvobodilna fronta, Maribor desni breg, Anton Šobernik, Orehova vas, Slivnica.

* Rajmund Lampreht, univ. dipl. zgodovinar, študent 3. letnika 3. stopnje bolonjskega
doktorata zgodovine, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160,
SI – 2000 Maribor, rajmundl@gmail.com
** Jernej Kirbiš, absolvent univerzitetne enopredmetne zgodovine, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, jero.kirbis@gmail.com
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1.01 Original Scientific Article
UDC 94(497.12Hotinja Vas)"1945/1947"
Rajmund Lampreht, Jernej Kirbiš: The Local Peoples’ Committee Hotinja vas From
the Liberation in 1945 until 1947. The Reconstructions and Events on the Small Provincial Village Level. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 4,

pp. 160–192

After the German troops pulled out of Hotinja vas in 1945 the newly established administration was similar to the other communities on Slovenian territory – Local
Peoples’ Committee. The purpose of this Committee was the reconstruction, the census and the take-over/reinforcement of the political powers of the Liberation/Peoples
Front.
The village was small and its main activity was agriculture. Therefore the people were
quite dependent on farming and influenced by the so-called “purchases” – compulsory
purchases of products until the agrarian reform was enacted.
The village’s Local Peoples’ Committee was led by Anton Šobernik, a man who believed
in ideals and fighting for the welfare of the villagers. Šobernik dealt with difficulties
peacefully, whereas others resorted to violence. He helped a lot of people out of trouble.
Key words: Hotinja vas, Local Peoples’ Committee, 1945–1947, authority take-over,
agrarian reform, The Red Cross, Liberation Front, Maribor – the right riverside, Anton
Šobernik, Orehova vas, Slivnica.

Uvod
V razpravi obravnavava delovanje Krajevnega ljudskega odbora (dalje:
KLO) Hotinja vas od leta 1945 do 1947. Glavni vir raziskovanja sta bili
arhivski škatli številka 1 in 2 v Mariborskem pokrajinskem arhivu (dalje:
PAM). Ob tem viru sva si pomagala še z izsledki raziskave Rajmunda Lamprehta, ki je bila opravljena na KLO-ju Selnica ob Dravi. Kajti določene
uredbe se niso nanašale izključno na en KLO, ampak na celo okrožje ali pa
so veljale celo na državni/republiški ravni. V članku je naprej predstavljena
kratka zgodovina kraja in nato delovanje KLO-ja po posameznih področjih.
Takoj po vojni so oblast prevzeli Narodnoosvobodilni odbori (dalje:
NOO). KLO-ji so bili ustanovljeni s posebnim odlokom šele septembra
1945 in so predstavljali oblast na svojem teritoriju. Na lokalni ravni bistvenih razlik ni bilo, zato bova za lažje branje navajala povsod kratico KLO.
KLO-ji in okrožni ljudski odbori so svoje področje dela razdelili na
posamezne odseke. Odseki so odgovarjali tako predsedniku KLO-ja ter
okrožnim odsekom. KLO Hotinja vas je bil podrejen okraju Maribor desni
breg in kasneje, po aprilu 1946 zaradi novega odloka Ljudske republike Slovenije (dalje: LRS)1, okraju Slovenska Bistrica. Navadno sta bila združena
1

LRS. Po 2. svetovni vojni je bila Slovenija ena od šestih jugoslovanskih republik, tako se
je imenovala Ljudska republika Slovenija, po ustavi leta 1946 je imela status samostojne
federalne enote. Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana 2003, str. 986.
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po dva odseka. To je še posebej veljalo tam, kjer sta se dve področji med
seboj pokrivali ali pa je bilo premalo dela.
V arhivskih škatlah v večini prevladujejo uradni akti (odloki, odločbe,
popisi, naročbe …), ki so prihajali iz odsekov. Dokumenti v škatlah so zelo
nenatančno časovno razdeljeni, saj si datumi ne sledijo. Drug problem je,
da veliko dopisov manjka, saj so bili uničeni/izgubljeni. Tako se nekateri
akti niso smiselno povezovali. Najino delo je bilo s tem težje. Vendar glavna naloga, predstaviti delovanje KLO-ja, ni bila ogrožena.
Predstavila bova, na kakšen način je odbor deloval, kakšen je bil njegov
temeljni pomen, kako je to vplivalo na navadne ljudi, kakšne pristojnosti
je imel … Hkrati bova predstavila formiranje nove oblasti na ravni male
vasi, t. i. mikro študijo.
KLO Hotinja vas
Prvi stik s »svobodo« kraja je bil, da so morali ob osvoboditvi kraja
vaščani vojski za njene lastne potrebe izročiti 10 glav goveje živine.2
Prva seja NOO Hotinja vas je potekala 28. avgusta 1945 ob 15. uri. Datum prve seje je na dokumentu zagotovo napačen. Kajti druga seja je, kot
bomo videli, potekala 26. maja 1945. Kraj pa je bil osvobojen 7. maja 1945.3
Najprej je stekla slovesna predaja oblasti Narodnoosvobodilnemu odboru
ob navzočnosti vaščanov. Jože Kobale, sekretar OF, je predstavil delo, ki
ga je imel odbor OF že v času okupacije in pozneje po osvoboditvi. Odvezal je dolžnosti vse člane odbora OF in pri tem poudaril, da to ne pomeni
opustiti vsako zanimanje za delo, ampak je bila dolžnost vsakega posameznika, da je delal naprej, četudi je navidezno predal oblast novo izvoljenim odbornikom. To je treba razumeti v smislu, da so še naprej ostajali
del nove oblasti. Nato je prevzel dolžnosti na novo izvoljeni predsednik
Anton Šobernik,4 se zahvalil za podporo vaščanov, ki so jo pokazali s tem,
2
3

4

PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zapisnik 2. seje Krajevnega odbora Hotinja vas z dne, 27. 5. 1945.
Fingušt Franc: Krajevna skupnost Hotinja vas 1981, Hotinja vas 1981, str. 5. Po drugi
verziji je bil kraj osvobojen 5. maja. Kulturno umetniško društvo Milke Zorec Hotinja
vas:1946–2006: 60 let, zbornik, 2006, str. 34.
Anton Šobernik, rojen 2. junija 1896 Hotinja vas, umrl 1. julija 1975. Politik, kmet. Sin
Antona, kmeta, in Marije, rojene Kac. Samouk in pedanten. Ukvarjal s sadjarstvom,
mesarstvom, čevljarstvom in izdelovanjem hiš iz gline. Eden izmed pobudnikov sušilnice
sadja v Slivnici. Zaradi svoje vsestranske dejavnosti in zavzemanja za vaško skupnost je
bil zelo priljubljen med sovaščani. Vodil NOO in KLO Hotinja vas do združitve s KLO
Orehova vas leta 1949. Vir: Zasebni družinski fond družine Šobernik. Anica Auch. Jožica
Pišek. Ljudmila Bohak.
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da so ga izvolili s 95 % glasov. Nato je Alojz Kac5 prebral pred občinstvom
okrožnico glede amnestije, zatem je gospod Grobelšek podal na kratko
navodila za popisovanje vojne škode ter razdelil obrazce. Nadaljevali so
po programu prve seje, in sicer: 1. otvoritev, 2. določanje dolžnosti, 3. reševanje raznih okrožnic, 4. vprašanje prodaje otave v najem in določanje
cene, 5. določanje najemnine za seno, 6. najemnina za pašo, 7. preselitev
prostorov krajevnega odbora iz gostilniških prostorov v prostore posestva
v lasti države. Poleg izvolitve predsednika so bili na novo izvoljeni tudi
odborniki, in sicer so to bili: Alojz Sušec je prevzel področje prehrane in
prometa, Jože Tepej prosvete in financ, Franc Bračko delavske enotnosti
(sindikat), Anton Šobernik pa je zraven predsednikovanja prevzel še področje raziskovanja zločinov, Milka Dertnik socialnega skrbstva, Avgust
Damjan agitacije in propagande.6

Slika št. 1. Družina Šobernik pri delu. Od leve proti desni žena
Marija Šobernik z vnukom Jože Šobernik, Anton Šobernik, hčerka Anica
poročena Pajtler in Henrik Pajtler.
(Zasebni družinski fond družine Šobernik, slike.)
5

6

Partizanski borci in kurirji so vedno našli zatočišče pri Kacovih, Šobernikovih, Škrablovih, Šnuderlovih, Kobalevih, Bračkovih, Klasinčevih in še kje. Fingušt Franc: Krajevna
skupnost Orehova-Hotinja vas, Hotinja vas 1984, str. 27.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, Arhivska škatla (dalje: AŠ) 1, Zapisnik prve seje
NOO Hotinja vas z dne, 28. 5. 1945.
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Slika št. 2. Družina Šobernik ok. leta 1937. Na stolu sedi žena Marija in
poleg nje stoji hčerka Anica. Zadaj stojita sin Alojz in Anton Šobernik.
(Zasebni družinski fond družine Šobernik, slike.)

26. maja 1945 je potekala druga seja krajevnega odbora. Vmes so se že
zgodile prve kadrovske spremembe v odboru. Razlogi iz dokumentov niso
bili razvidni. Sušec je na prvi seji dobil odsek za prehrano in promet. Na
drugi seji sta mu bila odvzeta odseka za prosveto in finance. Prevzel ju je
Janez Medved.7
Tretja seja je potekala 17. junija 1945. Večina članov je bila odsotnih, saj
so bili kmetje in so imeli delo na posestvu.8
Za vse seje ni na voljo zapisnikov. Seje so bile dokaj pogoste. Tako je
avgusta 1947 potekala že 43. seja. Praviloma so obravnavali lokalne zadeve
in uresničevali uredbe. Tako je na 43. seji bil sledeči dnevni red: »1. Čitanje
7
8

PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zapisnik 2. seje Krajevnega odbora Hotinja vas z dne, 27. 5. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zapisnik 3. seje Krajevnega odbora Hotinja vas z dne, 17. 6. 1945.
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zapisnika prejšne seje, 2. Razdelitev kontigenta tekstilij, 3. Zadeva zatiranja
koloradskega hrošča, 4. Obvezen odkup sena, 5. Odkup goveje živine in
jajc, 6. »Slučajnosti«.9
11. novembra 1945 so potekale volitve. Volili so nove člane KLO-ja. Tudi
v Hotinji vasi so volili s črnimi skrinjicami in zmaga je pripadla Ljudski
fronti.10 O samih volitvah v arhivskemu fondu žal ni ohranjenega nobenega dokumenta.
Notranje zadeve
Notranje zadeve je urejal notranji odsek, ki se je ukvarjal predvsem z
delovanjem samouprave, z dokumenti, ki so jih naročale različne odredbe zakonov, opravljal notranje preglede itd. Posebej pereč problem so bile
vojne odškodnine in nezakonito pridobljeni vojni dobiček.
Zaradi potrebe svetovne mirovne konference, na kateri je tudi Jugoslavija predložila zahtevek vojne odškodnine, se je zahteval popis vojne
škode. Ta se je že napovedal s prevzemom oblasti s strani NOO. Popis je
moral biti natančen, zato je moral vsak NOO določiti poverjenike. Vsak
poverjenik je pokrival od 50 do 100 prijaviteljev. Dolžnosti poverjenikov
so bile: prebrati so morali brošuro z naslovom Kako bomo prijavili vojno
škodo in pri tem so še posebej morali biti pozorni na priložene obrazce.
Če je bilo več poverjenikov, so morali brošuro prebrati skupaj. V brošuri
je namreč bilo napisano vse, kar so morali poverjeniki vedeti. Vsi poverjeniki so se morali udeležiti obveznega sestanka, ki je bil na sedežu okrajnega odbora Maribor desni breg v sejni dvorani hotela Mariborski dvor
20. avgusta 1945. Poverjenike so na tem sestanku poučili zelo natančno o
vseh postopkih. Najprej so opravili popis prijaviteljev vojne škode, to pa
so morali takoj poslati na Okrajni odbor Maribor desni breg h komisiji za
ugotavljanje vojne škode. Prijavitelji vojne škode so bili posamezniki in ne
družine. Naslednje opravilo je bil dejanski popis škode. Vsak poverjenik
je moral poskrbeti za določeno število prijaviteljev, da so prijavili škodo
pravilno in korektno v skladu z brošuro.11

9
10
11

PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Zapisnik 43. seje Krajevnega odbora
Hotinja vas z dne, 9. 8. 1947.
Slovenska kronika XX. stoletja. Ljubljana 1996, str. 112.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, dopis vsem Krajevnim odbor OF z dne,
16. 8. 1945.
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Po koncu vojne se je pričela takoj izvajati demobilizacija civilnega prebivalstva. Vojaška komanda mesta Maribor in okolice je imela sedež v Rušah.
Komandant je bil poročnik Jože Janežič. Po uredbi vojaške komande je
vsak, ki je posedoval vojaške stvari, kot so orožje, vojno opremo, obleko,
razstrelivo …, le-to moral oddati na Glavni štab za Mariborsko vojno področje. Na isti naslov je bilo treba prijaviti tudi kolo, privatna motorna vozila in pogonski material, kot sta olje in bencin. Proti osebam, ki od dneva
razglasa v roku 5 dni niso hotele navedenih predmetov prijaviti in oddati,
a so bili pri njih kasneje izsledeni, se je kazensko postopalo po odredbah
vojaških sodišč.12
Julija 1945 je prišla uredba, s katero se je prepovedovalo uničevanje
arhivskega gradiva, dokler ga ni pregledal ter odbral arhivar ali uradnik.
Država je namreč iskala vsakršen dokument, ki bi ji služil pri odkrivanju
vojnih zločinov ali kolaboracionistov. Ob strani uredbe je bil z roko napisan stavek »ni nobenih arhivov«.13
Istočasno je oblast ocenila, da ni imela popolnih podatkov o stanju prebivalstva v okraju Maribor desni breg. Vsi NOO, ki so spadali v ta okraj, so
dobili nalogo izvesti popis prebivalstva v treh dneh (sic!). V popisu so morali navesti: ime, priimek, datum in kraj rojstva, trenutno mesto nahajanja,
poklic, premoženjsko stanje, družinsko stanje in t. i. opombo, v katero so
morali navesti, kako se je oseba vedla v času okupacije in kaj je počela.14
S 1. januarjem 1946 je s strani matičnega urada in odseka za notranje zadeve okrožja Maribor desni breg prišlo resno opozorilo. Kar 3315
KLO‑jev je ignoriralo dve uredbi, ki sta že zapovedovali popis vseh rojstev
in smrti v času med 8. majem in 31. decembrom 1945. Med njimi je bil tudi
KLO Hotinja vas. Vsem so zagrozili z obtožbo načrtne sabotaže.16
Mobilnost ni bila močno razširjena, saj cestne in avtobusne povezave niso bile tako razvejane kot danes. Državni uslužbenci so potovali za
različne namene: izvajali so razne kontrole nad civilnim prebivalstvom,
izvajali so notranje kontrole … Zato so velikokrat potrebovali prenočišče
12
13
14
15

16

PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, razglas Komande mesta Maribor z dne,
25. 5. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Čuvanje arhivov z dne, 2. 7. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Popis prebivalstva z dne, 5. 7. 1945.
Bezena, Bistrica, Bohova, Brunšvik, Brezje, Dobrovce, Dogoše, Gorica, Hotinja vas, Kopivnik-Planica, Morje, Nova vas, Orehova vas, Rače, Razvanje, Smolnik, Ruše, Spodnje
Radvanje, Sv. Lovrenc na Pohorju, Zgornje Radvanje, Janžev vrh, Lehen, Črešnjevec,
Dežna, Zgornja Ložnica, Spodnja Ložnica, Ložnica, Pečke, Spodnja Polskava, Stari Log,
Šentovec, Tinje in Zgornja Bistrica.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis popis rojstev in smrti padlih borcev
in žrtev fašističnega nasilja z dne, 1. 1. 1946.
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in hrano. Cene so bile od kraja do kraja različne. Državni uslužbenci so
prejemali za čas službenih potovanj dnevnico, ki je znašala po pravilniku
o potnih in selitvenih stroškov 120 din na dan. Namen dnevnice je bil
pokriti dnevne stroške za prehrano in prenočišče. Vedno več je bilo zahtev po zvišanju dnevnice, ker uslužbenec niti z maksimalno dnevnico ni
mogel kriti enodnevnih stroškov za hrano in prenočišče. Iskanje vzrokov
za take zahteve je razkrilo, da so na teren poslani javni uslužbenci v mnogih primerih resnično bili izpostavljeni stroškom, ki so bili višji od prejete
dnevnice. Vzrok oz. izvor je bil v neracionalnih cenah gostincev, ki so jih
KLO-ji teh krajev dopuščali. Gostišča so odmerjala cene po lastni presoji.
Država ni bila pripravljena pokrivati višjih stroškov, zato je februarja 1946
ministrstvo za notranje zadeve odredilo: Krajevni (v mestih mestni) ljudski
odbori so bili dolžni državnim uslužbencem, kadar so bili na službenem
potovanju v njihovem kraju ali mestu, priskrbeti primerno prenočišče in
hrano, ki je ustrezalo višini dnevnice. Druga odredba: Državni uslužbenci
so si na službenem potovanju morali, glede na višino dnevnice, priskrbeti
hrano ali prenočišče, če jim to ni uspelo, so se morali obrniti na pristojni
KLO, ki je nato poskrbel za uslužbenca.17
Odborniki so morali v mesecu februarja 1946 poskrbeti za odstranitev
vseh napisov v nemščini, kot je bilo v uredbi poudarjeno »je bila glavna
naloga se zavedati, da je bilo časa tiranije in zapostavljanja konec«. Morali
so odstraniti vse, kar je spominjalo na okupatorjevo politiko.18 Preseneča,
da je bila uredba izdana izredno pozno, kar osem mesecev po koncu vojne.
Na območju KLO-ja Hotinja vas je obstajalo leta 1945 le eno društvo,
in sicer gasilsko društvo.19 Prvi sestanek gasilskega društva je bil 11. junija
1945 v prostorih gostilne Cebe. Izvolili so Upravni odbor, katerega predsedstvo je prevzel Alojz Kac. Gasilsko društvo je bilo v zelo slabem stanju.
Večina opreme je bila uničena ali dotrajana. Gasilske uniforme so med
vojno predali partizanom. Gasilsko društvo je nujno potrebovalo denar
in je zato svojo dejavnost razširilo tudi na področje kulture. Ustanovili so
tako pevski in godbeni odsek.20

17
18
19
20

PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Dopis Ministrstva za notranje zadeve o
službenih potovanjih in zagotovitvi hrane ter prenočišča z dne, 14. 2. 1946.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Pokopališča – odprava vseh napisov v
nemščini z dne, 11. 2. 1946.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Dopis poročilo o društvih z dne, 2. 4.
1946.
Katarina Fras, 80. let gasilskega društva Hotinja vas 1905–1985. Maribor 1985, str. 10.
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Slika št. 3. Gasilski dom.
(Slivniških 850 let, str. 82.)

Leta 1948 so ustanovili strelsko družino Franc Lešnik - Vuk. Poimenovali so jo po padlem partizanu iz Orehove vasi. Od začetka so vadili z
vojaškim orožjem. Strelišče je bilo urejeno v gramozni jami.21
Finančni odsek
Finančni odsek je vodil finančno stanje, razdeljeval je sredstva, ki so
večinoma bila v pomoč vaščanom pri obnovi. Proračun za obnovo je bil
skromen. Odsek je vodil Janez Medved.22
Vsako leto je moral KLO oddati finančno poročilo o premoženju, s katerim je razpolagal. Iz dokumenta lahko razberemo, da je KLO v mesecu
avgustu prejel 2000 dinarjev (dalje: din), v naslednjih dveh mesecih po
1500 din, novembra kar 5000 din, medtem ko meseca decembra ni prejel
niti dinarja iz dotacij okraja. Edini dohodek v mesecu decembru je bila
pobrana trošarina v višini 683 din. Žal je treba te podatke jemati kot nepopolne. KLO namreč od osvoboditve do zaključka leta ni imel niti enega
dinarja izdatka.23
Franc Fingušt, Krajevna skupnost Hotinja vas 1981. Hotinja vas 1981, str. 25.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, Arhivska škatla (dalje: AŠ) 1, Zapisnik prve seje
NOO Hotinja vas z dne, 28. 5. 1945.
23
Komentar avtorja k sliki Zaključni proračun KLO Hotinja vas za julij do december 1945,
str. 19.
21

22
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Socialno skrbstvo
Za socialne zadeve je bil pristojen odsek za socialno skrbstvo in je skrbel za vojne sirote, poškodovane osebe, za zdravstveno oskrbo, razdeljeval
nakaznice itd. Vodila ga je Milka Dertnik.24
Takoj po osvoboditvi je KLO oddal dve glavi goveda za zakol za potrebe
mariborske bolnišnice. Hkrati je zaprosil za zmanjšanje zahtev po oddaji
živil, ker je pet najboljših kmetov »pogorelo«.25 Ob navdušenju nad osvoboditvijo se je pripetila nesreča, ki je zahtevala pet kmetij.26
V Hotinji vasi je deloval tudi Rdeči križ, ki je imel šestčlanski odbor.27
Julija 1945 se je želela enota Rdečega križa Hotinja vas priključiti krajevni enoti Rdečega križa Slivnica. A bili so zavrnjeni, saj je krajevna enota
Rdečega križa Slivnica poleg Slivnice pokrivala še Čreto in Radizel ter
povečanega obsega dela ne bi zmogla.28
Rdeči križ se je ukvarjal predvsem s socialno problematiko in osveščanjem ljudi o raznih nalezljivih boleznih. Vojna je poleg drugih nadlog
prinesla tudi širitev garjavosti. Tako je bila naloga Rdečega križa organizirati podrobno ozaveščevalno akcijo o bolezni. Sanitetni referenti so morali
določiti odgovorne sodelavce, ki so vodili statistiko vseh ljudi, okuženih
z garjavostjo, poučevali ljudi o bolezni in o prenašanju bolezni ter nadzorovali njihovo zdravljenje, jih črtati s seznama šele po zdravnikovem
potrdilu. Upoštevati so morali tudi možnost, da so nekateri posamezniki
uporabljali garjavost načrtno, da bi se izognili vojaški službi. Zato so se
morale uporabljati sankcije in grožnje s kaznijo, če po prvotnem prigovarjanju ni bilo uspeha. Če še to ni zaleglo, so zadevo morali posredovati
narodni milici. V konkretnih primerih so se morali obrniti sanitetni referenti na njene organe. K delu so morali pritegniti tudi mladino, saj se je
izkazalo za koristno osveščati ravno njih. Zdravniki so organizirali dobro
pripravljena predavanja, da so vzbudili zanimanje za to nalezljivo bolezen;
predvsem, da so ljudi poučevali o enostavnem zdravljenju in higieni ter
tudi o končnih posledicah te bolezni. Takratno pomanjkanje zdravilnih
24
25
26
27
28

PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zapisnik prve seje NOO Hotinja vas z dne,
28. 5. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zapisnik 2. seje Krajevnega odbora Hotinja vas z dne, 27. 5. 1945.
Kulturno umetniško društvo Milke Zorec Hotinja vas: 1946–2006: 60 let, zbornik, 2006,
str. 34.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis sestava odbora Rdeči križ z dne,
20. 12. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis Krajevnemu odboru OF za priključitev društva Rdeči križ z dne, 6. 7. 1945.
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sredstev je bilo nepremostljivo dejstvo. Ljudje so pripravljali domače čaje,
tonike in mazila iz zdravilnih zelišč. Tega so se zavedali tudi v zdravstvu in
so zato na predavanjih podajali recepte, kako doma izdelati mazila iz maščob s pomočjo žvepla, ki so ga imele lekarne. Lekarne so lahko tudi same
pripravile zdravila, če so ljudje predhodno prinesli maščobe; prednost so
imele živilske maščobe, vendar so uporabljali lahko tudi vse druge, tudi
že uporabljene maščobe.29
Po vojni je potekalo cepljenje proti davici za otroke med 2. in 10. letom
starosti. Na območju KLO-ja so cepili 108 otrok.30
Avgusta 1945 je KLO prejel posebno tiskovino, ki je vsebovala obrazce
za nadaljnje prejemanje pokojnin za vojne invalide in druge vojne ranjence
iz prve svetovne vojne. Preko teh obrazcev so se morali vsi t. i. stari vojni
invalidi in vojne žrtve, kot so vojne vdove in vojne sirote ter starci oz. vsi,
ki so prejemali invalidnino do aprila 1941, za nadaljnje prejemanje invalidnine prijaviti finančnemu ministrstvu v oddelku za računovodstvo in
proračun v Ljubljani. Invalidom in vojnim žrtvam, ki so že vložili vlogo in
katerih invalidske zadeve glede njihovih invalidnin še niso bile dokončno
rešene in ki niso imeli pravnomočnih odločb o priznanju invalidnine, se
ni bilo treba ponovno prijaviti. Postopek glede rešitve njihovih nerešenih
invalidskih zadev je bil predpisan s posebno odločbo. V ta krog za prijavo
niso prišli v poštev invalidi in vojne žrtve druge svetovne vojne, takšne
invalidske zadeve so se reševale kasneje in ločeno. Vsi krajevni sekretarji
so določili posebno, sebi lojalno skupino za popis teh ljudi. Vsak KLO je
nato zbral prijave in jih uredil po abecednem redu ter dostavil v Maribor.31
KLO je lahko izdal vojnim invalidom dovoljenje za enkratno brezplačno uporabo železnice, če se je moral vojni invalid zglasiti pri državni oblasti ali pa je moral k zdravniku. Če vojni invalid ni mogel sam na pot, so
lahko tudi osebi, ki ga je spremljala, izdali brezplačno dovoljenje. Paziti
so morali, da ni bilo zlorab.32 KLO je moral julija določiti lekarne za brezplačno izdajanje zdravil vojnim invalidom, vdovam in sirotam. Izdati so
morali začasne izkaznice invalidom in drugim upravičencem, da so le-ti
lahko dvigovali zdravila.33
29
30
31
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis za vse Krajevne odbore in zdravnike
z dne, 3. 6. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Dopis cepljenje otrok proti davici, 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Prijava starih vojnih invalidov in ostalih
vojnih žrtev za nadaljnje prejemanje invalidnin z dne, 19. 8. 1945.
Rajmund Lampreht, Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora. Kronika 59, 2011, št. 1, str. 109.
Prav tam.
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Vojna je zahtevala premnogo žrtev in uničila cele vasi po nekaterih
predelih države. Največje žrtve so bili otroci. Prve ocene po vojni so bile,
da je ok. 400.000 otrok bilo nujno potrebnih pomoči, saj niso imeli kam.
Slovenija je poskrbela za ok. 50.000 sirot z drugih delov tedanje države. Na
večjih kmetijah so prišli takšni otroci zelo prav, saj so imeli zagotovljeno
prenočišče in hrano, le pomagati so morali. Tudi odborniki so morali iskati
morebitne lokacije oz. družine, ki bi vzele kakšnega otroka vsaj za kratek
čas.34 KLO je odseku za socialno politiko nato poročal s seznamom števila
bosanskih otrok, ki so se nahajali na tem območju: 1. Simendić Petar (pri
Sušec Alojzu), 2. Stanović Đorđe (pri Sušec Janezu), 3. Ivanović Pero (pri
Divjak Mihu); 4. Dušanović Jovo (pri Kac Alojzu), Dušanović Krsto (pri
Cebe Antonu), Dimitrović Jovo (pri Kopše Štefanu). Vsi otroci so bili stari
od 10 do 14 let.35
Tudi slovenski otroci so bili v tej vojni prizadeti. Zgovoren je primer
Marice Lešnik. Živeli so na srednje veliki kmetiji. Cela družina je aktivno
pomagala borcem NOB, dokler niso bili odkriti. Očeta so deportirali v Dachau, mater v Ravensbrück. Vrnila se je le mati, oče je v taborišču umrl.36
Za drug primer je bila odgovorna že nova oblast. KLO je imel problem z
dvema nedoraslima otrokoma – o očetu niso poročali, očitno se še ni vrnil
iz vojne ali pa je bil že mrtev, mati pa je bila aretirana, pri čemer razlog
ni bil naveden. Imeli so nemški priimek. Za otroka je deloma skrbela teta,
deloma KLO. KLO je prosil oblast za pomoč.37
Na območju KLO-ja ni bilo niti ene partizanske družine. Imeli so primere, ko so določeni prebivalci zasedli stanovanja/hiše izseljencev.38 KLO
jih je pozval k izpraznitvi, še preden so se izseljenci vrnili. Ta stanovanja
je KLO skupaj s sorodniki omenjenih izgnancev pobelil in očistil ter pripravil za vselitev.39
S praznitvijo stanovanj ni šlo vsepovsod gladko. Tako je septembra moralo sodišče razsoditi, da se mora vsem upravičencem omogočiti vrnitev

34
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39

PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, dopis vsem Krajevnim odborom Zveze
mladine Slovenije in Antifašistični fronti žena Slovenije z dne, 15. 10. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Dopis Odseku za socialno politiko Okrajnega Narodno osvobodilnega odbora z dne, 3. 1. 1946.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Obrazec za podatke o vojni siroti.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zapisnik 2. seje Krajevnega odbora Hotinja vas z dne, 1. 6. 1945.
Ljudje, ki jih je nemška oblast izgnala ali deportirala.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zapisnik 2. seje Krajevnega odbora Hotinja vas z dne, 1. 6. 1945.
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v njihovo staro stanovanje, ki so ga morali zapustiti v času okupacije.40 S
tem je bil dokončno rešen spor okoli lastnine stanovanj, saj so določena
stanovanja bila med vojno izpraznjena in s strani nemške oblasti dodeljena
novim stanovalcem. Druga stanovanja so bila izpraznjena prostovoljno.
Najpogosteje so se stanovalci umaknili pred bojnimi spopadi. Izpraznjena
stanovanja so nato zasedli begunci ali ljudje, ki so se nadejali boljšega stanovanja. KLO ni poročal o podobnih težavah.
Novembra je država dala denarno pomoč za obnovo hiš, ki jih je uničila nemška vojska. KLO je moral na terenu zbrati podatke. Prednost pri
pomoči so imeli borci in sodelavci NOB. Posojilo je bilo brezobrestno in
ga je bilo treba vrniti v 5 oziroma 10 letih.41
Preskrba
Preskrba z živili je bila urejena z živilskimi nakaznicami oz. kartami.
Količina živil, ki jo je prejel potrošnik, je lahko bila od tedna do tedna tudi
različna. Vsaka oseba je v novembru 1945 dobila 300 g krušne moke ali 400
g kruha dnevno, 3000 g zakuhe, 500 g soli, 150 g mila, 50 g kave in 250 g
marmelade na mesec. Delavci, ki so opravljali težko delo, 1387 g moke ali
kruha, 700 g zakuhe in 110 g maščobe dnevno. Nosečnice 3000 g moke ali
4000 g kruha, 250 g sladkorja in 200 g maščob na teden. Mleka so dobile
0,5 l na dan. Osebe, starejše od 66 let, 250 g sladkorja dodatno.42 Več kot
je bila vrednost karte, trgovec ni smel dati. Če je dal več, kot je bilo napisano na karti, je bila gospodarska sabotaža. Decembra so dodatno dobili
dojenčki do 2. leta starosti 500 g sladkorja, otroci od 2. do 3. leta pa 350 g
sladkorja na mesec. Otroci/najstniki do 18. leta 1000 g mleka v prahu na
mesec. Nosečnice 500 g praženega riža na mesec. Delavci, ki so opravljali
najtežja dela, 1 dozo istrskih sardin, 40 g, v paradižnikovi omaki.43 Že naslednji dan v mesecu januarju 1946 je začela veljati odredba o varčevanju
z maščobo.44 Prav tako so morali vsi trgovci in peki javiti, koliko imajo
zalog in še naprej omejevati živila. Kot dodatek za novo leto so dovolili 100
g sladkorja in 100 g mesa več po osebi.45
40
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Rajmund Lampreht, Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora. Kronika 59, 2011, št. 1, str. 113.
Prav tam, str. 111.
Prav tam, str. 109.
Prav tam, str. 109 in 110.
Prav tam, str. 110.
Prav tam.
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Konec avgusta 1945 je območje KLO-ja Hotinja vas štelo 602 oseb in
154 družin.46 Za območje Hotinje vasi je bilo sprva določeno 180 živilskih
kart, to pa je bilo zdaleč premalo. KLO je stopil v akcijo s podatkom, da
so imeli 142 samooskrbovancev,47 256 polnooskrbovancev48 in 142 delnih
samooskrbovancev.49 Zato so zaprosili za dodatnih 150 kart in 110 kart za
otroke do 7. leta, bolnike in bodoče matere. Popisali so vse otroke do 14.
leta starosti in jih napotili h kmetom, ki so imeli govedo. Ti so bili dolžni
vsakemu otroku dati 0,5 l mleka na dan.50
Konec avgusta 1945 so na odseku za trgovino in preskrbo okrožja Maribor desni breg opazili, da so določeni KLO-ji zelo širokodušno delili živilske karte. Tudi tistim, ki so se lahko sami oskrbovali. Zato so KLO-ji
dobili ostro prepoved izdajanja živilskih kart takim osebam. Omejiti so
morali tudi delitev živilskih kart polnooskrbovancem na minimum. Bližal
se je namreč čas žetve in marsikdo je tako prišel do svojega žita ter tudi
moke. Nekateri KLO-ji tudi niso oddali obračuna živilskih kart za pretekle
mesece. Zato so se zvito zatekli h »korenčku in palici«. KLO-ji so bili še
enkrat pozvani k posredovanju obračuna, sicer niso dobili živilskih kart
za mesec september. Pri tem je na dokumentu bilo na roko dopisano in
podčrtano »Prinesti takoj obračun živilskih nakaznic za julij in avgust«.
To kaže, da je bil med »grešniki« tudi KLO Hotinja vas.51
Obstajale so t. i. prednostne živilske nakaznice/karte, ki so jih prejemale skupine ljudi, ki so bili ogroženi, opravljali delo pod posebnimi
pogoji ali pa bili priviligirani. Do prednostnih živilskih nakaznic so bili
upravičeni:
–– delavci, ki so opravljali težja in lažja dela52 ter njihovi družinski člani;
–– žene in otroci, katerih mož oz. oče je bil pripadnik vojske in niso prejemali hrane iz vojaških skladišč;
46
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Podatki o številu prebivalstva z dne, 4. 9.
1945.
Prejemali le sladkor, sol in milo. Konec avgusta jih je bilo 111. PAM, fond: KLO Hotinja
vas 1945–1948, AŠ 1, Podatki o številu prebivalstva z dne, 4. 9. 1945.
Dobivali vsa živila. Konec avgusta 342.
Delili v dve kategoriji. Na tiste, ki so prejemali vsa živila, razen mesa in maščob, ter na
tiste, ki so prejemali vsa živila, razen moke in zakuhe.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zapisnik 3. seje Krajevnega odbora Hotinja vas z dne, 17. 6. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Okrožnica številka 26/45 z dne, 29. 8.
1945.
Sem so se prištevali zdravniki, samostojni obrtniki, krojači, mizarji, čevljarji, frizerji,
odvetniki itd. V to skupino niso spadale gospodinje, gospodinjske pomočnice, postrež
nice, perice, hišniki in miličniki. Za miličnike so posebej določili dodatne nakaznice.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Dopis dodeljevanje prednostnih živilskih
nakaznic z dne, 25. 2. 1946.
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–– vdove in otroci, katerih mož oz. oče je padel v narodnoosvobodilni borbi;
–– matere padlih partizanov;
–– vojne sirote;
–– demobiliziranci iz vojske OF (sic!);
–– študentje;
–– otroci, katerih starši so bili zaposleni izven svojega stalnega prebivališča;
–– žene in otroci, katerih mož oz. oče je delal v coni A ali B;
–– bosanski otroci na območju Slovenije;
–– gojenci nižjih in srednjih šol ter tečajev;
–– samostojne perice in gospodinjske pomočnice;
–– raznašalci časopisov in revij;
–– obrtniki z vajencem ali brez njega, ampak brez pomočnika;
–– bolniki, ki so bili zaradi bolezni priklenjeni na posteljo.
Druge skupine, ki niso bile navedene, so prejemale navadne črne živilske nakaznice.53
Po odloku ministrstva je bil KLO pozvan, da je zbral podatke vseh
trgovcev z lesom. Trgovci z lesom so morali pripraviti seznam svojih
gozdnih delavcev in vprežne živine, ki se je uporabljala za prevažanje lesa. Vsem, ki so bili upravičeni zaradi težjega dela, je KLO moral izstaviti
potrdila o resničnosti potreb za dodatne živilske nakaznice. Vsi trgovci z
lesom so se nato morali javiti s potrdilom Krajevnega odbora na Okrajni
odbor Slovenska Bistrica zaradi razdelitve dodatnih živilskih nakaznic
in s seboj prinesti zgoraj navedeni popis delavcev in živine. Odborniki
Krajevnega odbora so bili odgovorni tudi za pravilno razdelitev dodatne
hrane.54
Preskrba z drugimi izdelki, kot so bila oblačila, čevlji itd., je potekala prav tako prek nakaznic. Ljudje so morali pri svojem KLO-ju vložiti
prošnjo za nujno potrebne stvari. KLO je zahtevke moral preveriti in poročati. V primeru upravičenosti so lahko izdali nakaznico. Blago so upravičenci lahko dvignili v trgovinah ali zadrugah. Nakaznice za pogonska
sredstva, industrijske ali obrtne izdelke, kot so kolesa, radijski aparati,
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Dopis dodeljevanje prednostnih živilskih
nakaznic z dne, 25. 2. 1946.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis za prehrana gozdnih delavcev in
vprežne živine z dne, 18. 3. 1946.
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pohištvo itd., so izdajali le na okrožnem odboru za trgovino in preskrbo
v Mariboru.55
Na območju KLO se je novembra 1945 nahajalo 120 družin, ki niso
bile preskrbljene z nujno potrebnimi drvmi. Zato se je predsednik KLO-ja
večkrat obrnil na gozdarski urad v Mariboru. Vendar so ga z mariborskega gozdarskega urada napotili v Slovensko Bistrico, saj so bili v Slovenski
Bistrici pristojni za izdajo drv. Prizadete družine so res bile v težkem gmot
nem stanju in hudem pomanjkanju. Zato je predsednik prosil, da se je ta
zadeva obravnavala prednostno, ker je zima že trkala na vrata.56 Vendar
se zadeva ni rešila in tako so ljudje bili prisiljeni sekati ter krasti drva, kot
je ugotovil Šobernik februarja 1946.57
Skoraj istočasno je Šobernik poskrbel tudi še za enega sovaščana. Vojnemu invalidu in mobilizirancu v nemško vojsko je priskrbel protezo, saj
je bil vaščan z družino v socialni stiski.58
Propagandni odsek
Naloga propagandnega odseka in t. i. propagandistov je bila, da so s primernimi gesli na primernih mestih ljudi spodbujali h gorečnosti. Hkrati so
morali nadzorovati tiste, ki niso bili preveč gorečni in to javiti pristojnim
službam. Prav tako so morali poskrbeti, da je propagandni material prišel v
vsako hišo. Ljudem so ob tem morali razlagati, da je to samo informiranje
in ne širjenje propagande. Zbirati so morali tudi naročnike za časopisa
Ljudska pravica in Slovenski poročevalec.59
V nedeljo, 10. junija, je prišel v Maribor Kidrič in treba ga je bilo primerno pričakati – s parolami in frazami. KLO je imel nalogo, da se tega
obiska udeleži v Mariboru in primerno pouči ljudi o obnašanju na takšnem
dogodku.60
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Razglas odseka za trgovino prebivalstvu
Mariborskega okrožja z dne, 11. 7. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis Uprave državnih gozdov v slovenski
Bistrici z dne, 20. 11. 1945.
PAM, fond: Okrožni ljudski odbor Maribor; zapisniki okrajnega ljudskega odbora Maribor desni breg, AŠ 201/2, Zapisnik vaškega zbora z dne 27. 2. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis za Breznik Franc proteza z dne, 24.
11. 1945.
Rajmund Lampreht, Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora. Kronika 59, 2011, št. 1, str. 114.
Prav tam.
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Dokument št. 1. Parole.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1 Parole.
(Propagandni odsek, str. 13)

Da bi lažje širila svojo propagando, je oblast pošiljala dopise o pomenu
osvoboditve izpod okupatorja. Še zlasti mladino je vzpodbujala k raznim
dejavnostim. Pošiljali so tudi razna navodila, kako se vesti na določenih
slovesnih dogodkih. V ta namen so posebej izdelali navodila, kakšni so
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morali biti napisi na parolah,61 in poslali so natančno razlago vseh kratic
ustanov (političnih in drugih).62 Natančno je bilo opisano tudi, kaj naj bi
vseboval t. i. miting, kako so lahko ljudje sodelovali in kaj je bilo prepovedano … Skratka navodila odbornikom o tem načinu propagande. Kot je
bilo obrazloženo, je bil miting kulturno-izobraževalna, političnovzgojna
prireditev. Točenje alkohola je bilo strogo prepovedano. Če pa je hotel KLO
prirediti kakšno veselico s plesom in alkoholom, se je ta večer moral imenovati zabavni večer ali narodna veselica. Miting je moral obdržati na vsak
način svoj resni značaj. Program mitinga je obsegal govore, predavanja,
deklamacije, petje in igre. Po mitingu je bila dovoljena manjša zabava, ki se
ni smela spremeniti v pijančevanje in veseljačenje ter se je morala končati
najkasneje ob 22. uri. Funkcionarji Zveze mladine Slovenije (dalje ZMS)
so morali paziti, da na prireditvah mladoletni šolarji niso kadili cigaret in
uživali alkoholnih pijač.63

Slika št. 4. Uprizoritev Divjega lovca.
(Kulturno umetniško društvo Milke Zorec Hotinja vas: 1946–2006: 60 let, str. 7.)
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis o dovoljenih parolah z dne, 24. 6.
1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis o pomenu kratic z dne, 10. 7. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis odseka za propagando za vse krajevne narodne odbore z dne, 18. 9. 1945.
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Pri organizaciji mitingov je sodeloval tudi prosvetni odbor. Prosvetni
odbor je skupaj z okoliškimi odbori 24. in 25. maja 1947 organiziral tudi
prvi kulturni festival.64 Organiziral je tudi igre: Deseti brat, Divji lovec,
Miklova Zala, Razvalina življenja idr. Leta 1950 sta se prosvetna odbora
Hotinje vasi in Orehove vasi združila v Kulturno umetniško društvo »Milke Zorec«.65
Kmetijski odsek
Kmetijstvo je bila prevladujoča panoga v Hotinji vasi. Ljudem je pomenila osnovno preživetje in po drugi strani tudi obvezno oddajo pridelka,
kar je marsikomu predstavljalo velik finančni zalogaj. Vlada je v začetku
delala zelo strogo po planih. Vse je potekalo po točno določenih številkah.
Osnovo so predstavljale t. i. »nabavke«, s katerimi je bilo poskrbljeno, da
se je med drugimi tudi kmetijstvo začelo počasi urejati. Najpomembnejša
je bila agrarna reforma po načelu »zemljo tistemu, ki jo obdeluje«. Pri tem
so razlastili t. i. veleposestnike oz. večje kmete, ki so imeli veliko zemlje in
jo dali malim kmetom. Na področju kmetijstva so zelo pomembno vlogo
igrale tudi kmetijske zadruge, ki so imele nadzor nad vsem materialom.
Hotinja vas se je do leta 1948 oskrbovala preko kmetijske zadruge v
Račah. Nato je dobila svojo kmetijsko zadrugo, ki je imela tudi lastna zem
ljišča, na katerih je pridelovala kmetijske pridelke.66
Kmetijsko ministrstvo je septembra 1945 določilo, katere pasme goveda
so morali posamezni okraji pospeševati. Okraji Murska Sobota, Doljna
Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona, Maribor levi breg in Maribor desni
breg so imeli določeno simodolsko pasmo. Okraj Ptuj in Ormož sta imela
določeno simodolsko in pinogavsko pasmo. Okraj Slovenska Bistrica, Prevalje in Dravograd pa marijadvorsko pasmo.67
Izvedli so tudi popis goveje živine, svinj in perutnine.68 Po prvem podpisu je bilo v Hotinji vasi 105 krav, od tega 68 mlekaric. Tako so v vasi
dnevno pridobili 126 litrov mleka, 55 litrov so pokupili vaščani, ki sami
niso imeli krav. Preostalo mleko so lastniki krav porabili za lastne potrebe.
Tako v vasi ni bilo potrebe po sirarnici. Vaščani sami so bili proti zahtevi
64
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Kulturno umetniško društvo Milke Zorec Hotinja vas: 1946–2006: 60 let, zbornik, 2006,
str. 7 in 8.
Franc Fingušt, Krajevna skupnost Hotinja vas 1981. Hotinja vas 1981, str. 23.
Prav tam, str. 16.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Poročanje o število bikov z dne, 20. 9.
1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Popis perutnine z dne, 20. 9. 1945.
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mariborske Državne centralne mlekarne po oddaji mleka.69 Ker so višji
organi ugotovili, da nekateri KLO-ji niso popisali živine, tako kot bi morali, je ostalo mnogo živine neprijavljene. Zato so na novo odredili popis
živine (goveda, svinj in tudi konjev). Popis je moral biti napisan na prejšnji
poli lista ter novo stanje vpisano zraven starega z nalivnim peresom rdeče
ali drugačne barve, tako, da je bilo novo stanje res razvidno. Predsedniki
odborov in referenti za kmetijstvo so za podatke jamčili. Ob drugem popisu so morali še zbrati dodatne podatke o številu plemenske živine, število
brejih krav, teličkov in telic, bikov, vprežne živine, ki je bila na prodaj
zaradi pomanjkanja krme, ter koliko živine je bilo za zakol. Te podatke so
nato morali pošiljati mesečno. Živino za prodajo, posebej plemensko, so
nato ponudili drugim KLO-jem v odkup.70
Po koncu vojne je jugoslovanska armada del konjev demobilizirala in
jih razdelila med civilno prebivalstvo. Pri tem so bili konji razdeljeni v
dve skupini. V skupino A so spadali konji, ki se jim je vojska odrekla. V
skupino B so spadali konji, ki so prešli tako rekoč z rezervo in so imeli na
stegnu žig divizije. Ob mobilizaciji ali ob potrebi so lastniki konj skupine
B le-te bili dolžni vrniti vojski.71 Nekatere konje, ki so bili v nekdanji lasti
nemške vojske, so si posamezniki tudi prisvojili. Ministrstvo za kmetijstvo
je septembra 1945 izdalo poziv k pregledu in popisu vseh konj in kobil.
Želeli so namreč tudi ugotoviti, poleg števila, če so se morda nahajali med
njimi kakšni plemenjaki. Možno je bilo, da se med vaškimi konji nahajala
še kakšna kobila ali žrebec, ki je izviral iz kakšne državne ali zasebne kobilarne. To je bilo razvidno z žigov, ki so jih imeli konji vžgane na vratovih
ali pa na stegnu. Žigi so bili v obliki krone, zraven so imeli številke in
začetne črke kobilarn.72 KLO-ji so s 13. septembrom 1945 dobili s strani
kmetijskega ministrstva pooblastilo, da so lahko odvzeli po lastni presoji
konje vsem tistim lastnikom, ki konjev nikdar niso redili ali pa jih niso
nujno potrebovali. Te konje so nato lahko dodelili tistim, ki so jih resnično
potrebovali.73 Novembra je nato potekalo licenciranje konj tako privatnih
kakor državnih.74
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis popis krav in oddaja mleka z dne,
20. 11. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Okrožnica 2 /46, ponovni popis živine z
dne, 18. 1. 1946.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Razdelitev vojaških konj z dne, 20. 9. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Okrožnica 36/45, plemenski žrebci in
kobile z dne, 20. 9. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Razdelitev vojaških konj z dne, 20. 9. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Prijava žrebcev z dne, 20. 9. 1945.
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KLO-ji so morali vsakih 14 dni poročati tudi o stanju bolezni med živalmi.75 Klati se ni smelo. Ob zakolu v sili je moral veterinar izdati potrdilo.76
V izjemnih primerih je na prošnjo rejca oblast dovolila zakol za lastne
potrebe.77
Maja so izdali odlok, s katerim so določili menjalno razmerje pridelek
– predelan proizvod. Tako je kmet dobil za vsakih 100 kg neluščenega
sončničnega semena 9 kg olja, za 100 kg luščenega sončničnega semena
18 kg olja, za 100 kg neluščenega bučnega semena 11 kg olja, za 100 kg
luščenega bučnega semena 20 kg olja, za 100 kg repičnega semena 15 kg
olja, za 100 kg makovega semena 18 kg jedilnega olja. Vendar pa največ 3
kg jedilnega olja na družinskega člana. Za vsakih 100 kg semen prav tako
15 kg oljnih tropin, ki nastanejo pri predelavi.78 Kmetje so lahko pridelek oddali zadrugi ali pa ga odnesli v predelavo. Olje so, seveda, če so ga
hoteli prodati, morali oddati zadrugi, ki jim je plačala spet po ceni, ki jo
je določila država. Kmetje so bili izredno nezadovoljni s cenami, ki jih je
določila država. Zato so se na vse načine trudili prodati svoje pridelke/
proizvode mimo države. Marsikateri kmet je bil pri tem aretiran in obsojen »črnoborzijanstva«. Vsak kmet je lahko na leto obdržal 250 kg žita za
svojo prehrano, za pitano svinjo 250 kg žita, za plemensko svinjo 300 kg
ječmena in za konja 300 kg ovsa. (Pri živalih je bilo mišljeno po glavi.)79
Pridelovalec oz. kmet je smel obdržati 150 kg krompirja na člana družine,
300 kg na prašiča, 2 t semena na hektar in 20 kg fižola na člana družine.
Ostalo je moral prodati zadrugi.80
KLO je imel problem s popisom krompirja. Prisilni odkup preko zadrug
se je prepozno uvedel in nekateri kmetje so pravilno predvideli razvoj dogodkov ter še pravočasno prodali večino krompirja. Tisti kmetje, ki niso
bili dovolj hitri, so na obrazcu za popis krompirja navajali manjše obsege
svojih njiv ter manjši pridelek od resničnega. Po izračunih krajevnega odbora bi moralo zrasti do 5.000 kg krompirja na hektar in ta številka je nato
predstavljala mejo med resnično in lažno navedbo pri popisu.81
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Poročila o kužnih boleznih z dne, 2. 7.
1945.
Rajmund Lampreht, Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora. Kronika 59, 2011, št. 1, str. 113.
Prav tam.
Prav tam, str. 111.
Prav tam, str. 112.
Prav tam.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Nalog za ponovno oddajo krompirja z
dne, 1. 10. 1946.
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Vaščani so se tudi pritoževali, da so bile predpisane količine za oddajo
kmetijskih pridelkov previsoke. Prvi argument je bil, da so imeli slabši
pridelek pšenice od predvidenega. Fižola nekateri kmetje sploh niso pridelali. Drug argument je bil, da so del zemlje, ki je ležala na območju KLO
Hotinja vas, imeli v »lasti« kmetje iz Orehove vasi in Ješenc.82
Za Slovenijo je bilo določeno približno 1000 vagonov fosfatnih gnojil, 500 vagonov dušikovih gnojil in 600 vagonov kalijeve soli za jesensko
(1945) in pomladno (1946) gnojenje. Ministrstvo za kmetijstvo je zahtevalo, da so se takoj javili naslovi in količina gnojil ter na katero postajo so se
morale pošiljke teh umetni gnojil nasloviti. Zato je KLO moral takoj sporočiti, koliko in kakšna gnojila so potrebovali na svojem območju. Prejemnik
umetnih gnojil v kraju je bila zaželena zadruga ali kmetijska podružnica,
kjer so že imeli izkušnje z razdeljevanjem in pobiranjem denarja.83
Vsi KLO-ji so morali zbrati podatke o vseh sadnih škropilnicah84 in
zalogah škropiva za zimsko škropljenje pri kmetijskih oz. krajevnih zadrugah in zbrane podatke javiti. Prav tako so morali odbori sporočiti količino
škropiva, ki je bila potrebna za zimsko škropljenje v kraju. K vsemu temu
so morali še dodati popis sadnega pridelka. V popisu se je vse pridelke
moralo navesti v kilogramih in sadne vrste ločiti po vrsti sadja – hruške,
jabolka in slive. Vinski pridelek so morali navesti v hektolitrih.85 V septembru 1945 je začela ponovno obratovati zadružna kombinirana čistilnica znamke »Neuhaus« za čiščenje in razkuževanje žitaric. Čistilnica se je
nahajala v Lopi pri kmetijski podružnici v Melju. Kmetje so lahko proti
manjšemu plačilu dali svoja semena razkužiti pod strokovnim vodstvom.86
Zaradi znižane produkcije sadnih sadik in večjega števila uničenega sadnega drevja so se na ministrstvu za kmetijstvo zaradi pravičnejše
razdelitve odločili, da se je prosta prodaja sadnih sadik 5. septembra
1945 ustavila. Sadike so začeli načrtno deliti. Pomagali so najprej tistim
predelom, v katerih so sadovnjaki utrpeli največjo škodo. KLO-ji so morali uredbo sporočiti drevesničarjem svojega kraja. Hkrati je KLO moral
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PAM, fond: Okrožni ljudski odbor Maribor; zapisniki okrajnega ljudskega odbora Maribor desni breg, AŠ 201/2, Zapisnik vaškega zbora z dne, 27. 2. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Okrožnica 17/45, nabavka umetnih gnojil
z dne, 2. 7. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Popis sadnih škropilnic z dne, 20. 9. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, okrožnica št. 39/45, podatki o zalogah
škropiva z dne, 8. 10. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Čiščenje in razkuževanje žitaric z dne, 20.
9. 1945.
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zbrati podatke, s kolikšnimi in kakšnimi drevesi so drevesničarji razpolagali.87
Vegetacijski pogoji za razvoj vinske trte so tudi v Hotinji vasi in širši
okolici ugodni. V Hotinji vasi zaradi ravninske lege ni vinogradov, le tu
in tam najdemo kakšno trto, posajeno ob hišah. Zato so posamezni domačini imeli v lasti vinograde po okoliških vaseh, ki so se nahajale na
bolj gričevnatem območju. Prvo povojno leto so pričakovali količinsko
dobro letino oz. dobro trgatev. Zato so namenili veliko skrb dobremu dozorevanju grozdja v vseh državnih in privatnih vinogradih. KLO je moral
posebej nadzirati strokovna dela v vinogradih, ki so bili v državni lasti.
Zlasti so morali preverjati, ali so od oblasti postavljeni začasni upravitelji
opravljali svojo službo in odrejali dela pravilno. Morali so paziti na celotno
lastnino, zlasti z rednim žveplanjem vzdrževati sode, morebitne zaloge
vina z rednim zalivanjem sodov z vodo obvarovati pred pokvarjenostjo.
Pravočasno so morali vse pripraviti pred trgatvijo, čas trgatve je moral določiti Okrajni odbor, ki je moral biti obvezen za vse vinogradnike. Krajevni
referenti so ob trgatvi morali meriti sladkor in določati kislino v moštu.
To delo so lahko opravljali tudi bivši vinogradni čuvaji. Tako so pridobili
statistične podatke o kakovosti letnika v posameznih predelih. Zaradi vsesplošnega pomanjkanja vseh živil, zlasti sladkorja, tega za slajenje mošta
ni bilo možno dobiti. Ker se je po trgatvi začela trgovina z moštom, so
poskrbeli, da se je pravočasno določila nakupna cena na podlagi odstotka
sladkorja v moštu in njegove sortne kakovosti. Nakup in prodaja grozdja
na trsu »počez« je bila iz socialnih vidikov prepovedana. Te smernice in
navodila so morali KLO-ji upoštevati. Zadruge so morale poskrbeti žveplo
in žveplene pripravke, da so jih lahko pravočasno razdelili.88 KLO-ji so
morali javiti imena sadjarskih in vinogradniških paznikov. Sama odredba
izstopa po tem, da so bili poleg slovenskih v narekovajih zapisani nemški
nazivi. Očitno je, da je to bilo potrebno, ker slovenski nazivi niso bili vsepovsod uveljavljeni.89
Ustanovna skupščina ribiške zadruge s sedežem v Mariboru je bila 31.
marca 1946. KLO-ji so morali o tem obvestiti ljudi, ki so bili zainteresirani.
Po 31. marcu v nobenem okraju ni več delovalo ribiško društvo, ampak
le še ribiške zadruge, ki so nato bile legalno registrirane pri okrožnih so87
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zmanjšanje števila sadnih sadik z dne,
20. 9. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Smernice in navodila za vinarsko panogo
z dne, 2. 7. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Sadni in vinogradniški pazniki z dne, 2.
7. 1945.
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diščih. Tako so vse ribiške družine prešle pod centralno ribiško družino
v Mariboru. Okrajna ribiška društva so izbrisali iz krajevnega odbora in
uvrstili v skupino prestrukturiranih društev.90
Vsi KLO-ji so morali poslati sezname bencinskih motorjev, da so lastniki le-teh lahko nato dobili potrebno gorivo (bencin ali petrolej). Prav tako
so morali sporočiti količino mazilnega olja, ki so ga potrebovali potrošniki
za nemoteno delovanje motorjev. Na dokumentu je nato bilo ročno dopisano 100 kg mazilnega olja.91
Zaradi obnove zgradb se je pojavil problem s preskrbo s škopami. Škopa
je narejena iz pšeničnih ali rženih stebel, med sabo zvezanih v snop. S škopami so nato prekrivali slamnate strehe. Vsi KLO-ji, na območju katerih se
je pridelovalo katero od naštetih dveh vrst rastlin, so morali priskrbeti čim
večjo količino škop. Odkupna cena še ni bil definirana. Hkrati je Okrajni
odbor OF Maribor desni breg zagrozil vsem kmetovalcem, da bo v primeru
nezadostnega sodelovanja sledila določitvena kvota za prisilno oddajo.92
Ministrstvo za kmetijstvo je KLO obvestilo o postopku in ravnanju s
posestvi, ki so zapadla pod agrarno reformo. Na podlagi zakona o agrarni
reformi, objavljenem 23. avgusta 1945, je ministrstvo izdalo ukaz, po katerem so morali KLO-ji za vsa zemljišča, ki so v smislu tega zakona zapadla pod agrarno reformo, poiskati začasne upravitelje. KLO je za začasne
upravitelje moral izbrati primerne osebe s primerno strokovno izobrazbo
ali vsaj z zadostno kmetijsko izobrazbo in jih v roku dveh dni predložiti v
odobritev. Predlogi so morali vsebovati: priimek, ime, poklic, stalno bivališče in karakteristiko upravitelja ter oznako posestva, za katero ga je KLO
predlagal. Začasni upravitelji so morali skrbeti za posestvo in ohranjati
ves pripadajoči inventar. Pri manjših neagrarnih posestvih je bil lahko en
upravitelj za več posestev. Tako je narekovala uredba. Dejansko so se upravitelji v praksi bolj kot po strokovni izbirali po politični plati. Za posestva,
za katera še ni bilo jasno, ali bodo prišla pod agrarno reformo, so morali
določiti upravitelja, a ta je moral ostati tajen.93
16. decembra 1945 se je v Hotinji vasi formiral odbor agrarnih interesentov. Odbor so sestavljali Jože Grobelšek (predsednik), Anton Šobernik
90
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Ustanovna skupščina ribiške zadruge z
dne, 22. 3. 1946.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Nabavka bencina, plinskega olja, petroleja
z dne, 2. 7. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Naprava škop, petroleja z dne, 2. 7. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Okrožnica 39/45 postavitev upraviteljev
za zemljiška posestva, ki zapadejo pod reformo z dne, 8. 10. 1945.
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(podpredsednik), Franc Šnuderl (tajnik), Jakob Kmetec (blagajnik), Ivanka
Korman, Franc Bračko in Ivan Unuk. Naloga odbora je bila pripraviti vse
potrebno za izvedbo delitve agrarne zemlje.94
Delitev agrarne zemlje se je nato izvedla 13. marca 1946. Ob 8. uri zjutraj pri gradu Slivnica so se na slavnostnem sestanku zbrali agrarni interesenti. Zaplenjena agrarna zemlja se je delila s pomočjo geometra. Naloga
KLO-ja je bila, da je o tem pravočasno obvestil vse agrarne interesente, ki
so morali imeti na dan pripravljene kole za razmejitev. Dobili so tudi potrdilo o lastništvu nove zemlje.95
Gospodarske zadeve
Do vzpostavitve socialističnega dinarja kot valute so odškodnine in
pomoč plačevali v lirah (italijanska denarna enota) in v »reich markah«
(nemška denarna enota – RM).96 Menjalno razmerje je bilo določeno na 6
din za 10 RM. Povedati je treba, da je oblast dopuščala posameznim podjetjem, da so ta menjalni tečaj priredila. Dogajalo se je, da so za 100 RM
ljudje dobil po 10 din.97 Kar pomeni tudi do 6-krat manj. To je pri marsikom povzročilo precejšno nejevoljo. Rok menjave valute je bil omejen.
Zamenjava denarja je potekala od 29. junija do 3. novembra 1945.98
Kraj je po osvoboditvi imel na razpolago dva voznika in štiri konje, ki
so bili primerni in sposobni za daljše vožnje.99
30. septembra 1945 sta KLO-ja Hotinje vasi in Orehove vasi skupaj
ustanovila strojno zadrugo. V upravnem odboru so bili Anton Šobernik,
Anton Lobnik in Alojz Sušec. V nadzornem odboru Ivan Kobal, Franc
Pungartnik in Franc Fingušt. Delegat za okraj je bil Anton Lobnik. Hotinja
vas je imela na razpolago dva sejalna stroja, en trier (žitni čistilnik) in en
pokvarjen valjar. Orehova vas je lahko ponudila eno samoveznico, en trier
in en pokvarjen sejalni stroj.100
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis sestava odbora Agrarnih interesentov z dne, 20. 12. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Okrožnica 107a/46 razmejitev zemlje z
dne, 7. 3. 1946.
Rajmund Lampreht, Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora. Kronika 59, 2011, št. 1, str. 111.
Prav tam.
Slovenska kronika XX. stoletja, str. 112.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Zapisnik 2. seje Krajevnega odbora Hotinja vas z dne, 27. 5. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis ustanovni občni zbor strojne zadruge Hotinja vas-Orehova vas z, dne 30. 9. 1945.
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Vas je premogla le eno trgovino. Lastnik je bil Jože Uranjek in ni bil
včlanjen v zadrugo. Trgovina je delovala že pred vojno in med njo.101

Slika št. 5. Glavna cesta skozi Hotinjo vas. Takoj na desni strani se skupaj držita dve
hiši. V drugi hiši je živel Anton Šobernik.
(Slivniških 850 let, str. 74.)

21. januarja 1946 se je ponovno odprla in začela s poukom obrtno nadaljevalna šola v Slivnici. Dolžnost vsakega obrtnika je bila, da so poslali
vajence v šolo.102
Z 10. decembrom 1946 je stopila v veljavo odredba, s katero je ves žagan
gradbeni les, ne glede na vrsto, in tesani les iglavcev postal prepovedan za
prosto trgovino. Uvedeno je bilo načrtno razdeljevanje preko nakaznic.
KLO-ji so lahko potrošnikom izstavili izkaznico za največ 10 m3 žaganega
ali tesanega lesa za enkratno uporabo. O številu izdanih nakaznic so morali nato KLO-ji poročati ministrstvu za trgovino in preskrbo.103

101
102
103

PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Poročilo o številu trgovin z dne, 12. 12.
1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Obrtna nadaljevalna šola z dne, 16. 1.
1946.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Ukinitev proste trgovine z lesom, načrtno
razdeljevanje žaganega in tesanega lesa z dne, 14. 12. 1946.
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Kazenske zadeve
KLO je moral na začetku prevzeti tudi najnujnejše pravne zadeve, ker
sodišča še niso delovala.104 KLO je prevzel manjše pravne zadeve. Nikjer ni
zapisano, da so se lahko pečali s kazenskimi zadevami. Na podlagi listin
je moč razbrati, da je KLO lahko nekomu zaprl trgovino, gostilno ali kako
drugo obrt, ki jo je opravljal, vendar so morali svoje sklepe javiti Osvobodilni fronti Maribor in se ravnati po njihovih navodilih, če so ti odločili
drugače. Ugotavljali so tudi zločine okupatorja, pri čemer sta bili potrebni
dve priči.105
Vsi tisti, ki so s posestev državne lasti, izgnancev ali izseljencev in zaplenjene posestvi odnesli, odpeljali ali kakor koli odtujili kakršno koli
imetje, kot so živina, vozovi, stroji, orodje, različne naprave, pripomočki,
zaloge …, so bili že junija 1945 poklicani, da so vse takoj prijavili odboru
v svojem kraju. Prijaviti je bilo treba tudi vse tiste premičnine naštetih posestev, ki so bile izposojene, vzete v najem ali kakršno koli uporabo. Prav
tako so bili dolžni prijaviti navedene stvari naštetih posestev vsi tisti, ki
so vedeli, kje se nahajajo, komu so bile odvzete, odpeljane, izposojene oz.
vzete v uporabo. Po prijavi je bilo treba navedene stvari teh posesti takoj
dati na razpolago NOO OF oz. upravitelju. Vsakdo, ki tega ni upošteval,
je bil odgovoren za vsako nastalo škodo, zato se je uvedel proti njemu tudi
kazenski postopek. Posledice so doletele vsakogar, ki ni prijavil kršiteljev
zgoraj navedenih predpisov, zlasti če je vedel, kje so se navedeni predmeti
nahajali. Prav tako so pred sodiščem odgovarjali vsi tisti, ki so si skušali
za v bodoče prilastiti kakršne koli stvari z navedenih posestev ali pa bi na
njih povzročili kakršno koli škodo.106
Julija 1945 je bilo treba prijaviti tudi t. i. vojni dobiček NOO. Ta dobiček
je lahko izviral iz gospodarskih ali kakršnih koli drugih poslov v državi
ali izven njenih meja v času vojne. Za vojni dobiček se je štel dobiček, ki je
bil večji kot običajni dobiček, ki bi ga ta oseba dosegla pod rednimi gospodarskimi pogoji. V svoji skupni vrednosti je vsota morala presegati več kot
25.000 din. NOO je moral vsako prijavo javiti naprej. Že sum je bil dovolj
za prijavo. S tem so na široko odprli vrata za prijave in ovadbe. Primarna
dolžnost notranje uprave je bila odkrivanje vseh teh vojnih dobičkarjev.
Posebej so morali biti pozorni na prikrivanje in »pranje« vojnega dobička
104
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Rajmund Lampreht, Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora. Kronika 59, 2011, št. 1, str. 112 in 113.
Prav tam.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Okrožnica 3, prijava živega in mrtvega
inventarja, z državnih zaplenjenih in posestev izseljenih oseb z dne, 7. 6. 1945.
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na načine, kot so: darovanje, dajanjem dote, prenosi na bližnje sorodnike in
prijatelje, plačila dolgov, pretvarjanje v druge lastninske oblike itd. Država
je v boj vključila tudi narodne miličnike (policijo) ter še posebej zaupnike
kriminalnih referentov. Po preiskavah so podatke zbrali in spisali poročila
proti vsem tistim, za katere je obstajal vsaj sum o nezakoniti pridobitvi tuje
lastnine. Poročila so predložili organom notranje uprave, ki so morali te
podatke preveriti, jih dopolniti in predati v nadaljnji postopek t. i. komisiji,
ki jo je postavil NOO. Ko je vojni dobiček oseba prijavila, s tem še ni bilo
izključeno delovanje organov notranje uprave in narodne milice. V takšnih
primerih je obstajal sum, da ni bil prijavljen celoten dobiček. Osebe, ki same niso prijavile svojega vojnega dobička, so poleg ugotovljene nezakonite
lastnine plačale še kazen v višini 15 % od pridobljenega dobička. Zaplenjeni vojni dobiček je bil v celoti nakazan fondu Za pomoč opustošenim
krajem in žrtvam vojne in nacistične okupacije.107
Ljudje so se vsak po svoje skušali preživljati. Nekateri so pri tem prestopili tudi meje zakonitosti. Predsednik KLO-ja Anton Šobernik je imel s
tem polne roke dela. Avgusta se je Šobernik obrnil na mariborskega javnega tožilca. Potarnal je, da so ljudje pojmovali svobodo, ki so jo dobili z novo
oblastjo, kot nekaj, kar jim daje vso pravico delati, kar hočejo in kar mu je
bilo predvsem v osebno korist. KLO je recimo prepovedal zalivanje travnikov zaradi pomanjkanja vode v studencih. Kljub temu so kmetje zalivali
travnike, vas pa je bila brez vode. Predsednika je posebej ujezilo nespoštovanje, ko mu je vaščan zabrusil: »Naj reče kdor kar hoče, jaz bom napajal,
kadar bom hotel.« Denarne kazni so bile neuspešne, saj jih nihče ni hotel
plačati. Bil je tudi pri narodni milici, pa so mu povedali, da bodo morali
na KLO-ju sami dobiti človeka, ki bo hodil okoli in kontroliral vodo. Tako
je predsednik določil Antona Klajnška, da je reševal problematiko vode.
Klajnšek je hodil po vasi in podajal zahteve pri posameznikih, ki so imeli
lastne studence, ter možnost priključitve na vaški vodovod, da so del vode
dali na razpolago vaškemu vodovodu. Problem je bil, ker so bili vodnjaki
daleč naokoli in se je čakalo od 24 do 36 ur, preden je v vas pritekla voda.
Četudi so jo odprli, nič ni pomagalo, ker je spet kdo zalival travnik in v
vas ni pritekla niti kapljica vode. KLO ni imel sredstev, da bi lahko dnevno
plačeval ljudi, ki bi pazili na vodo. Tako je predsednik sklenil zvišati kazen
za zalivanje s 100 na 500 din. Vendar tudi to ni zaleglo.108
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis odvzem vojnega dobička z dne, 30.
6. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis predsednika Šobernik Antona k
javnemu Mariborskemu tožilcu z dne, 10. 8. 1945.
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V kraju je bila tudi gramozna jama, iz katere so vozili gramoz tudi
prebivalci drugih krajev. Cena 1 m3 gramoza je znašala 20 din. Ponovno
se je KLO srečal z enakim problemom kot pri vodi, z neupoštevanjem in
neplačevanjem. Predsednik enostavno ni vedel, kaj storiti s takimi ljudmi.
Ljudje niso upoštevali državne lastnine in tudi zasebne lastnine ne. Dogajalo se je, da so pasli po travnikih in po njivah ne glede na meje ter tako
povzročali sosedom škodo. Nekateri so tudi želi pšenico in kosili travo na
tujih njivah in travnikih, ker je bila »zdaj svoboda«. Predsednik je te probleme predstavil tudi na seji Okrajne skupščine v Slovenski Bistrici. Prosil
je tudi tožilca za konkretna navodila, kako ukrepati, ter pomoč.109
Avgusta 1945 je krajevni poveljnik milice Hotinja vas moral pri sovaščanu izvesti po naredbi okrajnega načelstva narodne milice hišno preiskavo.
Vaščan je bil zaposlen na državni železnici in so ga je sumili kraje 50 kg
sladkorja, raznih oblek, igrač in drugih stvari na železniški postaji Tezno
ter električnega materiala in radijskega aparata iz skladišča v Račah.110
Krajevni poveljnik je hišno preiskavo izvršil in podal poročilo. Vaščan je
radijski aparat zakonito kupil. Večjo količino sladkorja je dobil še v času
okupacije za opravljena nadurna dela po bombardiranju Maribora. Krajevni poveljnik je še zapisal, da je bilo opravljenih že več hišnih preiskav pri
sovaščanu in rezultat je bil vedno enak. Krajevni poveljnik je še poudaril,
da je prijavo suma o krajah podajala vaščanova bivša žena. Vaščan se je namreč ločil in živel pri drugi ženski. Ženski sta se med seboj zaradi vaščana
tudi fizično spopadli. Šlo je torej preprosto za maščevanje.111
Nova oblast je imela probleme s črnimi gradnjami in raznimi korenitimi spremembami na stavbah. Lastniki so se nato pogosto izgovarjali na
nevednost. Pri vsaki novi gradnji in bistvenih spremembah na obstoječih
zgradbah so bili lastniki dolžni zaprositi za gradbeno dovoljenje. Sicer se
je plačala kazen v višini 1 % od ocenjene vrednosti zgradbe. Za spremembe, ki niso vplivale na obliko ali trdnost zgradbe, je zadostovala le prijava.
Enako je veljalo za zgradbe, ki so jih zaradi prizadetosti v vojni le usposobili za bivanje. Za redna vzdrževalna dela v notranjosti ali na fasadi ni bila
potrebna nobena prijava.112
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PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1, Dopis predsednika Šobernik Antona k
javnemu Mariborskemu tožilcu z dne, 10. 8. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1 Krajevnemu poveljniku Narodne milice
Hotinja vas z dne, 27. 7. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 1 Krajevnemu načelstvu Narodne milice z
dne, 6. 8. 1945.
PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Dopis členi uredbe o parcelacijskih gradbenih in uporabnih dovoljenjih z dne, 14. 5. 1946.
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Javni tožilec Slovenije je prejel številne pritožbe, da so imeli ljudje po
raznih uradih vpogled v uradne spise in akte s tajnimi podatki, ti podatki
pa bi morali ostati strogo tajni in ljudem nedostopni. Tako je podal dve
svoji ugotovitvi, da se je to dogajalo iz malomarnosti uslužbencev javne
uprave ali pa celo zavestno. Posledica je bila, da so ljudje te podatke posredovali naprej po svoji okolici in celo določene ljudi napadali zaradi večje
količine dobljenih živilskih nakaznic ali napisane karakteristike. Tako je
padal ugled javnih uslužbencev in uprave. Tako je tožilec naročil, da morajo te podatke najstrožje varovati, zlasti zadeve, ki niso neposredno zadevale
širše prebivalstvo.113
Zaključek
Povojno obdobje je bilo težko, čas hude socialne stiske in slabega gmot
nega stanja na prizadetih območjih. Hotinja vas ni bila nobena izjema. Na
srečo, razen redkih izjem, ni bila hudo prizadeta.
Najpomembnejša naloga odborov in celotnega slovenskega prostora je
bila obnova po vojni in utrditev oblasti. Zato so med dopisi prevladovala
navodila za različne popise, saj se je ugotavljalo dejansko stanje na terenu.
Ne samo zaradi statistike same, potrebovali so podatke zaradi dobav in
notranje kontrole, ki je bila seveda dvorezen meč. Vsa živila in razni izdelki so se dobili le na karte ali nakaznice, ki jih je moral odobriti KLO. V
Hotinji vasi so glede tega imeli srečo, ker se je predsednik zelo potegoval
za sovaščane.
Dopisi na določenih dokumentih, ki sva jih omenjala v članku, imajo
vsi isto pisavo, pisano mešano gotsko-latinsko, kar daje slutiti, da gre za
pisca, ki je moral še aktivno obvladati gotsko pisavo in jo je celo deloma
podzavestno pisal. Primerjava podpisov na dokumentu vodi do zaključka,
da je neznani pisar bil predsednik KLO-ja Šobernik.
Anton Šobernik je bil domačin iz Hotinje vasi. Iz dokumentov lahko
razberemo, da je bil človek dejanj. Predvsem je skrbel za dobrobit skupnosti
in ljudi. To dokazuje oskrba nujno potrebnih drv za kurjavo za 120 družin
v vasi. Probleme je poskušal reševati po mirni poti. Primer vode nam jasno
kaže, da se je šele, ko mu ni preostala nič drugega, zatekel k prisilnim ukrepom. Pa še to je bilo pisanje kazni in prošnja državnem tožilcu za izterjavo
le-teh. Drugje bi že zdavnaj odreagirali s silo.
113

PAM, fond: KLO Hotinja vas 1945–1948, AŠ 2, Dopis javnega tožilca Slovenije o zadevi
varovanje uradne tajnosti z dne, 25. 1. 1946.
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Ta pritožba je hkrati zanimiva, ker kaže miselnost vsaj določenega dela
prebivalstva. Posebej, ko se je v pismu Šobernik pritožil, da ljudje menijo,
da živijo v svobodi in lahko počnejo, kar hočejo. V resnici niso počeli,
kar so hoteli, ampak so dobesedno kradli, kjer so le mogli. Oblast, ki jo je
predstavljal KLO, so ignorirali.
Povsod seveda ni bilo tako. Eden takih primerov je bila aretacija matere
dveh nedoraslih otrok. Tudi za ta dva je Šobernik prosil za pomoč.
Veliko je bilo uradnih dopisov s strani okrožja Maribor desni breg. Vendar zelo malo internih dopisov s strani KLO-ja. To nam jasno kaže, da je
KLO bil v glavnem le podaljšek oblasti na terenu.
Že takoj po vojni lahko zasledimo, da sta KLO Hotinja vas in Orehova
vas zelo tesno sodelovala. Za to je bilo več vzrokov. Vasi sta sosedi in obe sta
bili in sta še vedno približno enako veliki. Poleg tega sta že pred vojno tvorili obe vasi skupno občino.114 Marsikatere stvari sami ne bi mogli uresničiti. Z združitvijo moči sta bili korak bliže cilju. Leta 1949 sta se nato vasi
v upravnem smislu tudi dejansko združili v KLO Orehova-Hotinja vas.115
Viri
Pokrajinski arhiv Maribor, fond Krajevnega ljudskega odbora Hotinja vas 1945–1948,
arhivski škatli 1 in 2.
Pokrajinski arhiv Maribor, fond Okrožni ljudski odbor Maribor; zapisniki okrajnega
ljudskega odbora Maribor desni breg, arhivska škatla 201/2.
Zasebni družinski fond družine Šobernik, Hotinjska cesta 74, Hotinja vas, 2312 Orehova
vas.
Anica Auch, rojena 1949, pogovor 15. in 27. maja ter 3. junija 2011 v Hotinji vasi.
Jožica Pišek, rojena 1926, pogovor 13. maja 2011 v Hotinji vasi.
Ljudmila Bohak, rojena 1925, pogovor 14. maja 2011 v Hotinji vasi.
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The Local Peoples’ Committee Hotinja vas From the
Liberation in 1945 until 1947. The Reconstructions and
Events on the Small Provincial Village Level
Summary
Hotinja vas was a small provincial village near Maribor. The World War II also left some
consequences there, but fortunately no devastating ones. After the liberation the villagers
had to give away 10 cattle for the needs of the army. This was also the first sign of the future
state order, i.e. of the forced contribution.
The authorities were in Hotinja vas as elsewhere in the country taken over by the National
Liberation Committee. This one was later on replaced by the Local Peoples’ Committee
that was elected with black boxes. The committees were the extended arms of the authorities and in most cases they only carried out the decrees they received.
Inventories of livestock, machines, and tools, simply of everything were put together. The
food supply was arranged with the “food cards”, distributed by the Committees after they
checked an individual’s capability of food self-supply. In the same way the supply of other
materials and products was arranged. One could get a certain product or material after s/
he got the so called “order form” from the Committee.
The president of the National and later on of the Local Committee was Anton Šobernik.
Šobernik was in many ways different than a lot of other Committee presidents in the state.
He was a man of action and an idealist, who believed in a brighter future. He wanted to
take care of as many important things for his villagers as possible. He provided very necessary wood used as fuel for 120 families. For some other villager he managed to get false
teeth. He did not even forget the two not fully grown children, whose father was missing
and mother arrested by the militia and who stayed with their aunt. Šobernik had to fight
the villagers who regardless to short water supplies watered their meadows. Instead of
forced measures he only asked the state prosecutor for penalty recoveries that were for
such behaviour issued by the Local Committee.
On the case of a small provincial village we tried to present the authority take-over, the
reconstruction and the reinforcement of the state’s new authority and at the same time
also emphasise that this take-over could also happen in a very different, more peaceful
way. It was all in the hands of people who represented the authorities, i.e. of people who
were members of the Local Peoples’ Committee.
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Der Lokalvolksausschuss in Hotinja vas/
Ottendorf von der Befreiung in 1945 bis 1947. Die
Erneuerungsprozesse und Geschehnisse auf dem
Niveau eines kleinen Bauerndorfes
Zusammenfassung
Hotinja vas/Ottendorf war ein kleines ländliches Dorf in der Nähe von Maribor/Marburg.
Der Zweite Weltkrieg hinterließ auch hier seinen Folgen, aber zum Glück keine schweren.
Bei der Befreiung des Ortes mussten die Dorfbewohner 10 Stück Rindvieh für die Bedürfnisse der Armee abgeben. Das war gelichzeitig das erste Zeichen der neuen Staatsregelung,
und zwar das Zeichen für die Pflichtabgabe.
Die Macht übernahm so wie überall im Land auch in Hotinja vas/Ottendorf der Freikampfausschuss. Er wurde später durch den Lokalvolksausschuss, der mit den Blackboxen
erwählt wurde, ersetzt. Die Ausschusse waren die verlängerte Hand der Behörden, die in
meisten Fällen nur die Verordnungen ausfüllten.
Das Vieh, die Maschinen, die Werkzeuge, einfach alles wurde Inventarisiert. Die Lebensmittelversorgung wurde wegen dem Mangel mit den „Lebensmittelkarten“, die von den
Ausschussen nach der Feststellung, ob jemand alleine für sich sorgen kann, ausgegeben
wurden, geregelt. Ähnlich wurde auch die Versorgung mit anderen Materialien und Produkten geregelt. Man konnte ein gewisses Produkt bzw. Material erst dann bekommen,
wenn der Ausschuss ein dafür bestimmtes „Bestellschein“ ausgab.
Der Präsident des National- und später des Lokalvolksausschusses war Anton Šobernik.
Šobernik war in mehrerer Hinsicht anders wie viele andere Ausschusspräsidenten im
Land. Er war ein Mann der Tat und ein Idealist, der an eine schönere Zukunft glaubte und
versuchte, für seine Dorfbewohner so vieles wie möglich zu regeln. Šobernik besorgte so
für 120 Familien, die in Not waren, Heizung, für einen anderen schaffte er es, dass er eine
Zahnprothese bekam. Er vergaß auch die zwei noch nicht ganz gewachsene Kinder, derer
Vater vermisst und deren Mutter von der Miliz gefangengenommen waren und die bei
ihrer Tante untergebracht waren, nicht. Er musste mit einigen Dorfbewohnern, die trotz
des Wassermangels die Wiesen wässerten, kämpfen, doch statt der Zwangsmaßnahmen
bat er den Staatsanwalt nur um die Eintreibung der Strafen, die für solches Handeln von
dem Lokalausschuss vorgeschrieben wurden.
Wir versuchten, die Übernahme, die Wiederherstellung und die Verstärkung der neuen
Staatsregelung am Beispiel eines kleinen ländlichen Dorfes zu zeigen und gleichzeitig zu
betonen, dass die Machtübernahme auch auf eine ganz andere, friedliche Weise durchgeführt werden könnte. Es lag alles in den Händen der Menschen, die damals die Macht
hatten, also der Menschen, die Mitglieder des Lokalvolksausschuss waren.
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Hiša kot »sveti kraj« v ljudskem
verovanju in običajih pri koroških
Slovencih
Peter Wiesf le cker*

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 39(=163.6)(436.5)
Peter Wiesflecker: Hiša kot »sveti kraj« v ljudskem verovanju in običajih pri koroških
Slovencih. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 4, str. 193–206

Avtor na podlagi teorije Mircea Eliadeja o nehomogenosti sveta arhaičnega človeka
na kratko predstavi »hišo« kot svetišče v ljudskem verovanju in običajih pri koroških
Slovencih. Izpostavljeni so prehodi med zunanjim in notranjim svetom, torej vrata in
prag ter ognjišče kot središče »hiše«. Osredotoča se na ozemlje spodnje Ziljske doline
s poudarkom na občinah Straja vas Bistrica na Zilji in Štefan na Zilji.
Ključne besede: koroški Slovenci, obredi, običaji, ljudsko verovanje, domačija, hiša.
1.01 Original Scientific Article
UDC 39(=163.6)(436.5)
Peter Wiesflecker: The House as »Sacred Place« in Folk Belief and Customs of Slovenes Living in Koroška. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 4,

pp. 193–206

On the basis of the Mircea Eliade’s theory on archaic man’s inhomogeneous world the
author presents “the house” as a temple of human beliefs and rites of Slovenes living in
Koroška. Passages between the inner and the outer world are presented, i.e. the door,
threshold, and the fireplace as the centre of »the house«. He concentrates on the area
of the lower Ziljska dolina with the emphasis on the municipalities Straja vas Bistrica
na Zilji and Štefan na Zilji.
Key words: Carinthia Slovenes, rites, human beliefs, home, house.
* Mag. Dr. Peter Wiesf lecker, Steiermärkisches Landesarchiv, Karmeliterplatz 3,
A – 8010 Graz, peter.wiesflecker@stmk.gv.at
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Pojem »domačija« kot opis življenjskega in delovnega prostora kmečkega človeka v preteklih stoletjih poznamo med drugim iz etnologije (narodopisja), socialne in gospodarske zgodovine ter sociologije. Pojem je
večplasten, poleg tega pa ni omejen le na kmečko prebivalstvo in njihov
življenjski svet. Domačija se ne razume le kot opis konkretne, v našem
primeru pretežno zgodovinske, gospodarske in pridobitne situacije, pač pa
je to istočasno izraz za družbeni, socialni, genealoški, versko-spiritualni
in – če želimo – tudi ideološki okvir, v katerem se je odvijalo ali se odvija
življenje v najširšem smislu.
Mircea Eliade1 je bil tisti, ki je v znanstveni diskurz vpeljal aspekt o
inhomogeniteti prostora,2 ki so ga doživljali verni ljudje. To je pojasnil
(kot je on to poimenoval) z banalnim primerom ene cerkve v modernem
mestu: za vernike stoji ta cerkev v drugačnem prostoru kot pa cesta, na
kateri je cerkev. Vrata, ki vodijo v notranjost cerkve, nakazujejo prelom s
kontinuiteto. Prag, ki loči oba prostora, označuje tudi razdaljo med obema
načinoma biti, med profanim in religioznim. Prag je pregrada, meja med
dvema svetovoma in se drug drugemu zoperstavljata, obema pa je tudi kraj
paradoksa, na katerem se ta svetova spajata, kjer se lahko uresniči prehod
iz profanega v sakralni svet.3
V svojih delih razlikuje Eliade arhaičnega človeka od modernega. Po
njegovem mnenju je moderni človek kreator zgodovine, ker iz svoje svoMircea Eliade (1907–1986), študij filozofije v Bukarešti (prva diploma 1928), nato do 1931
študij indijske filozofije, med drugim v Kalkuti. Po vrnitvi iz Indije je bil promoviran v
Bukarešti, 1934–1938 asistent na univerzi v Bukarešti, istočasno se je literarno in publicistično udejstvoval, v ta čas spada tudi njegov angažma pri desno usmerjeni Železni gardi,
1939 do 1945 docent na univerzi v Bukarešti, istočasno ataše na romunski ambasadi v
Londonu, 1941 do 1945 ataše na romunski ambasadi Lizboni, 1945 emigriral in se preselil
v Pariz. 1945 do 1947 docent na Sorboni, od 1957 profesor za verske znanosti v Chicagu,
1961 je ustanovil revijo History of Religions. Bil je izdajatelj Encyclopedia of religion (16
zvezkov), napisal tudi številne romane in povesti. Po Eliadeju je naloga znanosti o verstvu
opazovanje kulturnih strujanj časa in v njih odkriti skrite verske motive. Do tega naj bi
prišli s primerjavo različnih zgodovinskih in zemljepisnih področij. Njegovi kritiki so
se usmerili predvsem proti njegovim metodološkim izhodiščem in so argumentirali, da
naj bi znanost o verstvih izgubila svojo zgodovinsko in zemljepisno bazo, če naj bi temu
sledila. Glavna smer kritike Eliadejeve metodike je izhajala iz tega, da naj bi ignorirala
antropološke, sociološke in ekonomske perspektive in tako naj ne bi bila mogoča utemeljena analiza podobe sveta.
		O njegovem življenju gl. sintetično: Ulrich Berner, Mircea Eliade (1907–1986), v: Axel
Michaels (Hg.), Klassiker der Religionswissenschaft. Von Friedrich Schleiermacher bis
Mircea Eliade, München 1997, 342–353. Nadaljevanje LThK 3 (³1995) Sp. 591 in BBKL 17
(2000) Sp. 317–319. (http://www.kirchenlexikon.de/e/eliade_m.shtml, 21. oktobra 2010 in
18. februarja 2011).
2
Za to razpravo je uporabljeno delo: Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane. Vom
Wesen des Religiösen, Frankfurt am Main ³1987, tu 26.
3
Eliade, Das Heilige und das Profane, 26.
1
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bode lahko ustvarja zgodovino. Moderni človek je po Eliadeju subjekt in
agens zgodovine, zavrača transcendentalno. Svojo teorijo je Eliad razvil s
pomočjo prostora in časa. Po tem modelu arhaični človek časa in prostora
ni dojemal homogeno. Zanj so bili prostori sveti in profani ter prav tako so
bili časi profani in sveti. Moderni človek pa te hierofanije (pojavi svetnikov
na zemlji) nima več za resnično.
Kljub temu pa moderni nereligiozni človek ohranja lastnosti, ki se v
kontekstu modernih ideologij izražajo prav tako tudi v dejavnostih (npr.
pri branju), ki mu dopuščajo živeti druge zgodbe in ga izdvajajo iz njegovega prostora in časa.
Izhajajoč iz Eliadejeve teorije o nehomogenosti sveta arhaičnega človeka bomo preiskali in na kratko predstavili »hišo« kot svetišče v ljudskem
verovanju in običajih pri koroških Slovencih. Pri tem naj bi se Eliadejeva
zasnova zrcalila v konkretnem in medtem v tej obliki vsekakor ne več obstoječem žitju kmečkega človeka na južnem Koroškem.
Zemljepisno-narodopisni prostor raziskave je dvojezično področje spodnje Ziljske doline s poudarkom na občinah Straja vas, Bistrica na Zilji in
Štefan na Zilji. To pa tudi zato, ker je to področje v zgodovinskih in etnografskih raziskavah že dobro obdelano.4
Glede ekonomskega in socialnega položaja prebivalstva v preteklih
stoletjih se je treba strinjati, da je na tem prostoru konjereja predstavljala glavni vir dohodkov in z njo povezano prevozništvo med zgornjeitalijanskim, kranjskim in salzburško-bavarskim prostorom. Ta dejavnost je
spodnjeziljske kmete povezala z veliko večjimi zemljepisnimi enotami kot
večino njihovih stanovskih tovarišev in sodobnikov. To se je pokazalo tudi
4

Andreas Moritsch, Socialnogeografski razvoj katastrske občine Šentpavel na Zilji od leta
1836 do danes. V: Geografski vestnik 43, 1971, 79–95. Isti, Der nationale Differenzierungs
prozess am Beispiel ländlicher Gemeinden Südkärntens. V: Andreas Moritsch (Hg), Vom
Ethnos zur Nationalität, Wien 1992, 44–91, tu 44–78 (Wiener Beiträge zur Geschichte der
Neuzeit 18). Heidi Grafenauer, Geschichte der Katastralgemeinde Vorderberg/Blače von
1830 bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sozialwissenschaftliche Entwicklung
und nationaler Differenzierungsprozess, geisteswiss. Dipl. A. Klagenfurt 1988. Astrid
Eichwalder, Geschichte der Katastralgemeinde St. Stefan im Gailtal von 1830 bis zur
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Socialwirtschaftlice Entwicklung und nationaler
Differenzierungsprozess, geistwiss. Dipl. A. Klagenfurt 1988, Heidi Rogy (Hg), St. Stefan
im Gailtal. Natur-Kultur-Geschichte einer Kärntner Landgemeinde, St. Stefan im Gailtal 2000. Herbert Michor, Geschichte des Dorfes Feistritz an der Gail, Feistritz/Nötsch
1959/61. Isti, Die wirtschaftliche Lage der Untertanen der Herrschaft Wasserleonburg in
der frühen Neuzeit, phil. Diss. Graz 1949. Peter Wiesflecker, Feistritz an der Gail. Ein
Dorf im Schnittpunkt dreier Kulturen, Klagenfurt 2003. Isti, Draschitz. Ein Dorf im
Wandel. Spurensuche zur Geschichte eines Untergailtaler Ortes, Draschitz 2005. Isti,
Hohenthurn. Geschichte eines Lebensraumes und seiner Menschen, Klagenfurt 2009.
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z deloma širokimi družinskimi povezavami, ki so segale predvsem v Trst,
Gorico, Ljubljano, Maribor ali Salzburg.5

Kmečka hiša, Bistrica na Zilji okrog 1930

Opis domačije kot mesta pridobitne dejavnosti ne potrebuje posebne
obravnave, ker ne obsega le poslopja kot takega, torej hiše v prvotnem
smislu, pač pa tudi vso gradbeno celoto, torej hleve, skednje ter stranska
poslopja in izhajajoč iz tega, sploh celotno poljedelsko in gozdno posest.6
Da bi domačijo opisali kot specialno in genealoško enoto, zadošča opomba,
da je bilo vse to razumljeno kot celota. Pojem domačije torej na eni strani
označuje vse v hiši živeče osebe (to so gospodinja, gospodar, otroci, drugi
v gospodinjstvu živeči sorodniki, služinčad in gostači), na drugi strani pa
presega krog te genealoškosocialne komponente v domačiji živeče skup
nosti in zajema tudi tiste, ki so bili z domačijo v neki določeni bližnji zvezi.
Najbolje se je to dalo opisati s pojmom »Freundschaft«, ki se je uporabljal
v 19. stoletju. »Prijateljstvo« se lahko razume tudi kot bratstvo ali klan, kot

5

6

Herbert Klein, Der Saumhandel über die Tauern. V: Mitteilungen der Gesellschaft für
Salzburger Landeskunde (1950), 37–114. Wiesflecker, Feistritz an der Gail, 268–278. Peter Wiesflecker, »Da draussen in Frohnleiten« – Untergailtaler Bauern als Säumer und
Fuhrleute. V: a Jahr. Brauchtumslieder aus Feistritz/Gail und Umgebung. Gesammelt von
Franz Mörtl. Mit volkskundlichen Beiträgen von Peter Wiesflecker, hg. Von der Sing
gemeinschaft Oisternig, Klagenfurt 2008, 117–122. Peter Wiesflecker, Ziljski furmani.
Konjereja kot glavni vir dohodkov ziljskih kmetov od poznega srednjega veka do konca
19. stoletja. V: Koledar Mohorjeve družbe 2009 (Celovec-Dunaj-Ljubljana 2008), 78–85.
Wiesflecker, Hohenthurn, 273–282.
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tisto socialno prepletanje odnosov, ki temeljijo na botrini in prijateljstvu v
današnjem pomenu besede.7
V konkretni situaciji je potemtakem pomenila domačija marsikaj in je
opisovala predvsem diferenciran socialni sestav z različnim krogom oseb.
Kljub mnogoplastnosti pa z vsemi tukaj opisanimi aspekti in funkcijami
lahko domačijo uvrstimo v profano področje. Vendar je pa tu še neka druga funkcija, ki je ne moremo uvrstiti v svet profanega, pač pa v skrajnem
smislu v svet svetega. Še posebej opazno je to, kadar se izvedejo »rites de
passage« (obredi prehoda).8 Domačija tu nastopa kot kraj, ki je različen,
ločen in na drugi strani meje vsakdanjega in profanega sveta. Pri tem sega
ta dimenzija domačije tudi daleč preko tistega kraja, kjer se vsak dan izvaja
religiozno obredje. Domačija je s tem paradoksen kraj, v katerem pride od
profanega k sakralnemu svetu.9
Vrata in prag
Človeku se je v preteklih stoletjih zdelo, da je mnogo bolj izpostavljen
različnim silam. Kot takšne je videl duhovno in posvetno oblast, družbene
in socialne stiske, trdo delo, naravne nesreče, bolezni itd., z eno besedo,
sredstva, ki so dejavno posegla v njegovo življenje. Poleg teh so bile v njegovih predstavah sile, ki se niso dale opisati z običajnimi sredstvi in ki
jim z običajnimi sredstvi tudi ni bilo mogoče priti do živega. Vendar bi
bilo napak, če bi si predstavljali, da so bili ljudje izključno globoko ujeti v
svoje praznoverje. Njihovo delo je bilo pod močnim vplivom na ustnem
izročilu utemeljenem znanju o znamenjih živalskega kroga, luninih fazah,
o časih sejanja, žetve in sekanja lesa. Ta kmečka pravila so določala dela,
vrstni red dela in prostega časa, obenem pa tudi cerkveno leto z njegovimi
zapovedanimi in nezapovedanimi prazniki, pa tudi krajevne običaje, ki so
v svoji osnovi temeljili na prastarih, v sivo davnino segajočih tradicijah, ki
so bile večkrat le preoblečene s krščanstvom.
V preteklih stoletjih je bil za kmečke ljudi kraj relativnega miru, varnosti in zavetja njihov dom, hiša. Prag in vrata sta označevala mejo med
notranjim in privatnim svetom ter med zunanjim svetom, istočasno pa
7

8
9

Kratko predstavitev pojma »domačija« je avtor podal v svojem prispevku Zahomec – vas
»za holmecem«. Pripombe k zgodovini kraja v Spodnji Zilji (Achomitz/Zahomec – Das
Dorf »hinter dem Hügel«). V: Koledar Mohorjeve družbe 2011 (Celovec-Dunaj-Ljubljana
2010), 88–94, tu 90–91.
O obredih prehoda pri Eliadeju, Das Heilige und das Profane, 160–162.
Eliade, Das Heilige und das Profane, 26.
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tudi med profanim in v določenem smislu »svetim prostorom«. Eliade je
jasno opozoril na ritualno funkcijo hišnega praga pri različnih kulturah.10
Tudi v ljudskem verovanju na južnem Koroškem11 so vrata in prag nevaren in obenem ogrožen kraj, toda tudi tisti kraj, kjer potekajo obredi
prehajanja. Kraj je nevaren, ker na in pri pragu, čez katerega stopamo v
zunanji svet, prežijo zlohotne sile, ki so značilne za zunanji svet in njegove
nevarnosti. Zato so na predvečer Sv. treh kraljev zapisali črke GMB, ki so v
ljudskem izročilu pomenile začetnice imen treh kraljev, dejansko pa je bila
to fraza za »Christus mansionem benedicat« (Gospod blagoslovi to hišo).12
Duhovom, ki najraje bivajo na hišnem pragu, se najbolje zoperstavimo
z na cvetno nedeljo blagoslovljeno butarico ali prajtlom. Ta ima moč, da
onemogoči urok; ko gremo iz hiše, preden živina zapusti hlev, ko gre na
pašo, se na prag hlevskih vrat položi prajtel. Ta obrambna zarotitev je še
bolj jasna pri običajih ob rojstvu, poroki ali smrti. Tako se prajtel položi
na hišni prag neposredno pred iznosom mrliča iz hiše. Pa tudi pri odhodu
neveste iz rojstne hiše se na hišni prag obesi prajtel.
Poroka, zlasti tisti del, ko pride nevesta k svatom, ima tudi številne elemente zarotitve.13 Okvir tem šegam dajo hiša, vrata in prag.14 Ko pridejo
po nevesto, najdejo svatje zaprta vrata. Vse do začetka 19. stoletja je starešina – po pravilih je to ženinova priča – nakazal vstop ženina in njegovih
svatov k nevestini družini tako, da je jahajoč na konju proti hišnim vratom
z mečem mahal proti vratom in zahteval vstop s pojasnilom, da je bilo ženinu, ki ga zastopa starešina, naznanjeno, da naj bi v tej hiši našel nevesto.
To je odmev ropa nevesta. Potem se razvije daljša izmenjava mnenj, kar
naj bi služilo kot obramba ropa neveste, kakor tudi pred vrati prežečim hudobnim duhovom. Svatom se najprej prikaže z vsemi potrebnimi atributi
10
11

12
13

14

Eliade, Das Heilige und das Profane, 26.
O šegah pri koroških Slovencih: Pavle Zablatnik, Ljudske šege pri koroških Slovencih,
Klagenfurt/Celovec, Dunaj, Ljubljana 1992. O šegah na Koroškem slejkoprej Georg Graber, Volksleben in Kärnten, Graz 1934. Zum Brauchtum im Unteren Gailtal im laufe des
Kirchjahres. Wiesflecker, Feistritz an der Gail, 341–356. Isti: Hohenthurn, 327–344.
Wiesflecker, Feistritz an der Gail, 344.
O ziljski poroki: Helena Ložar-Podlogar, V adventu snubiti o pustu ženiti. Svatbene šege
Ziljanov, Celovec 1995. Graber, Volksleben in Kärnten, 383–406. Niko Kriegl (izšlo posmrtno), Vascit pr Zile, brez navedbe kraja 1999. Peter Wiesflecker, Feistritz an der Gail,
285–299. Isti, Mann und Frau. V: Draschitz Ein Dorf im Wandel, Draschitz 2005, 86–93.
Isti, Poroka in zakonska zveza pred dvesto leti. Narodopisna skica iz Spodnje Ziljske
doline. V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu 2005, Celovec-Dunaj-Ljubljana 2004,
69–77. Isti, Posluši, poštena nevesta – Hochzeit und Hochzeitsbrauchtum im Unteren
Gailtal. V: a Jahr, 137–145.
Zelo zgodnje poročilo o šegah pri ziljski svatbi je pri Franz Werner, Geographisch-statistische Bemerkungen von Oberkärnten (1807). Original je danes v rokopisni zbirki
Štajerskega deželnega arhiva pod signaturo StLA, Hs 280.
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opremljena ženska kot stara baba, ki naj bi bila nevesta. Svatje jo odklonijo,
ženin pa jo obdaruje z denarjem. Naslednja stopi pred vrata kot nevesta
družica, ki jo svatje z opazko, da je primerna za družico ženinu, vzamejo
v svojo sredo. Končno se pojavi nevesta, ki ji ob odhodu iz rojstne hiše
na prag položijo prajtel. Nevesta in družica sta enako oblečeni. To naj bi
zmedlo duhove, ker se na prvi pogled ne da videti, katera je nevesta. Obe
ženski nosita moška klobuka. Tudi to naj bi bila obrambna zarotitev. S tem
naj ne bi bili na prvi pogled podobni ženskam in čeprav sta bili kot taki
že spoznani, naj v njuni funkciji – kot nevesta in družica – vendarle ne bi
bili takoj prepoznavni.
Ob vstopu mlade žene v njen bodoči dom so opazni novi elementi zarotitve. Na pragu je nevesto sprejela tašča s kruhom, soljo in ključem, ki ji
je bil dan kot novi gospodinji v znak hišne oblasti. Temu sledijo molitve,
hišna vrata in prag se poškropijo z žegnano vodo. Preden je nova gospodinja
prestopila prag, je sledil še en protiurok. Preko poročnega para, ki se je pripravljal stopiti v hišo, so vrgli živo kokoš. Vreči jo je bilo treba na tak način,
da je kokoš poletela daleč v vežo tako, da hiše ne more zapustiti pred vstopajočima ženinom in nevesto. Če bi kokoš ušla, bi bilo to slabo znamenje.
Perutnina je pri tem simbol plodnosti, obenem pa tudi (kot vsak petelin)
simbol nastajajočega dne po premagani noči, torej simbol sonca in sreče.
Vendar pa prag ni le nevaren, ampak tudi ogrožen kraj, ker ga je mogoče
zlahka osvojiti, recimo tako, da se podenj zakoplje figurice, ki predstavljajo
ljudi ali živali s celimi telesnimi hibami, ki bi se kasneje lahko prenesle
na človeka ali žival. Kako dolgo so bile takšne predstave o začaranih ali
»premaganem« kraju pričujoče, nam kaže najdba železnega konja s tremi
nogami pod pragom hleva, kar so našli leta 1904. Še bolj drastičen je primer iz župnije Bistrica na Zilji iz 20. let 20. stoletja. Potem ko se je v neki
družini že rodilo nekaj otrok, ki so bili deloma težko duševno prizadeti,
so zadnjega otroka nesli h krstu ne čez prag, pač pa so ga dali botru skozi
okno, ker so bili prepričani, da je prag uročen.15
Na pragu in na vhodnih vratih je mogoče zaznati tudi opozorila na
predstoječo nesrečo. Miši in druge živali, ki prebivajo pod pragom, veljajo za prinašalce nesreče, še zlasti takrat, če pri graditvi svojega gnezda
izmetavajo zemljo v bližini praga, kot recimo krti. Če krt rije pod oknom
bolnika ali pred vhodnimi vrati, je to posebej neugodno znamenje.16
15

16

Peter Wiesflecker, »Urok ne bodi.« Šege ob rojstvu v spodnji Ziljski dolini ob primeru
župnije Bistrica na Zilji. V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu 2004. Celovec-DunajLjubljana 2003, 78–83, tu 83.
Peter Wiesflecker, »Umriete murma« – Von Krankheit und Sterben, Tod und Totenkult.
V: a Jahr, 167–175, tu 167.
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Obrambni krogi in protiuroki
V svojem bivanju je človek izpostavljen zlohotnim silam, proti njim pa
se lahko zaščiti s protiuroki. V ljudskem verovanju koroških Slovencev je
to prav tako prisotno kot tudi v drugih kulturah. Prvi ukrepi so tako pri
ljudeh kot pri živalih storjeni že neposredno po rojstvu. Tu gre predvsem
za zavarovanje pred tako imenovanimi uroki, to je skupno devet duhov,
ki se zadržujejo tudi v hiši in hlevu in povzročajo glavobol in bruhanje,
kar se nazadnje konča s smrtjo. Urok pomeni čaranje ali začaranje.17 Najbolj učinkovito sredstvo proti uroku, zlasti pri prvem srečanju z novoro
jenčkom ali pri živalih, predvsem pri konjih, je, da se izreče stavek »Ne
bodi mi urok«. To velja zlasti za babico, ki naj ta stavek izreče nad novorojenčkom neposredno po porodu, velja pa tudi za vsakega drugega, ki vstopi
v sobo porodnice in tudi za vse tiste, ki pridejo v stik z otrokom v prvih
tednih po rojstvu. Ta protiurok ali blagoslov se izreče tudi, ko pride na svet
novorojena žival. To še zlasti velja za mlada žrebeta, ki so v družbi, v kateri
je dobršen del dohodkov predstavljala
konjereja, imela poseben pomen. Žrebetom je bil kot dodatna zaščita takoj
po skotitvi v grivo vpleten trak, ki je
krasil velikonočno butarico. Če do
tega ne pride takoj, je to treba storiti
najkasneje do tedaj, ko konj prvič zapusti hlev. Za uroke je značilno, da jih
ne morejo zadrževati zarotitveni krogi, ki obdajajo hišo in hlev. Vse druge
duhove in sile naj bi se dalo odvrniti
tako, da je bila okrog hiše potegnjena
zarotitvena črta. Temu služijo starodavna opravila v svetih časih cerkvenega prazničnega koledarja, pa tudi
ob »rites de passage«.
Nekateri običaji, ki so povezani s
poroko in so versko konotirani ter
Na sveti večer, za slivestrovo in
vsebujejo tudi elemente protiurokov,
5. januarja so bili blagoslovljeni
smo že opisali. Zanje je značilno, da
prostori: hiša, hlev in dvorišče.
Gorjane (v Ziljski dolini) okrog 1965
so umeščeni na hišni prag. Drug obi17

Za šege ob rojstvu in krstu Zablatnik, Volksbrauchtum, 36–37. Wiesflecker, Urok ne bodi,
78–83.
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čaj, ki zajema hišo v celoti, se neposredno navezuje na ceremonijo predaje
ključev. Do njega pride še preden poročni par stopi v njun bodoči skupni
dom. Od hleba kruha, ki ga nevesta dobi od dosedanje gospodinje, se odrežeta dve rezini in v vsako se vtakne zlatnik, potem pa deček ali deklica z
njima teče okoli hiše in s tem tekom zariše magični krog.18 Tu se kot hiša
razumejo vsa poslopja. Zlatnik v kruhu je prvi element uroka sreče, ker
je denar simbol sreče. Tudi boter položi novorojenčku zlatnik v zibelko.19
Drugi element tega uroka sreče je kruh, ki vsebuje lastno čarobno moč,
ki odvrača temne sile in hudobne duhove in posreduje zdravje in srečo.20
Tretji element je tek s kruhom in zlatnikom. Z njim je okrog hiše zarisan
magični obrambni krog. V ljudskem verovanju takšen krog, ki obkroža
človeka ali je potegnjen okrog človeka, ščiti pred hudobnimi duhovi, ki ga
ne morejo prestopiti.21
Elementov obrambnega uroka ali uroka za srečo pa ne najdemo le pri
»rites de passage«, saj tudi zarotitve v svetih časih cerkvenega koledarja
ščitijo hišo.
Najbolj znan in tudi najbolj razširjen običaj je kajenje v božičnem času,
ki ga mimogrede rečeno, najdemo v času baroka celo v ceremonialu dunajskega dvora. Tri večere, in sicer 24. decembra, 31. decembra in 5. januarja napravi družina krog okoli posestva in pri tem obhodu se uporabijo
kadilo, blagoslovljena voda in kruh. Stanovalci se zberejo v hiši, v posodo
se dá žerjavica, nanjo pa kadilo ali špajka (kalužnica). V vrsto se postavijo
praviloma vsi stanovalci in z molitvijo rožnega venca zapustijo hišo. Na
čelu sprevoda se nosi luč, za njo stopa tisti, ki nosi posodo s kadilom. Eden
od stanovalcev škropi z blagoslovljeno vodo hišo in pot, drugi nosi hleb
kruha. Za temi gredo drugi stanovalci hiše in molijo. Sprevod gre skozi
hlev, stranska poslopja in čez dvorišče nazaj v hišo, kjer se pot nadaljuje

18

19

20
21

O poročnih šegah strnjeno nazadnje Wiesflecker, »Posluši poštena nevesta« – Hochzeit
und Hochzeitsbrauchtum v Spodnji Ziljski dolini. V: a Jahr, 137–145. O pomenu zarotitve
tudi Zablatnik, Volksbrauchtum, 77.
Zablatnik, Volksbrauchtum, 77. Takšne predstave so gojili in upoštevali ne samo v kmečki družbi, kar nam pojasnjuje tudi sledeči primer: v arhivu gradu Hainfeld družine Hammer-Purgstall so še v času med obema vojnama hranili v papir zataknjen srebrnik, ki ga
je ob krstu dobil kasnejši orientalist Joseph baron von Hammer-Purgstall (1774–1856)
od svojega krstnega botra, starega očeta Johannesa Hammerja. Ta je na ta papir napisal:
»Ein angedenkhen odter so genantes Kayßer gelt von mier als Endl und auch ein Tauff
gött. Grätz, den 5. Juny 1774, Johanäß Hammer, Lust Gartner.« Prim. StLA, SAH, Fasz.
S B II f (opisano s Hammer-Purgstall, Familiensachen), Mappe Familiendaten, Notizen
von Heinrich Hammer-Purgstall, über Johannes Hammer.
Zablatnik, Volksbrauchtum, 77.
Zablatnik, Volksbrauchtum, 77.
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skozi vse prostore. Konča se v sobi, v kateri ležijo na mizi trije hlebi kruha.
Na stolu blizu mize je krmilo, ki je namenjeno živini za naslednje jutro.
Po rožnem vencu molijo litanije in druge molitve. Na predvečer Sv. treh
kraljev se nad vrati nariše znamenje Sv. treh kraljev, kar tudi služi zaščiti
in obrambi.22
Na večer 5. januarja je na južnem Koroškem tudi tisti dan, ko je v posvečeni prostor hiše v podobi pehtre pripuščena ena tistih demonskih postav,
ki bi se sicer morala izogibati tega prostora.23 Pehtra tipično odraža idealno
večstrano simbiozo arhaičnega, poganskega kulta s krščansko transformacijo. V koroškem ljudskem verovanju nastopa v različnih podobah: kot
umazana stara ženska, kot postava brez glave, kot razmršeno bitje ali kot
ovita v listje ali seno. Velja za vodjo divje jage in spominja na starogrško
Hekato, boginjo čarovništva in pošasti, ki pogosto na križiščih poti počenja grdobije. Spremljajo jo tudi živali. Ta grška boginja je dobila svojo indo
germansko ustreznico v podobi voditeljice duš. Tudi v slovenski ljudski
pripovedi nastopa pehtra kot voditeljica duš, ki jo spremljajo nemirne duše
(v podobi živali, zato divja jaga). Te duše brez miru, ki spremljajo pehtro, se
kažejo v vetru in viharju, ki spremljata ta sprevod. Po neki drugi predstavi,
ki jo pozna tudi Vergil, pa vodi pehtra sprevod pred časom umrlih otrok.
V krščanskem smislu so to duše nekrščenih umrlih otrok. Šege, povezane
s pehtro, so različne.
V spodnjezilski vasi Zahomec je arhaična podoba posebej vidna. Pehtro
tu predstavlja fant, ki gre od hiše do hiše, spremljajo pa ga polodrasli vaški
fantje. Fantje voščijo srečo in blagoslov. Še prej je treba pehtro privesti. Njeno bivališče je v neki votlini v južni vzpetini blizu vasi, kjer naj bi bila vse
leto zaprta in le enkrat na leto sme priti v vas. Etimološko izhaja v votlini
bivajoča pehtra iz starovisokonemške besede pergan (verbergen – skrivati).
Po angelovem čaščenju se fantje napotijo proti pehtrinemu bivališču in jo
kličejo in prosijo: »Pehtra, Pehtra, pridi,« dokler razmršena postava z živalsko masko ne stopi iz grmovja in začne teči proti vasi, pri tem jo fantje
vzamejo v svojo sredo. Spremljajoče zvonjenje, ki postopoma narašča v
oglušujoči hrup, naznanja pehtrin prihod, ki hodi s svojim spremstvom
od hiše do hiše. Ko obišče vse hiše, jo vrnejo v njeno votlino, pri čemer se

22
23

Wiesflecker, Feistritz an der Gail, 342–343.
O spodaj obravnavanih šegah glej Zablatnik, Volksbrauchtum, 23–29. Graber, Volksleben, 200–213. Christian Srienc, Das Kirchenjahr im religiösen Brauchtum der Kärntner
Slowenen. Ausgewählte Fragen, Diss., Innsbruck 1937. Za Spodnjo Ziljsko dolino na
zadnje strnjeno Peter Wiesflecker, »Mi žalimo vsi skupaj« – Brauchtum zwischen Advent
und Fasching. V: a Jahr, 187–191. Isti, Hohenthurn, 341–342.
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pehtra na vso moč brani. S skupnimi močmi jo končno spravijo v njeno
ječo, pri tem se pri mlajših udeležencih kaže tudi strah. Za ta obisk 24 po
hišah fantje dobijo klobase ali druge naturalije in denar, kar se porabi za
skupno pogostitev ter pijačo in s tem se večer zaključi.
Elemente zarotitve v obrambo svetega prostora v hiši najdemo tudi v
šegah v velikem tednu. Butarica, ki je posvečena na cvetno nedeljo, se po
posvetitvi trikrat nese okrog hiše. Na veliko soboto je iz njenih vejic narejenih nekaj majhnih lesenih križcev. Pred vsaka vrata iz hiše ali hleva,
ki vodijo na prosto, se izdolbe majhna luknjica in vanjo se položi križec,
poškropljen z blagoslovljeno vodo. Potem se ta luknjica, ki naj bi ščitila
vstop in izstop, zapolni. Prvotno so bile te luknjice zamašene šele ob zvonjenju ob velikonočnem vstajenju. Hiša pa daje nekaj zaščite tudi zunaj
svojih zidov. Tako je vsak košček tal, ki leži pod kapom, mesto prehoda in
je kot skrivnostni prostor enako zaščiten. Stati pod kapom, pomeni sicer
že prestopiti v zunanji svet, vendar kljub temu uživa določeno zaščito, ki
jo daje hiša. Pri tem ta »région de passage« odpira vpogled v svet duhov in
demonov, ki jih hiša skrbno odvrača. Tako poroča Georg Graber v svojem
Volksleben in Kärnten, da mlada dekleta v Ziljski dolini v noči svetega
Tomaža (21. decembra) lahko ugledajo svojega bodočega izvoljenca, če
se opolnoči postavijo pod kap in do zadnjega udarca zvona tiho molijo.
Ko se vrnejo v svojo sobo, naj bi se jim pri vratih pokazal njihov bodoči
ženin.25
Nazadnje naj opozorim, da se že pri gradnji hiše izvedejo ukrepi, da bi
se zaščitilo poslopje pred kakršnim koli vplivom temnih sil. V temelje se
vzida novec (simbol sreče).26

24

25
26

Slovenska narečna oznaka za to šego je koleda (koledovanje), ki se v nemščino pravzaprav
ne da prevesti. Šega je v tej obliki v isti meri večplastna kot tudi različna, danes je v mnogih elementih že pozabljena. To je božična šega, ki se je marsikje ohranila le še kot pehtra.
Koledovanje ima rimske korenine, ker so bile kalende prvi dan v mesecu po rimskem
koledarju. Pozna jo tudi stara cerkvena slovanščina kot koledo. V Podjuni je koledovanje
oblika novoletnega petja, v Ziljski dolini pa nastopa na večer pred Svetimi tremi kralji,
ko pehtra obiskuje hiše in ko se istega dne še zadnjič kadi. V nekaterih krajih Spodnje
Ziljske doline se pod koledo razume novoletno petje, v nekaterih kot obisk Svetih treh
kraljev, ponekod spet kot sprevod s pehtro.
Graber, Volksleben, 170.
Po ljudskem izročilu je bilo, očitno še v 19. stoletju, običajno pri večjem gradbenem delu,
kot pri gradnji hiše, neke vrste darovanje živali pred začetkom gradnje. Soglasno in neodvisno drug od drugega so mnoge verodostojne priče poročale, da je bila včasih, kot so
se izražali, pri takšni gradnji v temeljni kamen vzidana mačka.
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Ognjišče
Posebna mesta v hiši so tista, kjer je ogenj, in to zlasti ognjišče. Tudi
v drugih kulturah je to osrednji prostor v hiši. V antičnem Rimu je bilo
čaščenje larov (hišnih bogov) neposredni bližini ognja. Tudi žrtve so jim
bile tu darovane. V ljudskem verovanju koroških Slovencev ima ognjišče
prav tako poseben pomen. »Uboge duše« se hrani tako, da se jim od časa
do časa vrže ostanke jedi, predvsem kruha v ognjišče. To je treba storiti
zlasti takrat, če se v ognjišču sliši javkanje ali petje, ker tega ne povzroča
gorenje lesa, pač pa lakota »ubogih duš«.27
Na veliko soboto zjutraj duhovnik prižge z lesno gobo posvečeni ogenj,
ga nese v hišo in z njim podkuri ognjišče. V ogenj se dajo tudi butarice
preteklega leta (na veliki teden). Z njim se prižge tisto poleno, s katerim se
zakuri peč, kjer se peče testo z velikonočno šunko in kruh za velikonočne
praznike.

Pogreb v Drašcah (v Ziljski dolini) 1963

Že na kratko omenjeno hranjenje duš v ognjišču ali mrtvih ni pridržano
za praznične dni. Pač pa je noč od vseh svetih na dan vernih duš tisti čas,
ko se mrtvi vračajo v svoje hiše. Stanovalci morajo tisti večer zato skrbeti,
da je krušna peč zakurjena. Ponekod se na klop ob peči položijo obleke,
ki jih v tisti noči ne bi smel nihče obleči. Soba, peč, klop ob peči in obleke
so v tej noči pridržane samo za umrle, ki se bodo vrnili v hišo. Če se sobo
27

Zablatnik, Volksbrauchtum, 112.
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pozabi zakuriti, se bo čez noč slišalo trkanje, stokanje in mrmranje zaradi
nehvaležnosti živih in pa šklepetanje z zobmi prezeblih duš.28
Če naj bi se na sveti večer za eno noč vrnila v njihove hiše imaginarna
vrsta starosvetnih prednikov, ki naj bi bila zato prijazno sprejeta, pa je
pri vsakem konkretnem primeru smrti moč opaziti nadaljnje virtualne
služnosti. Od dneva smrti do večera po pogrebu naj bi v mrliški sobi gorela
luč. Beljaški okrožni načelnik Fraz Werner, ki je leta 1807 napisal narodopisno skico o spodnji Ziljski dolini, poroča, da k mrliškim šegam sodi tudi
hrana za pravkar pokopanega. »Tako se na grob dá košarico s kruhom in
jedmi, včasih morda tudi steklenica vina, s katerim naj bi se duša umrlega
na dolgi poti osvežila. Najboljše pri tem običaju je, da se med reveže razdelijo jedi, ki naj bi jih pustila duša umrlega.«29
S tem pa smo v okviru našega razmišljanja že zapustili »sveti« in zato
zaščiteni prostor »hiše«. Na poti umrlega iz hiše so se izvedle že predstav
ljene zarotitve – butarica na pragu, s tem pa tudi že prvi ukrepi, da mrtvi, ki zdaj spada v svet duhov, ne bi mogel potegniti s seboj še kakšnega
dosedanjega sostanovalca. Ogledalo v mrliški sobi je zato zakrito ali odstranjeno, kar preprečuje, da bi odsev obraza mrtvemu odprl oči, ker bi z
odprtimi očmi mrtvi živega potegnili k sebi. S prstjo, ki se vrže na krsto, je
narejen zaključni obrambni ritual, s katerim je preprečen ponovni prihod
umrlega. Za naprej je povratek dovoljen in možen le za eno noč v letu (na
večer vseh svetih). Vendar pa v tej noči umrli ne pride kot duh, demon
ali kot »nemirna duša«, pač pa bolj kot član prostora in časa že presežene
hišne skupnosti.
(Prevod Franc Rozman)

The House as “Sacred Place” in Folk Belief
and Customs of Slovenes Living in Koroška
Summary
The basis of this article is the theory of the religion scientist Mircea Eliade, who says that an
archaic religious person in opposite to a modern irreligious person divides the world into a
profane and a sacred world – Eliade speaks of an “inhomogeneous place”. The author uses
this theory to research “the house” as a “sacred place” in beliefs and traditions of Slovenes
living in Koroška. In the last centuries “the house” was not just a thing to purchase but also
a place of relative peace, security and withdrawal. The door and the threshold represent
the borderline between the private, i.e. the inner world and the outside world. Many rites
28
29

Zablatnik, Volksbrauchtum, 112.
StLA, Hs 280, fol. 102v.
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of passage at birth, marriage and death take place at the threshold. We can also find other
rites that are as a form of protection magic carried out around the house on specific days
of the church year or at specific events. A special emphasis is put on the house fire and the
stove as they are represented as special and central parts of the house. They can also be
connected with the ancestor cult and the cult of the dead.

Das Haus als „heiliger Ort“ im Volksglauben
und Brauchtum der Kärntner Slowenen30
Zusammenfassung
Ausgehend von der Theorie des Religionswissenschaftler Mircea Eliade, wonach für den
archaischen religiösen Menschen im Unterschied zum modernen areligiösen Menschen
die Teilung der Welt in profan und heilig – Eliade spricht von der Inhomogenität des Raumes – typisch ist, untersucht der Autor das „Haus“ als „heiligen Ort“ in Volksglauben und
Brauchtum der Kärntner Slowenen. Das „Haus“ war dabei für den Menschen vergangener
Jahrhunderte nicht nur Ort des Erwerbs, sondern zugleich ein Ort relativer Ruhe, der
Sicherheit und des Rückzugs. Tür und Schwelle markieren dabei die Grenzen zwischen
der privaten oder Innenwelt und der Außenwelt. Zahlreiche Übergangsriten bei Geburt,
Heirat und Tod finden daher an der Schwelle statt. Zugleich lassen sich im Brauchtum
weitere Bannkreise feststellen, die in Form von Abwehrzauber an bestimmten Tagen des
Kirchenjahres oder zu bestimmten Anlässen um das Haus gezogen werden. Ein weiterer
Punkt der Betrachtung gilt dem Hausfeuer und dem Herd als besonderen und zentralen
Ort im Haus. Diese stehen auch in Verbindung mit Ahnen- und Totenkulten.

30

Nemški povzetek Peter Wiesflecker.
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Zapisi – Notes

Po Maistru ga bomo poimenovali …
M a r j a n To š *

Pisalo se je leto 1961. Na Zavrhu v Slovenskih goricah je zorela pobuda,
da bi ustanovili Turistično društvo. To je bil čas razgibanega društvenega
delovanja po mnogih slovenskogoriških trgih in vaseh. Vse v duhu takratnega časa, da mora imeti delovni človek tudi čas za kulturo, za šport in
rekreacijo in še za kaj drugega. Da bo lahko bolje delal in pomagal pri utrjevanju socializma na vasi. In Zavrh v tem ni bil nič drugačen do sosednjih
krajev. Ljudje so se radi združevali, prepevali, plesali in igrali. Prostore so
imeli v zadružnih domovih, ki so jih skoraj vse zgradili po letu 1948. Tudi
tistega na Zavrhu, kjer so preuredili nekdanjo Štupičevo vilo in dozidali
dvorano. Završani so dobili prvi zadružni dom, ki je služil za kulturne in
druge potrebe. Spodaj v Voličini in v bližnjih Selcih so domova zgradili
nekaj let kasneje. Bilo je torej dovolj prostora za druženje in zabavo. Dvorana na Zavrhu je služila za mnoge prireditve, med katerimi so bile zelo
obiskane amaterske gledališke predstave. V tem kraju so leta 1952 ustanovili Kulturno-umetniško društvo Ela Kristl-Tanja.1 Predsednik društva je
postal Vladko Čuček iz Črmljenšaka. Člani društva so posebej navdušili
z znano igro Črni križ pri Hrastovcu, s katero so gostovali ne samo po sosednjih krajih, pač pa tudi v Mariboru in na Ptuju. Prirejali so tudi druge
prireditve in srečanja, ki so bila lepo obiskana.

* Marjan Toš, doktor zgodovinskih znanosti, višji kustos, vodja Sinagoge Maribor, Židov
ska ulica 4, 2000 Maribor, Slovenija, uprava@sinagogamaribor.si
1
Mateja Kramberger, Kulturno-umetniško društvo Ela Kristl-Tanja Selce-Črmljenšak, v:
Voličina moj svet, Zbornik Voličine ob 250-letnici organiziranega šolstva, Voličina 2007.
Društvo si je ime nadelo po padli sodelavki NOB in nekdanji učiteljici v Voličini, sicer
doma iz bližnje Korene Eli Kristl.
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Zavrh je bil zaradi zelo značilne geografske lege in prepoznavne krajinske podobe vedno privlačen za obiskovalce. Zato je najbrž tudi dozorela
pobuda domačinov, da bi v kraju ustanovili Turistično društvo. Začetki
društva segajo v leto 1961.2 Najprej je bil ustanovljen iniciativni odbor,
katerega člani so bili Ivan Fantič z Zavrha, Ivan Kocbek z Zavrha, Franc
Krajnc z Zavrha, Jožef Kocbek z Zavrha, Janez Karo iz Sp. Voličine, Vlado
Čuček iz Črmljenšaka, Jožef Dajčman iz Sp. Voličine, Franc Šilec iz Zg.
Voličine, Franc Potrč iz Dolgih Njiv in Martin Čeh z Zavrha. Pobudniki
so se 22. novembra 1961 leta zbrali pri Ivanu Fantiču in tam govorili o
ustanovitvi društva. Sprejeli so celo nekaj sklepov, med njimi sklep o sklicu
ustanovnega občnega zbora in pripravi osnutka društvenih pravil, sklep
o poimenovanju društva po generalu Rudolfu Maistru, sklep o postavitvi
razglednega stolpa ob zadružnem domu in sklep o odkritju spominske plošče generalu. Že čez dober mesec, natančneje 24. decembra 1961, so sklicali
ustanovni občni zbor novega društva. Potekal je v dvorani zadružnega doma na Zavrhu in na njem je sodelovalo 35 »zainteresiranih članov«. Ustanovni zbor je odprl predsednik krajevne SZDL3 Črmljenšak Ivan Fantič. O
liku generala Maistra je govoril Janez Karo iz Voličine in pri tem predlagal,
da bi se novo turistično društvo poimenovalo po njem. Njegov predlog
so udeleženci ustanovnega občnega zbora podprli. Pri pobudi se je Janez
Karo skliceval na dejstvo, da je bil general Maister večkrat v Štupičevi vili
pri prijatelju, lenarškem notarju Franju Štupici.4 Sklenili so, da bo znašala
letna članarina 300 takratnih dinarjev in se med drugim dogovorili, da
bodo odprli podzemno jamo v Zgornji Voličini, ki je bila odkrita ob gradnji
ceste Voličina–Hrastovec. Prav tako so sprejeli poseben sklep o odkupu
zemljišča, na katerem bo stal razgledni stolp, od lastnika Alojza Žmavca iz
Gočove. Slednji je tudi sam sodeloval na ustanovnem zboru društva. Janez
Karo, ki je postal prvi društveni predsednik, je po ustanovitvi društva med
drugim zapisal, da »je v društvu delalo 39 članov. Med temi smo izvolili
iniciativni odbor za postavitev razglednega stolpa. Načrte zanj in vso dokumentacijo nam je priskrbel ing. Borut Maister, ki nam je bil v času grad
nje vedno na razpolago. Vodil je vsa strokovna dela do končne izgradnje
2

3
4

Anica Šuster je zgodovino TD celovito predstavila v Lenarškem zborniku, Lenart 2000,
215–233 (prim. tudi Ana Šuster, Turistično društvo Rudolf Maister - Vojanov Zavrh
1961–2001, Zavrh 2002).
SZDL – Socialistična zveza delovnega ljudstva
Franjo Štupica je bil velik Maistrov prijatelj. Bil je med pobudniki za ustanovitev Sokolskega društva v Lenartu, nekaj časa tudi njegov predsednik. Po prvi svetovni vojni se je
umaknil iz lenarškega političnega in javnega življenja in je deloval kot lenarški notar.
Slovel je kot odličen vinogradnik in imel na Zavrhu imenitno vinsko klet v mogočni
zgradbi, ki se je je oprijelo ime Štupičeva vila. Ohranilo se je vse do danes.
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stolpa.«5 Zanimivo je, da iz zapisnika občnega zbora ni razvidno, kdo je
bil izvoljen za predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika. Tudi ni
dovolj jasno zabeleženo oz. razvidno, ali so te funkcionarje na ustanovnem
občnem zboru sploh volili, to pa bi bilo nenavadno, saj so bili takratni
predpisi glede tega precej strogi. O tem, da je bil za prvega predsednika
Turističnega društva Rudolf Maister - Vojanov Zavrh izvoljen Janez Karo,
lahko sklepamo na podlagi dopisa na Občinski ljudski odbor Lenart, v
katerem so zaprosili za registracijo novoustanovljenega društva. Vlogo sta
podpisala tajnik Ivan Fantič in predsednik Janez Karo in je ohranjena.6 Na
občinski ljudski odbor v Lenartu so jo naslovili 11. januarja 1962 leta in je
bila že februarja ugodno rešena. Odločbo o registraciji društva je podpisal
Alfred Pirher. Delo v društvu je steklo in z veliko pomočjo domačinov,
ki so prispevali les in pomagali z delom, so člani mladega Turističnega
društva zgradili in postavili leseni razgledni stolp. Tesarska dela je vodil
mojster Alojz Krajnc. Načrte za stolp je izdelal Maistrov sin Borut Maister,
ki je tudi nadziral potek izgradnje. Les za gradnjo je prispevalo tudi takrat
no Kmetijsko gospodarstvo Selce. Kot lahko zasledimo v različnih zapisih,
takratno občinsko vodstvo akcije postavitve razglednega stolpa na Zavrhu
ni oviralo. Zasledimo celo pripombo, da jih ta akcija sploh ni zanimala in
»da je bilo, kot da še general Maister ni prišel v zgodovino«.7 Ob stolpu
so postavili še spominsko ploščo, ki je opozarjala, da je s tega kraja general Maister občudoval lepote Slovenskih goric. Odprtje stolpa in odkritje
spominske plošče ob njem 21. julija 1963 leta sta bila izjemno svečana,
oboje so spremljali tudi številni časopisni poročevalci in domači kronisti
takratnega dogajanja. Na Zavrhu je bilo veliko ljudsko rajanje, saj je bila
svečanost izjemno obiskana, ljudje pa nad novo pridobitvijo dobesedno
navdušeni. O Maistrovem življenju na Zavrhu in o njegovi vlogi v slovenski
zgodovini spregovoril je spregovoril Zmago Porekar. Spominsko ploščo so
Završanom poklonili Maistrovi borci iz Maribora.8 Zato ni naključje, da
se jih je te svečanosti na Zavrhu veliko udeležilo in da so bili domačinom
za to gesto zelo hvaležni. Z novim razglednim stolpom je Zavrh veliko
pridobil in se vpisal med pomembnejše turistične kraje. Obiskovalci so
radi zahajali v ta del Slovenskih goric in z vrha stolpa občudovali lepote
krajev med Dravo in Muro. Pravijo, da se je v lepem in čistem vremenu
že takrat videlo vse tja do Blatnega jezera na Madžarskem. Stolp je služil
namenu vse do leta 1979, ko je bil resno poškodovan in je postal za obisko5
6
7
8

Aleš Arih, Maistrov Zavrh, Maribor 1994, 31.
Lenarški zbornik, Lenart 2000.
Marija Karo, spominski zapis in pričevanje Marjanu Tošu.
Pred leti je bila ta spominska plošča odstranjena, na njeno mesto pa postavljena nova.

210

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/4

valce nevaren. Zato so ga zaprli, nato pa porušili; leta 1981 pa s pomočjo
podjetja Klemos postavili novega, kovinskega.9 Ta še danes trdno stoji in
kljubuje vsem viharjem. Zato pa mnogim viharjem ni ubežalo Turistično
društvo, saj so se kmalu po postavitvi stolpa v njem začela različna trenja
in medsebojni konflikti. Uspelo jim je urediti še Završko klet v Štupičevi
vili, ki pa je delovala samo do februarja 1964, ko je prenehala poslovati.
Društvo namreč ni izpolnilo nekaterih zakonskih formalnosti, zato je bila
Završka klet predana v upravljanje gostinskemu podjetju Grozd iz Lenarta.
Morda je bil tudi to vzrok za vedno večja notranja trenja in nesporazume v
društvu. Vse skupaj so podpihovali nekateri vplivni posamezniki iz bližnje
Voličine in tudi Lenarta; uspelo jim je, da je predsednik Janez Karo odstopil. O njem so se razširile razne govorice, ki pa niso bile nikoli dokazane.
Leta 1964 je prevzel vodenje TD Rudolf Maister - Vojanov z Zavrha Franc
Ploj iz Črmljenšaka, podpredsednik je bil Franc Kramberger, tajnica Majda
Fekonja in blagajnik Jože Kocbek. Društvo je delovalo vsega slabi dve leti,
nato pa je po letu 1966 povsem usahnilo in zamrlo. Za obdobje 1966–1980
tudi nimamo na voljo dokumentacije, iz katere bi lahko razbrali usodo
društva in njegovih članov. Društvo enostavno ni več delovalo. Zadnji dve
leti delovanja je TD Rudolf Maister - Vojanov z Zavrha pod vodstvom
Franca Ploja poskrbelo za impregnacijo lesenega stolpa, urejali so domove
in celo poskrbeli za prenočišča obiskovalcev Zavrha. Društvo je skratka
skrbelo za turistični utrip kraja, kar je bilo za tisti čas nadvse odgovorno
dejanje. Škoda, da je po letu 1966 dejavnost društva povsem usahnila in
da je trajalo 14 let, da je znova zaživelo. Ohranjena dokumentacija za to
obdobje je skromna, ohranjeno je pismo predsednika Franca Ploja, ki je
bil leta 1966 premeščen na novo delovno mesto. V pismu, naslovljenem na
društvo, je za predsednika predlagal Jožeta Žižka, za tajnico pa Marico
Škofič. Slednja je prejela v uporabo društveni žig, delovodnik pošte in arhiv. Po njej se je vse to izgubilo.
Drugo obdobje aktivnosti društva se je začelo z ustanovitvijo novega
iniciativnega odbora, v katerem so bili: Valet Lešnik, Jožef Kocbek, Ivan
Pulko, Mirko Ornik, Franc Ploj, Andrej Tuš, Franc Grajfoner, Feliks Simonič, Alojz Rojko in Anica Lešnik. Pobudo za društveno oživitev je dala
Krajevna skupnost Voličina. Tako kot je prvi društveni odbor sprejel kot
prednostno nalogo postavitev razglednega stolpa, je tudi novi odbor sklenil, da je treba postaviti nov stolp. Lesenega je povsem načel zob časa in
je bil za obiskovalce nevaren. Odbor je poskrbel, da je bil 20. junija 1980
9

Uradna otvoritev novega razglednega stolpa na Zavrhu je bila 4. julija 1982 leta ob krajevnem prazniku KS Voličina. Direktor lenarškega Klemosa Avgust Seničar je bil ob tej
priložnosti predlagan za častni zlati znak Turistične zveze Slovenije.
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leta sklican ustanovni občni zbor TD, ki se je odvijal v dvorani kulturnega doma na Zavrhu. Izvoljen je bil novi Upravni odbor, ki ga je vodil
predsednik Valter Lešnik. Delo je lepo steklo in že 4. julija 1982 leta so
na Zavrhu odprli novi razgledni stolp. Lesenega je zamenjal kovinski, ki
so ga izdelali strokovnjaki lenarškega Klemosa pod vodstvom takratnega
direktorja Avgusta Seničarja. Drugo obdobje delovanja društva je bolj ali
manj usmerjeno v skrb za ohranjanje in negovanje zgodovinskega spomin
na generala Maistra. Že leta 1983 so na Zavrhu sprejeli pobudo, da bi v
nekdanji Štupičevi vili uredili Maistrovo spominsko sobo. Aktivnosti za
njeno ureditev je vodil takratni Krajevni odbor SZDL, na čelu katerega je
bil Franc Grajfoner. Tako kot leta 1963 pri izgradnji prvega razglednega
stolpa, so tudi leta 1983 domačini z Zavrha in okoliških krajev veliko pomagali pri urejanju Maistrove spominske sobe. Projekt je vodil Aleš Arih,
izdatno pa sta ga podprli tudi Kulturna skupnost Slovenije in Kulturna
skupnost občine Lenart. Finančna sredstva, delo in material so prispevali
tudi številni delovni kolektivi iz bližnjega Lenarta in domači obrtniki. Za
njim je stala tudi Občina Lenart, ki je od leta 1983 dalje trden člen v verigi
soorganizatorjev Maistrovih spominskih slovesnosti na Zavrhu. Po predsedniku Valterju Lešniku so nato TD Rudolf Maister - Vojanov vodili: Janez Lešnik 1985–1992, Irena Grajfoner 1992–1997, Anica Šuster 1997–2001,
Dragica Bezjak 2001–2010, Anica Šuster od leta 2011.
Ker je razgibana društvena zgodovina popisana in objavljena v različnih
publikacijah,10 želim s tem prispevkom zgolj zaokrožiti vlogo in pomen TD
Rudolf Maister - Vojanov pri obujanju, ohranjanju in utrjevanju zgodovinskega spomina na generala Maistra in njegove borce za severno slovensko
mejo v letih 1918/1919. Društvo je častno izpolnilo svoje poslanstvo na tem
področju in zgodovinopisje že potrjuje nesporno dejstvo, da je največja
zasluga domačinov Zavrha in okoliških krajev, ki so se leta 1961 organizirali pod okriljem zagnanega Turističnega društva Rudolf Maister - Vojanov, pobuda za organizirano negovanje spomina na pomembnega moža
slovenske zgodovine, generala in pesnika Rudolfa Maistra - Vojanova. Iz
skromnih začetkov v času, ko o generalu Maistru ni bilo ravno priporočljivo preveč na glas govoriti (čeprav prepovedano ni bilo), je na Zavrhu
vzklilo organizirano gibanje, ki je sredi 80-ih let minulega stoletja preraslo
10

Anica Šuster, Turistično društvo »Rudolf Maister - Vojanov« Zavrh 1961–2001, Lenarški
zbornik (ur. Marjan Toš), Lenart: Občina, 2000; Mateja Kramberger, Turistično društvo
Rudolf Maister - Vojanov Zavrh, Voličina – moj svet: zbornik Voličine ob 250-letnici
organiziranega šolstva (ur. Mateja Kramberger in Anton Goznik), Voličina: OŠ, 2007;
Marjan Toš, Maistrove spominske prireditve na Zavrhu 1985–2005, Maistrov Zavrh
2005, 20 let Maistrovih prireditev na Zavrhu, Lenart, Maribor: Občina Lenart, Društvo
generala Rudolfa Maistra Maribor, 2005; Aleš Arih, Maistrov Zavrh, Maribor 1994.
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v vseslovensko manifestacijo slovenskega domoljubja. Maistrove spominske slovesnosti, pod katere se vse od leta 1985 podpisujeta TD Rudolf Maister - Vojanov in Občina Lenart, so veliko pripomogle k popolni osvetlitvi
Rudolfa Maistra kot velike slovenske zgodovinske osebnosti, ne samo kot
vojaka, pač pa tudi kot pesnika, bibliofila, slikarja, ljubitelja likovne in
glasbene umetnosti ali kot kulturnega animatorja. Ugledni raziskovalci so
potrdili njegov velikanski prispevek pri razvoju slovenske vojske in generala Maistra vsestransko predstavili kot odločno vojaško osebnost z velikim
vplivom na svoje vojaštvo. Zavrhu gre veliko zaslug, da so bili odpravljeni
nekateri stereotipi, polresnice ali neresnice o generalu Rudolfu Maistru,
ki so se v polpreteklosti trosile med prikazovanjem prevratnih časov po
končani prvi svetovni vojni, in to ne samo na avstrijski, pač pa tudi na
slovenski strani. Izjemno širino in velik domoljubni naboj so Maistrove
spominske prireditve na Zavrhu doživele v samostojni slovenski državi
po letu 1991, ko je med soorganizatorji dogodkov tudi Slovenska vojska.
Ponovno je bila postavljena Maistrova spominska soba in osvetljene se bile
številne osebnosti iz lokalne zgodovine, ki so bile tako ali drugače povezane z generalom Maistrom in njegovim delovanjem. V tem je torej pravo poslanstvo TD Rudolf Maister - Vojanov, katerega člani so kljub pregovorni
slovenskogoriški skromnosti zelo ponosni na opravljeno delo. Iz spontanih
začetkov in iskrenega namena, da general Maister ne bi šel v pozabo, so
domačini že leta 1961 na Zavrhu javno povedali, da je general še vedno
med njimi – javnem spominu in v poimenovanju društva in razglednega
stolpa po njem. Iz skromnih začetkov se je rodilo organizirano gibanje, ki
mu danes tako rekoč ni primere v iskrenih namenih za krepitev poštenega
slovenskega domoljubja. In tako kot je društvo pred 50-imi leti povedalo,
da želi biti nosilec javne pobude za ohranjanje Maistrovega spomina, je v
jubilejnem letu podprlo pobudo, da bi občina Lenart s pomočjo države v
okviru možnosti postopoma odkupila nekdanjo Štupičevo vilo in v njej
uredila Maistrov muzej slovenskega domoljubja. Naj bo ta pobuda izziv
generaciji, ki na Zavrhu uspešno neguje tradicijo TD in prenaša historične
korenine na mlajše rodove. Ne smemo namreč pozabiti, da bi se brez Rudolfa Maistra in njegovega osebnega prispevka slovenska zgodovina pisala
povsem drugače. Od današnje Slovenije bi v Kraljevini SHS oz. kasnejši
Kraljevini Jugoslaviji ostala le nekdanja dežela Kranjska, pa še ta ne v celoti, saj je bil del Notranjske krivično priključen k Italiji. S tem bi tudi pomen
Slovencev bil bistveno zmanjšan in bi zagotovo bili podvrženi še večjemu
raznarodovanju in asimilaciji ter preoblikovanju v »jugoslovanski narod«.
Popolnoma nepomembno je, ali pod srbsko ali pod hrvaško hegemonijo.
Seveda bi tudi dogajanje med 2. svetovno vojno na Slovenskem dobilo dru-
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gačen potek. Na primeru Koroške lahko povsem jasno in utemeljeno ugotavljamo, da bi bila v veliki meri ponemčena tudi Spodnja Štajerska. Zato
bi bila pod velikim vprašajem razmejitev po drugi svetovni vojni. Slovenija
se ne bi nikoli oblikovala na takšnem ozemlju, kot se je tedaj. Maistrov čas
je bil, je in bo izjemno prelomen za našo zgodovino. Brez generala Maistra in njegovih borcev za severno mejo v prelomnih letih 1918/1919 bi se
tok zgodovine obrnil in bistveno drugače vplival na nadaljnjo zgodovino
Slovencev v povojni Titovi Jugoslaviji. In veliko vprašanje je, če bi leta
1991 brez Maistrovega delovanja leta 1918, dočakali samostojno slovensko
državo. Dobršen del trdnih temeljev zanjo je položil prav general Rudolf
Maister s svojimi prostovoljci, bojevniki za severno mejo. Je treba še več, da
se jim na Zavrhu uredi dostojna muzejska zbirka v Štupičevi vili, iz katere
je Maister občudoval lepote krajev med Dravo in Muro in zasluženo slavil
žetev bojnih tovarišev, ki so znali stopiti na okope domovine, ko ji je bilo
težko? Za njimi so to v minulem stoletju odločno storili še partizanski borci proti fašizmu in nacizmu in udeleženci slovenske osamosvojitvene vojne
leta 1991. Vsi naj dobilo zasluženo mesto v bodočem muzeju slovenskega
domoljubja na Zavrhu. To naj bo tudi osrednje sporočilo okrogle mize ob
50-letnici delovanja TD Rudolf Maister - Vojanov z Zavrha.
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ocene in poročila –
reviews and reports
Tomaž Teropšič, Mitja Teropšič:
Zmagovito Posavje.
Spominski zbornik. Brežice 2011,
376 str.
V zgodovinski stroki velja dvajset let
za časovno distanco, ki o posameznih
zgodovinskih dogajanjih že omogoča dokaj meritorne, a še ne dokončne
sodbe. Ob letošnjem dvajsetletnem
jubileju samostojne in neodvisne Slovenije se je zvrstila vrsta simpozijev in
izšlo je precej različnih publikacij. Za
večino lahko trdimo, da so avtorji oziroma udeleženci takratna dogajanja še
vedno prikazovali preveč emocionalno, s pretirano poudarjeno osebno noto, posledično pristransko, predvsem
pa po merilih svoje politične opcije in
ne v duhu iskanja zgodovinskih dejstev ter zgodovinske resnice. Pri večini teh zapisov in ustnih izvajanj je še
vedno čutiti premočan priokus nerazsodnega obračuna z vsem preteklim.
Med pozitivne izjeme pa prav gotovo
sodi zbornik Zmagovito Posavje.
Če sem pred desetletjem v recenziji
zbornika Posavje 1989–1991 zapisal,
da je vsak, na videz še tako majhen
dogodek dragocen kamenček v mozaiku rojevanja samostojne slovenske
države, lahko danes ob dvajsetletnici z
veseljem dodam, da je Posavje z zbornikom Zmagovito Posavje, ki sta ga
uredila in za tisk pripravila (ravno tako
kot prvega) brata (oba tudi udeleženca
vojne za samostojno Slovenijo) dr. Tomaž (zgodovinar in muzealec) in pol-

kovnik Mitja Teropšič, prva slovenska
pokrajina, ki je sklenila memoarski lok
nad dogajanji v usodnih letih nastajanja slovenske države. Zato je povsem
realno upati, da bomo že ob enem naslednjih jubilejev dobili tudi znanstveno sintezo obravnavanega obdobja v
tej vzhodni slovenski pokrajini.
Zmagovito Posavje je konceptualno
in metodološko imeniten zbir pričevanj neposrednih in posrednih udeležencev vojne za samostojno Slovenijo
in drugih dogajanj, povezanih z njo.
V 49 spominskih zapisih se srečamo
z akterji, ki so sodelovali pri vseh takratnih ključnih dogodkih in odločit
vah na širšem območju Posavja, od
preprečitve »mitinga resnice« v pozni
jeseni leta 1989 do odhoda zadnjega
vojaka JLA iz Slovenije oktobra 1991.
Iskrene izpovedi vojakov, starešin
JLA, pripadnikov Teritorialne obrambe, milice, politikov in funkcionarjev,
ravnateljev, direktorjev ter navadnih
občanov, ponovno dokazujejo, kako
nepredvidljiva in težka preizkušnja so
bila tista leta za ves slovenski narod.
Vsi so bili pripravljeni veliko tvegati,
pomagati, prevzemati odgovornosti,
ki so včasih celo presegale njihove sposobnosti. Vsi so bili pripravljeni celo
prijeti za orožje, če bi bilo to treba. Na
srečo je bilo večini to prizaneseno.
V Brežicah in celotnem Posavju so
bile takrat razmere še posebej zapletene in nevarne, saj so tam bila tako
imenovana vzhodna vrata v Slovenijo,
kjer je s svojimi družinami živelo ve-
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liko pripadnikov JLA, ki so bili zaposleni na vojaškem letališču v Cerkljah
ob Krki, tam je bila krška nuklearka in
precej drugih strateško pomembnih,
a občutljivih gospodarskih obratov in
objektov.
Vsebinsko pluralnost, večplastnost,
verodostojnost in celovitost dajejo
zborniku izpovedi z »obeh strani«.
Prav pretresljiva in napeta so, recimo,
pričevanja o duševnih stiskah in nevarnostih, v katerih so se znašli slovenski starešine in vojaki v JLA ob svojih
poskusih prebega na slovensko stran,
kamor jih je vleklo srce, zdrav razum
in narodna zavednost. Šlo je za čast in
dolžnost, pa tudi za njihova življenja
ter ogroženost njihovih svojcev (npr.
general Ciril Zabret, nekateri piloti v
Cerkljah, pa tudi navadni vojaki v vojašnicah po vsej takratni Jugoslaviji).
Večina spominov v zborniku je napisana pošteno, brez patetike in iskreno (je pa tudi nekaj manjših izjem),
z močno izraženim emocionalnim
nabojem, ki izžareva nesebično pripadnost slovenstvu. Zelo zaznaven
je tudi ponos piscev, da so lahko bili
akterji za narod tako prelomnega zgodovinskega dogajanja. Takratni dogodki so se namreč odvijali s filmsko
naglico, včasih tudi nepredvidljivo, zato za mečkače in omahljivce v njih ni
bilo prostora. S časovne razdalje dveh
desetletij se zdi, da se je vse dogajalo
pod taktirko nevidnega dirigenta in po
vnaprej pripravljenem scenariju, a žal
temu ni bilo tako. Občutek negotovosti
je v takšnih razmerah psihično breme,
ki ga zmorejo samo pogumni in tisti,
ki natančno vedo, kaj hočejo. Pričevalci v zborniku Zmagovito Posavje so to
vedeli, ravno tako pa so se pri pisanju
svojih spominskih izjav zavedali svoje
odgovornosti pred zgodovino, še pose-

bej, ker je danes, kljub preteku dvajsetih let, spomin še dovolj svež, emocije
pa umirjene. Posebno zgodovinsko težo dajejo zborniku opisi tistih dogajanj, ki niso pustila nobenih pisnih
sledov in bi lahko izginila v pozabo.
Brata Teropšič sta z veliko lucidnostjo in pretanjenim smislom za celovitost prikaza zahtevne in zapletene
zgodovinske zgodbe, zbrala pričevanja, ki iz najrazličnejših zornih kotov
razgrinjajo bistvo takratnih dogodkov, jih tematsko in kronološko uredila ter pripravila za tisk. Zbornik
Zmagovito Posavje je pomemben zgodovinski dokument o času in ljudeh,
ko se je rojevala slovenska država in je
bilo slovensko domoljubje na najhujši preizkušnji. Prepričan sem, da ga
bodo bralci z veseljem prebirali, predvsem pa, da ga bodo s pridom jemali
v roke tudi pedagogi pri domovinski
vzgoji naše mladine.
Marjan Žnidarič

Snježka Knežević in Aleksander
Laslo: Židovski Zagreb –
kulturnozgodovinski
vodnik. Židovska občina
Zagreb (ur. Aleksander Laslo),
Zagreb 2011/5771, 191 str.
Tudi slovenske knjižne police so bogatejše za zanimivo, neobičajno knjigo
s pomenljivim naslovom Židovski Zagreb. Kot kulturnozgodovinski vodnik
jo je izdala Židovska Občina Zagreb
in je namenjena vsem, ki jih zanima
judovska preteklost hrvaške prestolnice. Ne gre za znanstveno monografijo,
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pač pa za zelo preprosto, a informativno bogato knjigo, ki je razumljiva
vsem, ki želijo pobliže spoznati del bogate judovske zgodovine Zagreba, za
katero je predsednik zagrebške Židovske občine dr. Ognjen Kraus zapisal,
»da ta še vedno ni napisana in da so
številni ostanki judovske navzočnosti, zlasti iz starejšega obdobja, dobro
ohranjeni v javnem spominu mesta
in meščanov«. Judje so s svojim delovanjem pustili tudi v Zagrebu trajne
sledove, sooblikovali so velemestno,
kozmopolitsko in evropsko dimenzijo in ozračje mesta, zlasti v obdobju,
ki ga označujejo za »zlato dobo zgodovine zagrebških Judov«. Dr. Ognjen
Kraus v krajšem predgovoru knjige še
poudarja, da je Zagreb Judom v različnih zgodovinskih obdobjih ponujal priložnost, da so si ga izbrali kot
mesto za življenje in eksistenco. To
priložnost so znali izkoristiti in se zanjo hkrati zahvaliti tako, da so veliko
pripomogli za gospodarski, družbeni,
kulturni in duhovni napredek ter razvoj mesta. Zanj so se razdajali z vsem
razkošnim talentom, znanjem in zaupanjem. Postali so del meščanstva, del
liberalnega, svobodno mislečega prebivalstva in so verjeli, da so v mestu
le »dobili domovino«. Z razvejano dejavnostjo na gospodarskem in kulturnem področju so postali integriran del
mestnega prebivalstva. Žal so bile leta
1941 te njihove iluzije surovo razbite.
Okupacijske oblasti so namreč Jude
zavrnile kot »tuji element« in doživeli so tragično usodo kot velika večina
drugih jugoslovanskih in evropskih
Judov. »Odgovora na vprašanje, kaj so
bili Judje Zagrebu, še vedno nimamo,«
poudarja dr. Ognjen Kraus in dodaja,
»da židovskega Zagreba, kakršen je
bil poznan do začetka druge svetov-

ne vojne, ni več in je za vedno izginil.
Pripada zgodovini in spominu.« In
spominu je namenjena tudi knjiga,
ki je izšla v nakladi 2000 izvodov in
jo odlikuje izjemno bogata notranja
oprema fotografij, ilustracij in dokumentarnega gradiva. Fotografski in
dokumentarni del knjige je tako rekoč popoln, podnapisi so informativno celoviti in zelo tehtno dopolnjujejo
slikovno gradivo.
V monografiji je v uvodnem delu na
kratko popisana judovska navzočnost
v hrvaškem glavnem mestu. Prvi Judje so prišli v Zagreb že leta 1782. Na
začetku 19. stoletja je bilo v mestu že
20 judovskih družin s 70 družinskimi
člani. Predstavniki teh družin so leta
1806 oblikovali judovsko občino, ki je
zastopala njihove interese v javnosti in
odnose do takratnih mestnih oblasti.
Do enakopravnosti z drugim mestnim
prebivalstvom je bila dolga pot, saj so
jo dobili šele leta 1873. V tem času so
se zagrebški Judje vse bolj integrirali v
javno, kulturno, družbeno in gospodarsko življenje mesta, pridobivali so
si ugled in mnogi od njih so postali
nadvse ugledni in cenjeni Zagrebčani.
Sinagogo v središču mesta so zgradili in posvetili leta 1867, bila je njihov
simbol in duhovno središče celotne
skupnosti. Do konca 19. stoletja je zagrebška judovska občina štela že več
kot 3000 članov. Mnogi med njimi so
bili nadvse uspešni in cenjeni trgovci,
podjetniki, industrialci, bankirji, lekarnarji, odvetniki, visoki uradniki in
zdravniki. Skupnost se je razvijala tudi v prvi polovici 20. stoletja vse do začetka druge svetovne vojne leta 1941,
ko je zagrebška judovska skupnost
(občina) štela 12 000 članov. Med obema svetovnima vojnama v minulem
stoletju je zagrebška judovska obči-
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na doživljala pravi razcvet in mnogi
njeni člani so bili vidno zastopani v
evropskih in svetovnih judovskih organizacijah. Veliko so prispevali k naglemu razvoju Zagreba in njegovem
uveljavljanju v širšem prostoru takrat
ne jugoslovanske države. Zagrebška
judovska občina je bila najmočnejša
in najbolj razvita judovska občina v
Kraljevini Jugoslaviji. Zagrebški Judje so bili aškenaška, reformistična in
liberalna judovska skupnost. Med člani je bila tudi ortodoksna manjšina, ki
je dvakrat imela celo lastno občino, in
to v času 1879–1906 in 1926–1941. Zagrebška občina je sprejela tudi sefardske Jude iz Bosne, ki so prav tako imeli
svojo občino med letoma 1927–1941 in
je bila središče sionističnega gibanja.
Med okupacijo, 1941–1945, je bila zagrebška skupnost med holokavstom
večinoma uničena in po vojni je od
nje ostalo vsega nekaj deset predvojnih članov. Redki preživeli zagrebški
Judje so počasi obnavljali delovanje
predvojne občine, njene socialne in
kulturne ustanove in združevali vse
Jude: vernike in ateiste, tradicionaliste
in avantgardiste. Po letu 1945 so bili
vključeni v Savez jevrejskih općina Jugoslavije s sedežem v Beogradu, zveza
pa je prenehala delovati z razpadom
Jugoslavije v začetku 90-ih let minulega stoletja. Že leta 1992 je zagrebška
judovska občina vzpodbudila oblikovanje judovskih občin na Hrvaškem
in že leta 1995 je bila ustanovljena koordinacija občin, ki je zastopala skupne interese desetih judovskih občin
na Hrvaškem. Zagrebška judovska
občina je počasi dobila dobre temelje
za celovito delovanje in razvoj. Med
največjimi načrti imajo izgradnjo »Židovskega centra« s sinagogo na mestu
v letih 1941/1942 porušenega templja,
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ko je ustaški režim surovo obračunal s
hrvaškimi Judi. Ta projekt pripravljajo
že od leta 2000.
Knjiga Židovski Zagreb je razdeljena
na več poglavij, ki predstavljajo zaključene celote. Začne se s poglavjem o
preteklosti, v katerem so predstavljene
izobraževalne, kulturne, socialne in
humanitarne organizacije, judovski
tempelj (sinagoga) in judovska občina
kot organizacija skupnosti. V drugem
poglavju so predstavljeni Judje kot
predhodniki modernizacije, kot pobudniki za gospodarski razvoj, podjetniki, izumitelji, bankirji, industrialci,
lastniki kavarn, trgovin, restavracij in
drugih objektov. V obsežnem tretjem
poglavju so predstavljeni posamezni
vidni Judje kot velike osebnosti na
področju kulture in umetnosti, filma,
glasbe, književnosti, literature in publicistike. Posebno poglavje je namenjeno holokavstu, obnovi delovanja
občine po letu 1945 in sodobnosti.
Knjigi je dodana še pregledna karta z
označenimi ostanki bogate zagrebške
judovske dediščine. Gre za tako imenovano »židovsko topografijo«, to pa
je le še »dodana vrednost« knjige, ki se
jo splača prebrati in imeti na knjižni
polici.
Marjan Toš

Mirko Munda: Ob Muri in
daleč čez. Korespondenca dr.
Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki. Murska Sobota
2011, 415 str.
Upokojeni novinar in publicist Mirko
Munda nas je po Beograjski spletki, ki
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je izšla pred desetimi leti, znova prijetno presenetil z novo tehtno monografijo Ob Muri in daleč čez. Gre za
dokumentarno predstavitev izbrane
korespondence pravnika, univerzitet
nega profesorja in ene najznamenitejših osebnosti severovzhodne Slovenije
v drugi polovici 20. stoletja dr. Vaneka
Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki.
Vanek Šiftar je bil zelo polivalentna
osebnost, lahko bi rekli eden zadnjih
polihistorjev tega prostora. Svojo živ
ljenjsko vizijo socialne pravičnosti v
socialistični družbi je začel udejanjati
že kot srednješolec v drugi polovici
tridesetih let prejšnjega stoletja in si
zanjo prizadeval vse do svoje smrti.
To vizijo je uresničeval na številnih
področjih, saj je javno deloval kot
pravnik (kar je bila njegova osnovna izobrazba), politik, družboslovec,
leposlovni pisec, romolog, urednik,
tvorec Vrta spominov in tovarištva v
svojih Petanjcih, pobudnik in organizator vrste znanstvenih srečanj v in o
panonskem prostoru itd. Tudi za trdo
kmečko delo je rad in brez zadržka poprijel vse do zadnjega.
Vanek Šiftar je bil izjemen sogovornik, prepričljiv in temeljit pri
argumentiranju, vrednotenju in umeščanju svojih in sogovornikovih trditev. Bil je eden redkih, ki si je rad in
veliko dopisoval z vsemi, s katerimi je
prijateljeval ali drugače sodeloval (s
sorodniki doma in v tujini, z izobraženci širom Slovenije in Jugoslavije,
pa tudi iz več evropskih držav). V njegovi obsežni in bogati pisni zapuščini
(večino – dobrih 26 tekočih metrov –
hrani Pokrajinski arhiv v Mariboru,
precej pa je je še na Šiftarjevi domačiji
v Petanjcih) zavzemajo pomembno
mesto njegova pisma.

Zaradi obsežnega opusa pisem
(ohranila so se tudi zato, ker jih je Vanek pisal v dvojniku) v Šiftarjevi zapuščini se je avtor monografije Mirko
Munda odločil za izbor, v katerega je
zajel Šiftarjevo dopisovanje z nekaterimi pomembnimi rojaki, torej z ljudmi
njegove pokrajine. Odločil se je za pisatelja Miška Kranjca, akademika dr.
Franca Zadravca in dr. Antona Vratušo, publicista Ivana Krefta, soboškega
kulturnika Jožeta Vilda, ameriškega
Prekmurca Franca Bükviča, zgodovinarja dr. Toneta Ferenca, inženirja
rudarstva Kolomana Cigüta in škofa
dr. Vekoslava Grmiča. Z večino omenjenih si je Vanek Šiftar dopisoval več
desetletij in z njimi tudi prijateljeval.
Zato je mnogo pisem osebnih in zelo
odkritosrčnih.
Ker se pisma dotikajo najrazličnejših
tem in družbenih problemov, so dragoceno zrcalo časa in prostora, v katerem so bila napisana. Avtor nam jih
dozira zelo premišljeno, s prefinjenim
občutkom za njihovo avtentičnost in
sporočilnost ter analitično umeščanje
v prostor in čas. Munda pisem zato tudi ne komentira, niti jih ne vrednoti,
ampak zapisano samo pojasnjuje oziroma dopolnjuje s poročili, članki ali
drugimi novinarskimi zvrstmi v sredstvih javnega obveščanja, z besedili iz
javno dostopnih virov ali celo z izjavami tistih, ki jih dopisovalci omenjajo.
Avtor pisma objavlja v avtentičnem
zapisu, tu in tam je popravil le kak
šno občutnejšo pravopisno napako.
Knjigo je zasnoval tako, da vsakega
od devetih izbranih korespondentov
najprej predstavi s kratko biografijo
in fotografijo, sledijo pisma po kronološkem redu. Nekaterim pismom je
dodano dopolnilno pojasnilo (članki,
izjave …). Kriterije, da monografijo
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Ob Muri in daleč čez lahko označimo
za edicijo zgodovinskih virov, avtor
izpolnjuje tudi z dragoceno zabeležko
o osebah, ki se v korespondenci omenjajo, z razlago manj znanih kratic ter
z navedbo virov. Dodatno težo knjigi
pa daje tudi kratka študija o dr. Vaneku Šiftarju, ki jo avtor podaja v svojem
uvodu.
Mirko Munda je z objavo dela korespondence zaslužnega profesorja mariborske univerze dr. Vaneka Šiftarja
opravil veliko delo. Njegova knjiga pomeni dragoceno osvežitev v slovenski
zgodovinski literaturi, saj se le redko
zgodi, da dobimo na knjižne police
izdajo zgodovinskih virov. Ta redkost
pa ni toliko posledica pomanjkanja finančnih možnosti, ampak veliko bolj
zahtevnosti te zvrsti zgodovinopisja.
Knjigo bodo s hvaležnostjo jemali v
roke vsi, ki se bodo poglabljali v zgodovinske dogodke in osebnosti pokrajine ob Muri.
Marjan Žnidarič

Irena Stramljič Breznik: Tvorjenke slovenskega jezika
med slovarjem in besedilom. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka
za slovanske jezike in književnosti
(Zora; 71). 265 str.
Sodobna slovenska besedotvorna teo
rija se razvija, raziskuje in normira
v številnih znanstvenih prispevkih,
zbornikih in normativnih priročnikih, pa tudi v diplomskih in magistrskih delih ter doktorskih disertacijah,
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v izdajah besedotvornih monografij
pa sloveščina vendarle zaostaja za drugimi jeziki in drugimi jezikoslovnimi
področji. Prav zato je monografska
obravnava besedotvorja danes vsaj
zaželjena, če že ne nujno potrebna.
Ob izteku leta 2010 je v Mednarodni
založbi Oddelka za slovanske jezike
in književnosti Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru izšla znanstvena monografija dr. Irene Stramljič
Breznik, redne profesorice na Oddelku za slovanske jezike in književnosti
na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, članice Komisije za slovansko
besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju in avtorice mnogoštevilnih znanstvenih in strokovnih
prispevkov. Delo ima naslov Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem
in besedilom in na osi zgodovinsko
– sodobno obravnava preteklo in aktualno slovensko besedotvorno stanje,
in sicer s slovarskega in z besedilnega
vidika.
Monografija, ki obsega 265 strani,
je strukturno zasnovana štiridelno,
tematsko pa dvodelno. Prvi in drugi
vsebinski sklop v središče obravnave
postavljata tvorjenke z vidika slovarja, tretji in četrti pa se usmerjata na
oblikovno in funkcijsko opredelitev
tvorjenk v besedilu. S tako tematsko strukturiranostjo monografija
prikaže navidezno nespremenljivost
tvorjenk oz. konvencionalnost besedotvorja v slovarju, hkrati pa dinamiko, kreativnost in efektivnost, ki se
odraža v stvarnem besedilu in pogosto teži k netradicionalnemu. Vsako
izmed samostojnih poglavij, ki se natančneje členijo še na podpoglavja, se
pričenja z avtoričino uvodno besedo
(Uvod) in se zaključi s končnimi ugotovitvami in komentarji (Sklep).
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Prvo poglavje, ki sledi Spremni besedi (11–12) in nosi naslov Razvojna
dinamika obrazil za kategorijo živega in manjšalnic ter protipomenskost
v tvorjenkah (13–77), se osredinja na
obravnavo tvorjenk v treh slovarjih,
ki v časovnem razponu stotih let prikazujejo spremembe v leksikalnem
sistemu slovenskega jezika, to so Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (PS
1894/95), Slovar slovenskega knjižnega
jezika (SSKJ 1998) in Novejša slovenska leksika v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri (NSLSJV 2009). V tem
poglavju so v natančno obravnavo
postavljene produktivnejše izpeljanke temeljnih besedotvornih kategorij,
in sicer tvorjenke s pomenom vršilca
dejanja, izpeljanke s pomenom nosilca
stanja ali lastnosti, izpeljanke s pomenom opravkarja, samostalniške manjšalnice ter tvorjene protipomenke in
protipomenke v tvorjenkah SSKJ. Prvo poglavje tako predstavi najrodnejša
obrazila v slovenskem knjižnem jeziku, obenem pa kaže porast in upad
rabe določenih obrazilnih morfemov.
Odlika avtoričinega dela je tudi dosledna statistična metoda raziskovanja ob proučevanju produktivnosti
priponskih morfemov. Po avtoričinih
ugotovitvah so v pomenski skupini
vršilca dejanja tvorbeno najbolj stabilna obrazila -ač, -lec, -nik in -telj, pri
nosilcu lastnosti -ak, -ec, -ež, -ik, -jak,
pri pomenski kategoriji opravkarja pa
-ar, -aš, -ec, -ik, -ist, -nik, -(ov/ec)ec.
Obrazila so navedena po abecednem
redu, njihova razvrstitev po produktivnosti pa se v vsakem od slovarjev
nekoliko razlikuje. Hkrati avtorica
spoznava, da generično moč pomenske skupine vršilca dejanja predstav
ljajo tipična domača obrazila, dokaj
produktivni delež tvorbe pa vendarle

predstavljajo tudi prevzeti morfemi,
ki vznikajo prek vse vplivnejšega globalnega jezika. Enako je mogoče trditi
za tvorjenke s pomenom opravkarja,
prav nasprotno pa velja za tvorjenke iz
pomenske kategorije za nosilca lastnosti, saj ta skupina tvorjenk ni podvržena prevzemanju tujejezičnih obrazil
in črpa generično moč izključno iz
domačih besedotvornih morfemov.
Ob obravnavi tvorbene kategorije
manjšalnic se kot najbolj rodno moškospolsko obrazilo izpostavlja -ek,
najrodnejše srednjespolsko obrazilo je
-ce, primerjava ženskospolskih manjšalnic pa kaže kontinuiteto od konca
19. stoletja pa vse do danes. V podpoglavju o protipomenkah izvemo, da
je sposobnost nastajanja antonimov
s tvorbenimi prvinami, podobno kot
v drugih slovanskih jezikih, v slovenščini močno razvita. Tipološko lahko
protipomenski par tvorita tvorjenka
in netvorjena beseda ali pa dve tvorjenki enake ali različne besedotvorne
vrste. Antonime ustvarjajo neprevzeti tvorbeni morfemi ob vseh besednih
vrstah, precejšnji delež pa tvorijo tudi
t. i. internacionalizmi, ki s predponskimi in korenskimi morfemi tvorijo
protipomenske pare, obenem pa se
pojavlja še možnost hibridizacije oziroma mešanja prvin.
Drugo poglavje osvetljuje tvorbene
lastnosti istokorenskega besedja v poskusnem Besednodružinskem slovarju
slovenskega jezika, ki je prav tako del
znanstvenega opusa avtorice in je izšel
leta 2004 pod okriljem Slavističnega
društva Maribor. Avtorica se v poglavju Nekatere besedotvorne lastnosti
leksike v poskusnem besednodružinskem slovarju (81–105) osredotoči na
podstavne, obrazilne in stopenjske
lastnosti tvorjenk ter na značilnosti
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pridevniških tvorjenk v besednodružinskem slovarju, pri tem pa ugotavlja,
da »ne obstaja absolutna korelacija
med besednovrstnostjo iztočnic in
tvorjenk, na kar posebej kaže majhen
delež pridevniških iztočnic in nekajkrat večji delež pridevniških tvorjenk« (94). Natančneje predstavljene
lastnosti pridevniških tvorjenk na eni
strani potrjujejo sistemske lastnosti
tovrstnih slovenskih tvorjenk in informirajo o nekaterih pričakovanih
kolikostnih značilnostih vključenih
podstavnih ali obrazilnih pridevniških morfemov, na drugi strani pa
nakazujejo nekatere nove kakovostne
in kolikostne tvorbene karakteristike.
Z drugim poglavjem avtorica dokazuje, da lahko le besednodružinsko
zasnovan slovar daje »konkretne in
preverljive podatke o ustroju slovenskega leksikalnega sistema« (212). Le
tako je mogoče dognati, katere besede
predstavljajo korensko jedro slovenskega jezika in kakšne spremembe
doživlja besedje. Področje leksike je
namreč tista jezikoslovna ravnina, ki
je najbolj podvržena spremembam,
ki vzhajajo kot odraz novega načina
življenja, novih znanosti, tehnologij,
komunikacijskih možnosti, novih
političnih teženj, globalnih povezav in sociokulturnih razmer. Prav
zato sodijo proučevanja sodobnega
leksikalnega sistema v razsežnejšo
skupino jezikoslovnih raziskav. Tudi
Irena Stramljič Breznik v poglavju
Tvorjenke v različnih tipih sodobnih
besedil slovenskega jezika (107–176)
obravnava tvorjenke z vidika njihove rabe in vloge v različnih aktualnih
strokovnih, otroških literarnih, oglasnih in spletnih besedilih, in sicer po
merilu sistemsko : nesistemsko. Tako
Stramljič Breznikova vestno ločuje v
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leksikalnem prostoru potencialno besedje, to je tisto, ki se tvori v skladu
z obligatnimi, jezikovnosistemskimi
tvorbenimi zakonitostmi, od prilož
nostnih oz. okazionalnih tvorjenk, to
je tistih, ki nastajajo po individualnih
in neuzualnih tvorbenih postopkih.
S tem prinaša avtorica monografije
v slovenski besedotvorni prostor pomembno novost, saj gre za prvo besedotvorno monografijo pri nas, ki
v tvorbeno obravnavo vključuje tudi
netradicionalne ter neproduktivne
tvorbene vzorce, ki pa so vendarle del
žive rabe jezika.
Avtorica se najprej usmeri na strokovna besedila, kjer posebej izpostavlja področje zoologije, botanike
in mobilne telefonije, s čimer jasno
prikaže razmerje med statičnostjo in
umirjenostjo zoološkega in botaničnega izrazja in prožnostjo ter inovativnostjo besedja mobilne telefonije.
Tako za področje živaloslovja kot področje rastlinoslovja namreč velja, da
imata dokaj urejeno in ustaljeno terminološko izrazje, kar izhaja iz dejstva, da je razmeroma malo možnosti
za nova odkritja in s tem potreb po
novem poimenovanju, česar pa ni
mogoče trditi za novejše in dnevno
razvijajoče se področje tehnologije,
kamor sodi tudi mobilna telefonija.
Za slednjo Stramljičeva ugotavlja, da
se tvori ob vplivu tujih jezikov in je
odraz internacionalizacije jezikov, kar
ni nujno negativen vpliv. Na tak način
se namreč širijo tudi tvorbene možnosti slehernega, tudi slovenskega jezika.
Avtorica med produktivnejšimi tvorbami tu izpostavlja zlasti izpeljanke iz
kratične podstave (npr. WAP-anje) in
zloženke iz krnjenih korenskih sestavin oz. tvorjenke z novim korenskim
morfemom mobi- (npr. mobistanje).
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V podpoglavju Tvorjenke v literarnih besedilih za otroke avtorica raziskuje besedotvorno kreativnost v t. i.
umetnostnem jeziku priljubljenih
avtoric otroške in mladinske proze
Lile Prap in Bine Štampe Žmavc. Na
osnovi njune tipologije priložnostnic
ugotavlja, da je med besednimi stvaritvami pisateljic posebej prepoznaven
postopek naivno etimologiziranje.
Tako opredeli nov tvorbeni vzorec, ki
ga pojasnjuje kot »iskanje določenih
besed v delih drugih besed, ki vključujejo enako črkovno zaporedje, tako
da z letrističnimi prvinami (z velikimi
tiskanimi črkami) ta del besede grafično tudi izpostavi, ker karakterizira lastnost literarnega junaka« (144).
Tvorbena novost so tudi analogne
tvorjenke – Stramljičeva govori o t. i.
modeliranju, pri čemer se novotvorbe
ustvarja tako, da se v obstoječi model
domače ali prevzete tvorjenke ali netvorjenke z novo sestavino nadomesti
tisti del, s pomočjo katerega se lahko
kontekstualno aktualizira nov pomen
(npr. časoderka < konjederka). Med
opaznejšimi tvorbeno nepredvidljivimi postopki so še kombinacije števk in
črk (npr. ses3ca = sestrica), različni tipi
sklopov (npr. snežroža < snež(na) roža, žiramela < žira(fa) + (ka)mela) in
besedne igre na podlagi blizuzvočnosti (npr. čaronalniški < računalniški).
Take tvorjenke imajo koreferenčno
besedilno funkcijo in so evokacija že
obstoječih besedotvornih vzorcev, njihov glavni namen pa je »besedna igra
z razsežnostjo nonsensa« (151).
V nadaljevanju se bralec sooči z
obravnavo tvorjenk v oglasnih besedilih, za katere je značilno, da poskušajo vzbuditi zanimanje potencialnih
potrošnikov, zaradi česar težijo k inventivnosti tudi v jeziku, ki se izkaže

za eno temeljnih orodij za uresničevanje vplivanjske funkcije. Avtorica
v svoji monografiji opredeljuje tudi
novejše tvorbene vzorce, ki se oblikujejo s pomočjo različnih ortografskih
in grafičnih sredstev, kot so vključevanje ločil, znakov, števil, s tem pa rušijo
običajno izrazno podobo leksemov ter
običajne besedotvorne vzorce, zaradi
česar so take tvorjenke brez možnosti,
da bi postale del jezikovnega leksikona. Avtorica se v tem delu naslanja na
terminologijo iz ruskega jezikoslovja
in v slovensko tvorbeno okolico vnaša
pojem grafoderivat, ki se opredeljuje
kot beseda, oblikovana s pomočjo najrazličnejših ortografskih in grafičnih
prvin oz. s kombinacijo različnih pisnih znamenj in znakovnih ter slikovnih sredstev. Nemalokdaj je potrebna
tudi miselna sposobnost, da se grafoderivat ustrezno interpretira in razume, kar pa je mnogokrat mogoče le s
poznavanjem sobesedilnih in pribesedilnih sestavin oglasnega besedila.
Kot dokaz avtorica dodaja izvirne slikovne primere oglasov z grafemskimi
prvinami v novotvorjenkah.
V petem podpoglavju avtorica prikaže še tvorjenke v spletnih besedilih, ki jih je s paberkovanjem zbrala
iz različnih blogov in klepetalnic ter
s prebiranjem e-revij in e-časopisov.
Priložnostnice, ki jih razume kot za
enkratno rabo narejene novotvorjenke z velikim ekspresivnim in stilnim
nabojem, predstavi s komunikacijskega, semantičnega, besedotvornega in
stilističnega vidika. S komunikacijskega vidika gre za besede, ki jih pogosto uporablja mlajša generacija, ali
pa za t. i. poročevalske aktualizme, ki
so večkrat sestavni del dnevnega tiska. S pomenskega vidika prevladujejo pomenske skupine poimenovanj za
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moške oz. ženske osebe, predmetov,
dejanj ali lastnosti, opazen delež pa zavzemajo tudi manjšalnice. Z besedotvornega vidika se izpostavlja prevlada
izpeljank, nato zloženk, v manjši meri
pa se pojavljajo sestavljenke in sklopi.
Stilna zaznamovanost novih tvorjenk
v spletnih besedilih je posledica različnih dejavnikov: (a) podstavne zaznamovanosti (npr. kreslinčica ‘pesem
popevkarja Kreslina’), (b) obrazilne
zaznamovanosti (npr. teši-telj ‘oseba,
ki tolaži’), (c) podstavne in obrazilne
kombinacije (npr. slaninijada ‘prireditev, povezana s slanino’), (č) zaznamovanost lahko izvira iz dejstva, da je
priložnostnica le vzporedno poimenovanje za sicer že uveljavljen izraz (npr.
vržec = žeton), (d) zaznamovanost je
posledica kombiniranja morfemov po
analogiji že obstoječe tvorjenke zaradi
pomenske sorodnosti (npr. šahopirec
‘strastni igralec šaha’ po kvartopirec
‘kdor kvarta za denar’).
V četrtem poglavju, naslovljenem
Tvorjenke v različnih tipih zgodovinskih besedil slovenskega jezika (179–
206), se avtoričin raziskovalni fokus
s sodobnih besedil preusmeri na opazovanje tvorjenk v zgodovinskih besedilih, ki s funkcijskozvrstnega vidika
zastopajo strokovni in umetnostni tip.
Avtorica tematsko razišče besedotvorje v prvi slovenski slovnici, Bohoričevi
Zimske urice proste, pri čemer osvetli
Bohoričevo besedotvorje tudi s stališča sodobne teorije. V istem poglavju
predstavi tudi besedno družino bog
v slovenskih biblijskih prevodih 16.
stoletja, izkaže pa se, da je v primerjavi z obsegom družine v besednodružinskem slovarju za dvajsetkrat
manjša. Avtorica išče razloge za to na
več mestih: (1) zajeto je le besedje iz
dvanajstih protestantskih besedil, (2)
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v teh delih se je proces postopnega
uzaveščanja in izrabljanja tvorbenih
možnosti šele začel, (3) beseda bog in
njene tvorjenke se pojavljajo v zvrstno
vezanih besedilih – biblijskih prevodih, (4) na razraščanje tvorjenk s korenom -bog/ž- v sodobnem jeziku vpliva
raznolika besedilnozvrstna raba, ki po
eni strani s priložnostno avtorsko ali
jezikovnosistemsko kombinatoriko
omogoča tvorbo številnih besed, po
drugi strani pa izkazuje veliko stopnjo determinologizacije oz. desakralizacije, saj nastopa beseda kot pogost
modifikator v členkovni in medmetni
rabi.
V istem poglavju so opisane besedotvorne lastnosti Volkmerjeve leksike,
ki je zajeta v slovar Maksa Pleteršnika
in reflektira podstavne ter obrazilne
vzhodnoštajerske narečne jezikovne
značilnosti. Avtorica je s primerjavo izseka Volkmerjevega besedišča s
stanjem v sodobnem jeziku želela dognati živost v Pleteršnikov slovar zajetega besedja, s korpusno metodo pa je
ugotovila, da gre za v narečni rabi še
žive lekseme, ki v sodobnih besedilih
ohranjajo stilni potencial.
Na koncu so v skladu z merili znanstvenega diskurza še metabibliografski podatki: povzetek v domačem in
ruskem jeziku, slednjega je napisala
Tatjana Filimonova, seznam virov
in literature, imensko kazalo, kazalo
krajšav ter kazalo slik in preglednic.
Seznam literature kaže ažurnost avtorice ter njeno poznavanje za stroko relevantnih tujih virov (Jadacka 2001a,
2001b; Piper, Dragićević, Stevanović
2005; Zaicz 2006 idr.) in znanstvenih
del najkompetentnejših tujih jezikoslovcev (Arizankovska 2001; Bauer
1996; Buzássyova, Martincová 2003;
Dragićević 2007; Furdík 2004; Kori-
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akowcewa 2006; Waszakowa 2005,
2009 idr.), s tem pa avtorica izkazuje
tudi poznavanje najsodobnejših jezikoslovnih teorij in znanstvenih pristopov.
Naj se ob koncu vrnem na začetek.
V Spremni besedi se avtorici zapišejo
naslednje besede, ko spregovori o namenu monografije, ki želi »predstaviti
nadvse živahno leksikalno dinamiko,
ki je zaradi svoje večne gibljivosti tako
neulovljiva, neustavljiva in zato neizčrpen vir jezikoslovnih raziskovanj;
z besedotvornega vidika pa pokazati,
da ima tvorba besed poleg sistemske,
integracijske, kondenzacijske in adaptacijske tudi pomembno stilistično
vlogo v leksiki slovenskega jezika, ki
je sposoben regenerativno moč črpati ne samo iz prevzetih, ampak tudi
lastnih tvorbenih prvin in vzorcev«
(12). Avtorici je cilj, ki si ga je zada-

la, nedvomno uspelo izpolniti. Knjiga
je imeniten dokaz, da jezik ni pust in
konstanten, temveč mnogokrat prav
igriv in iskriv ter tvorbeno ustvarjalen.
Monografija dr. Irene Stramljič Breznik je znanstven, a jasen in razum
ljiv pregled stanja tvorjenk nekoč in
danes. S sistematično in pronicljivo
obravnavo ter konsekventnim metodološkim pristopom se je avtorica
znova izkazala za izjemno poznavalko
besedotvorne znanosti. Glede na zapostavljeno stanje besedotvorne veje
v primerjavi z ostalimi lingvističnimi
disciplinami je besedotvorna noviteta
izredno pomemben in dragocen prispevek, ki vsebinsko in terminološko
izpopolnjuje in nadgrajuje dosedanjo
domačo tvorbeno teorijo.
Ines Voršič
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