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r a z p r a v e  –  s t u d i e s

 * Tomaž Ivešić, študent 3. letnika enopredmetne zgodovine, Univerza v Mariboru, Fi-
lozofska fakulteta, Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, tomaz.ivesic@gmail.com

Volitve v mariborsko-celjskem  
volilnem okrožju za Narodno  
skupščino 8. februarja 1925
Programi, agitacija in propaganda, izid  
volitev in potrditev mandatov

To m a ž  I v e š i ć *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK  94(497.4-18)"1925"  
 329(497.4-18)"1925"

Tomaž Ivešić: Volitve v mariborsko-celjskem volilnem okrožju za Narodno skupščino 
8. februarja 1925. Programi, agitacija in propaganda, izid volitev in potrditev mandatov. 
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 83=48(2012), 1, str. 5–30
Volivci v mariborsko-celjskem volilnem okrožju so imeli februarja 1925 na izbiro kar 
štirinajst kandidatnih list, kar je sploh največje število kandidatnih list na Slovenskem 
v obdobju med obema vojnama. V pričujočem članku se avtor posveča programom 
posameznih kandidatnih list, predvsem njihovi agitaciji in propagandi v njihovem 
političnem časopisju. Zanimajo ga vzroki za tolikšno število list in s tem povezano 
cepljenje glasov posameznih strank ter razlogi za neuspeh vladnih strank, in sicer kljub 
volilnemu terorju, ki so ga izvajale in kljub zaplembi in prepovedi izhajanja Straže in 
Slovenskega gospodarja, saj so dobile samo en poslanski mandat. Upoštevajoč izide vo-
litev želi pojasnit in ugotoviti, ali so obtožbe o nepravilnostih na dan volitev resnične.
Ključne besede: volitve 1925, Slovenska ljudska stranka, Anton Korošec, Stjepan Ra-
dić, Straža, Slovenski gospodar, Narodni blok, Blok bratskega sporazuma, Samostojna 
kmetijska stranka, Albin Prepeluh, Ivan Pucelj, Socialistična stranka Jugoslavije
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1.01 Original Scientific Article 
UDC  94(497.4-18)"1925"  
 329(497.4-18)"1925"

Tomaž Ivešić: The Elections for the National Assembly on 8th February 1925 in the Ma-
ribor-Celje Electoral District. Programmes, Agitation and Propaganda, Election Results 
and Mandates. Review for History and Ethnography, Maribor 83=48(2012), 1, pp. 5–30
In February 1925 the voters in the Maribor-Celje electoral district could choose be-
tween fourteen slates, which was the largest number of all slates in Slovenia in the 
period between the wars. In this article the author deals with the programmes of all 
slates, mostly with their agitation and propaganda through their political newsletters. 
The author is interested mostly in the reasons for such a large number of slates and 
with this connected division of votes. He is also interested in the failure of the govern-
ment parties, which happed in spite of the election terror they performed and in spite 
of the confiscation and prohibition of the newspapers Straža and Slovenski gospodar. 
The government parties only got one mandate. Considering the election outcome the 
author tries to explain and find out if the accusations of irregularities on the election 
day are legitimate. 
Key words: elections 1925, Slovene People’s Party, Anton Korošec, Stjepan Radić, 
Straža, Narodni blok (The National Block), Blok bratskega sporazuma (The Brotherly 
Agreement Block), Independent Agricultural Party, Albin Prepeluh, Ivan Pucelj, So-
cialist Party of Yugoslavia

uvod

Programi političnih strank na Slovenskem so bili sicer izjemno ra-
znoliki, vseeno pa obstajajo pravila, po katerih se večinoma ravnajo vse 
stranke: praviloma je bil vsak sestavljen iz minimalnega in maksimalnega 
programa. Minimalni program je bil tisti, ki je obsegal najnujnejše in naj-
pomembnejše točke, od katerih se ni odstopalo. Maksimalni program pa 
naj bi služil za vzor in bi ga stranka skušala uveljaviti šele potem, ko bi svoj 
položaj utrdila do tolikšne mere, da bi bila izvedba dejansko mogoča.1 Te-
žave seveda nastanejo takrat, ko je poudarek volilne propagande na mak-
simalnem in ne na minimalnem programu ali pa sta oba programa med 
seboj pomešana. Tako že leta 1926 pravilno razmišlja naš finančno-eko-
nomski in sociološki pisec dr. Albert Ogris v svoji knjigi Politične stranke, 
ko pravi: »Naj si pogledamo že kateremukoli strankarskemu programu v 
obraz, vsaki se izkaže že na prvi pogled kot pestra zmes aksiomatičnih, 
sploh nedokazljivih trditev, deskriptivnih stavkov, obče modnih zaključ-
kov, sentimentalnih razmotrivanj, patetičnih obljub, etičnih predpisov, 
modernih in starih idej in predstav, konkretnih realnih postulatov itd. 
itd.«2

 1 Albin Ogris, Politične stranke. Ljubljana 1926, str. 110 (dalje: A. Ogris, Politične stranke).
 2 Prav tam, str. 111.
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Volilni zakon je predpisoval, da na volitvah nastopajo volilne liste, ki 
nosijo ime po nosilcu liste, ne omenja pa strank. V uradnih listih in ob 
vlaganju kandidatnih list so upoštevali zakon, v agitaciji in propagandi 
takratnega časopisja pa so propagirali stranko.3 V obravnavanem času sta 
objektivnost in časopis kontradiktorna si pojma. Stranke so uporabljale 
časopise za prikaz novic, za vabila na različne dogodke, za propagando 
svojih načel in idej ter skušale na takšen način pridobiti na svojo stran 
nevtralni del volivcev. Propaganda v takšnih glasilih je jasna: neutrudno 
ponavljanje strankinih gesel, ki so vedno lepo oblikovana in objavljena 
na vidnem mestu v dovolj veliki pisavi, da jih bralec nemudoma opazi. 
Najpomembneje pa je, da so kratka in jasna ter prilagojena bralcu, srednje 
izobraženemu človeku, kmetu ali delavcu, saj je zanj najbolje, da o napisa-
nem ne raz mišlja preveč. Na splošno ločimo štiri glavne značilnosti pro-
pagande. Prvič, poudarjanje strankarskih dogem – te sugestivno vplivajo 
na tiste, ki se o strankarski opredelitvi odločajo glede na interes, navade ali 
temperament. Drugič, napadanje nasprotnika – večinoma slabo namerno, 
zlobno, tudi začinjeno z ironijo. Tretjič, poudarjanje vrlin in idealiziranje 
lastne stranke, kjer prihajajo v poštev melodramatična nasprotja ljudskih 
množic in groba karakteristika. Četrtič, bolj ali manj previdne obljube 
materialnih ugodnosti – če pride stranka dejansko na oblast.4

Kronologija vlaganja list

Kralj Aleksander je 10. novembra 1924 razpustil Narodno skupščino 
in za 8. februar 1925 razglasil nove volitve vanjo.5 Po 33. členu volilne-
ga zakona je bilo treba najkasneje 25 dni pred dnevom volitev predložiti 
kandidatne liste v potrditev prvostopenjskemu sodišču, v tem primeru je 
to bilo sodišče v Mariboru.6 Na začetku leta so bile za kandidaturo pri 
mariborskem okrožnem sodišču vložene tri liste oz. stranke, in sicer: li-
sta HRSS (Hrvatska republikanska seljačka stranka), katere nosilec je bil 
Stjepan Radić, Stranka malih kmetovalcev iz Prekmurja z nosilcem Ge-
zo Hart nerjem ter seveda SLS (Slovenska ljudska stranka) z nosilcem dr. 

 3 Bojan Balkovec, »Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša«: volilna teorija 
in praksa v prvi jugoslovanski državi. Ljubljana 2011, str. 123 (dalje: B. Balkovec, Vsi na 
noge …).

 4 A. Ogris, Politične stranke, str. 111, 138, 152–155.
 5 Jurij Perovšek, Volitve v Narodno skupščino februarja 1925. V: Slovenska novejša zgodo-

vina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 
1848–1992, Ljubljana 2005, str. 282 (dalje kot: Perovšek, Slovenska novejša zgodovina).

 6 B. Balkovec, Vsi na noge …, str. 50.
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Antonom Korošcem, ki je listo vložila kot prva.7 V mariborskem časniku 
Tabor so že 4. januarja 1925 opozarjali, da je bila lista SLS predčasno vlo-
žena in da bo to »imelo svoje posledice«.8

Kmalu za njimi je svojo listov kandidatov za mariborsko okrožje vlo-
žil tudi Narodni blok. Nosilec liste je bil dr. Ljudevit Pivko, mariborski 
profesor. Narodni blok je v mariborski oblasti združeval 10 kandidatov 
demokratske stranke, 4 člane NRS (Narodna radikalna stranka) in 7 čla-
nov SKS (Samostojna kmetska stranka). Ko je vodstvo SKS zavrnilo pove-
zovanje v Narodni blok, je na volitvah stranka nastopila sama, Ivan Pucelj 
pa je postal njen nosilec.9 Medtem je kot peti svojo kandidatno listo vložil 
posredovalec posesti Franjo Zagorski na čelu Slovenske neodvisne gospo-
darske stranke.10 Svojo listo je vložil v mariborski oblasti tudi Delavsko 
kmečki republikanski blok (komunisti), ki so imeli tako v mariborski kot v 
ljubljanski oblasti istega nosilca, to je bil Ivan Makuc, upokojeni železničar. 
Svojo listo v mariborski oblasti so vložili nato še Nemci, njihov nosilec je 
bil tedanji poslanec Franz Schauer.11 Pri mariborskem okrožnem sodišču 
je bilo do 10. januarja vloženih že 12 volilnih predlogov. Kot dvanajsta je 
vložila svojo listo Bernotova socialistična stranka. 13. januarja je kandida-
tno listo vložil urednik gospodarske revije Meja v Zagrebu Alfonz Hribar, 
ki je bil prej nekaj časa zaposlen v okolici Dolnje Lendave. Prepričan je 
bil, da ga bodo zato volili vsi Prekmurci.12 Narodni socialisti v mariborski 
oblasti niso nastopali samostojno, ampak so se povezali s kopico Davido-
vićevih pristašev in osnovali tako imenovani Blok bratskega sporazuma. 
Nosilec kandidatne liste Bloka bratskega sporazuma je bil dr. Božo Mar-
ković, beo grajski profesor.13 Prav slednji so bili zadnji, ki jim je sodišče še 
odobrilo kandidatno listo. »Dne 14. tega meseca (januar) sta hotela kot 15 
listo vložiti še neki Bole in Meznarič, a jo je predsedstvo okrožnega sodišča 
zavrnilo kot prepozno vloženo.«14

 7 »Volilno gibanje v mariborskem okrožju«, Slovenski narod, 4. januar 1925, št. 3, str. 1.
 8 »Volilno gibanje: v mariborsko-celjskem volilnem okrožju«, Tabor, 4. januar 1925, št. 3, 

str. 3.
 9 »Narodni blok: Kandidatska lista narodnega bloka v mariborski oblasti«, Slovenski na-

rod, 6. januar 1925, št. 4, str. 4; Momčilo Zečević, Na istorijski prekretnici: Slovenci u 
politiki jugoslovenske države 1918–1929. Beograd 1985, str. 153 (dalje: Zečević, Slovenci 
u politiki); »Volilno gibanje: V mariborsko-celjskem volilnem okrožju«, Tabor, 1. januar 
1925, št. 1, str. 3.

 10 »Politične beležke«, Jutro, 7. januar 1925, št. 5, str. 2.
 11 »Volilna borba«, Slovenski narod, 11. januar 1925, št. 8, str. 2; B. Balkovec, Vsi na noge …, 

str. 126.
 12 »Trinajst kandidatnih list v Mariboru«, Slovenski narod, 14. januar 1925, št. 10, str. 2.
 13 »Politične vesti«, Slovenski narod, 8. januar 1925, št. 5, str. 2.
 14 »Kandidatne liste v mariborskem volilnem okrožju«, Straža, 16. januar 1925, št. 7, str. 2.
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Blok bratskega sporazuma in Hrss

Program Bloka bratskega sporazuma je bil uperjen proti Narodnemu 
bloku in je grajal Pribičevićevo izdajstvo Davidovića iz marca 1924. Člani 
so se zavzemali za likvidacijo državnega spora in za zagotovljen miren 
razvoj države v smislu parlamentarizma in demokracije. Napovedali so 
boj proti krivicam, zahtevali zakon o zmanjšanju korupcije, invalidski za-
kon, izpopolnitev zaščite delavcev, revizijo uradniškega zakona, izenačenje 
davkov in stanovanjski zakon.15 V takšnem duhu je prišel 14. januarja v 
Maribor dr. Boža Marković, nosilec liste Bloka bratskega sporazuma. V 
mestu je imel sestanek s svojimi podporniki v restavraciji Jadran. Imel je 
tudi daljši govor, v katerem je napadal ministrskega predsednika Nikolo 
Pašića. Ker so se sestanka udeležili možje različnih političnih opcij (tudi 
nasprotnih), so bili občutki o govoru beograjskega profesorja mešani, po 
večini pa sprejeti z odobravanjem. Dr. Marković je svoj govor razčlenil na 
tri dosedanje zgodovinske etape. Prva etapa je predstavljala navdušenje in 
radost ob svobodi, druga plemensko16 nezaupanje, tretja pa borbo, v kateri 
so se nahajali leta 1925. Istega dne so prepovedali republikanske shode po 
okrožnici, ki je bila izdana 23. decembra 1924, za razpustitev Hrvatske re-
publikanske seljačke stranke. Vodja HRSS Stjepan Radić je bil 5. januarja 
1925 aretiran na osnovi zakona o zaščiti države.17 Dan prej je imel dr. An-
ton Korošec v Mariboru v dvorani Zadružne gospodarske banke govor na 
shodu SLS, kjer je izrazil nasprotovanje nasilju in pozval hrvaški narod, naj 
ne skloni glave. »Ne zgubite poguma! Neustrašeno naprej za svoja prava! 
Ohranite mir, ne dajte se izzivati! Ves slovenski narod je v dnevih nesreč 
z Vami, a tudi velik del srbskega. Ako se bomo vsi skupaj dobro držali, so 
dnevi nasilja šteti. Naš čas stoji že pred durmi. Svoboda, poštenje, zakon, 
red, čakajo, da smejo zopet vstopiti.«18

A stanje med SLS in HRSS je bilo vse prej kot rožnato, predvsem zara-
di Prekmurja, kjer je imela HRSS močno volilno bazo. Na shodu SRSKD 
(Slovenska republikanska stranka kmetov in delavcev), ki so jo tvorili 
ostanki Novačanove stranke in pristaši Prepeluha in Lončarja, združeni 
okoli glasila Avtonomist, so 30. novembra 1924 v Zidanem Mostu razglasili 

 15 Melita Pivec, Programi političnih strank in statistika volitev. V: Slovenci v desetletju 
1918–1928, Ljubljana 1928, str. 362 in 367 (Dalje: M. Pivec, Programi strank).

 16 Pojem narod se je v kraljevini SHS nanašal samo na jugoslovanski narod, za posamezne 
narode pa je bil v rabi izraz pleme.

 17 »Volilna borba«, Slovenski narod, 17. januar 1925, št. 13, str. 2; »Brez sporazuma ni re-
šitve«, Straža, 19. januar 1925, št. 8, str. 2; »Aretacija Stjepana Radića«, Straža, 7. januar 
1925, št. 3, str. 1.

 18 »Dr. Korošec proti nasilju«, Straža, 5. januar 1925, št. 2, str. 1.
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federativno zvezo s HRSS. Tam sta bila prisotna tudi predstavnika HRSS, 
podpredsednik stranke dr. Vlatko Maček in njen tajnik dr. Juraj Krnjević. 
Slednji naj bi dodobra razgrel strasti, ko je v svojem govoru izjavil, da je 
Prekmurje hrvaško. To je sklepal po tem, da je potoval po Prekmurju in 
so mu vsi domačini trdili, da so Hrvatje. Burno so se odzvali Prekmurci, 
sicer republikanski pristaši, ki so jezno odreagirali, da niso nikoli bili in 
da nikoli ne bodo Hrvatje, ampak da ostanejo Prekmurci. Na isti seji so 
določili Stjepana Radića kot nosilca liste v mariborskem volilnem okrožju, 
Albina Prepeluha pa za ljubljansko volilno okrožje. Prekmurski republi-
kanci naj bi na seji zahtevali, da dva Slovenca kandidirata na Hrvaškem na 
listi HRSS, če že Radić kandidira pri njih, vendar jim vodstvo SRSKD naj 
ne bi pustilo do besede.19

V navalu jeze naj bi bila SLS odgovorna za govorice, da bo Prepeluh 
kandidiral proti Radiću, kakor je storil dve leti prej Novačan. Slovenec je 
sicer govorice zanikal, so pa zapisali, da mu očitajo, da je priznal hrvaško 
hegemonijo nad Slovenci. Dr. Korošec je na srečanju zaupnikov SLS v Celju 
povedal, v katerem grmu tiči zajec. Avtonomija, ki jo je zagovarjala SLS, 
je štela Prekmurje za sestavni del Slovenije in je določala Ljubljano kot 
glavno mesto, medtem ko je bil Prepeluh naklonjen priključitvi Prekmurja 
k Hrvaški, Slovenija pa naj bi tudi postala del Hrvaške in imela Zagreb za 
glavno mesto. Korošec je očital Prepeluhu, da so se prodali, medtem ko 
se SLS ni, čeprav je v zadnjih dveh letih tesno sodelovala s HRSS v vseh 
ključnih vprašanjih.20 

Prepeluh se je na vse možne načine trudil, da bi dokazoval, da je SRSKD 
slovenska stranka in da ni prodana duša. Po aretaciji Stjepana Radića se 
je v Zagrebu na poti v Ljubljano iz Beograda ustavil dr. Korošec in se se-
stal z dr. Trumbićem in poslanci HRSS. Dogovarjali naj bi se o možnosti 
glasovanja Radićevih pristašev za SLS, če bi bile njihove liste razveljavlje-
ne. Korošec je sicer v izjavi za Slovenca to zanikal, a nato dodal, da vabi 
Radićeve pristaše in republikance, naj volijo za SLS, če želijo slovenskemu 
narodu dobro. Sledil je oster odgovor republikancev, v katerem so Ko-
roščevo vabilo odklonili. Medtem so pri Slovenskem narodu poročali, da 
je Radić hotel iz celice dostaviti za dr. Trumbića dve pismi. V enem izmed 
njih je glede volilne taktike zapisal, naj na Slovenskem volijo dr. Korošca. 
O tem so razpravljali člani Hrvatske zajednice 19. januarja in potrdili, da 

 19 Aleksandra Berberih-Slana, Stjepan Radić in republikansko gibanje v Sloveniji. V: Zgodo-
vinski časopis, leto 2004, letnik 58, št. 3–4, str. 405–406 (dalje: A. Slana, Stjepan Radić); 
Janko Prunk, Radić in Slovenci 1918–1928. V: Zgodovinski časopis, leto 1985, letnik 39, 
št. 1–2, str. 29.

 20 A. Slana, Stjepan Radić, str. 406–407.
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bodo na Slovenskem volili dr. Korošca, če bodo liste HRSS in njenih pri-
stašev razveljavljene.21 HRSS pa kljub odloku z dne 23. decembra 1924 o 
prepovedi njenega delovanja in kljub temu da je bila večina članov ožjega 
vodstva aretirana, ni bilo prepovedano kandidirati na volitvah.22

Konec januarja je Blok bratskega sporazuma priredil manifestacijo v 
Mariboru, na kateri se je zbralo več kot tisoč ljudi. Poleg dr. Markovića sta 
imela govor še prof. Ribarič in kandidat Ivan Roglič. Dr. Marković je imel 
dolg govor, ki ga je začel z: »Ne prihajam k vam kot stranec, nego kot brat 
Srbin med brate Slovence,« in požel viharno odobravanje, kakor poroča 
Straža. Nato je v govoru ugotavljal, da se da, če je treba ustavo spremeniti, 
to doseči le s sporazumom. V govoru se je obregnil tudi ob vladajoči režim 
in dejal: »Mi nočemo režima nasilja in korupcije, ker to ni ideja, na kateri 
se zgradi zdrava država. Zahtevamo režim svobode, enakopravnosti in 
spoštovanja volje naroda, zadovoljstva, hočemo državo, ki jo ljubimo. Le 
od složnega in zadovoljnega naroda moramo pričakovati boljšo bodoč-
nost.« Na koncu je povedal, da je pozitivno presenečen nad ljubeznivostjo 
Slovencev, saj so ga na vseh štirinajstih shodih, ki jih je imel, lepo spreje-
li.23 Pri Jutru so za dr. Markovića napisali, da je prodal dušo in sebe SLS, 
da je zborovanje potekalo v »klerikalni dvorani« in da mariborska Straža 
ter časnik Slovenec ne moreta prehvaliti Bloka bratskega sporazuma, kar 
kaže na dogovor med njimi in SLS, češ da bodo cepili glasove narodnemu 
bloku. Zapisali so celo, da obstajata »dve klerikalni listi v mariborskem 
okrožju«.24

slovenska kmečka stranka

Za volitve februarja 1925 se je SKS odločila, da bo v volilno borbo odšla 
s svojo kandidatno listo, kakor že leta 1923. V svojih nagovorih so povedali, 
da računajo na podporo kmetov, obrtnikov s podeželja, trgovcev, učiteljev, 
duhovščine in industrijskih delavcev, ki nimajo več enotne stranke, ter 
ubogih uradnikov. Podpore pa niso iskali z dobrim programom, temveč 
samo s kritiko SLS in z izpraševanjem vesti »klerikalcem«.25 Kmetijski list, 

 21 A. Slana, Stjepan Radić, str. 407–409.
 22 Mateja Ratej, Slovenski politični katolicizem s posebnim poudarkom na razvoju dogodkov 

na Štajerskem med leti 1923 in 1929. Maribor 2004, doktorska disertacija, str. 93–94 (dalje 
kot: M. Ratej, Slovenski politični katolicizem).

 23 »Veličastna manifestacija za bratski sporazum«, Straža, 30. januar 1925, št. 13, str. 2.
 24 »Volilno gibanje«, Tabor, 27. januar 1925, št. 21, str. 1; »Dve klerikalni listi v mariborskem 

okrožju«, Jutro, 27. januar 1925, št. 22, str. 2.
 25 Zečević, Slovenci u politiki, str. 153; M. Pivec, Programi strank, str. 365.
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glasilo SKS, je bil zagotovo eden izmed najostrejših v predvolilnem času. 
V vsaki številki lahko beremo največ o »klerikalnih lažeh«, nato so na 
udaru Nacionalni blok in republikanci. V vsaki številki redno poročajo, 
kaj o SKS piše drugo časopisje na Slovenskem in seveda zavračajo vse, 
kar je napisano. Na začetku leta 1925 je Kmetijski list posvetil dokaj dolg 
članek Albinu Prepeluhu in njegovi agitaciji za HRSS. Članek se zaključi z 
ugotovitvijo: »Naš kmet je doživel dovolj razočaranj pri raznih volitvah in 
je politično tako zrel, da takim kalinom ne gre na lim. On se zaveda dovolj 
trdno, da je edina njegova rešitev edinole v njegovi stranki, ki gre v volilni 
boj brez kričečih gesel s samozavestjo, da hoče pošteno in vztrajno delati za 
dobrobit kmeta.«26 V Kmetijskem listu so bili ponosni na svoje članke, tako 
da so se nekateri tudi ponovili, vendar pod drugačnim naslovom. Najbolj 
izstopata naslednja dva, ki sta si po načinu pisanja podobna, in sicer gre 
za vprašanja, ki naj jih kmetje zastavijo pripadnikom drugih političnih 
opcij. Agitatorje SLS je po pisanju Kmetijskega lista treba vprašati: »Kje je 
avtonomija, kako je 21 klerikalnih poslancev davke znižalo, kako so izvedli 
agrarno reformo, kako so premestili fante iz Macedonije, kako so odpravili 
draginjo? Kdo je pustil sladkor povišati, kdo je Beogradu bika licenciral? 
Kdo je prodajal vozovnice za banatsko moko po 500 do 800 Din? Kdo je 
postavil lansko leto samo radikalno vlado, ki je povišala 5krat zemlj. davek, 
30 % osebno dohodnino? Kdo je 4. novembra 1918 potrdil stare avstrijske 
davščine (osebno dohodnino, deželne naklade in cestni davek) in potem 
vse skup prenesel v Beograd? Kdo je podpiral samoradikalno vlado, ki je 
dala strahovit taksni zakon, vojaški zakon, prepovedala izvoz prašičev do 
70kg, neznansko trošarino, povišala železniške cene in obdavčila šolska 
spričevala in spravila slov. kmeta in obrtnika na boben? Kaj je delalo cel čas 
21. klerikalnih mamelukov v Beogradu? /…/ Vse to so zakrivili klerikalci, 
zato jih na shodih vprašajte! Na shodu povejte jasno, da je vsaka kroglica 
za klerikalce zločin nad kmetom. Edina rešitev, da kmet in obrtnik poma-
gata sebi, je ako vržeta kroglico na Kranjskem v 3., na Štajerskem pa v 6. 
skrinjico!«27 Drugi podobni članek je bil namenjen vprašanjem, ki naj jih 
zastavijo radikalom, liberalcem in demokratom. »Zakaj ne zapro one velike 
državne tatove in goljufe, ki so bili obtoženi ogromnih državnih poneverb 
in ljudskega denarja? Zakaj sedijo slovenski liberalci s temi goljufi in ta-
tovi v vladi? Zakaj je dr. Žerjav centraliziral bolniško blagajno v Zagreb, 
kjer se stekajo stotine in stotine milijonov našega denarja, a vse to požre 
Slavenska banka, katere upravniki svetniki so vodje liberalcev? Liberalci, 

 26 »Za republiko«, Kmetijski list, 7. januar 1925, št. 1, str. 2.
 27 »Kadar pride k Vam klerikalni govornik, ga vprašajte«, Kmetijski list, 13. januar 1925, št. 

2, str. 1; »Klerikalnega agitatorja Vprašajte«, Kmetijski list, 22. januar 1925, št. 5, str. 1.
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ali demokratarji sedijo v vladi z velesrbi radikali. Vprašajte jih, zakaj ne 
odpravijo carino na prašiče in živino, zakaj ne odpro meje za živino in 
prašiče? Zakaj ne odpravijo carino na blago in železo, da bi kmet ceneje 
kupil? Zakaj ne izenačijo davkov? /…/ Zakaj ne zapro cel upravni odbor 
Trboveljske družbe, ki spušča v Savo na vagone premoga, mesto da bi ga 
ceneje prodajala in s tem draginjo zmanjšala? Zakaj je trboveljski premog 
najdražji v Evropi in zakaj so trboveljski rudarji najslabše plačani? Zakaj ne 
dajo našim vojakom dobre hrane in poštene obleke? /…/ Vsega tega nočejo 
napraviti liberalci oziroma naši škrici demokratarji, ker so oni upravni 
svetniki bank, upravni svetniki Trboveljske družbe, sami fabrikanti in ve-
lepodjetniki, ki kradejo stotine milijonov denarja iz kmetskih žepov, gulijo 
in derejo vsakogar. Zato valijo vsa bremena na kmeta, obrtnika in delavca. 
Ker je za to treba imeti poslance in vlado, da lahko vse te lumparije uganja-
jo, hodijo med vas in prosijo kroglic. Zato pa te stvari vprašajte demokrate, 
radikale in njihove agitatorje!«28 Poleg nagovarjanja kmečke populacije so 
se najbolj trudili okoli obrtnikov, ki so jih prepričevali s tem, da do sedaj še 
nihče ni zanje naredil ničesar, da imajo vse višje davke itd., in jih pozivali: 
»Obrtniki, zdramite se! Sedaj je čas, da pokažete svojo odločno voljo, da še 
nočete poginiti. Volite može, ki bodo delali v vašo korist ter vrzite kroglico 
v skrinjico SKS!«29

Da ne bi slučajno prišlo do pomote na dan volitev, so se pri SKS odločili, 
da bodo napisali navodila za svoje pristaše. Po prvi maši je treba skupno 
odkorakati na volišče in tam vztrajno počakati na svojo vrsto. Zraven je 
seveda treba imeti listino (npr. krstni list), s katero te bodo identificirali. 
Ko boš volil, na Štajerskem štej do šest in spusti tja kroglico, na skrinjici pa 
bo pisalo z debelimi črkami Ivan Pucelj. Ko si končal z volitvami, »pojdi 
še k sosedu, ki še tega ni storil in mu povej, naj napravi svojo stanovsko 
kmetsko dolžnost«.30 Pri celjski Novi dobi so tik pred volitvami poročali, 
da SKS nima čuvajev31 za svoje skrinjice in se ob tem spraševali, kako je 

 28 »Liberalnega agitatorja vprašajte«, Kmetijski list, 20. januar 1925, št. 4, str. 1; »Demo-
kratskega in radikalnega agitatorja vprašajte«, Kmetijski list, 22. januar 1925, št. 5, str. 1.

 29 »Obrtnikom«, Kmetijski list, 27. januar 1925, št. 6, str. 2.
 30 »Na dan volitev«, Kmetijski list, 30. januar 1925, št. 7, str. 5.
 31 Čuvaji skrinjic – ta izraz je časopisje uporabljalo za predstavnike kandidatnih list, ki so 

bili del volilnega odbora. O njihovih nalogah govori volilni zakon v členih 39, 52, 57, 58, 
63 in 69. Čuvaji so se zbrali že dan pred volitvami ob 3. uri popoldne in prisostvovali oz. 
pomagali pri pravilni postavitvi glasovalnih skrinjic. Na volilni dan so bili na volilnem 
mestu že ob 7. uri zjutraj in so pregledali skrinjice, ali so resnično prazne in ali je vse ure-
jeno oz. pripravljeno v skladu z volilno zakonodajo. Nato so ves dan do konca volitev pri-
sostvovali na volišču, na njihovo zahtevo so v zapisnik lahko vpisali more bitne pripombe 
o nepravilnostih na volišču. Po končanih volitvah pa so prisostvovali pri pravilnem štetju 
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možno, da sploh računajo na kakršen koli ugoden izid, če pa še čuvajev za 
skrinjice nimajo.32

Slika 1: Poleg ponavljanja člankov so se v Kmetijskem listu v predvolilnem  
času ponavljale tudi tri karikature. Na sliki zgoraj je ena izmed njih:  

Kmet nosi težka bremena, ki mu jih nalagata Pašić in Žerjav, Korošec  
vse skupaj blagoslavlja, pomaga pa mu ministrant Prepeluh.  

(Vir: Kmetijski list, 4. februar 1925, št. 8, str. 3.)

narodni blok in narodna radikalna stranka

V predvolilnem razglasu slovenskega dela SDS je bilo poudarjeno, da 
bo z zmago Narodnega bloka »v prihodnjih štirih letih klerikalizem strt. 
Potem šele bomo Slovenci tudi na znotraj svobodni.«33 

Na državni ravni so bila gesla Narodnega bloka: konsolidacija in 
koncentracija države; edinstvo Jugoslavije, v kateri Slovenija ne sme biti 
vzvišena, prav tako pa ne slabša kakor drugi; gospodarsko zedinjenje in 
gospodarstvo, ki potrebuje mir in ne političnega boja za revizijo ustave. 
Obsojali so brezplodni prepir, razredni boj in sebe oklicali za realiste.34 
Na lokalni ravni so pozivali volivce, naj se odločajo za Narodni blok, saj 
so sestavljavci Vidovdanske ustave. Zatrjevali so, da se bodo borili za kul-
turo in slovenski jezik ter za delitev dela. V mariborski oblasti bodo vlivali 

glasov. Glej: »Na volilni dan«, Socialist, 6. februar 1925, št. 8, str. 1; B. Balkovec, Vsi na 
noge …, str. 49, 64–67.

 32 »Ali jim slaba prede! SKS«, Nova Doba, 5. februar 1925, št. 12, str. 3.
 33 Perovšek, Slovenska novejša zgodovina, str. 283.
 34 M. Pivec, Programi strank, str. 363.
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jugoslovanski patriotizem, veliko dela s tem pa bo predvsem na severu in 
po »nemčurskih« otokih. V Mariboru bodo nadaljevali z napredkom in-
dustrializacije, ki je bila že lepo vidna. Opozarjali so tudi, da je vsak glas, 
namenjen SLS, ničvreden, ker je njihova politika negativistična in ker SLS 
hrepeni po bivši »klerikalni« Sloveniji itd.35 Najbolj neposredni so bili pri 
celjski Novi dobi: »Ako hočeš, da bi se bodoči poslanci še naprej zopet sa-
mo kregali in prepirali za prazen nič, boš volil klerikalce. Ako hočeš, da 
bodo bodoči poslanci vršili resno in stvarno gospodarsko in socialno delo 
v korist trpečega ljudstva boš volil Narodni blok.«36 Tik pred volitvami pa 
so volivce pozvali: »V nedeljo vsi na delo, da bo zmaga Narodnega bloka 
čim popolnejša.«37 Ravno nasprotno je poročala mariborska Straža. Pisali 
so o smešnih manifestacijah Narodnega bloka v Mariboru in v širši oko-
lici ter obtoževali dr. Pivka, da je italijanski vohun in slab govorec.38 Pri 
Novi dobi so Pivka označevali za rušitelja Avstrije ter da si zasluži mesto v 
Narodni skupščini zaradi nesebične borbe, ki jo bo iz terenskih izkušenj 
v vojni prenesel v skupščino in se tam boril z isto vnemo.39 Straža je že od 
začetka leta obtoževala dr. Pivka, da je izdajalec, italijanski vohun, človek 
brez časti itd.40 Na pisanje mariborske Straže se je odzval Stane Vidmar z 
dolgim člankom v Slovenskem narodu. Vidmar je bil vojak, ki je služil pod 
dr. Pivkom v prostovoljnem oz. dobrovoljnem odredu za časa prve svetov-
ne vojne. V članku pove, da ni pristaš nobene politične stranke, ampak 
da podpira dr. Pivka, ker je dober in skromen človek. Dokler niso njegove 
časti pričeli omadeževati z očitki, da je izdal Avstrijo, se ni imel namena 
oglasiti, ampak mu je potem preprosto prekipelo od vseh napisanih laži, 
sploh tistih v Straži, tako da se je nameraval odpeljati v Maribor in kle-
vetniku pljuniti v obraz. Očitno se je raje odločil postaviti svojemu drage-
mu »atamanu« Pivku v bran, po drugačni, nekoliko prijaznejši poti, čeprav 
z besedami tudi ni skoparil.41

Narodni blok je priredil veliko manifestacijo 15. januarja 1925 v Ce-
lju, ki je bila dobro obiskana. Zvrstilo se je kar nekaj govornikov, v prvi 
vrsti seveda dr. Pivko, dr. Josip Drofenik in drugi. Dr. Drofenik je v svo-
jem govoru blatil pristaše SLS, izpostavljal nevarnost Nemcev ter zahteval 

 35 »Problem mariborske oblasti«, Slovenski narod, 30. januar 1925, št. 24, str. 2.
 36 »Narodni blok«, Nova doba, 5. februar 1925, št. 12, str. 1.
 37 »Volivci«, Nova doba, 7. februar 1925, št. 13, str. 1.
 38 »Volilno gibanje: Manifestacija«, Straža, 26. januar 1925, št. 14, str. 2.
 39 »Resna beseda vsem narodnim volivcem«, Nova doba, 15. januar 1925, št. 4, str. 1.
 40 »Iz dr. Pivkovega delovanja v korist Italiji«, Straža, 2. januar 1925, št. 1, str. 1.
 41 Stane Vidmar, »Proti klevetnikom dr. Pivka«, Slovenski narod, 30. januar 1925, št. 24,  

str. 1.
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samo upravo za Štajersko.42 Bolj kot zahteve in klevetanje dr. Drofenika 
je zanimiv govor dr. Pivka, ki se je odzval na pisanje Straže in Slovenca o 
pogodbi, ki naj bi jo podpisal. Celotno prerekanje med časopisi je bilo sicer 
nekaj vsakdanjega v času pred volitvami, a je pomembna izjava, ki jo je po-
dal dr. Pivko, saj lepo ponazarja trenja med Narodnim blokom in radikali. 
Da bomo bolje razumeli celotno situacijo, je treba na začetku obrazloži-
ti, za kakšno pogodbo gre. Mariborska Straža je 12. januarja postregla z 
objavo pogodbe med dr. Ljudevitom Pivkom in dr. Franjem Lipoldom, v 
kateri se je dr. Pivko obvezal, da se ob morebitni izvolitvi odpove svojemu 
mandatu v korist Lipolda, Samostojna demokratska stranka pa se je obve-
zala, da najkasneje do šolskega leta 1925/26 izposluje dr. Pivku mesto rav-
natelja na moškem, v podrejeni vrsti pa na ženskem učiteljišču v Mariboru. 
Obtožili so še dr. Cekina, da je kupil kandidate nacionalnega bloka po 
100.000 din.43 V Slovenskem narodu so se odzvali na obtožbe o kupovanju 
kandidatur narodnega bloka takole: »Po znanem leglu klerikalnih laži in 
obrekovanja, mariborski ‚Straži‘, posnema ‚Slovenec‘ bedasto izmišljotino, 
da trguje narodni blok pri sedanjih volitvah z živim mesom in krvjo slo-
venskega naroda, ker kupuje poedine kandidate kar po 100.000 Din. Če bi 
bile kandidature res tako drage, bi ne ostalo na klerikalnih listah nobenega 
kandidata, ker bi se za 100.000 Din z dušo in telesom prodal prvi hip tisti, 
ki je to glupost napisal.«44 Slovenski narod je tudi označil pogodbo med 
nosilcem liste Narodnega bloka dr. Ljudevitom Pivkom in odvetnikom dr. 
Franjem Lipoldom za ponaredek, saj da takšna pogodba ni obstajala.45 Po 
treh dneh obtoževanja med časopisi pa 15. januarja v Celju na shodu dr. 
Pivko izjavi: »Falzificirana pogodba med menoj in dr. Lipoldom, objavlje-
na v mariborski Straži, ni skuhana v klerikalnih vrstah, ampak v vrstah 
naprednih strank! Prosim vas, ne verjemite tem izmišljotinam! Jasnost 
mora zmagati. Videli bodete, cenjeni zborovalci, da se meni ne bo moglo 
napretiti nobenih sramot.«46 Pivko je s tem meril na kasnejšega nosilca 
radikalne liste v Mariboru dr. Ravnika. Po pisanju Tabora je dr. Ravnik v 
svojem Narodnem gospodarju objavil članek, v katerem je pozival dr. Pivka, 

 42 »Veličastna manifestacija Narodnega bloka v Celju«, Nova doba, 17. januar 1925, št. 5, str. 1;  
»Veliki shod Narodnega bloka v Celju«, Nova doba, 20. januar 1925, št. 6, str. 1, 2.

 43 »Senzacijonalno razkritje samostojno-demokratske umazane kupčije«, Straža, 12. januar 
1925, št. 5, str. 2.

 44 »Senzacionalna klerikalna raca«, Slovenski narod, 14. januar 1925, št. 10, str. 2.
 45 »Klerikalna potvorba«, Slovenski narod, 14. januar 1925, št. 10, str. 2.
 46 »Veličastna manifestacija Narodnega bloka v Celju«, Nova doba, 17. januar 1925, št. 5,  

str. 1.
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naj odloži nosilstvo liste v korist Franca Grafenauerja47, ki je najodličnejši, 
najbolj pošten in najbolj preizkušen narodni borec in mučenik za pravice 
Slovencev na Koroškem. Prav tako bi se tudi sam odpovedal nosilstvu liste 
v njegov prid. Ker se dr. Pivko s tem ni strinjal, iz celotne zadeve ni bilo nič 
in dr. Ravnik je vložil kandidaturo s svojo listo. Tabor pa se je spraševal, 
zakaj dr. Ravnik vseeno ni imenoval za nosilca liste najboljšega in najbolj 
poštenega človeka, kar jih pozna.48

Zaradi takšnih obtoževanj in kraje časti nosilca kandidatne liste Na-
rodnega bloka v mariborski oblasti dr. Pivka je bil dr. Ravnik obravnavan 
pri vrhu Radikalne stranke 16. januarja v Beogradu. Pašić je obsodil vo-
lilno borbo, ki jo je izvajal dr. Ravnik, in obljubil, da bodo v strankinem 
vodstvu storili vse, da se takšni napadi odstranijo in da se da zadoščenje 
napadanemu dr. Pivku.49 29. januarja se je sestal glavni odbor NRS, ki 
je razpravljal o kandidaturah v mariborskem volilnem okrožju. Beseda 
je tekla o ukinitvi kandidature dr. Ravnika v Mariboru, ker ima slabe 
možnosti za uspeh, in tudi zato, ker kvari možnosti za dober rezultat Na-
rodnega bloka, ki ga podpira veliko število pristašev NRS v mariborskem 
okrožju. Glavni odbor se na koncu ni odločil za razveljavitev Ravnikove 
kandidature, saj je ta imel na sestanku okrožnega odbora NRS večino. 
Glavni odbor ni mogel naknadno preiskovati, ali je bila ta večina pravilno 
sestavljena, zato je bila kandidatura priznana. Glavni odbor je tudi pozval 
vse svoje pristaše, naj se v volilnem boju kandidati obeh vladnih strani 
medsebojno ne napadajo.50

 47 Franc Grafenauer se je rodil 2. 12. 1860 v Mostah (Brugg) na Koroškem. Izučil se je za 
oglarja, v mladosti pa se je navduševal nad slovenskim jezikom. Zaradi protiavstrijskih 
izjav je bil 1888 obtožen veleizdaje. Med 1896–1926 je bil večkrat izvoljen v koroški de-
želni zbor, med 1907–1916 pa je kot edini poslanec koroških Slovencev zastopal njihove 
koristi, zlasti glede jezika in šolstva. 1916 je izgubil poslanski mandat in bil aretiran zara-
di napovedovanja avstrijskega poraza, vendar je bil leto kasneje pomiloščen. Leta 1919 je 
zastopal koroške Slovence v začasni Narodni skupščini v Beogradu. Imel je vidno vlogo v 
pripravah na koroški plebiscit. Vse do 1925 se ni smel vrniti domov, vendar je tedaj že bil 
resno bolan. Umrl je 13. 12. 1935 v domači vasi. Glej: Osebnosti: Veliki slovenski biografski 
leksikon, Ljubljana 2008, str. 312; Slovenski biografski leksikon (prva knjiga), Ljubljana 
1925–1932, str. 243.

 48 »Najboljši nosilec«, Tabor, 15. januar 1925, št. 11, str. 2.
 49 »Politični dogodki v Beogradu«, Slovenski narod, 23. januar 1925, št. 18, str. 1.
 50 »Glavni odbor NRS in kandidature v Sloveniji«, Slovenski narod, 30. januar 1925, št. 24, 

str. 1.
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Slika 2: Karikatura dr. Ljudevita Pivka, ki so ga v katoliškem taboru označili  
za izdajalca, ker je med prvo svetovno vojno prestopil na italijansko stran.  

(Vir: Ilustrirani Slovenec, 1. februar 1925, št. 6, str. 4.)

slovenska ljudska stranka 

Ker je o SLS napisano že veliko pri drugih strankah, bi se na tem me-
stu na kratko dotaknili samo njihovega programa. Bistvo programa SLS 
je Anton Korošec izrazil na izrednem zboru zaupnikov ljudske stranke v 
Celju 11. decembra 1924. »Glavno je in ostane, da se omogoči Slovencem 
v državi vsestransko samostojno življenje. Ali se oblika te samostojnosti 
imenuje slovenska republika ali federacija ali avtonomija ali oblast ali srez 
ali kar hočete, o tem bo sporazum med pametnimi in treznimi brati prav 
lahek. Le stvarno avtonomijo, stvarno samostojnost nam dajte!«51 Vodstvo 
stranke je pred volitvami poudarjalo poleg samostojnega življenja še to, da 
gre sedaj za slovensko fronto, da se glasuje za narod, ne za stranko. Da si 
večina naroda želi sporazum, poštenje, red in mir. Da Slovenci zahtevajo 
svoje naravno pravo, ki bo nastalo po prijateljski poti s sporazumom med 
Hrvati in Srbi, nasprotja pa je treba zmanjšati. Republikansko mišljenje je 
vse vplivnejše in glede te točke vlada v SLS svoboda. Anton Korošec je na 
shodu v Mariboru govoril proti nasilju, ki ga nekatere stranke v Jugoslaviji 
zagovarjajo: »Država, narod in stan so živi organizmi, ki sestoje iz materi-
je in zavesti notranjega skupnega doživljanja, kakor posamezen človek iz 

 51 »Zbor zaupnikov SLS«, Slovenec, 12. december 1925, št. 283 str. 1.
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telesa in duše. Telo se da ubiti, mrcvariti, vreči v okovje in ječe, a duša je 
svobodna, za njo ni verig, ni zaporov in vešal.«52

Slika 3: Dan pred volitvami so pri SLS sporočali, da je narod nepremagljiv,  
če strne vrste in se skupaj bori za pravico in svobodo. Pod trdnjavo so  

politični nasprotniki SLS, ki skušajo zavzeti trdnjavo Slovenijo.  
(Vir: Ilustrirani Slovenec, 7. februar 1925, št. 7, str. 1.)

socialistična stranka Jugoslavije (ssJ)

Konec leta 1924 je vodstvo slovenske Socialistične stranke Jugoslavije 
(SSJ) poslalo vabilo skupini socialistov (bernotovcev), ki se je združevala 
okoli glasila Naprej, za skupen nastop na volitvah. V začetku leta 1925 so 
prejeli njihov odgovor. Bernotovci so imeli nemogoče zahteve, in sicer so 
hoteli, da postavijo nosilce vseh treh list oni, prav tako nekatere kandidate 
v pomembnejših srezih, v tistih manj pomembnih srezih pa bi kandidate 
lahko imenovalo slovensko vodstvo SSJ. Takšnega diktata iz Naprejeve sku-
pine niso bili pripravljeni sprejeti, so pa zato poslali nov predlog.53 Predlog 
pa je, kot se je kasneje izkazalo, naletel na gluha ušesa, saj so pri Socialistu 
takole stresli svojo jezo: »Ker je Bernot na svojem »kongresu« dal skleniti, 
da postane njegova skupina samostojna – ime bo – izgleda – obdržal tisto, 
ki ga je od nas ukradel, te skupine tudi ne smatramo več za socialistič-
no. Tako je torej končno končan razkol v slovenskih socialističnih vrstah. 

 52 »Dr. Korošec proti nasilju«, Straža, 5. januar 1925, št. 2, str. 1; M. Pivec, Politične stranke, 
str. 360.

 53 »V zadnjem trenutku«, Socialist, 2. januar 1925, št. 1, str. 2.
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Ogromni del bivših »Naprejevih« organizacij gre zvesto socialističnim na-
čelom z našo stranko v volilni boj, ostanek posameznikov pa se je proglasil 
za samostojno stranko in je danes za nas nasprotna stranka, kakor so ko-
munisti ali pa narodni socialisti. Ker samostojna Bernotova ‚stranka‘ tudi 
ni v internacionali, se je tudi sama postavila izven socialističnega pokreta. 
Oni niso več socialisti!«54

12. in 13. januarja sta se v Mariboru vršila dva shoda SSJ, 12. januarja 
za prvi volilni okraj in 13. januarja za tretji in četrti volilni okraj. Na obeh 
shodih sta imela govor nosilec liste dr. Milan Korun in sreski kandidat 
Josip Petejan. Po pisanju Socialista je mariborsko delavstvo izvrstno raz-
položeno, kar pa naj bi motilo policijo. Zapisali so namreč, da so detektivi 
zasliševali nekega udeleženca shoda, da bi jim poročal, kaj je slišal oz. kdo 
je kaj povedal.55

Bolj ko so se približevale volitve, bolj so pri Socialistu objokovali skupen 
nastop na volitvah. Delali so izračune na podlagi volitev 1923, češ da bi 
tedaj dobili dva mandata, če bi nastopili skupaj, tako pa je Golouhovi listi 
zmanjkalo 248 glasov, Korenovi pa 1702 in nihče ni dobil mandata. Zopet 
so klevetali čez bernotovce, tokrat ostreje, in sicer so jih obtožili, da so 
separatisti, ki cepijo SSJ in pomagajo političnemu katolicizmu.56

Tik pred volitvami so pri Socialistu pisali o več kot 500 volilnih shodih 
po Sloveniji. Številka je resnično neverjetna, še toliko bolj, ker so navajali, 
da so imeli v predzadnjem tednu pred volitvami 100 shodov, na nedeljo 
in na svečnico pa kar 120 shodov. 57 Ves predvolilni čas so pisali o volil-
nem terorju po vsej državi, na različnih volilnih shodih. V zadnji števil-
ki pred volitvami pa so se spraševali: »Kaj če bi sklenili, naj se poslanci 
kar imenujejo?«58 Pri SSJ so opozarjali svoje pristaše, da bo imela njihova 
skrinjica širok rdeč okvir in da jo bo tako v bistvu nemogoče zgrešiti. Po-
zivali so jih, naj volijo socialiste in se izogibajo prepirom in provokacijam 
hujskačev, saj mora volilni dan potekati mirno.59 Na kratko se ozrimo še 
po volilnem programu. Socialisti se borijo za centralizem; po njihovem 
je z avtonomijo in federalizmom samo laže izkoriščati ljudi, vse gorje pa 
prihaja iz meščanske kapitalistične vladavine. Zahtevajo obsodbo skorum-
piranih ministrov in uradnikov. Zaradi neenakega boja s kapitalizmom 

 54 »K našim kandidatnim listam«, Socialist, 16. januar 1925, št. 3, str. 1.
 55 »Policijske volitve«, Socialist, 16. januar 1925, št. 3, str. 1.
 56 »Številke naj govore«, Socialist, 23. januar 1925, št. 4, str. 2.
 57 »Zmagajte«, Socialist, 6. februar 1925, št. 8, str. 1.
 58 »Teror divja«, Socialist, 6. februar 1925, št. 8, str. 3.
 59 »Na volilni dan«, Socialist, 6. februar 1925, št. 8, str. 1.
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te volitve ne bodo enakovredne, zato je njihova glavna naloga ta, da se 
dvigne zavest delavstva, ker brez trdne organizacije ne bo uspehov. Vlada 
v Beogradu je buržoazna in nezmožna, proletariat pa ni dovolj močan, da 
bi bil sposoben vreči to buržoazijo iz oblasti.60

straža in slovenski gospodar ustavljena

Vsa negativna propaganda, polna laži in podtikanj, je šla tako daleč, da 
je komisariat v Mariboru 5. februarja ob 11. uri dopoldne dostavil »huj-
skajočima« listoma Straža in Slovenski gospodar odlok, na podlagi katere-
ga so ustavili nadaljnje izhajanje teh dveh časopisov. Komisariat je odlok 
utemeljeval s 138. členom ustave in s članki iz zadnjih dveh let, ki so ta 
člen kršili. Slovenski gospodar je bil ustavljen tudi zaradi formalnosti, saj je 
imel njegov odgovorni urednik naslov stalnega bivališča v Mariboru samo 
zato, da je s svojim imenom kril tiste, ki so to dejansko bili. Straža tako s 5. 
februarjem ni izšla več, medtem ko so Slovenskega gospodarja, ki naj bi bil 
»poln laži in hujskaške vsebine«, še uspeli razposlati po deželi. Pristaši po-
litičnega katolicizma so skušali po ustavitvi obeh listov izdajati nov list pod 
naslovom »Naš dom«. Policijski komisariat izdaje tega lista ni dovolil.61

Veliki župan mariborske oblasti Otmar Pirkmajer je ministru za no-
tranje zadeve Božidarju Maksimoviču poslal dopis o prepovedi izhajanja 
Straže in Slovenskega gospodarja. V njem je zapisal: »Straža in Slovenski 
gospodar sta organa Slovenske ljudske stranke. /…/ V političnem pogledu 
sta oba časopisa zastopala zahtevo po avtonomiji Slovenije in njene skoro 
popolne osamosvojitve od Srbov in Beograda. /…/ Posebno nizkotno in 
prezirljivo pišeta oba lista o predstavnikih srbskega dela našega naroda, 
v katerih vidita cinike, korupcijoniste in tatove ljudskega premoženja. 
/…/ Škoda, ki jo utrpi državna ideja vsled takega pisanja, je nepregledna, 
posebno če pomislimo, da izhajata oba časopisa v neposredni bližini dr-
žavne meje, v krajih, kjer biva deloma tudi tujerodno, naši državi več 
ali manj nenaklonjeno razpoloženo prebivalstvo. Mesto, da se baš na 
državni meji vzgaja najzavednejše državljane, prežete od državne misli 
in državljanskega ponosa, se na ta način indirektno odpira pot špijonaži 
in drugim proti obstoju države naperjenim mahinacijam od strani ino-

 60 M. Pivec, Programi strank, str. 370.
 61 »Klerikalna Straža in Slovenski gospodar ustavljena«, Slovenski narod, 6. januar 1925, št. 

29, str. 3; »Straža ustavljena«, Naša Straža, 18. februar 1925, št. 1, str. 1; M. Ratej, Slovenski 
politični katolicizem, str. 95.
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zemstva. /…/ Pri tej priliki si dovoljujem opozoriti gospoda ministra, 
da so že v letu 1923 izvršili tukajšnji nacijonalisti ponočen napad na 
Cirilovo tiskarno, da se maščujejo nad nekvalificiranimi napadi, ki jih je 
iznesla Straža nad osebe, ki so propagirale idejo narodnega in državnega 
edinstva. /…/ Od tega časa dalje se ton pisanja obeh listov ni izboljšal, 
marveč ravno nasprotno, padel je na nivo najobskurnejših revolucijo-
narskih časopisov.«62

izidi volitev in prvi odzivi

Na Slovenskem je bila absolutna zmagovalka volitev SLS, ki je dobila 
56,32 % glasov ter 20 od 26 poslanskih mandatov, v skupščini pa je imela 
6,3 % poslanskih sedežev. Druga najmočnejša stranka na Slovenskem je 
postala HRSS, ki je nastopila samo na Štajerskem in dobila 8,88 % glasov 
in tri mandate. Sledili sta ji SDS z 12,66 % glasov in dvema mandatoma 
ter SKS s 6,6 % in enim mandatom. Vse druge stranke so prejele skupaj 
15,54 % glasov, a nobena ni dobila poslanskega sedeža. V kraljevini sta 
skupno zmagali vladni stranki NRS in SDS, ki sta dobili 164 poslancev (143 
+ 21) oziroma 52 % poslanskih sedežev. V opoziciji so sedele HRSS s 67 
mandati, Demokratska stranka s 37 mandati, Jugoslovanska musli manska 
organizacija s petnajstimi mandati, Nemška stranka s petimi mandati ter 
Zveza kmetijcev in črnogorska federalistična stranka, vsaka s po tremi 
mandati.63 V mariborsko-celjskem volilnem okrožju je bila udeležba v pov-
prečju 65–70 %, uradno povprečje za celotno okrožje pa znaša 69,04 %. 
Volitve so potekale mirno, sicer pa je bila policija – in tudi vojaštvo – v 
stanju pripravljenosti.64

V mariborski oblasti je bilo oddanih 99.696 glasov od skupno 144.469 
volilnih upravičencev.

 62 Arhiv Srbije i Crne Gore, fond: Ministrstvo za notranje zadeve, št. 14, fasc. 66/215, Dopis 
Velikega župana mariborske oblasti ministru za notranje zadeve o prepovedi izhajanja 
Straže in Slovenskega gospodarja, Maribor, 6. 2. 1925, povzeto po: M. Ratej, Slovenski 
politični katolicizem, str. 95–96.

 63 Perovšek, Slovenska novejša zgodovina, str. 283.
 64 »Iz Maribora: Volitve v Mariboru«, Slovenski narod, 11. februar 1925, št. 33, str. 3; B. 

Balkovec, Vsi na noge …, str. 207.
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Nosilec liste Stranka Št.  
glasov

Št. 
mandatov

Dr. A. Korošec SLS 52.678 11

S. Radić HRSS 16.404 3

Geza Hartmann Stranka malih kmetovalcev 2.001

Dr. L. Pivko Narodni blok 9.247 1

Franjo Zagorski Slovenska neodvisna gospodarska stranka 370  

Ivan Pucelj SKS 3.612  

Ivan Makuc Delavsko kmečki republikanski blok 2.112  

Franc Schauer Nemci 4.362  

Dr. Rudolf Ravnik Radikali 1.087  

Dr. Milan Korun Socialisti/uradni 4.098  

Alfonz Hribar Seljačka agrarna zveza 328  

Vinko Möderndorfer Socialisti/bernotovci 1.053  

Ivan Šrbenec Hrvatska seljačka stranka/disidenti 191  

Dr. Boža Marković Blok bratskega sporazuma 2.147  

Statistika volitev za Mariborsko-celjsko okrožju
(Vir: Poročila na podstavi člena 83. zakona o volitvah narodnih poslancev za narodno 
skupščino kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev o izidu volitev, izvršenih dne 8. februarja 
1925, Uradni list Mariborske in Ljubljanske oblasti, 19. februar 1925, letnik VII, št. 17, str. 1; 
B. Balkovec, Vsi na noge …, str. 126 in 226.)

Pri Slovenskem narodu so po volitvah zapisali: »Definitivno je izvolje-
nih 10 klerikalcev, 3 radićevci in dr. Pivko. Eden mandat je še sporen in 
je mnogo nade, da tudi ta še pripade Narodnemu bloku.«65 Nadaljevali 
so: »/…/ notranji problem je rešen! Sedaj bodo nemoteno delovale velike 
ujedinjajoče sile skupnega gospodarstva, zajedniškega prometa in kultur-
nega ter političnega življenja. To življenje bo ustvarilo tako amalgami-
rano enoto in enodušje, da jugoslovanski narod v najkrajšem času lahko 
zavzame prvo mesto med slovanskimi narodi v Evropi. In mi pravimo 
tudi med neslovanskimi! Pred nami se odpirajo možnosti nepreglednega 
gospodarstva in kulturnega napredka!«66 Pri Novi dobi so bili glede vo-
litev realnejši. Čeprav so na veliki zvon obešali zmago Narodnega bloka 
v kraljevini, so roko na srce na Slovenskem krepko izgubili, zato je moč 
zaslediti celo nekaj samokritike: »Druge volitve nas v okraju ne smejo 
dohiteti tako absolutno nepripravljene kakor smo bili sedaj. Ne znabiti 

 65 »V mariborski oblasti«, Slovenski narod, 10. februar 1925, št. 32, str. 1.
 66 »Opozicijonalne laži«, Slovenski narod, 10. februar 1925, št. 32, str. 1
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zabitost podeželskih volivcev, temveč lenoba v naših vrstah je povod ce-
nenim klerikalnim triumfom.«67

Pri Socialistu so se zahvalili volivcem in somišljenikom za njihovo pod-
poro. Volitve so analizirali tako, da so ugotovili, da so delavska središča, 
kot so Mežiška dolina, Celje, Šoštanj, Ptuj in zaledja teh mest ostala zvesta 
socialistični struji.68 Glavnega krivca za neuspeh v Mariboru pa so videli v 
HRSS in Radiću. »Maribor z okolico je stal kot trdnjava v valu defetične-
ga Radićevstva! Odpadlo je kar je bilo gnilega, vrzeli bomo izpopolnili z 
novimi krdeli.«69 Zapisali so še: »Naš delavec se je do neke mere osvobodil 
črnega srednjeveškega klerikalizma, ki ga je tlačil kot mora k tlom, toda že 
je padel drugemu Antikristu v roke in to je nesrečno radičevstvo«.70

V katoliškem taboru je vladalo tolikšno navdušenje nad zmago v Lju-
bljani, da je Slovenec v prvi številki po volitvah pisal samo o tem. V nasle-
dnji številki pa so se zahvalili svojim volivcem: »Trd boj je bilo slovensko 
ljudstvo 8. februarja za svoj obstoj in svojo samostojnost. Tri časopise so 
nam ustavili, plenili naše glavno glasilo, blatili naše kandidate, izvajali 
teror, kakor ga ne pozna naša politična zgodovina, toda naše ljudstvo je 
vzdržalo in priborilo sijajno zmago«!71

Ivan Pucelj, nosilec liste SKS, se je preko glasila Kmetijski list zahva-
lil podpornikom: »Navzlic pritisku klerikalcev, demokratov, radikalov, 
Prepeluha in celo kupnega vladnega aparata, navzlic podivjani agitaciji 
duhovske in posvetne inteligence proti stanovski kmečki stranki, navzlic 
podkupovanju, ustrahovanju in obljubam ste zvesto vztrajali tovariši in 
napredovali celo za nad 27 odstotkov. Od vseh strani je padalo na vas, vi pa 
ste vztrajali in napredovali. Doprinesli ste sijajen dokaz, da se kmet nikoli 
več ne bo uklonil in s tem bodo morali računati. Naprej po začrtani poti! 
Vsem borcem za kmetske pravice pa najlepšo zahvalo!«72

analiza volilnega rezultata

Pomembno vlogo pri rezultatih je imel volilni sistem. Leta 1925 so v 
mariborsko-celjskem volilnem okrožju volili 15 poslancev, pač glede na 
število prebivalcev v njem (en poslanec naj bi zastopal 40.000 prebivalcev). 

 67 »Izid skupščinski volitev v Celju«, Nova doba, 10. februar 1925, št. 14, str. 1.
 68 »Sodrugom volilcem in somišljenikom«, Socialist, 13. februar 1925, št. 9, str. 1.
 69 Prav tam.
 70 »Maribor po volitvah«, Socialist, 20. februar 1925, št. 10, str. 2.
 71 »Volivcem S.L.S.«, Slovenec, 13. februar 1925, št. 33, str. 1.
 72 Ivan Pucelj, »Zahvala«, Kmetijski list, 11. februar 1925, št. 9, str. 1.
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Poslanske mandati so se delili samo med tiste liste, ki so presegle izločilni 
količnik, ki ga dobimo tako, da število oddanih glasov delimo s številom 
poslancev in dodamo še en mandat (99696: (15+1)= 6231). Izločilni količ-
nik v vrednosti 6231 glasov so presegle samo tri stranke: SLS, HRSS in 
Narodni blok. Med temi tremi strankami so torej razdelili 15 mandatov, 
in sicer po d’Hondtovem sistemu. »Število glasov vsake liste se je delilo 
zaporedoma z 1, 2, 3 in tako naprej, mandati pa so se delili po velikosti 
dobljenih količnikov.«73

V oklepaju je številka mandata, razdelitev mandatov pa je naslednja:

SLS (52678 glasov) HRSS (16404 glasov) Narodni blok (9247 glasov)
 : 1 = 52678 (1)  : 1 = 16404 (4)  : 1 = 9247 (7)
 : 2 = 26339 (2)  : 2 = 8202 (8)  : 2 = 4624 (brez)
 : 3 = 17559 (3)  : 3 = 5468 (12)  
 : 4 = 13.170 (5)  
 : 5 = 10536 (6)  
 : 6 = 6780 (9)  
 : 7 = 7525 (10)  
 : 8 = 6585 (11)  
 : 9 = 5.855 (13)  
 : 10 = 5268 (14)  
 : 11 = 4789 (15)   

Zanimiva je tudi razporeditev glasov po volilnih okrajih. Poglejmo naj-
zanimivejše okraje z najmočnejšimi listami:

Okraj/lista SLS HRSS Hart
ner

Nar. 
blok SKS Nemci Radi

kali Soc. Bern. Blok 
brat.

Volilna 
ude lež ba

Prevalje 39,1 % 17,0 % 0,1 % 6,4 % 0,4 % 2,4 % 2,0 % 21,7 % 6,0 % 1,5 % 71,4 %
Maribor 
levi breg 51,6 % 13,2 % 0,2 % 9,4 % 2,4 % 7,5 % 2,1 % 6,2 % 0,3 % 5,0 % 71,4 %

Maribor 
desni breg 47,4 % 18,8 % 0,3 % 7,8 % 3,0 % 5,7 % 1,7 % 7,2 % 1,3 % 2,0 % 67,8 %

Murska 
Sobota 25,7 % 43,0 % 14,1 % 9,3 % 0,2 % 1,2 % 0,6 % 0,8 % 0,2 % 2,9 % 77,8 %

Lendava 51,4 % 28,8 % 4,7 % 7,7 % 0,2 % 0,3 % 2,8 % 0,4 % 0,2 % 1,3 % 80,2 %
Ptuj 60,9 % 17,3 % 0,3 % 6,3 % 4,3 % 4,8 % 1,0 % 2,8 % 0,3 % 0,8 % 67,6 %
Ormož 71,6 % 6,8 % 0,2 % 12,6 % 5,7 % 0,9 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 0,5 % 78,0 %
Mozirje 73,9 % 11,2 % 0,7 % 8,7 % 0,7 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 0,8 % 2,6 % 69,2 %
Celje 58,5 % 5,2 % 0,2 % 12,7 % 4,8 % 5,2 % 0,8 % 6,4 % 1,3 % 3,4 % 65,9 %
Brežice 48,0 % 21,4 % 0,3 % 8,2 % 13,3 % 1,1 % 0,7 % 2,9 % 1,2 % 1,1 % 66,5 %

Vir: »Volilno okrožje Maribor-Celje«, Nova doba, dne 12. februar 1925, št. 15, str. 2.

 73 Bojan Balkovec, Vpliv volilne zakonodaje na izide parlamentarnih volitev v Narodno 
skupščino leta 1920 in 1923, Zgodovinski časopis, letnik 42, leto 1988, št. 3, str. 435–436.
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Iz tabele je razvidno, da je SLS zmagala povsod razen v Murski Soboti, 
kjer je imel večino HRSS, ne smemo pa zanemariti tudi 14 % glasov Hart-
nerjeve liste, katere glasovi gredo v minus SLS. Največje presenečenje je 
zagotovo odstotek glasov HRSS na Prevaljah, kar je šlo na škodo sociali-
stov, vendar so le-ti obdržali dober rezultat v tem okraju, kakor tudi v me-
stih. Česa podobnega ne moremo trditi za Bernotovo skupino socialistov, 
ki razen na Prevaljah ni imela večjega volilnega uspeha. Narodni blok je 
v vseh okrajih ostajal pod desetino glasov, razen manjšega odstopanja v 
Ormožu in Celju. Nemci so pričakovano dobili največ glasov v Mariboru, 
Celju in Ptuju. SKS je imela močno volilno podporo v brežiškem okraju 
ter solidno v Celju, Ormožu in Ptuju. Radikalom se ni izplačalo oditi na 
volitve samostojno, saj so doživeli katastrofalen rezultat. Blok bratskega 
sporazuma je imel največ podpore v okraju Maribor levi breg, medtem ko 
je bila podpora na desnem bregu manjša za več kot polovico.

nepravilnosti na volitvah, obtožbe in pritožbe

12. februarja je Franjo Žebot, poslanec SLS, prispel v Beograd in začel 
tamkajšnje novinarje prepričevati o domnevnem nasilju za časa nedeljskih 
volitev v mariborskem okrožju.74 Dr. Josip Hohnjec iz vrst SLS pa je poslal 
pismo predsedniku skupščine in državnega odbora Ljubu Jovanoviću, v 
katerem piše o nepravilnostih na dan volitev. Ponekod naj bi organi dr-
žavne oblasti in državni funkcionarji na najrazličnejše načine onemogočili 
delo predsednikov volilnih odborov. Prišlo naj bi celo do presipavanja vo-
lilnih kroglic iz skrinjic opozicijskih strank v skrinjice vladnih itd.75 Proti 
koncu meseca februarja so se pojavile pritožbe zoper duhovščino, ki je 
odkrito podpirala SLS in med pridigo svoje farane nagovarjala, naj volijo 
le njih, kajti drugače niso pravi kristjani. Otrokom v šolah so tudi delili 
vabila SLS, naslovljena na očete in sorodnike, naj volijo prvo skrinjico.76 
8. marca je bila prvič vložena pritožba proti veljavnosti kandidatne liste 
SLS za ljubljansko-novomeško in mariborsko-celjsko okrožje, saj naj bi 
bili ti dve listi predčasno, torej protizakonito vloženi. Še obširnejša je bila 
obtožba glede prikrajanja volilnih imenikov v Ljubljani, kjer so nekateri 
volili dvakrat, nekateri pa so bili izpuščeni oz. niso bili zapisani v volilnem 

 74 »Neorijentiranost opozicije«, Slovenski narod, 13. februar 1925, št. 35, str. 1.
 75 »Iz Maribora«, Naša Straža, 18. februar 1925, št. 1, str. 1.
 76 »Slike klerikalnega volilnega terorja«, Slovenski narod, 25. februar 1925, št. 43, str. 3.



Tomaž Ivešić, Volitve v mariborsko-celjskem volilnem okrožju za Narodno skupščino … 27

imeniku itd.77 Že naslednji dan je bil izvoljen verifikacijski odbor, ki je ne-
mudoma pričel z delom. Morali so se odločiti, ali potrditi mandate ali ne, 
najspornejši so sicer bili poslanski sedeži HRSS.78 Medtem ko je verifikacij-
ski odbor debatiral o potrditvi mandatov za bregalniško volilno okrožje, so 
v Beograd prispela protestna pisma nekaterih ljubljanskih in mariborskih 
advokatov, po poročanju Slovenca gre za pristaše SDS, o nepravilnostih na 
volitvah v obeh oblasteh.79 16. marca je odbor razpravljal o dveh pritožbah 
iz mariborskega okrožja; o pritožbi mariborskih advokatov in pritožbi SLS. 
Ker so se ukvarjali samo s tema dvema pritožbama, lahko sklepamo, da je 
pisanje Tabora in ostalih časnikov o nezakonitih predčasno vloženih listah 
brez pravne podlage, kar lahko tudi sami ugotovimo, če pogledamo v volil-
ni zakon. Že res, da 33. člen volilnega zakonika iz 1920 pravi, da morajo biti 
liste predlagane »v času od začetka 65. dne po ukazu o volitvah in najdlje 
do konca 75. dne po ukazu … «80, ampak so ravno ta del člena popravili leta 
1922 in je torej leta 1925 veljalo naslednje, že na začetku članka omenjeno: 
»Najkasneje 25 dni pred dnem volitve se morajo predložiti kandidatne liste 
v potrditev pristojnemu prvostopnemu sodišču … «.81

Na seji se je razvnel oster besedni spopad med dr. Pivkom in dr. Hoh-
njecem. Ljudevit Pivko je v svojem govoru napadel SLS in stranki očital 
nepravilnosti. Šlo je za stare nepotrjene volilne imenike, ki so jih župani 
nekaterih občin predložili volilni komisiji, v celoti pa za 10.000 glasov, ki 
jih je dobil SLS. Obregnil se je tudi ob pisanje katoliškega časopisja, ker so 
ga žalili z izdajalcem, po pisanju Slovenca pa je Pivko žalil obmejne Sloven-
ce. Za njim je nastopil dr. Hohnjec, ki je zavrnil vse očitke na račun SLS. 
Delno je sicer priznal nekatere manjše nepravilnosti, ki pa po njegovem 
niso bistveno vplivale na izid volitev. Je pa obrazložil, zakaj zahteva SLS 
ukinitev Pivkovega mandata. Največ obtožb je letelo na velikega župana dr. 
Pirkmajerja; da je agitiral za SDS, da je kriv za zaustavitev časnikov Straže 
in Slovenskega gospodarja, da je želel preurediti razvrstitev volišč itd. Po 
burni razpravi je vladna večina v odboru sprejela predlog samostojnega 
demokrata Brankovića, da se o pravilnosti volitev v mariborsko-celjskem 
volilnem okrožju izvoli parlamentarna anketa. Nato je sledila razprava o 
ljubljansko-novomeškem okrožju. Potem je sledil kratek odmor, po ka-
terem so člani opozicije podali izjavo, da se ne strinjajo z odločitvijo o 

 77 »Številne pritožbe iz Slovenije glede volilnih sleparij, ki jih uganja SLS«, Slovenski narod, 
10. marec 1925, št. 55, str. 2; »Dnevne novice«, Straža, 9. januar 1925, št. 4, str. 5.

 78 »Nedeljska seja narodne skupščine«, Slovenec, 10. marec 1925, št. 56, str. 1.
 79 »Pritožbe samostojnih demokratskih ‚inteligentov‘«, Slovenec, 12. marec 1925, št. 58, str. 1.
 80 B. Balkovec, Vsi na noge …, str. 47.
 81 Prav tam, str. 50.
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štajerskih mandatih, ker je takšen akt protizakonit, nato pa so še zapustili 
sejo. Na njej je ostala samo vladna večina, ki je potrdila mandate v ljubljan-
sko-novomeškem okrožju.82

Vendar tudi nadaljevanje zgodbe ni potekalo brez zapletov. 20. marca 
so poslali poslancem poročilo verifikacijskega odbora, ki pa se ni ujemalo 
z odločitvijo na seji, kar je bilo razvidno iz stenografskih beležk. Končno 
uradno poročilo se torej glasi: »Odbor je na temelju skupščinskega poslov-
nika sklenil, da se skliče anketa in mandati osporijo, da se odredi preiska-
va in da se ugotovi, v kolikor so pomanjkljivi volivni spiski v posamnih 
občinah«.83 Mandati Slovenske ljudske stranke za mariborsko-celjsko vo-
lilno okrožje so bili po dvodnevnem debatiranju v Narodni skupščini na-
posled potrjeni 28. marca pozno zvečer.84

sklep

Volitve v mariborsko-celjskem okrožju leta 1925 v bistvu niso prinesle 
veliko novega. Bistvo je ostalo isto, na Štajerskem je bila SLS gospodar. 
Čeprav je prišlo do 2,5-odstotnega padca glasov in s tem do izgube enega 
poslanskega mesta, je vseeno SLS prepričljivo slavila. Narodni blok, ki je 
slavil v državi, se je na Štajerskem precej slabo odrezal. Največji razlog za 
neuspeh je v trenjih z radikali, ki so pod vodstvom Rudolfa Ravnika odšli 
na volitve s svojo listo, čeprav je nekaj radikalov že nastopalo na listi Na-
rodnega bloka in jih je to listo veliko tudi podpiralo. Vendar največ škode 
Narodnemu bloku niso zadali radikali, ampak volilni sistem. Po njem je 
Narodnemu bloku zmanjkalo samo 165 glasov za drugi poslanski mandat, 
ki bi ga lahko dobili, če radikali ne bi odšli na volitve samostojno in če ne bi 
Blok bratskega sporazuma, kakor je bilo prepričano Jutro, nastopil na vo-
litvah samo zato, da je s cepljenjem glasov pomagal SLS. No, takšno sešte-
vanje glasov pa nam pri razdeljenih socialistih ne koristi, saj oboji skupaj 
niso zbrali dovolj glasov niti za en poslanski mandat. SKS je dobila soraz-
merno malo glasov, ki gredo predvsem na račun njihovih obtožb in kleve-
tanja SLS brez pravega programa. Največjo škodo slovenskim strankam v 
mariborsko-celjskem volilnem okrožju je zagotovo naredil Radić s svojo 
listo. Socialisti so že sami ugotavljali, kam so pobegnili njihovi glasovi, 
padec glasov pri SLS pa gre tudi na račun Radića predvsem v Prekmurju, 

 82 »Verifikacijski odbor razveljavil Radićeve mandate«, Slovenski narod, 18. marec 1925, št. 
63, str. 1.

 83 »Sleparski čin samostojnih demokratov«, Slovenec, 21. marec 1925, št. 65, str. 1.
 84 »Nočna seja narodne skupščine«, Slovenec, 28. marec 1925, št. 70, str. 2.
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kjer je, kot vemo, imel slednji največ podpore, prišteti pa je treba še veliko 
podporo Hartnerjevi listi v tem delu Slovenije. Trije poslanski mandati za 
HRSS so zagotovo veliko več, kot so drugi pričakovali, po vsej verjetnosti 
celo več, kot je pričakoval sam HRSS, glede na obznano in na aretacije v 
stranki. Radić je napredoval v primerjavi s prejšnjimi volitvami za eno 
poslansko mesto, po deležu glasov pa za kar 50 odstotkov. Brez mandata so 
ostali Nemci, kljub močnim mestnim »trdnjavam«, kjer so še živeli. Volilna 
udeležba je bila nižja kakor na prejšnjih volitvah, a zgolj za 0,51 odstotne 
točke. Povolilne obtožbe o nepravilnostih na volitvah itd. pa so bile samo 
prvo merjenje političnih mišic, ki ga je dobila SLS, medtem ko se zgodba 
o mandatih HRSS še ni zaključila in je v nadaljevanju dosegla preobrat.85

THe eLecTIONS fOR THe NaTIONaL aSSemBLy ON 8TH 
feBRuaRy 1925 IN THe maRIBOR-ceLje eLecTORaL DISTRIcT. 
PROgRammeS, agITaTION aND PROPagaNDa, eLecTION 
ReSuLTS aND maNDaTeS 
Summary

The number of slates in the Maribor-Celje electoral districts shows how people were un-
satisfied with the then politics as well as how the political parties were unable to cooperate. 
Slovenska ljudska stranka (The Slovene People’s Party) has always had the best programme, 
the best agitation and propaganda and therefore its winning cannot be a surprise. Al-
though at the end of 1924 and in the beginning of 1925 the situation was miserable, they 
succeeded with the superb tactics of votes’ division and propagandising the Blok bratskega 
sporazuma (The Brotherly Agreement Block) in their newsletter. The Blok bratskega spo-
razuma (The Brotherly Agreement Block) did his job well and took the Narodni blok (The 
National Block) one mandate away. The disagreements between the independent democrats 
and the radicals also contributed to this situation. The dispute between the Narodni blok 
(The National Block) and the radicals under the leadership of Rudolf Ravnik caused the 
damage mostly for the Narodni blok (The National Block) although the radical lost a couple 
of hundreds of votes. The worst programme had the Slovenska kmetijska stranka (The Slo-
vene Argicultural Party) if one can speak of a programme at all, which also resulted in their 
regression after these elections. The election terror they performed in the whole country 
did not significantly influence the election results in Styria. Slovenska ljudska stranka (The 
Slovene People’s Party) lost around 4000 votes, which mostly in Prekmurje went in high 
numbers to Radić,. A huge blow for the political Catholicism was also the establishment of 
two newspapers, Straža and Slovenski gospodar. The Slovene part of Socialistična stranka 
Jugoslavije (The Socialist Party of Yugoslavia) tried not to repeat the mistake from 1923 
and they wanted to participate in the elections together with the Bernot group (a political 
party named after its leader Zvonimir Bernot), though the differences were already so 
enormous that a cooperation was impossible. The success of HRSS (Hrvatska republikan-
ska seljačka stranka – The Croatian Republican Agricultural Party), was, in spite of its 

 85 B. Balkovec, Vsi na noge …, str. 129 in 270; Blaž Vurnik, Soočenje liberalnega in kato-
liškega tabora na volitvah v Narodno skupščino v Kraljevini SHS. Prispevki za novejšo 
zgodovino, letnik XLIII, leto 2003, št. 1, Ljubljana 2003, str. 60.
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leadership being arrested and their meeting being forbidden, a true phenomenon and the 
only real surprise of these elections. The accusations of irregularities on the election day 
proved to be in a minor extent legitimate, however all the mandates except the ones for 
HRSS (Hrvatska republikanska seljačka stranka – The Croatian Republican Agricultural 
Party) were soon acknowledged. 

DIe NaTIONaLVeRSammLuNgSwaHLeN IN Dem maRIBOReR/
maRBuRgeR-ceLje/cILLI waHLBezIRK am 8. feBRuaR 1925. 
DIe PROgRamme, DIe agITaTION uND PROPagaNDa, DIe 
waHLReSuLTaTe uND DIe eRTeILuNg DeR maNDaTe 
zusammenfassung

Die Zahl der Kandidatenlisten in dem Mariborer/Marburger-Celje/Cilli Wahlbezirk zeigt 
auf die Unzufriedenheit der Menschen mit der damaligen Politik, wie auch auf die Un-
fähigkeit der Zusammenarbeit von verschiedenen politischen Parteien. Die Slovenska 
ljudska stranka (Slowenische Volkspartei) hatte immer noch das beste Programm sowie 
die beste Agitation und Propaganda und deswegen kam ihr Sieg nicht überraschend. Auch 
wenn die Lage am Ende des Jahres 1924 und am Anfang 1925 jämmerlich war, propa-
gierten sie in ihrer Zeitung mit guter Taktik der Wahlstimmenteilung den Blok bratskega 
sporazuma (Block der brüderlichen Vereinbarung), der seine Rolle meisterte und dem 
Narodni blok (Nationalblock) einen Mandat wegnahm. Die Reibungen zwischen den un-
abhängigen Demokraten und den Radikalen trug auch entscheidend zu dieser Situation 
bei. Der Konflikt zwischen dem Narodni blok (Nationalblock) und den Radikalen unter 
der Führung von Rudolf Ravnik schadete mehr oder weniger dem ersten, obwohl auch 
die Radikalen ein paar hundert Stimmen verloren. Das schlechteste Programm hatte die 
Slovenska kmetijska stranka (Die slowenische Agrarpartei) falls man überhaupt von einem 
Programm sprechen kann. Das Resultat dessen ist ihr Rückschritt nach den Wahlen. Der 
Wahlterror, den sie im ganzen Land ausübten, hatte keinen besonderen Einfluss auf die 
Wahlergebnisse in der Steiermark. Slovenska ljudska stranka (Die slowenische Volks-
partei) Verlor rund 4000 Stimmen, die vor allem in Prekmurje an den Radić gingen. 
Für den politischen Katholizismus war auch die Entstehung zweier Zeitungen, Straža 
und Slovenski gospodar ein großer Schlag. Der slowenische Teil der Socialistična stranka 
Jugoslavije (Die sozialistische Partei Jugoslawiens) Versuchte es, den Fehler aus dem Jahr 
1923 nicht zu wiederholen und wollte zusammen mit der Bernot Gruppe (eine politische 
Gruppe, benannt nach ihrem Leiter Zvonimir Bernot) bei der Wahl aufzutreten, doch die 
Unterschiede waren schon so groß, dass dies unmöglich war. Der Erfolg von Hrvatska 
republikanska seljačka stranka (Die Kroatische republikanische Bauernpartei), obwohl 
die Leitung der Partei arretiert wurde und alle ihre Versammlungen verboten wurden, 
ist ein wahrer Phänomen und eigentlich die einzige Überraschung dieser Wahlen. Die 
Anschuldigungen, dass am Wahltag einige Unregelmäßigkeiten passierten, bewiesen sich 
in kleinerem Ausmaße als berechtigt, doch schließlich waren alle Mandate, außer der von 
HRSS Hrvatska republikanska seljačka stranka (Die Kroatische republikanische Bauern-
partei), sehr bald erteilt. 
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Uspešno delovanje samouprave 
mariborske oblasti (1927–1929) pod 
predsedstvom dr. Josipa Leskovarja in 
njegova prizadevanja za avtonomijo 
Slovenije v banskem svetu Dravske 
banovine v drugi polovici tridesetih let
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1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 929Leskovar J.:323(497.4)"1927/1929"

Miroslav Stiplovšek: Uspešno delovanje samouprave mariborske oblasti (1927–1929) 
pod predsedstvom dr. Josipa Leskovarja in njegova prizadevanja za avtonomijo Slo-
venije v banskem svetu Dravske banovine v drugi polovici tridesetih let. Časopis za 
zgodovino in narodopisje, Maribor 83=48(2012), 1, str. 31–65
Dr. Josip Leskovar je kot predstavnik katoliškega političnega tabora med vojnama 
uspešno opravljal pomembne funkcije v slovenskih predstavniških telesih. Kot pred-
sednik mariborske oblastne skupščine in njenega izvršilnega odbora ter kot komisar 
oblastne samouprave (1927–1929) je zaslužen za izboljšanje gmotnega položaja ter 
pravne ureditve gospodarsko-socialnih in prosvetno-kulturnih dejavnosti in ustanov 
na območju mariborske oblasti. Pomemben je tudi njegov prispevek pri sodelovanju z 
ljubljansko oblastno samoupravo. V banskem svetu Dravske banovine je od 1936–1941 
s predlogi in nasveti sodeloval v prizadevanjih za razvoj Slovenije, posebej Štajerske. 
Kot banski svetnik je utemeljil in oblikoval več resolucij za avtonomijo Slovenije.
Ključne besede: Josip Leskovar, mariborska oblast, Dravska banovina, samouprava, 
avtonomija Slovenije 

 * Dr. Miroslav Stiplovšek, red. prof. v pok., zaslužni prof. Univerze v Ljubljani, SI – 1230 
Domžale, Vodopivčeva 8



32 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/1 • razprave – studies

1.01 Original Scientific Article 
UDC 929Leskovar J.:323(497.4)"1927/1929"

Miroslav Stiplovšek: The Successful Activities of the Maribor Self-Government (1927–
1929) under the Presidency of Josip Leskovar, Ph.D., and his Endeavours for the Slo-
vene Autonomy in the Banovina Council of the Drava-Banovina in the Second Half of 
the 1930s. Review for History and Ethnography, Maribor 83=48(2012), 1, pp. 31–65
Josip Leskovar. Ph.D., was a representative of the catholic political party and as such he 
had, in the times between both world wars, many important functions in the Slovene 
representative bodies. As the representative of the Maribor Government Assembly 
and its executive board and as the self-government commissioner (1927–1929) he took 
all the credits for the improvement of the financial situation and for the legislative 
regulation of the economic-social and educational-cultural activities and institutions 
under the Maribor government. His contribution to the cooperation with the Ljubljana 
self-government is also of great importance. Between 1936 and 1941 he participated in 
the Banovina council of the Drava-Banovina with many suggestions and advice for the 
development of Slovenia, especially of Styria. As a Banovina councillor he established 
and formed numerous resolutions for the autonomy of Slovenia. 
Key words: Josip Leskovar, Maribor government, Drava-Banovina, self-government, 
autonomy of Slovenia 

Dr. Josip Leskovar (1875–1965) je v obdobju od konca prve svetovne 
vojne do nemške okupacije aprila 1941 poleg svojega odvetniškega pokli-
ca po končanem študiju na dunajski univerzi kot predstavnik katoliškega 
političnega tabora – Slovenske ljudske stranke (SLS) in po letu 1935 bano-
vinske organizacije Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ) – opravljal 
pomembne funkcije. V zadnjih letih pred prvo svetovno vojno je vodil 
mariborsko katoliško narodnoobrambno organizacijo Slovenske straže. Po 
prevratu je kot načelnik obrambnega odseka Narodnega sveta za Štajersko 
izposloval dovoljenje za razorožitev nemške mestne garde 23. novembra 
1918. Naslednje leto je bil vladni komisar mestne občine Maribor, v letih od 
1924 do 1927 pa mariborski župan. Od leta 1919 do 1926 je opravljal tudi 
funkcijo načelnika mariborskega okrajnega zastopa, ki je bil pomemben 
organ okrajne samouprave z nalogo, da skrbi za reševanje medobčinskih 
zadev. Leskovarjevo najpomembnejše oblastno-politično delovanje pa je 
bilo vodenje samouprave mariborske oblasti v letih 1927–1929. V ob dobju 
1935–1941 je bil član banskega sveta Dravske banovine.1 Leskovar je ta-
ko kot izvoljeni predsednik mariborske oblastne skupščine in njenega iz-
vršnega odbora ter kot banski svetnik sodeloval v predstavniških telesih, 
ki so si z različnimi ustavnimi in zakonskimi pristojnostmi prizadevala 

 1 Leskovar, Josip, Slovenski biografski leksikon, str. 638; Enciklopedija Slovenije, 16, str. 171; 
Osebnosti, str. 617.
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za gospodarsko-socialni in prosvetno-kulturni napredek Slovenije ter za 
krepitev njene avtonomije v prvi Jugoslaviji.

Vidovdanska ustava (1921) in druga jugoslovanska oktroirana oziroma 
septembrska ustava (1931) ter zakonodaja o oblastnih samoupravah, Zakon 
o banski upravi, Pravilnik o organizaciji in delu banskih svetov so naj večjim 
upravnim enotam v dvajsetih letih oblastem, v naslednjem desetletju pa 
banovinam, določale urejanje financ in upravljanje imovine, skrb za javna 
dela, pospeševanje agrarnih in drugih gospodarskih panog, zdravstva in 
socialnega skrbstva, kulturno-prosvetnih dejavnosti ter ustanavljanje de-
narnih in drugih zavodov, torej nekatere samoupravne pristojnosti, ki pa 
so pomenile le skromno omejitev centralistične državne ureditve v Kralje-
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev/Jugoslaviji. Ustavne in zakonske določ-
be glede oblastnih samouprav so bile z več kot petletno zamudo januarja 
1927 udejanjene z izvolitvijo skupščin ljubljanske in mariborske oblasti, 
na kateri je bila Slovenija razdeljena v dvajsetih letih. Ustavne določbe o 
banovinskih samoupravah pa sploh niso bile uveljavljene, ker nobena vlada 
– kljub obljubam – ni pripravila zakona o njihovih pristojnostih in volitvah 
banovinskih svetov, ki naj bi delovali podobno kot oblastni samoupravni 
organi. Tako so v zadnjem desetletju prve Jugoslavije delovali le imenovani 
banski sveti s posvetovalnimi pristojnostmi. Ob tem naj poudarimo, da se 
je le Dravska banovina, v katero sta bili leta 1929 združeni ljubljanska in 
mariborska oblast, med vsemi devetimi banovinami v državi ozemeljsko 
ujemala tudi z nacionalnimi mejami.

Slika 1: Dr. Josip Leskovar (Stiplovšek, Slovenski  
parlamentarizem, str. 127; Ilustrirani Slovenec 1927)

Med izvoljenima oblastnima skupščinama, v mariborski je bilo 64, v  
ljubljanski pa 53 oblastnih poslancev, in banskim svetom Dravske bano-
vine, v katerega je minister za notranje zadeve imenoval od 40 do 50 
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predstavnikov vseh okrajev-srezov in večjih mest, so bile bistvene kom-
petenčne in druge razlike. Medtem ko so bile pristojnosti banskega sveta 
omejene zgolj na svetovanje banu pri oblikovanju banovinskega proračuna 
za podobne gospodarsko-socialne in prosvetno-kulturne dejavnosti, kot 
so jih izvajale oblastne samouprave, pri čemer je najvišji vladni predstav-
nik v banovini predloge banskih svetnikov lahko sprejel ali zavrnil po 
lastni presoji, pa so imeli oblastni skupščini in njuna izvršilna odbora večje 
možnosti za uveljavljanje svojih predlogov na finančnem področju. Toda 
tako v dvajsetih kot v tridesetih letih je centralna oblast v Beogradu zlasti 
prek ministra za finance, ki je imel pravico potrjevati proračune, obdržala 
končno odločanje o gmotnih pogojih za izvajanje samoupravnih dejav-
nostih v oblasteh in banovinah, izvajanje nadzora nad njihovim gospo-
darstvom pa so opravljali tudi posebni osrednji finančni organi oziroma 
uradi. Druga temeljna kompetenčna razlika pa je bila na uredbodajnem 
področ ju. Oblastni skupščini sta imeli pravico sprejemati uredbe k zako-
nom o samoupravnih dejavnostih, pri njihovih objavah pa je imel véliki 
župan kot predstavnik vlade za območje oblasti pravico presojati o njihovi 
usklajenosti z zakoni, banski svetniki pa uredbodajnih pristojnosti niso 
imeli. Različna teža predstavniške vloge oblastnih skupščin in banskega 
sveta pa je izvirala tudi iz dejstva, da so bili oblastni poslanci voljeni na 
splošnih volitvah s kandidatnih list različnih političnih strank, banske 
svetnike pa je minister za notranje zadeve imenoval iz vrst vsakokratne 
režimske stranke oziroma gleda na koalicijsko sestavo osrednje vlade.2

Že Vidovdanska ustava je centralizem ohranjala tudi »na ravni samo-
upravnega izvajanja oblasti«,3 skrajno pa ga je zaostrila zakonodaja o ba-
novinski upravi. V Sloveniji je bilo v političnem življenju med vojnama 
prevladujoča stalnica avtonomistično gibanje, ki je zahtevalo čim samo-
stojnejše odločanje o vseh temeljnih problemih slovenskega razvoja, zato je 
centralizem odločno zavračalo. Avtonomistične oziroma federalistične dr-
žavnopravne programe so v prvi Jugoslaviji izoblikovale številne politične 
stranke in organizacije, zaradi svoje vodilne vloge v slovenskem političnem 
življenju pa so imele posebno težo avtonomistične zahteve SLS,4 ki si je v 
obeh obravnavanih obdobjih, konec dvajsetih let in v drugi polovici tride-

 2 O obsegu in razlikah v pristojnostih predstavniških teles na Slovenskem med vojnama 
je že bogata pravna in zgodovinopisna literatura, navedemo pa naj le monografijo Gra-
fenauerja, Lokalna samouprava, str. 165–185 in 194–202, in razpravo Stiplovška, Samo-
upravne pristojnosti ljubljanske in mariborske oblastne skupščine, str. 145–155. 

 3 Perovšek, »V zaželjeni deželi«, str. 142–143.
 4 Prunk, Slovenski narodni programi, str. 174–258; Perovšek, Programi političnih strank, 

208 strani.
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setih let, prizadevala razširiti pristojnosti predstavniških teles v Sloveniji. 
SLS se je tedaj odločila, da bo kot vladna stranka udejanila nekatere vidike 
avtonomije Slovenije in hkrati uveljavila tudi oblastno dominacijo v njej 
na področju obče uprave in samouprave. Pri teh uspešnih prizadevanjih 
je imel v Sloveniji odločilno vlogo dr. Marko Natlačen, ki je bil v obdobju 
1927–1929 vodilni funkcionar ljubljanske oblastne samouprave in podna-
čelnik SLS, v letih 1935–1941 pa je nato kot ban vodil vse upravne in samo-
upravne zadeve v Sloveniji, v obeh obdobjih pa je v Beogradu kot vplivni 
minister v osrednji vladi težnje po čim večji pravni in dejanski slovenski 
samostojnosti podpiral voditelj SLS dr. Anton Korošec.5 V avtonomističnih 
prizadevanjih slovenskih oblastnih samouprav in banskega sveta Dravske 
banovine6 pa je pri izvajanju svojih funkcij opravil pomembno delo tudi 
Leskovar, ki je bil od oktobra 1926 tudi član načelstva SLS,7 novembra 1935 
pa je bil izvoljen za člana štiričlanskega banovinskega izvršilnega odbora 
JRZ, v katerem je bil odgovoren za strankina finančna vprašanja.8 

Slika 2: Poslanci mariborske oblastne skupščine na dan njenega prvega zasedanja 
(Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 125; Ilustrirani Slovenec 1927)

 5 Stiplovšek, Prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti, str. 1–19; Prizadeva-
nja banskega sveta Dravske banovine, str. 19–23; Anton Korošec, str. 122–137.

 6 Podroben prikaz avtonomističnih prizadevanj v slovenskih predstavniških organih je 
v monografijah Stiplovška, Slovenski parlamentarizem, 498 strani, in Banski svet, 344 
strani. Perovšek je v več prispevkih v prvi knjigi Slovenske novejše zgodovine na straneh 
290–301, 327–332 in 396–397 pregledno osvetlil delovanje slovenskih predstavništev pri 
udejanjanju avtonomije.

 7 Slovenec, št. 233, 12. 10. 1926.
 8 Prav tam, št. 47, 24. 11. 1935.
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Leskovar je na otvoritveni seji mariborske oblastne skupščine 23. febru-
arja 1927 po izvolitvi z absolutno večino za predsednika poudaril zgodo-
vinski pomen začetka njenega delovanja, ko bodo odslej izvoljeni ljudski 
zastopniki »skrbeli za napredek naroda« in da namesto »ubijajočega cen-
tralizma nastopi avtonomna oblast«. Ob tem se vsi zavedajo, »da delokrog 
oblastnih skupščin ni tako velik, kakor bi si želeli. Vendar bodem strmel 
za tem, da bom vsaj ta skromni delokrog branil in predvsem ne bodem 
dopustil, da bi postala oblastna skupščina posvetovalni organ, temveč, da 
bo iniciativna korporacija pri izpolnjevanju svojih nalog«. Leskovar je bil 
izvoljen tudi za predsednika petčlanskega oblastnega odbora, v katerega je 
SLS kljub protestom močne opozicije (22 poslancev) izvolila le svoje privr-
žence. Poslanski klub SLS pa je na prvi seji posebej poudaril, da »sedanja 
samouprava ne ustreza življenjskim potrebam slovenskega naroda« in si bo 
zato prizadeval za širitev njenih pristojnosti do končne strankinega cilja, 
ki je »zakonodajna avtonomija Slovenije«.9

Slika 3: Odborniki mariborskega oblastnega odbora: z leve Jurij Kugovnik,  
dr. Andrej Veble, dr. Josip Leskovar, Alojz Zupanič, Marko Kranjc  

(Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 138; Ilustrirani Slovenec, 1927)

Potek prvih sej mariborske in ljubljanske oblastne skupščine je poka-
zal, da sta poslanska kluba SLS v njih v organizacijskem in programskem 
pogledu izpolnjevala sklepe zborovanja SLS 21. februarja 1927 v Celju, na 
katerem je Natlačen seznanil 80 oblastnih poslancev, ki so bili izvoljeni na 

 9 Arhiv Republike Slovenije (ARS), fond mariborskega oblastnega odbora, št. 93, fasc. 10, 
Stenografski zapisnik otvoritvene seje mariborske oblastne skupščine 23. 2. 1927; Sti-
plovšek, Slovenski parlamentarizem, dok. št. 2, str. 377–379. 
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kandidatnih listah SLS, s sklepi vodstva, da je njihova poglavitna naloga 
– kolikor je mogoče – varovanje »enotnosti poslovanja in dela samouprav 
v Sloveniji«.10 Samoupravni organi obeh slovenskih oblasti, posebej kluba 
SLS, so ob začetku delovanja dobili nalogo, da vse zadeve, ki jih dovoljuje 
zakonodaja o samoupravah, urejata enotno, kar je pomenilo pot za premo-
stitev razdelitve Slovenije pri reševanju problemov vseslovenskega pomena. 

Iz bogatega arhivskega gradiva samouprav mariborske in ljubljanske 
oblasti, posebej še iz stenografskih in uradnih zapisnikov skupščinskih 
zasedanj ter zapisnikov sej obeh oblastnih odborov,11 se vidijo oblike 
medsebojnega sodelovanja pri usklajevanju in čim enotnejšemu reševanju 
številnih zadev, pa tudi problematika, ki sta jo morali glede na različne 
razmere v obeh oblasteh (samoupravna deželna tradicija, ozemeljska se-
stava oblasti, strankarska sestava oblastnih skupščin, posebnosti na go-
spodarsko-socialnem in prosvetno-kulturnem področju)12 reševati vsaka 
zase. Zlasti v začetnem obdobju je bila dragocena pomoč, ki so jo nudili 
ljubljanski samoupravni organi z bogato tradicijo v deželni avtonomiji 
Kranjske, mariborski oblastni samoupravi. Tako so pravniki v Ljubljani z 
izkušnjami v deželnih in poprevratnih uradih pripravljali zlasti predloge 
uredb za obe slovenski oblasti. 

Iz arhivskega gradiva in člankov, zlasti v osrednjem in štajerskem ča-
sopisju, pa se vidi, da je Leskovar skupaj z Natlačenom opravil številna 
posredovanja v Beogradu za učinkovito delovanje slovenskih oblastnih 
samouprav, posebej pa njegova prizadevanja za uspešno reševanje poseb-
nih problemov na področju samoupravnih dejavnosti v mariborski oblasti. 
Dosežke mariborske oblastne samouprave, ki so tudi posledica Leskovar-
jevega uspešnega vodenja skupščine in njenega izvršilnega odbora, smo že 
predstavili v posebni razpravi.13 Glede na to se v tej razpravi omejujemo le 
na nekatere aktivnosti, ki so predvsem rezultat osebnih Leskovarjevih pri-
zadevanj, in na njegove ocene dosežkov mariborske oblastne samouprave. 

Leta 1927 je moral Leskovar s sodelavci, zlasti oblastnimi odborniki 
in predsedniki skupščinskih odsekov za posamezna delovna področja, 

 10 Slovenec, št. 42, 22. 2. 1927.
 11 Fond mariborskega oblastnega odbora št. 93 v ARS obsega 203 fascikle in 13 knjig. Steno-

grafski in uradni zapisniki 29 sej oblastne skupščine od 23. 2. 1927 do 1. 12. 1928 ter 98 sej 
oblastnega odbora od 25. 2. 1927 do 4. 1. 1929 so v fasc. od 10 do 13. Fond ljubljanskega 
oblastnega odbora št. 92 obsega 175 fasciklov, v katerih so tudi stenografski in uradni 
zapisniki sej ljubljanske oblastne skupščine in njenega izvršilnega odbora.

 12 Mariborska oblast je obsegala poleg pretežnega dela Štajerske tudi del Koroške oziroma 
prevaljski okraj, Prekmurje in Medjimurje, ki je imelo v oblastni skupščini deset poslan-
cev, na agrarnem področju je bilo na Štajerskem zelo razvito tudi vinogradništvo itd.

 13 Stiplovšek, Posebnosti uspešnega delovanja samouprave mariborske oblasti, str. 149–169.
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reševati temeljne organizacijske, kompetenčne in finančne zadeve, ki so 
bile pogoj za uspešen začetek delovanja mariborske oblastne samouprave, 
skrbeti pa je moral tudi za usklajevanje z ljubljansko oblastno samoupravo. 
Iz zapisnikov sej oblastnega odbora se vidi, da je Leskovar osebno vodil ka-
drovanje vodilnih uslužbencev oblastnih uradov in zagotovitev prostorov 
zanje z nakupom Scherbaumove vile, kar je bil »prvi predpogoj« za razvoj 
oblastne samouprave.14 Pomembna razširitev pristojnosti obeh slovenskih 
oblasti je bil finančni zakon, sprejet marca 1927 v Narodni skupščini, ki je 
ljubljanski in mariborski oblastni skupščini kot edinima v državi dal pra-
vico, da spreminjata nekdanjo deželno zakonodajo in jo prilagajata novim 
razmeram ter da prevzameta lastništvo nad imovino nekdanjih dežel, s 
čimer »je bila ustvarjena osnova in možnost za uspešno delovanje slovenski 
oblastnih samouprav«.15 Slovenec je to pridobitev ocenil kot »popoln uspeh 
posredovanja dr. Natlačena in dr. Leskovarja« ter kot »ogromen uspeh SLS 
v vladi«.16 Pomemben pogoj za hiter prevzem novih pristojnosti pa je bilo 
imenovanje tudi vélikih županov iz vrst SLS. Mariborski véliki župan dr. 
Fran Schaubach je z Leskovarjem plodno sodeloval pri razvoju maribor-
ske oblastne samouprave in ji spomladi 1927 izročil nadzor nad občina-
mi, zanjo pa je bila izjemno pomembna pridobitev bogatega premoženja 
nekdanje dežele Štajerske. Leskovar je imel odločilno vlogo pri prevzemu 
zdravilišč Rogaška Slatina in Dobrna, kar je bila pomembna gospodarska 
pridobitev za mariborsko oblastno samoupravo, za predajo deželnega pre-
moženja pa je posredoval tudi pri ministru za finance.17

Toda začetnemu zagonu je sledila štirimesečna odstranitev SLS iz vlade. 
Centralistične sile v njej so zavrle prenos dejavnosti in ustanov na oblastne 
samouprave in njihovo financiranje. Tako je Leskovar seznanil oblastni 
odbor, da njegovo in Natlačenovo posredovanje v Beogradu za pridobitev 
ustreznih davčnih virov in prenos pristojnosti od države na oblastne samo-
uprave, ni bilo uspešno.18 Minister za finance je nato zavrnil tudi potrdi-
tev prvega mariborskega oblastnega proračuna in oblastni odbor je moral 
sredi leta 1927 izdelati nov proračun, za katerega je bil temelj zlasti visok 
dohodek zdravilišča Rogaška Slatina. Odborniki pa so se odločili tudi za 
izdelavo izrednega proračuna in za njegovo kritje pridobili desetmilijonsko 

 14 ARS, AS 93, fasc. 11, Leskovarjevo poročilo o delovanju oblastnega odbora od začetka do 
5. novembra 1928, priloga k Zapisniku seje oblastne skupščine 5. 11. 1928.

 15 Natlačen, Oblastne samouprave v Sloveniji, str. 341.
 16 Slovenec, št. 72, 31. 3. 1927.
 17 O posredovanju v Beogradu, tudi glede finančnih sredstev za oblastno samoupravo, ki 

ga je opravil skupaj z Natlačenom, je podrobno poročal oblastnemu odboru na seji 28. 3. 
1927. (Zapisnik v fasc. 12, AS 93 v ARS.)

 18 Prav tam, Zapisnik 7. seje oblastnega odbora 17. 5. 1927.
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posojilo. Oblastna skupščina je predlog rednega in izrednega proračuna 
sprejela, s tem financiranjem pa se je strinjal tudi minister za finance. Ma-
riborska oblastna samouprava je tako za začetek svojega delovanja zagoto-
vila okoli 26 milijonov proračunskih sredstev, znatno več, kot ljubljanska, 
kateri je minister za finance odobril proračun le v višini okoli 10 milijonov 
din.19 Leskovar je ugotovil, da je bila s tem »kolikor toliko podana razvojna 
možnost« in oblastni odbor je lahko »začel celiti rane v vseh granah«, zlasti 
pri nujnih javnih delih in v zdravstvu.20 V poročilu o odborovem delu pa je 
konec leta poudaril, »da nismo mogli bogve kaj napraviti«, in sicer zato, ker 
je bilo delovanje samouprave šele v začetni fazi, ker ni bilo dovolj denarnih 
sredstev in tudi ne dovolj uradništva, prav tako pa je vlada zavlačevala 
prenos pristojnosti nanje.21

Finančne in kompetenčne težave slovenskih oblastnih samouprav so 
vplivale tudi na Koroščevo sklenitev »blejskega pakta« julija 1927 o po-
novnem vstopu SLS v vlado, do katerega je prišlo takoj po novi absolutni 
strankini zmagi na septembrskih parlamentarnih volitvah. Takoj po njej 
sta ljubljanska in mariborska oblastna samouprava kot prvi v državi skupaj 
s sicer nezadostnimi sredstvi iz osrednjega proračuna v upravljanje bolniš-
nice in terensko zdravstveno službo. Vlada pa se je tudi po prizadevanjih 
SLS odločila, da bodo končno ministrstva prenesla na oblastne samo-
uprave določene dejavnosti in ustanove.22 Konec septembra 1927 je bila 
na finančnem ministrstvu v Beogradu konferenca predsednikov oblast nih 
odborov vseh 33 oblasti, na kateri sta le Natlačen in Leskovar predložila 
konkretne zahteve za gospodarsko-socialne in prosvetno-kulturne dejav-
nosti in ustanove, ki jih želita ljubljanska in mariborska samouprava pre-
vzeti. Na njej je Leskovar kritiziral večino oblastnih samouprav, ki niso 
dovolj iniciativne glede prenosa pristojnosti od centralističnega državnega 
aparata. Poudaril je, da so Slovenci v preteklosti zlasti prek samouprave 
dosegli pomemben gospodarski in kulturni napredek.23 Z vladno uredbo 
17. novembra 1927 sta slovenski samoupravi prevzeli med vsemi oblastmi 
v državi največ dejavnosti in ustanov skupaj s sredstvi, ki so bila zanje 
namenjena v državnem proračunu. Ta pa niso zadoščala za uspešno izva-
janje samoupravnih pristojnosti. Tako SLS tudi kot vladna stranka nista 

 19 ARS, AS 92, fasc. 10, Stenografski zapisnik 6. in 7. seje mariborske oblastne skupščine 20. 
in 21. 7. 1927; Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 163–167, 175.

 20 Glej op. 13.
 21 ARS, AS 93, fasc. 10, Leskovarjevo poročilo o delovanju oblastnega odbora do začetka II. 

zasedanja 5. 11. 1927. Po poslovniku so oblastne skupščine vsako leto 5. novembra začele 
novo zasedanje.

 22 Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 185–189.
 23 Slovenec, št. 223 a, 3. 10. 1927.
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bili dovolj uspešni na finančnem področju in prelomiti sta morali svojo 
obljubo, da za izvajanje samoupravnih dejavnosti ne bo novih davkov, kar 
je opozicija ostro kritizirala.

O finančnih in kompetenčnih problemih sta ljubljanski in mariborski 
oblastni odbor leta 1927 razpravljala na petih skupnih sejah24 z vidika, 
kako bi jih reševala čim bolj usklajeno in učinkovito. Leskovar je opravil 
pomembno delo pri organizaciji vseh skupnih sej, prav tako pa je tudi 
na njih tehtno razpravljal. Na prvi seji je poudaril, da bosta morali kljub 
prizadevanjem po čim večji enotnosti vsaka samouprava zase reševati pro-
računsko-finančno problematiko in večino zadev z lastnim uradništvom. 
Peta seja pod njegovim predsedstvom je sprejela sklep o načinu delovanja 
skupnega paritetnega uredbodajnega odbora obeh oblastnih skupščin. Po-
budo za njegovo ustanovitev je dala mariborska skupščina, skrbel pa naj 
bi za usklajeno uredbodajno-zakonodajno dejavnost v obeh oblasteh »po 
modernih razmerah«.25 Na seji 23. oktobra so se tudi dogovorili, da bodo 
izdajali skupni uradni list Samouprava, da bodo ustanovili skupni Izselje-
niški urad s podružnico v Murski Soboti in da bodo enotno organizirali 
izvajanje agrarnih operacij. Leskovar je imel pomembno vlogo pri uskla-
jevanju delovanja obeh slovenskih oblastnih samouprav.

Na zadnjih skupščinski sejah v letu 1927 je mariborska oblastna skup-
ščina oblikovala in sprejela realen proračun v višini 42,3 milijona din, za 
katerega pa je dobila le manj kot četrtino državne dotacije, večino dohod-
kov je pridobila od nepremičnin, davkov in investicijskega posojila. Naj-
večji izdatki, dobra polovica, so bili namenjeni za javna dela in vzdrževanje 
deželnih zgradb, torej za dejavnosti, za katere je bil v oblastnem odboru 
zadolžen Leskovar, zato je na skupščinski seji tudi utemeljil letni program 
zanje. Za zdravstvo in socialno skrbstvo je bila namenjena dobra četrtina 
sredstev, za kmetijstvo pa nekaj več kot desetina proračuna. Leskovar je 
uspel z dobrim vodenjem tudi doseči, da je skoraj celotna opozicija glaso-
vala za oblastni proračun za leto 1928 in da so bile razprave o njem bolj 
umirjene kot v ljubljanski oblastni skupščini.26 

 24 Zapisniki skupnih sej ljubljanskega in mariborskega oblastnega odbora (tri je vodil Natla-
čen, dve pa Leskovar) 3. 4., 1. 5., 26. 5., 27. 8. in 23. 10. 1927, prva je bila v Celju, druge pa 
v Rogaški Slatini, so vključeni v sejne zapisnike mariborskega oblastnega odbora v fasc. 
12, AS 93 v ARS. 

 25 ARS, AS 93. fasc. 10, Stenografski zapisnik 7. seje mariborske oblastne skupščine 21. 7. 
1927.

 26 ARS, AS 93, fasc. 10, Stenografski zapisnik 2. do 6. seje II. zasedanja mariborske oblastne 
skupščine od 19. 12. do 22. 12. 1927; Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 214–225 
in dok. št. 9, str. 439–452.
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Slika 4: Koncept dopisa dr. J. Leskovarja z dne 8. marca 1928,  
v katerem je predlagal ljubljanskemu oblastnemu odboru sklic skupne  
seje ljubljanske in mariborske oblastne skupščine oziroma »nekake«  
skupščine Slovenije (Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 228;  

Arhiv Republike Slovenije)
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Mariborska in ljubljanska oblastna samouprava, njen proračun je bil za 
desetino višji27 od mariborskega, sta s sorazmerno najvišjimi proračuni 
med vsemi oblastmi, ustvarili pogoje za izboljšanje položaja vseh prevzetih 
dejavnosti in ustanov, toda ne v tolikšni meri, kakršne so bile potrebe in 
želje. To je v svojem obsežnem uvodnem poročilu o delovanju oblastnega 
odbora k tridnevni proračunski razpravi na začetku novembrskega III. 
zasedanja mariborske oblastne skupščine leta 192828 poudaril Leskovar. 
Iz njegovega poročila se vidi, da se je oblastna samouprava »s smotrnim 
in preudarnim delom razrasla«, v razpravi pa je Leskovar tudi poudaril, 
da je oblastni odbor »točno« izvajal program, ki ga je določal proračun za 
leto 1928. Poslanci so Leskovarjevo poročilo sprejeli s pohvalo oblastnemu 
odboru za obsežno delo.

Ugotovljena nezadostna sredstva za posamezne dejavnosti in ustanove29 
ter zaradi vedno širšega delokroga oblastne samouprave je oblastni odbor 
predlagal znatno povečanje proračuna za leto 1929. O izdatkih in dohod-
kih v njem se je razvila obsežna splošna razprava, v kateri je Leskovar pri-
čakoval ne le kritične, temveč tudi spolitizirane razprave. Zato je apeliral 
na oblastne poslance, da obravnavajo proračun »popolnoma stvarno« in 
»pravično« v upanju, da ne bo prišlo do kršenja poslovnika, ki se ga bo 
»posluževal« za prekinitev političnih nastopov »le v skrajni sili«.

Leskovar se je upravičeno bal političnih spopadov med pozicijo in opozi-
cijo, kakršni so dosegli višek na julijski seji mariborske oblastne skupščine 
po zaostritvi nacionalno-političnih razmer v državi kot posledica junijske-
ga krvoprelitja v Narodni skupščini s streljanjem režimskega poslanca na 
poslance Kmečko-demokratske koalicije (KDK). Oblastni poslanci Hrva-
ške seljačke stranke in Samostojne demokratske stranke oziroma KDK, 
so se sicer strinjali z Leskovarjevo resolucijo o obsodbi zločina v beograj-
skem parlamentu, toda zahtevali so tudi obsodbo oblastnega odbora, ker 
je sprejel politične ukrepe proti Jutru zaradi njegove objave obtožujoče 
karikature Korošca kot notranjega ministra. Večina je ugotovila, da je bila 
takšna zaščita Korošca upravičena in da oblastni odbor s svojimi sklepi ni 
presegel polnomočij, opozicijo pa je obtožila, da je v mariborsko oblastno 

 27 Samouprava, št. 1, 18. 2. 1928; Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, dok. št. 8, str.  
428–438.

 28 ARS, AS 93, fasc. 10, Stenografski zapisniki od 2. do 4. seje mariborske oblastne skup-
ščine od 5. do 9. 11. 1928; fasc. 11, Zapisniki sej s prilogami; Stiplovšek, Slovenski parla-
mentarizem, str. 269–279.

 29 Problematiko prenizkih sredstev je Leskovar poudaril tudi na slavnostni seji mariborske 
oblastne skupščine 1. 12. 1928 od desetletnici nastanka Kraljevine SHS. Ugotovil je, da 
je imela oblastna samouprava »do sedaj sicer jako skromna sredstva, ali uporabila jih je 
dobro«. (ARS, AS 93, fasc. 10, Stenografski zapisnik.)
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skupščino prenesla »iste manire, kakor jih je uvedla v Beogradu«.30 Posle-
dica teh ostrih političnih obračunavanj je bila triinpolmesečna prekinitev 
delovanja mariborske oblastne skupščine do začetka III. zasedanja.

Na njem so načelno proračunsko razpravo predstavniki KDK in so-
cialističnega kluba spet izrabili za politično obračunavanje z vladno SLS 
in oblastnim odborom. To je Leskovar odločno zavrnil in opozicijo s skli-
cevanjem na poslovnik usmeril na problematiko oblastnih samoupravnih 
dejavnosti. Ob tem je zanimivo, da se je tudi opozicija načelno strinjala 
s predlogom povečanja proračuna ter z večino njegovih izdatkov. Toda 
zanj ni glasovala z utemeljitvijo, da bi tako pokazala podporo oblastnemu 
odboru, ki deluje brez nadzora opozicijskega predstavnika, in ker bi poka-
zala tudi strinjanje s politiko SLS. Skupščina je končno z absolutno večino 
sprejela oblastni proračun za leto 1929 v višini okoli 63 milijonov din. Za 
takojšnjo potrditev skoraj 50 % povečanega proračuna v primerjavi z letom 
1928 na finančnem ministrstvu31 je bilo odločilno dejstvo, da je bil tedaj 
Korošec ministrski predsednik.

Mariborska oblastna samouprava je vzporedno z izboljševanjem gmot-
nih pogojev za izvajanje samoupravnih nalog uspešno opravljala tudi 
pomembno uredbodajno-zakonodajno delo za novo pravno ureditev po-
sameznih dejavnosti in organiziranost ustanov, ki jih je prevzela od države. 
Na tem področju je dobila nove pristojnosti s finančnim zakonom marca 
1928, s katerim je Narodna skupščina samo ljubljanski in mariborski skup-
ščini dovolila tudi spreminjanje pomembnih poprevratnih uredb Narodne 
in Deželne vlade za Slovenijo, ki so imele zakonski značaj. Leskovarjevo 
sodelovanje pri predlogu za razširitev pristojnosti tudi na zakonodajno 
področje, ki ga je oblikoval ljubljanski oblastni odbor, pa kaže podatek, da 
je finančni zakon dovolil tudi spreminjanje madžarskega cestnega zakona 
iz leta 1890, ki je veljal za Prekmurje in Medjimurje.32 Mariborski oblastni 
odbor pa je svojemu predsedniku tudi zaupal vodenje strokovne skupine 
za oblikovanje uredbe o cestah,33 s katero je bila povezana tudi spremem-
ba položaja okrajnih zastopov, ki so razpolagali s precejšnjimi denarnimi 
sredstvi za ceste in medobčinske zadeve, nad njimi pa si je prizadevala 
dobiti nadzor oblastna samouprava.

 30 ARS, AS 93, fasc. 10, Stenografski zapisnik 11. seje II. zasedanja mariborske oblastne 
skupščine 18. 7. 1928; Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 238–245, in dok. št. 13, 
str. 459–461.

 31 Samouprava, št. 2, 15. 1. 1929.
 32 UL ljubljanske in mariborske oblasti, št. 45, 26. 4. 1928; Stiplovšek, Slovenski parlamen-

tarizem, dok. št. 12, str. 457.
 33 ARS, AS 93, fasc. 12, Zapisnik seje oblastnega odbora 18. 10. 1927.
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V skladu s sklepi skupnih sej obeh oblastnih odborov so predlog te 
in drugih uredb poslali v Maribor iz Ljubljane, mariborski samoupravni 
organi in uradi pa so imeli nalogo, da jih usklajujejo s štajersko in koro-
ško deželno predvojno zakonodajo ter z madžarskimi zakoni, veljavnimi 
v Prekmurju in Medjimurju, kar naj ilustriramo s primerom nove pravne 
ureditve za izvajanje javnih gradenj na okrajni ravni. Leskovar je uspel s 
preudarnim vodenjem na julijskih sejah po hudih političnih obračunih 
doseči soglasje za sprejem uredbe o ustanovitvi okrajnih cestnih odbo-
rov, po zgledu ljubljanske oblasti, v Prekmurju in Medjimurju, kjer pod 
madžarsko upravo organov okrajne samouprave ni bilo. Prav tako pa je 
dobil podporo opozicije tudi za uredbo o volitvah okrajnih cestnih od-
borov in okrajnih zastopov na temelju proporcionalnega načela, za kar je 
dobila oblastna skupščina celo priznanje opozicije, da se je opredelila za 
»gospodarsko delo« in da se »hoče v neki meri depolitizirati«. Leskovar 
je na pobudo krščanskosocialne Strokovne zveze viničarjev sodeloval pri 
oblikovanju posebnega viničarskega reda, ki ga je skupščina prav tako so-
glasno sprejela, z ugotovitvijo da bo osnova za izboljšanje slabega položaja 
okoli 5400 viničarskih družin na Štajerskem. Oblastni poslanci so sprejeli 
tudi pomembne uredbe o zdravstvenih službi, o kmetijstvu in o ustano-
vitvi oblastnega denarnega zavoda. Leskovar je ob sklepu konstruktivnega 
uredbodajnega dela poudaril, da sta z njimi oblastna skupščina in odbor 
dobila potrebno pravno osnovo za »smotrno in sistematično« delo, »kar je 
predpogoj za pravi napredek«.34 

Mariborska oblastna skupščina je od konca leta 1927 do konca 
naslednje ga leta sprejela 22 uredb z vseh področij njenega delovanja, ki 
so bile objavljene v uradnem listu Samouprava, pri njihovem oblikovanju 
pa je kot pravnik sodeloval tudi Leskovar. Posebej naj poudarimo tudi 
njegovo akcijo za skupno zasedanje ljubljanske in mariborske oblastne 
skupščine. Iz ohranjenega koncepta dopisa mariborskega oblastnega od-
bora ljubljanskemu 8. marca 1928 se vidi, da je bil Leskovar predlagatelj 
sklica skupne seje obeh skupščin za sprejem nekaterih uredb. Združeni 
naj bi »predstavljali nekako skupščino Slovenije«, na ta način pa bi ma-
nifestirali tudi »enotnost Slovenije«. To pomembno akcijo za udejanjenje 
slovenskega parlamen tarizma pa je ljubljanski oblastni odbor odločno za-
vrnil, kajti Natlačen je kot vodilni politik v Sloveniji presodil, da bi v hudo 
zaostrenih političnih razmerah v državi spravil v veliko zadrego Korošca 

 34 ARS, AS 93, fasc. 10, Stenografska zapisnika 13. in 16. seje II. zasedanja mariborske 
oblastne skupščine 19. in 21. 7. 1928; Samouprava, št. 9, 1. 9. 1928; Stiplovšek, Slovenski 
parlamentarizem, str. 246–249.
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kot notranjega ministra, ki bi moral takšno manifestacijo prepovedati.35 
Poudarimo naj, da je imel glede tistih dejavnosti slovenskih oblastnih sa-
mouprav, ki so dobile tudi politično razsežnost, odločilno vlogo Natlačen. 
To se je pokazalo tudi ob proslavi desetletnice »narodne osvoboditve«, 
za katero je mariborski oblastni odbor predlagal skupno zasedanje obeh 
skupščin v Celju.36 Toda Natlačen je odločil, da bo na seji ljubljanske ob-
lastne skupščine sodelovalo le pet članov mariborskega oblastnega odbora. 
Na slavnostni seji 29. oktobra 1928 v Ljubljani je Natlačen v pozdravnem 
govoru poudaril, da mariborski odborniki »s svojo navzočnostjo pri naši 
skupni seji manifestirajo za zedinjeno Slovenijo«, Leskovar pa je bil na njej 
tudi drugi slavnostni govornik.37

Sredi leta 1928 je zlasti po Leskovarjevih več kot polletnih prizadeva-
njih ministrstvo za notranje zadeve ugodno rešilo vlogo mariborskega 
ob lastnega odbora o prenosu nadzornih pristojnosti nad štajerskimi okraj-
nimi zastopstvi na oblastno samoupravo vključno s pravico, da potrjuje 
njihove proračune.38 Tudi pri vzpostavitvi nadzora nad okrajnimi samo-
upravami je bila odločilna podpora ministra Korošca. Tako je mariborski 
oblastni odbor prevzel nadzor poleg občinskih tudi nad vsemi okrajnimi 
samo upravnimi organi. Iz sejnih zapisnikov mariborskega oblastnega od-
bora se vidi, da je neposredni nadzor nad gospodarjenjem okrajnih samo-
uprav, ki so imele zlasti nalogo, da skrbijo za popravila in gradnjo okrajnih 
cest, opravljal Leskovar. V okviru svoje zadolžitve za vodenje javnih del je 
oblikoval predloge za dotacije okrajnim zastopom iz oblastnega proraču-
na, kakor tudi za razdelitev državnih podpor mednje.39 Leskovar je imel v 
oblastnem odboru odločilno vlogo pri dodeljevanju proračunskih sredstev 
za številna regulacijska dela ter za gradnje v zdraviliščih, bolnišnicah in 
pri drugih javnih zgradbah.

Po uvedbi šestojanuarske kraljeve diktature leta 1929, s katero so bili 
ukinjeni tudi vsi oblastni samoupravni organi, je Leskovar kot komisar 
mariborske oblastne samouprave dobil nalogo, da pod nadzorom vélikega 

 35 ARS, AS 93, fasc. 1, Leskovarjev koncept dopisa ljubljanskemu oblastnemu odboru 8. 3. 
1928; Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 226–227, in dok. št. 10, str. 453.

 36 ARS, AS 93, Zapisnik 43. seje mariborskega oblastnega odbora 16. 10. 1928.
 37 ARS, AS 92, fasc. 33, Stenografski zapisnik 12. seje II. zasedanja ljubljanske oblastne 

skupščine 29. 10. 1928; Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 261–268, in dok. št. 
15, str. 464–469.

 38 ARS, AS 92, fasc. 30, Dopis ministrstva za notranje zadeve (s podpisom Korošca) 7. 7. 
1928, spis št. 3392.

 39 Na seji 18. 9. 1928 je oblastni odbor potrdil Leskovarjev predlog za razdelitev podpore v 
znesku skoraj dveh milijonov din 17 okrajnim zastopom in okrajnemu cestnemu odboru 
za Mežiško dolino za izvajanje njihovih programov (Zapisnik v ARS, AS 93, fasc. 12). 
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župana skrbi za izvajanje celotnega samoupravnega programa, ki ga je 
s proračunom za leto 1929 določila oblastna skupščina. Za kontinuiteto 
delovanja slovenskih oblastnih samouprav je bila pomembna postavitev 
njunih vodilnih funkcionarjev Leskovarja in Natlačena za komisarja, ta 
ugodnost pa je bila nagrada Korošcu kot edinemu strankarskemu voditelju 
za sodelovanje v prvi vladi šestojanuarskega režima. Ob prevzemu komi-
sarske dolžnosti 14. januarja je Leskovar poudaril, da bo delal tako kot v 
samoupravnih organih v »korist ljudstvu in državi«.40 Podrejenost komi-
sarjev vélikima županoma v Sloveniji ni imela takih negativnih posledic 
kot drugod v državi, saj so bili vsi vodilni funkcionarji iz vrst formalno 
prepovedane SLS. Tako je Leskovar pri opravljanju nove funkcije dobro 
sodeloval z vélikim županom Schaubachom, pri opravljanju samouprav-
nih dejavnosti pa se je oprl zlasti na administracijo mariborske oblastne 
samouprave, ki se je po njegovi zaslugi z izboljšanjem gmotnih pogojev leta 
1928 občutno okrepila.41 Leskovar je z obsežnim elaboratom o dosežkih 
mariborske oblastne samouprave in racionalni porabi sredstev, ki ga je 
poslal v Beograd, uspel ohraniti celoten uradniški aparat, za katerega je 
sicer ministrstvo zahtevalo občutno zmanjšanje. V poročilu je poudaril, 
da je mariborski oblastni odbor v manj kot dveh letih »izgradil svojo sa-
moupravo skoraj do popolnosti« ob spoznanju, kakšno gospodarsko korist 
mu prinaša. V prizadevanjih za gospodarski napredek je posebej poudaril 
uspehe tudi na področju izobraževanja, zlasti kmetijskega, pri katerem je 
mariborska oblast »prva med vsemi oblastmi v državi«, samoupravo pa so 
oblastni organi utrjevali tudi z aktivnim sodelovanjem z lokalnimi dejav-
niki pri vseh pomembnih zadevah. Iz državnih in samoupravnih urad-
nikov je bil sestavljen odbor strokovnih referentov, ki je pod vodstvom 
komisarja opravljal podobne naloge kot nekdanji oblastni odbor, in sklepal 
zlasti o izplačevanju proračunskih izdatkov za posamezne dejavnosti in 
ustanove ter o kadrovskih zadevah, njegove sklepe pa je praviloma brez 
sprememb potrjeval véliki župan. Strokovni referenti so oblikovali tudi ne-
kaj predlogov uredb in pravilnikov, ki jih je objavil véliki župan v uradnem 
listu Samouprava ob Leskovarjevem sopodpisu. Ta pa je poskrbel tudi za 
izboljšanje gmotnega položaja občin ter za uspešno delovanju okrajnih 
samouprav za področje javnih gradenj, zdravstva in kmetijstva v novih 
razmerah. Poudarimo naj, da sta Leskovar in Natlačen kljub omejenim 
pristojnostim in nekaterim finančnim težavam, ki sta jih reševala tudi s 

 40 ARS, AS 92, fasc. 8, spis št. 156/3.
 41 V sedmih oddelkih mariborskega osrednjega oblastnega urada je bilo zaposlenih 67 na-

meščencev.
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posojili oblastnih denarnih zavodov, uspešno skrbela za izvajanje vseh 
samoupravnih dejavnosti in da na tem področju v Sloveniji diktatura ni 
imela takih negativnih posledic kot drugod v državi.42

Kralj Aleksander je z zakonodajo o banovinah in njihovih banskih 
upravah ter imenovanju banov jeseni 1929 izvedel prelomne spremembe v 
državni ureditvi, ki so nato ostale nespremenjene do razpada države leta 
1941. Prvi ban Dravske banovine inž. Dušan Sernec je dobil nalogo, da 
čimprej oblikuje bansko upravo in prevzame pristojnosti, ki sta jih imeli 
dotlej ljubljanska in mariborska oblastna samouprava. Oblastna komi-
sarja sta morala 15. novembra 1929 predati posle banski upravi, hkrati 
pa so bili ukinjeni posebni samoupravni uradi. Slovenec je ob likvidaciji 
oblastnih samouprav podrobno osvetlil velike uspehe slovenskih oblasti 
na vseh področjih njunega delovanja. Po navedbi številnih pomembnih 
dosežkov mariborske samouprave, ki je brez tradicije deželne avtonomije 
delovala pod težjimi pogoji kot ljubljanska, je zanje Slovenec na prvem 
mestu poudaril zasluge njenega vodilnega funkcionarja Leskovarja.43 Ta 
je tudi v poslovilnem govoru uslužbencem mariborskih oblastnih uradov 
podal pregled opravljenega dela,44 pri katerem naj poudarimo Leskovar-
jeve zasluge zlasti pri velikem napredku na področju javnih gradenj, pri 
izboljšanju cestnih zvez, številnih hidrotehničnih delih, obsežnejših kot v 
ljubljanski oblasti, pri povečevanju prostorskih zmogljivosti bolnišnic in 
socialnih ustanov, gradnjah v obeh zdraviliščih ter za potrebe oblastnih 
uradov in reševanje stanovanjskih problemov njihovih uslužbencev. Za te 
gradbene dejavnosti je mariborska oblastna uprava namenila nad polo-
vico svojih proračunskih sredstev. Z Leskovarjevim uspešnim vodenjem 
ob lastne skupščine in njenega izvršilnega odbora je mariborska oblastna 
samouprava skupaj z ljubljansko tehtno prispevala k vsestranskemu na-
predku Slovenije konec dvajsetih let, ti uspehi pa so bili tudi podlaga za 
delo bana in njegove uprave v tridesetih letih. Delovanje ljubljanske in 
mariborske samouprave je bilo najuspešnejše med vsemi v državi tudi zato, 
ker sta ustvarili najboljše gmotne pogoje in pridobili največ novih pristoj-
nosti, to pa je pomenilo tudi udejanjenje nekaterih vidikov avtonomije 
Slovenije in slovenskega parlamentarizma.

Leto 1935 je bilo pomembna prelomnica v delovanju banske uprave 
in banskega sveta Dravske banovine. Tedaj se je končala velika gospo-
darsko-socialna kriza in v drugi polovici tridesetih let so se postopoma 

 42 ARS, AS 93, fasc. 9, Poročilo o delovanju oblastnega odbora mariborske oblasti v letih 
1927–1928; Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 303–315.

 43 Slovenec, št. 262, 16. 11. 1929.
 44 Prav tam, št. 263, 17. 11. 1929, Poslovilni govor obl. komisarja dr. Leskovarja.
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izboljševali pogoji za napredek tudi vseh samoupravnih dejavnosti in 
ustanov. Hkrati pa se je končalo petletno obdobje politične in oblastne 
prevlade liberalnega tabora oziroma njegovih nekdanjih političnih strank 
Samostojne demokratske stranke in Slovenske kmečke stranke. Junija 1935 
je vstopil v vlado dr. Milana Stojadinovića Korošec, nato se je nekdanja 
SLS vključila v novo režimsko stranko JRZ, 10. septembra je postal ban 
Dravske banovine Natlačen,45 konec istega leta pa je bila izvedena popolna 
kadrovska sprememba v banskem svetu.46 Tedaj je Korošec kot minister za 
notranje zadeve razrešil razen enega (radikalca) vse banske svetnike iz li-
beralnih vrst in na Natlačenov predlog 7. decembra 1935 imenoval 43 ban-
skih svetni kov. Novi banski svet je štel 41 privržencev nekdanje SLS, trije 
pa so bili iz nekdanje Narodne radikalne stranke, ki je bila tudi v sestavi 
JRZ. Med novimi banskimi svetniki je bil kot predstavnik mesta Maribor 
tudi odvetnik Leskovar.47 Poleg njega je bilo za banskega svetnika imeno-
vanih še deset nekdanjih oblastnih poslancev in tudi nekdanji mariborski 
véliki župan Schaubach,48 s čimer je Natlačen poskrbel za prenos izkušenj 
delovanja nekdanje oblastne samouprave v banski svet. V tem pogledu je 
zakonska merila, da mora minister banske svetnike imenovati izmed oseb, 
ki po strokovni izobrazbi in sposobnostih morejo s svojimi nasveti najbolje 
služiti interesom banovine, v največji meri med vsemi izpolnjeval Leskovar 
s svojimi izkušnjami pri vodenju mariborske oblastne samouprave, pa tudi 
pri županovanju v Mariboru.

Prav odlično poznavanje problematike samoupravnih dejavnosti in 
ustanov je Leskovar v svojem pozdravnem govoru banu Natlačenu posebej 
poudaril kot poznavalec njegovega uspešnega delovanja na čelu ljubljanske 
oblastne samouprave, ko je pokazal, »da se more tudi s skromnimi sredstvi 
res nekaj ustvariti, če je na čelu javne uprave mož, ki je prežet z ideali in do-
bro voljo za požrtvovalno delo za ljudski blagor«. Posebej je tudi poudaril, 
da ban uživa ljudsko zaupanje, kar velja tudi za banske svetnike: »Mi sicer 
nismo izvoljeni od ljudstva, vendar pa lahko z mirno dušo izjavljam«, da 
90 % ljudi odobrava njihovo imenovanje in so zato dejansko »zastopniki 
slovenskega ljudstva«. Zato je njihova dolžnost, da v banskem svetu odkrito 
prikažejo »vse neprilike našega ljudstva, ki ga težijo in ogrožajo njegovo 

 45 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 263–270.
 46 Stiplovšek, Banski svet, str. 265–272 in priloga Sestava banskega sveta Dravske banovine 

1930–1941, str. 292–326.
 47 Mesto Maribor je imelo glede na število prebivalcev pravico do treh zastopnikov v ban-

skem svetu. Poleg Leskovarja je Korošec imenoval še radikalca dr. Rudolfa Ravnika in 
tajnika krščanskosocialne Jugoslovanske strokovne zveze Petra Rozmana. 

 48 Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 480.
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gospodarstvo«. Leskovar je uvodni nastop sklenil s sicer v banskem svetu 
prepovedano politično razpravo, v kateri je zavrnil očitke liberalnega tabo-
ra, da je po spremembi režima »zavladal črni teror«. Strankine nasprotni-
ke je obtožil preganjanja voditeljev nekdanje SLS Korošca, Natlačena in 
drugih ter ocenil, da se je z že tradicionalnim premeščanjem učiteljstva ob 
spremembi režima »popravil samo majhen del krivic«.49

V nadaljnjih razpravah je Leskovar pri proračunskih poglavjih za posa-
mezne banovinske-samoupravne dejavnosti v skladu z nalogami banskega 
svetnika opozarjal zlasti na pereče probleme mesta Maribor in Štajerske, 
pri čemer naj poudarimo, da so o tej problematiki razpravljali tudi dru-
ga dva predstavnika Maribora Ravnik in Rozman, od zastopnikov posa-
meznih okrajev pa zlasti Schaubach in Ivan Šerbinek, ki sta kot banska 
svetnika predstavljala okraja Maribor levi in desni breg.

Leskovar je na prvi seji v razpravi o upravni problematiki obširno ob-
razložil želje Maribora, ki je središče »za celi zgornji del banovine« in tudi 
za širši »gospodarski in industrijski okoliš«, predlagal, da bi dobil »malo 
več kompetenc«, kajti po ukinitvi vélikega županstva mariborske oblasti 
»je postal čisto navadno provincijalno mesto«. S primerom zamudnega 
in dragega urejanja gradbenih in drugih zadev na sedežu banske uprave 
je utemeljil nujno potrebo, »da se uprava decentralizira« in da Maribor 
dobi glede na gospodarski pomen določene pristojnosti, »da ne bomo za 
vsako stvar navezani na Ljubljano«, kar naj se ne smatra za separatizem. 
Predlagal je, da se v Mariboru obnovi okrožni inšpektorat, ki je že deloval 
prvi dve leti po uvedbi banske uprave.50 Kot dober poznavalec problema-
tike okrajnih samouprav je predlagal racionalizacijo njihovega delovanja 
in ureditev odnosov z bansko upravo. Ostro je kritiziral tudi komasacijo 
občin, ki so jo leta 1933 izvedle liberalne oblasti po svojih političnih me-
rilih, župani iz vrst prejšnje režimske stranke Jugoslovanske nacionalne 
stranke pa sedaj onemogočajo njihovo »pregrupacijo« oziroma nove pre-
dloge za izboljšanje ureditve občin. Leskovar je kritično razpravljal tudi o 

 49 Kot zanimivost naj omenimo, da se drugi mariborski zastopnik radikalec Ravnik z ukre-
pi zoper liberalno učiteljstvo ni strinjal in da je glasoval tudi proti resoluciji o upraviče-
nosti tega ukrepa (Stenografski zapisnik 3. seje BS 19. 2. 1936). Na Natlačenov predlog pa 
je bil kot prvi banski svetnik JRZ že septembra 1936 razrešen in za novega mariborskega 
predstavnika v banskem svetu je bil imenovan dr. Fero Miler.

 50 Od konca leta 1929 do začetka leta 1932 je v Mariboru deloval okrožni inšpektorat pod 
vodstvom Schaubacha kot nadzorni organ za 13 štajerskih okrajev, s čimer je dobilo me-
sto skromen nadomestek za sedež velikega županstva in samouprave mariborske oblasti 
(Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem, str. 26–27; Leskovar, Zgodovina uprave v Mari-
boru, str. 287).
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programu elektrifikacije in opozoril na negativne izkušnje, ki jih je imel 
kot mariborski župan v prizadevanjih za razširitev električnega omrežja z 
elektrarno Fala.51

V razpravi o kmetijstvu se je Leskovar zavzel za večjo podporo za-
družništvu in predlagal ustanovitev zadružne šole v Mariboru. Podprl je 
tudi predlog za povečanje dotacije vinarski in sadjarski šoli v Mariboru 
ter opozoril, da bi bilo treba v skladu z zakonom izboljšati gmotni položaj 
uslužbencev kmetijskih posestev in ustanov. Glede hidrotehničnih del pa 
je opozoril, da se je že mariborski oblastni odbor ukvarjal z načrti za re-
gulacijo Pesnice, ob kateri so zemljišča zamočvirjena, in bi bilo dela treba 
začeti z banovinskimi sredstvi.52

V razpravi o kulturni problematiki je Leskovar uvodoma poudaril, da 
sta deželni zbor in odbor s sedežem v Gradcu poznala »Štajersko samo 
do Špilja«. Kranjska je bila tudi v državnem zboru dobro zastopana, kar 
ji je prineslo določene koristi, za slovensko Štajersko pa nemški poslanci 
ugodnosti niso dovolili. Zaradi takšnih razmer je bila »kulturno jako za-
postavljena«. Toda v sedanjih razmerah »spodnja Štajerska tudi ni nič na 
boljšem«. Ljubljansko gledališče dobi visoko državno dotacijo, mariborsko 
pa le desetino, zato je upravičeno do večjih sredstev iz banovinskega pro-
računa.

Leskovar je poudaril, da je Gradec zapostavljal Štajersko tudi na 
področju zdravstva. Glede na vlogo mesta za širšo okolico je nujno, da se 
banovina za mariborsko bolnišnico »malo bolj pobriga«. Razmere v njej 
so »desolatne« – obupne in čim prej bi bilo treba zgraditi nove oddelke, 
predlagal pa je tudi povišanje proračunskih sredstev za izboljšanje oprem-
ljenosti. Do večjih sredstev za kulturne in zdravstvene dejavnosti je Šta-
jerska upravičena tudi zato, ker daje v banovinski proračun okoli polovico 
dohodkov.53 Vse te razprave kažejo, da je Leskovar dobro poznal pereče 
probleme območja, ki ga je zastopal v banskem svetu, in da je obširno 
utemeljil svoje predloge za njihovo rešitev.

Leskovarju je pripadala tudi naloga sklepne besede. Pohvalil je referente 
banske uprave, da so pripravili za vsa delovna področja izčrpno gradivo, 
ki ga je banski svet v šestdnevni razpravi predelal do najmanjših podrob-
nosti. Vsak član banskega sveta je imel možnost, »da je svobodno podajal 

 51 ARS, AS fond banskega sveta Dravske banovine št. 77, fasc. 10, Stenografski zapisnik 1. 
seje VII. zasedanja banskega sveta (BS) 17. 2. 1936.

 52 Prav tam, Stenografski zapisnik 2. seje BS 18. 2. 1936.
 53 Prav tam, Stenografski zapisnik 4. seje BS 20. 2. 1936; Leskovar se je v razpravi k poglavju 

o prosveti na 3. seji 19. 2. zavzel za ureditev katehetskih nagrad za delo v šolah.
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Slika 5: Odlomek iz stenografskega zapisnika 1. seje banskega sveta 17. 2. 1936 z 
Leskovarjevo razpravo o potrebnosti decentralizacije banske uprave in oblikovanju 

posebnega urada v Mariboru (Arhiv Republike Slovenije)
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mnenje, imel pa je tudi priliko, da je svobodno odkril težnje in potrebe 
svojega okraja« ter tako vestno opravil svojo nalogo. Banu je izrekel pri-
znanje, da »ni samo smotrno vodil razpravo, temveč je pri tem postopal 
povsem po demokratskih principih.«

Toda ta pohvala banu ne ustreza dejstvom, saj je celo sam samokritično 
priznal, da je banski svet »malo preveč gonil« in omejil trajanje njihovih 
razprav. Omejevalno je posegel tudi v razprave, ki so dobile politične razsež-
nosti. V zadrego so ga spravile ostre proticentralistične razprave nekaterih 
banskih svetnikov, ki jih je umirjal in preprečil tudi sprejem pomembne 
resolucije z zahtevo, da se »uvede takoj najširšo, pravično gospodarsko in 
kulturno samoupravo«. Te omejitve so bile politično taktiziranje, povezano 
z nedavnim vstopom nekdanje SLS v unitaristično-centralistično JRZ.54 
Natlačen je tudi ukinil dve pomembni pridobitvi banskih svetnikov glede 
glasovanja o banovinskem proračunu in načelni razpravi o proračunu, s 
katerim je ban dr. Drago Marušič (1931–1935) povečal njihove pristojnosti 
preko določil Pravilnika o organizaciji in delu banskih svetov. Natlačen 
je v skladu z doslednim izvajanjem proračuna ukinil načelno razpravo 
o banovinskem proračunu, »ker je banski svet samo posvetovalni organ, 
ki ne more proračuna ne odkloniti ne odobriti«. Prav tako je ukinil tudi 
glasovanje o njem, ki bi ga obvezovalo pri končnem oblikovanju banovin-
skega proračuna za potrditev pri ministru za finance. Že uvodoma je tudi 
poudaril, da je njegov predlog banovinskega proračuna, za leto 1936/37 ga 
je prvič po veliki gospodarski krizi v primerjavi s predhodnim zvišal za 
okoli 6 %, mogoče »v marsikateri točki tudi izboljšati, ne da bi se morala 
radi tega sredstva povečati«. Tako je omejil možnosti vplivanja banskih 
svetnikov na banovinski proračun zgolj na notranjo prerazporeditev sred-
stev za posamezne dejavnosti, o obsegu in temeljnih izdatkih proračuna pa 
je odločal sam z bansko upravo vso drugo polovico tridesetih let.55

Takšno občutno zmanjšanje vloge banskih svetnikov pri izpolnje vanju 
temeljne proračunske naloge je izzvalo njihovo veliko nezadovoljstvo, 
to pa se je kazalo zlasti v krepitvi avtonomističnih zahtev. Na februar-
skem zasedanju 1937 so sprejeli resolucijo, s katero so bana zadolžili, »naj 
energičneje« posreduje pri osrednji vladi za udejanjenje samoupravne in 
upravne decentralizacije.56 To odločno voljo je poudaril tudi Leskovar v 
zahvali Natlačenu za njegovo delo pri vodenju zasedanja s poudarkom, 
da z njo »nikakor nečem priznati in potrditi, da bi se člani banskega sveta 

 54 Prav tam, Stenografski zapisnik 6. seje BS 22. 2. 1936.
 55 Prav tam, Stenografski zapisnik 1. seje BS 17. 2. 1936; Stiplovšek, Banski svet, str. 291–295.
 56 ARS, AS 77, fasc. 11, Stenografski zapisnik 1. seje VIII. zasedanja BS 15. 2. 1937.
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strinjali z onim pravnim stanjem, v katerem je banovina do centralne vla-
de ali države in tudi ne s pravnim stanjem, v katerem smo mi do bana«. 
Iz soglasno sprejetih resolucij se kaže »iskrena želja, da bi čimprej dobili 
svojo samoupravo in mesto tega banskega sveta, ki je pravzaprav nestvor 
iz absolutistične dobe, dobili zastop, izvoljen od ljudstva, ki bo sodeloval 
tako pri uredbodaji, kakor tudi pri upravi«. Optimistično je izrazil upa-
nje, da bo zasedanje banskega sveta leta 1938 potekalo »v nekem drugem 
pravnem odnošaju, kakor smo danes«. Po Leskovarjevi oceni sta ban in 
banska uprava storila vse, kar je bilo v danih razmerah mogoče v korist 
prebivalstva banovine.

Ban je v sklepni besedi poudaril, da so banski svetniki »resno pojmo-
vali« svojo nalogo in podali »ogromno« dobrih, utemeljenih in koristnih 
predlogov za rešitev perečih gospodarsko-socialno in prosvetno-kulturnih 
problemov posameznih okrajev in banovin. Pomembne zahteve so obli-
kovali tudi v resolucijah,57 ki jih je moral dati ban na glasovanje, nato 
pa posredovati pri ustreznih oblastnih forumih za njihovo udejanjenje. 
Izrazil je obžalovanje, da bo zaradi omejenega proračuna lahko finančno 
zadovoljil le najnujnejše potrebe v korist čim širšega kroga prebivalstva in 
sorazmerno za vsa območja banovine.58

Iz stenografskih zapisnikov vseh zasedanj banskega sveta v drugi po-
lovici tridesetih let se vidijo Leskovarjeva velika prizadevanja s predlogi, 
pobudami in razpravami za bolj učinkovito reševanje vseh pomembnih 
banovinskih dejavnosti, pri čemer je večkrat navedel tudi izkušnje in do-
sežke mariborskega oblastnega odbora pri samoupravnih dejavnostih.59 
Posebno vlogo pa je imel kot predlagatelj in utemeljitelj resolucij za avto-
nomijo Slovenije in na to njegovo dejavnost se bomo omejili. Ob tem naj 
poudarimo, da si je prav banski svet, za razliko od banovinskega vodstva 
JRZ, ki je glede avtonomizma tudi taktiziralo, stalno in dosledno priza-
deval za avtonomistične pristojnosti zlasti zato, ker je bil vsako leto pri 
proračunski razpravi soočen s svojo nemočjo, da bi odločilno vplival na 
uspešen razvoj Slovenije in njenih posameznih območij. Natlačen je sicer 

 57 Leskovar je na 1. seji 15. 2. 1937 predlagal resolucijo glede elektrifikacije Slovenije in 
posebej obmejnih krajev, kar je povezal z banovinskim prevzemom državnega rudnika 
Velenje za potrebe termoelektrarne in ob tem poudaril njen splošni gospodarski pomen. 
Na 3. seji 17. 2. pa je predlagal še resolucijo o modernizaciji treh državnih cest (Šentilj–
Ljubljana, Zagreb–Ljubljana in Ljubljana–Planina) ter gradnjo ceste Ljubljana–Sušak 
(Stenografska zapisnika v fasc. 11).

 58 Prav tam, Stenografski zapisnik 6. seje BS 20. 2. 1937.
 59 Stenografski in uradni skrajšani zapisniku vseh zasedanj banskega sveta od leta 1936 do 

1941 so v fasciklih od 10 do 16. Podrobni inventarni popis vsebine vseh 16 fasciklov fonda 
77 je v delu Kološe, Banski svet, 112 strani.
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uspel vsako leto za okoli desetino povišati banovinski proračun ter izbolj-
šati gmotno osnovo za banovinske dejavnosti tudi z državnimi dotacijami 
in krediti. S tako povečanimi sredstvi je lahko tudi v večji meri upošteval 
predloge banskih svetnikov, toda ne v tolikšnem obsegu, kot so bila njihova 
utemeljena hotenja po hitrejšem in bolj učinkovitem reševanju številnih 
banovinskih in lokalnih problemov.60 Dodamo naj še, da je bil Leskovar s 
prizadevanji za povečevanje kompetenc slovenskih oblastnih samouprav 
konec dvajsetih let posebej primeren za vodenje avtonomističnih akcij v 
banskem svetu. Prav iz njegovih razprav in resolucij se vidi, kako so se v 
njem avtonomistične zahteve stopnjevale.

Po šestdnevnih razpravah o banovinskem proračunu za leto 1938/39 so 
se pokazala tudi določena nasprotja med banom, ki je zastopal stališče, da 
je treba proračun uporabiti predvsem za večja dela, koristna vsemu prebi-
valstvu banovine, in banskimi svetniki, ki so si prizadevali, da bi iz prora-
čunskih sredstev v večji meri zadovoljili tudi lokalne potrebe. Leskovar je 
poudaril kot glavno hibo banovinskega proračuna to, da mora upoštevati 
posledice »naše povsem centralistično urejene države«. Ob 20-letnem ju-
bileju nastanka Jugoslavije je ugotovil, da vsako leto bolj »čutimo, kako 
nas centralizem mori«. Za njeno ustanovitev so takratni slovenski voditelji 
zastavili »vse svoje sile«, v njej »je videl slovenski narod izpolnitev svojega 
najvišjega političnega cilja«, tako kot tedaj pa tudi še sedaj »vidi v tem do-
sego svoje lastne državnosti«. V novo državo so Slovenci prinesli »izrazito 
državno miselnost« in »lastno narodno kulturo«, za katero so upali in pri-
čakovali, da jo bo mogoče razviti »do najvišje stopnje«. Toda ozemlja, ki 
so se združila v jugoslovansko državo, so bila »pod različnimi kulturnimi 
vplivi«. Ni primera druge države, ki bi združevala tolikšno »raznolikost« 
in tolikšne razlike »v kulturnih stopnjah«, s čimer ni bilo mogoče takoj 
prelomiti in vse obravnavati »po enem kopitu«. Medtem ko so v Nemčiji po 
zedinjenju takim razlikam prilagodili državno ureditev, pa žal v jugoslo-
vanski državi ni bilo državnika, ki bi upošteval dotedanji zgodovinski in 
kulturni razvoj posameznih njenih delov. Nasprotno je prva jugoslovanska 
ustava uveljavila centralizem z vsemi negativnimi posledicami in nevšeč-
nostmi. Te je Leskovar ilustriral z več primeri s področja javnih gradenj 
in prosvete, ki kažejo njegovo škodljivost in vzbujajo nezadovoljstvo, kajti 
osrednja uprava si je pridržala odločanje tudi o številnih zadevah v nižjih 
upravnih enotah, ki bi jih te zaradi poznavanja lokalnih razmer reševale 
bolj ustrezno. Toda še bolj negativno je dejstvo, da je pri tem tudi »vse 

 60 Stiplovšek, Banski svet, str. 319–320.
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finančne vire zajela centrala«. Tako ob neenakem prosvetnem razvoju pri 
razdeljevanju sredstev za kulturne ustanove v Sloveniji ne zadovoljuje nji-
hovih potreb in banovini ne preostane drugo, kot da z lastnimi dohodki 
preprečuje njihovo zaostajanje ali celo propadanje, čeprav je država za to 
dejavnost pobrala davke. Ta prenaša na banovine in občine tudi nekatera 
javna dela, ki bi morala biti financirana iz osrednjega proračuna. Banovina 
ima vsako leto hude težave, da poišče takšne nove vire dohodkov, ki jih 
bo minister za finance potrdil, namesto da bi bili z zakonom opredeljeni 
davki, ki jih za kritje svojega proračuna lahko porabi. »Onemogočena je 
torej vsaka načrtna finančna politika« banovine, ki mora za kritje nujnih 
izdatkov nalagati tudi do 100 % doklade k državnim davkom. Slovenski 
davkoplačevalci plačujejo za banovinske dejavnosti ter okrajne in občinske 
samouprave »trikratne državne davke«, to pa ima negativne posledice za 
gospodarski razvoj. Tako imajo nekatera industrijska podjetja formalni 
sedež v Beogradu, da se izognejo tako visokemu obdavčenju v Sloveniji.

Navedeni finančni problemi imajo za nadaljnji razvoj banovine »kata-
strofalne posledice«, kar se bo posebej pokazalo, ko bo od države prevzela 
še nove pristojnosti. Že sedaj se mora banovina zadolževati, da ohranja 
dosedanje pridobitve, pri reševanju problematike banovinskih izdatkov in 
dohodkov ter pri najemanju posojil pa ne sodelujejo izvoljeni zastopniki 
ljudstva. Sicer se jim predloži proračun v razpravo v banskem svetu, »ki pa 
nima nobene druge moči, kakor da daje svoje nasvete«. In vendar predvi-
deva veljavna ustava Kraljevine Jugoslavije iz leta 1931 banovinsko samo-
upravo z izvoljenimi banovinskimi sveti in odbori, ki imajo proračunske 
in uredbodajne pristojnosti. Banski svet sicer »popolnoma zaupa« banu 
Natlačenu, vendar pa je prepričan, »da bi se uneslo novo življenje v bano-
vinsko upravo«, če bi prevzel vse pristojnosti izvoljeni banski svet. Tudi je 
prepričan, »da je povsem nemogoče« izvajati številne naloge banovine, če 
se ji ne dodelijo finančni viri. 

Leskovar je v imenu banskega sveta predlagal resolucijo s prošnjo banu, 
da izposluje pri osrednji vladi prenos vseh agend, ki se nanašajo na Dravsko 
banovino, s čimer se bo centralna uprava decentralizirala, prav tako pa naj 
ji država odstopi za kritje izdatkov »potrebne finančne vire v samostojno 
upravo in uporabo«, temeljna pa je bila zahteva, da se »čimpreje upostavi« 
ustavno določena banovinska samouprava. Ta predlog so banski svetniki 
pozdravili z aplavzom in ga soglasno sprejeli.61

 61 ARS, AS 77, fasc. 12, Stenografski zapisnik 6. seje IX, zasedanja BS 19. 2. 1938.
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Slika 6: Resolucija iz stenografskega zapisnika seje banskega sveta 19. 2. 1938  
(Arhiv Republike Slovenije)

Na še odločnejše zahteve za uveljavitev banovinske samouprave na zase-
danju banskega sveta leta 1939 pa so vplivalo novo politično dogajanje po 
decembrskih parlamentarnih volitvah 1938, na katerih je slovenska orga-
nizacija JRZ, tudi po zaslugi volilnega sistema in ugodnosti vladne stranke, 
dobila vse poslanske mandate. Med izvoljenimi poslanci je bilo tudi osem 
banskih svetnikov, ki so se po Natlačenovi oceni v banskem svetu usposo-
bili za delovanje v osrednjem parlamentu.62 Toda kljub dotlej najvišji zmagi 
se je vpliv nekdanje SLS v Beogradu zmanjšal. Korošec je bil izločen iz 
vlade in dobil je obrobno funkcijo predsednika Senata, druga dva predstav-
nika SLS-JRZ pa nista imela v njej takšne moči kot strankin voditelj,63 ki 
je bil najbolj zaslužen za precej samostojno oziroma avto nomno delovanje 
banske uprave »slovenske banovine« ob podpori banskega sveta, ki pa ga 
je izvajala brez zakonske osnove.64

 62 Banski svetnik Schaubach je bil februarja 1939 izvoljen v Senat, drugi dom Narodnega 
predstavništva (Stiplovšek, Banski svet, str. 274). 

 63 Stiplovšek, Banski svet, str. 302–304. V vladi sta slovensko organizacijo JRZ zastopala 
Miha Krek in dr. Franc Snoj.

 64 Stiplovšek, Anton Korošec, str. 134; Prunk, Slovenske predstave o avtonomiji, str. 140.
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Banski svet je na februarskem zasedanju 1939 že na prvi seji podprl re-
solucijo, da se čim prej udejani banovinska samouprava s širokimi pristoj-
nostmi, »da bo Slovenija zlasti v finančnem pogledu dosegla kar čim večjo 
samostojnost«.65 Toda sredi zasedanja je nova vlada Dragiše Cvetkovića kot 
osrednjo nalogo poudarila rešitev hrvaškega vprašanja, na kar se je banski 
svet takoj odzval z odločno resolucijo o nujnosti reševanja tudi slovenske-
ga vprašanja. V njeni obrazložitvi je Leskovar najprej poudaril že bogato 
tradicijo slovenskih »ljudskih zastopstev«. Pred prvo svetovno vojno so Slo-
venci prek svojih voljenih poslancev v deželnih zborih, zlasti kranjskem, v 
skromnejši meri pa tudi štajerskem deželnem zboru, postali dejavnik, ki je 
vplival na gospodarski razvoj in skrbel za blagostanje. Konec dvajsetih let 
sta delovali oblastni samoupravi, »žal samo za kratko dobo«. Nato je prišla 
diktatura in vsa uprava, »ki se je prej izvrševala s sodelovanjem ljudstva«, je 
prešla na bana, ki mu je bil dodeljen banski svet. Banski svetniki pa imajo 
le »dolžnost in nalogo svetovati g. banu, če nas vpraša. On pa nas posluša, 
če nas hoče, če pa noče, nas pa ne. To je karikatura iz one dobe, ko se je 
hotelo ljudske pravice popolnoma zatreti, zraven pa dati videz, kako da se 
to ni zgodilo in v ta namen je bil ustanovljen banski svet.« Leskovar je ob 
tem navedel kritično ugotovitev gospodarstvenika Ferdinanda Hartnerja 
iz Murske Sobote, »zakaj je prav za prav potrebno, da sedimo tukaj«, kar 
»ni popolnoma nič čudnega, kajti ljudje iz pridobitnih krogov so navajeni, 
da ima njihovo delo tudi vidni uspeh. Tega pa tukaj ni, ker ne vidimo, v 
kolikor g. ban naše nasvete uvažuje in koliko jih ne uvažuje.« Leskovar je 
kritiko nekoliko omilil glede osebe bana Natlačena s pripombo: »Tu gre 
samo za popolnoma abstraktno stvar, kajti lahko bi imeli mesto njega dru-
gega bana in potem bi bilo za vse nas najboljše, da sploh ne bi sedeli tukaj. 
Brez dvoma je to stanje, ki ne odgovarja misli samouprav in pa načelu, da 
mora ljudstvo sodelovati« pri zadevah glede njegovega blagostanja. Žal se 
ustava iz leta 1931 glede banovinske samouprave ne udejani in stanje je 
tako, kot ga »je uvedel diktatorski režim«. Te izjemno ostre kritike obrob-
ne vloge banskega sveta pa so ostale za zaprtimi vrati prostorov njegovega 
zasedanja v banski palači.66

Leskovar je ob vesti, »da se je v Beogradu vzelo v pretres takozvano 
hrvaško vprašanje« poudaril, da se obenem z njim »ustvarja slovensko in 
srbsko vprašanje«. Banski svetniki ne bi »izpolnili svoje dolžnosti«, če se 
ne bi opredelili do njega, »saj so vendar kljub vsemu zastopniki slovenskega 
naroda«. Zato je predlagal sprejem resolucije, da se banski svet soglasno 

 65 ARS, AS 77, fasc. 13, Stenografski zapisnik 1. seje X. zasedanja BS 13. 2. 1939.
 66 Slovenec, št. 42, 19. 2. 1939 je v poročilu o zasedanju banskega sveta Leskovarjevo kritiko 

izpustil.



58 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/1 • razprave – studies

pridružuje cilju vlade, da mora biti sporazum s Hrvati na temelju razume-
vanja in strpnosti njena zgodovinska naloga, hkrati pa »izraža svoje polno 
zaupanje in prepričanje, da se bodo ob tej priliki tudi za Slovence ustvarili 
trajni, boljši in trdnejši odnosi glede sodelovanja v državnem življenju na 
temelju popolne enakopravnosti. V ureditvi tega vprašanja vidi banski svet 
pogoj za utrditev države in je prepričan, da se bodo samo na ta način mogle 
zbrati vse ljudske sile in v trajnem notranjem miru uporabljati za zgraditev 
tiste državne politike, ki bo porok popolnega miru v državi, gospodarskega 
blagostanja in varnosti in miru na mejah.« Banski svet želi vladi pri reševa-
nju te zgodovinske naloge »popolen uspeh«, po soglasni podpori resoluciji 
pa je bana zadolžil, da jo predloži osrednji vladi.67

Te zahteve je v sklepni zahvali banu poudaril tudi predstavnik banskega 
sveta z željo, da naj ta »navidezni ljudski parlament … gre v zgodovino, na 
njegovo mesto pa naj stopi zbor od ljudstva izvoljenih banovinskih poslan-
cev«, ki bodo imeli pristojnosti, da odločajo »o vseh življenjskih potrebah 
slovenske domovine«. Te zahteve so banski svetniki podprli tudi s svojimi 
podpisi. Ban je hudo nezadovoljstvo banskih svetnikov ob koncu zaseda-
nja poskušal omiliti s priznanjem, da so »kot naš slovenski gospodarski 
parlament« svoje delo opravili »v odlični meri«. Natlačen pa je v sklepni 
besedi tudi prvič odločno podprl prizadevanja banskega sveta za čim širšo 
samoupravo, vključno s finančno samostojnostjo, kar je poudaril tudi s 
svojimi pozitivnimi izkušnjami z izvoljenimi oblastnimi poslanci pri vo-
denju samoupravnih organov ljubljanske oblasti.68

Pred začetkom druge svetovne vojne je Cvetković zaradi domačih pri-
tiskov in posredovanj iz tujine pospešil pogajanja s hrvaškim voditeljem 
Vladkom Mačkom in 26. avgusta je bila s posebno uredbo oblikovana av-
tonomna Banovina Hrvaška, ki je s širokimi pristojnostmi dobila poseben 
državnopravni položaj. Reševanje tega velikega političnega vprašanja, ki 
je pomenilo dejansko revizijo unitaristične in centralistične ustave, je po-
tekalo mimo Korošca in slovenskega vodstva JRZ. To je pod vodstvom 
svojega predsednika sredi septembra sprejelo resolucijo z zahtevo za čim-
prejšnjo ustanovitev Banovine Slovenije po hrvaškem zgledu. Vlada je za 
problematiko banovin, predvsem Dravske banovine, ustanovila posebno 
komisijo, ki pa pri svojem delu ni bila uspešna. V Sloveniji pa je banska 

 67 Zanimivo je dejstvo, da je liberalni Slovenski narod (št. 41, 20. 2. 1939) iz resolucije povzel 
le podporo vladi pri reševanju hrvaškega vprašanja, ne pa tudi njegove zahteve za rešitev 
slovenskega vprašanja.

 68 ARS, AS 77, fasc. 13, Stenografski zapisnik 6. seje BS 18. 2. 1939.
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uprava pod Natlačenovim vodstvom do začetka leta 1940 pripravila vse 
temeljne akte, podobne, kot so veljali za Banovino Hrvaško.69 

Oblikovanje uredb o ustroju banske uprave ter o pristojnostih in volit-
vah banovinskega sveta,70 torej o bodočem slovenskem parlamentu, je so-
vpadalo z zasedanjem banskega sveta februarja 1940, ki je imel dolžnost in 
nalogo, da kot edino predstavniško telo podpre takšno rešitev slovenskega 
državnopravnega vprašanja. Utemeljitev resolucije o ustanovitvi Banovine 
Slovenije je pripadala Leskovarju, ki je najprej izrazil ogorčenje nad omeje-
vanjem dohodkov banovinskega proračuna na ministrstvu za finance, kar 
ima za posledico, da banski svetniki ne morejo spremeniti »prav ničesar« 
in nimajo »prav nobene možnosti, da bi uredili svoje gospodarstvo, ki bi 
ustrezalo našim razmeram«. Beograd pobere v svoj osrednji proračun tudi 
vse davčne vire, ki bi morali biti dohodki banovine. Zato je banski svet 
od začetka novega režima poudaril, da se mora takšno nevzdržno sta-
nje – »nestvor« – odpraviti in naj »se nadomesti s samostojno Slovenijo«. 
Spomnil je na njegovo resolucijo iz leta 1939 o potrebi sočasnega reševanja 
hrvaškega in slovenskega vprašanja in ugotovil, da je Banovina Hrvaška 
že ustanovljena, »vsled česar še bolj energično zahtevamo, da se ustanovi 
tudi banovina Slovenija. Mi smo vajeni vedno opravljati svoje posle sami.« 
Predpogoj za to pa je možnost, »da v lastnem delokrogu skrbimo za način 
kritja za opravljanje naših poslov«. Brez ureditve finančnega vprašanja ni 
samouprave, pri čemer je poudaril, da pri navedenih razmerah ne gre za 
separatizem in »jasno je, da nihče ne zahteva, da bi šli preko mej države«.

Banski svetniki so Leskovarjeva izvajanja večkrat prekinjali z izrazi 
»burnega odobravanja,« enako pa so soglasno podprli tudi njegov predlog 
resolucije, v kateri je bilo poudarjeno: »Banski svet je tolmač odločne volje 
in zahteve vseh Slovencev, da se čimprej ustanovi tudi banovina Sloveni-
ja, urede ostali deli države in vso ureditev potrdi nato izvoljeno narodno 
predstavništvo«. Resolucija je nadalje opozarjala, »da bo nastala nevarnost 
za dosledno izvedbo tiste državne politike, ki naj bi bila porok notranjega 
miru v državi, porok gospodarskega stanja prebivalstva in porok varnosti 
in miru na mejah, če bi se končna ureditev tega za celo državo tako važ-
nega vprašanja odlagala.« Slovenci vidijo v Karadjordjevićevi Jugoslaviji 
»izpolnjevanje stoletnih stremljenj po lastni narodni državi. Zato je tem 
nujnejša njihova želja in zahteva, da se ta država po njenem 22. letnem ob-

 69 Mikuž, Slovenci v stari Jugoslaviji, str. 512; Prunk, Slovenski narodni vzpon, str. 287; 
Perovšek, Jugoslovanska nacionalna stranka in vprašanje slovenske banovine, str. 50; 
Šmid, Uprava Dravske banovine, str. 136–138; Stiplovšek, Banski svet, str. 307–308.

 70 ARS, fond Okrajnega glavarstva Ljubljana okolica št. 133, fasc. 235.
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stoju dokončno čimprej uredi tako, da bo v novo urejeni Jugoslaviji videl 
vsak Jugoslovan uresničenje jugoslovanskih političnih idealov.«

Slika 7: Na februarskem zasedanju banskega sveta leta 1939 v banski palači je 
Leskovar predlagal resolucijo, naj se hkrati z reševanjem hrvaškega vprašanja uredi 

državnopravni položaj Slovenije (Stiplovšek, Banski svet str. 307; Muzej novejše 
zgodovine Ljubljana)

Za te odločne zahteve je predstavnik banskega sveta v zahvalnem go-
voru banu poudaril pričakovanje, da jih bodo »brez oklevanja« vodilni 
državniki udejanili. Tudi Natlačen se je pridružil željam banskega sveta, 
da bo namesto njega že prihodnje leto zasedal izvoljeni banovinski zbor s 
pravico odločanja tudi o zakonodaji. Ob tem je ponovno izrekel priznanje 
banskemu svetu in poudaril, da bo v njegovih sejnih zapisnikih »našel 
zgodovinar … mnogo koristnih pobud, ki so v važnih stvareh odločilno 
usmerjale delovanje kraljeve banske uprave in tako mnogo pripomogle k 
izboljšanju javne uprave in ljudskega blagostanja.«71

Leskovarjeva razprava in resolucija o Banovini Sloveniji pomenita višek 
avtonomističnih prizadevanj banskega sveta,72 kajti kmalu nato so inten-
zivna prizadevanja za njeno udejanjenje zastala iz notranjepolitičnih razlo-
gov in zaradi stopnjevanja vojne nevarnosti, čeprav je avtonomija Dravske 

 71 ARS, AS 77, fasc. 14, Stenografski zapisnik 6. seje XII. zasedanja BS 17. 2. 1940. Lesko-
varjeva resolucija je odmevala tudi v osrednjem slovenskem časopisju. Slovenec (št. 40 
a in 41 a, 18. in 20. 2. 1940) je spet izpustil Leskovarjevo kritično utemeljitev zahteve za 
Banovino Slovenijo. Pomembnost Leskovarjeve resolucije sta poudarila tudi liberalna 
časnika Jutro, št. 40, 18. 2. in 20. 2. ter Slovenski narod, št. 40, 20. 2. 1940. 

 72 Perovšek, Stiplovšek, Prizadevanja za slovensko državnost, str. 166–167.
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banovine »v mnogih praktičnih aspektih že funkcionirala«.73 Po Koroščevi 
smrti je zlasti novi strankin voditelj dr. Fran Kulovec nekajkrat ponovil 
zahteve po slovenski banovini,74 na zadnjem zasedanju banskega sveta pa 
je njegov predstavnik Franc Vode v zahvali banu izrazil pričakovanje, da 
bo problematike Banovine Slovenije rešena do kraljeve polnoletnosti sep-
tembra 1941.75

Ob sklepu naj poudarimo, da je bil Leskovar na zadnjih dveh zasedanjih 
banskega sveta zelo aktiven tudi v razpravah o perečih političnih in social-
nih razmerah, ki jih je med seboj povezal: »Mnenja sem, da je vsaka idejna 
borba proti komunizmu brez uspeha, ako ne gre obenem tudi socialno in 
gospodarsko izboljšanje.« Obupne razmere delavstva glede gmotnih in de-
lovnih pogojev da je treba izboljšati, kajti če tega oblasti zlasti z doslednim 
izvajanjem zakonodaje za zaščito delavstva ne bodo storile, potem bo lju-
dem »vseeno, kaj pride, ali Hitler ali Stalin«, kajti »hujše se nam ne bo godi-
lo«. Ob tem je posebej poudaril, da kapital bogati s skrajnim izkoriščanjem 
delavstva.76 Dodal je še: »Delavec je naš slovenski človek in mi ga moramo 
zaščititi in videti mora, da ima zaščito v javni upravi.« V razpravi o socialni 
problematiki pa je govoril tudi o velikem nemškem deležu v industriji na 
Slovenskem, torej narodu, med katerim so zasidrane nacistične ideje Mein 
Kampfa glede sovražnega odnosa do slovanstva, »na katerem bo nemštvo 
zraslo«, kar se že udejanja nad Čehi in Poljaki. To Leskovarjevo razpravo, 
ki je temeljila na dobrem poznavanju politične usmeritve in gospodarske 
moči štajerskih Nemcev, je Natlačen ostro prekinil: »Prosim, pustimo zu-
nanjo politiko, ker je ta zbornica strogo gospodarskega značaja.«77

Leskovar je bil na zadnjem zasedanju februarja 1941 aktiven tudi pri 
uredbodajnem delu banskega sveta, ki je sicer presegalo njegova polno-
močja, opravljal pa ga je le občasno po posebnih pooblastilih Narodne 
skupščine. Izvoljen je bil za predsednika posebnega odbora, ki je preučil 
spremembo uredbe o občinskih uslužbencih, ob kateri je Natlačen pose-
bej poudaril, da imajo pri njenem sprejemu banski svetniki »zakonodajno 
pravico oziroma moč«. Soglasno so podprli Leskovarjev predlog, s katerim 
so v hudo poslabšanih socialnih razmerah izboljšali gmotni položaj občin-
skih uslužbencev.78

 73 Zečević, Neki pogledi u Srbiji na političku delatnost dr. Antona Korošca, str. 72.
 74 Perovšek, »V zaželjeni deželi«, str. 177–179.
 75 ARS, AS 77, fasc. 15, Stenografski zapisnik 6. seje XIII. zasedanja BS 22. 2. 1941.
 76 ARS, AS 77, fasc. 14, Stenografski zapisnik 1. seje 12. zasedanja BS 12. 2. 1940.
 77 Prav tam, Stenografski zapisnik 5. seje BS 21. 2. 1940.
 78 Glej op. 75.
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Leskovar si je kot vodilni funkcionar mariborske oblastne samoupra-
ve konec dvajsetih let uspešno prizadeval za izboljšanje gospodarsko-so-
cialnih in prosvetno-kulturnih razmer v Sloveniji, posebej na Štajerskem. 
Kot banski svetnik je tako delovanje nadaljeval v drugi polovici tridesetih 
let, toda zaradi hudo omejenih pristojnosti banskega sveta v primerjavi 
z oblastnimi samoupravami le s skromnimi uspehi. Zato se je odločno 
zavzemal za udejanjenje ustavno določene banovinske samouprave. Le-
skovar je tudi utemeljil in predlagal najbolj radikalno resolucijo banskih 
svetnikov z zahtevo za uveljavitev avtonomne Banovine Slovenije. Takšna 
široka avtonomija, dejansko federacija, pa v prvi Jugoslaviji do njenega 
aprilskega razpada ni bila izbojevana, kar je bil hud udarec za slovenski 
narod. V banskem svetu je imel Leskovar v letih 1937–1940 vodilno vlogo 
v prizadevanjih za avtonomijo Slovenije.
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THe SucceSSfuL acTIVITIeS Of THe maRIBOR SeLf-
gOVeRNmeNT (1927–1929) uNDeR THe PReSIDeNcy Of jOSIP 
LeSKOVaR, PH.D., aND HIS eNDeaVOuRS fOR THe SLOVeNe 
auTONOmy IN THe BaNOVINa79 cOuNcIL Of THe DRaVa-
BaNOVINa IN THe SecOND HaLf Of THe 1930S  
Summary

Josip Leskovar, Ph.D. was an official in numerous representative bodies, which with dif-
ferent constitutional and statutory jurisdiction strived for the economic-social and educa-
tional-cultural development of Slovenia and for its self-government – its autonomy in the 
first Yugoslavia. The “Vidovdan” Constitution from 1921 set the self-governments – Slove-
nia was divided into the Ljubljana and Maribor government – as a sign of a mild centralism 
limitation. These self-governments had the task to – of course under the surveillance of the 
central government – take care of the financial situation and the legal system in some eco-
nomic fields, mostly in agriculture and public works, in hospitals, field health services and 
social institutions, in technical and other schools as well as in cultural institutions. They 
also had the right to supervise the municipal and district self-governmental operations. 
Under Leskovar’s leadership the government assembly and its executive board carried out 
all these tasks successfully from the elections in January 1927 until the 6 January Dicta-
torship in 1929, when all the self-government bodies were dismissed. Leskovar has great 
credits for the expansion of the Maribor self-government jurisdiction in the legislative 
field, for its successful cooperation with the Ljubljana self-government when discussing 
the topics important for entire Slovenia and for the development of public works, for which 
he was responsible in the government board. As a commissioner in the self-government 
he, in 1929, together with the mayor and the other self-government boards successfully 
took care for the pursuance of the rich programme that was defined with the high budget 
for 1928/29 on the last Maribor government assembly meeting. 
Leskovar was a Banovina councillor from 1935 till 1941, but he only had small jurisdi-
ction for counselling the Ban while preparing the Banovina budget for similar activities 
like they were carried out by the self-governments. As a Banovina councillor Leskovar 
tried to improve the economic, health, social, educational and cultural situation mostly 
in Styria. From 1937 till 1940 he played an important role in establishing and advising the 
resolutions for realisation of the constitutionally guaranteed Banovina self-government. 
In the name of the Banovina council, which was the then single Slovene representative 
body, he in 1940 suggested the formation of the autonomous Banovina Slovenia with its 
own legislative Banovina Council. 

 79 Banovina (history) was a kind of a province with an appointed governor.
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DaS eRfOLgReIcHe fuNKTIONIeReN DeR maRIBOReR/
maRBuRgeR SeLBSTVeRwaLTuNg (1927–1929) uNTeR  
DeR PRäSIDeNTScHafT VON DR. jOSIP LeSKOVaR uND  
SeINe BemüHuNgeN um DIe auTONOmIe SLOweNIeNS  
Im BaNScHafTSRaT DeR BaNScHafT DRau/DRau-BaNaT  
IN DeR zweITeN HäLfTe DeR DReISSIgeR jaHRe  
zusammenfassung

Dr. Josip Leskovar arbeitete in zahlreichen repräsentativen Körperschaften mit, die sich 
mit Hilfe von verschiedensten Verfassungs- und Gesetzzuständigkeiten für die wirtschaft-
lich-soziale und bildungs-kulturelle Entwicklung Sloweniens sowie für die Stärkung ihrer 
Selbstverwaltung, ihrer Autonomie in dem ersten Jugoslawien bemühten. Die „Vidovdan“ 
Verfassung aus dem Jahr 1921 legte, als kleine Milderung des Zentralismus, die Selbstver-
waltungen als die größeren Verwaltungseinheiten – Behörden fest. Slowenien war zu der 
Zeit auf die Ljubljanaer/Laibacher und die Mariborer/Marburger Behörden geteilt. Die 
Verwaltungseinheiten hatten die Aufgabe, unter der Aufsicht von den Zentralbehörden 
für die finanzielle Situation und Rechtsordnung einiger Wirtschaftstätigkeiten zu sor-
gen, vor allem für die Landwirtschaft und öffentliche Arbeiten, Krankenhäuser, Außen-
Gesundheitsdienst und soziale Institutionen, für Fachschulen sowie andere Schulen und 
kulturelle Anstalten, sie hatten aber auch das Recht der Aufsicht über die Gemeinde- und 
Bezirksselbstverwaltungen. All diese Aufgaben wurden von der Behördenversammlung 
und ihrem Exekutivausschuss der Mariborer/Marburger Behörde unter der Leitung von 
Leskovar erfolgreich durchführt, und zwar von der Wahl im Januar 1927 bis zu der 6-Ja-
nuar-Diktatur im Jahre 1912, als alle Selbstverwaltungsorgane abgeschafft worden sind. 
Leskovar hatte auch große Verdienste für die Zuständigkeitserweiterung der Mariborer/
Marburger Selbstverwaltung in dem Gesetzgebungsbereich, für ihre erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der Ljubljanaer/Laibacher Selbstverwaltung bei der Klärung von Fragen, 
die für ganz Slowenien von großer Bedeutung waren und besonders auch für die Verbrei-
tung der öffentlichen Arbeiten, für die er in dem Behördenausschuss zuständig war. Als 
Selbstverwaltungskommissar arbeitete Leskovar im Jahre 1929 mit dem Bürgermeister 
und Selbstverwaltungsämter erfolgreich an der Ausführung des reichen, mit einem sehr 
hohen Budget für das Jahr 1928/29 ausgestatten, Programmes, das an der letzten Sitzung 
der Mariborer/Marburger Behördenversammlung festgelegt wurde. 
Vom 1935 bis 1941 war Leskovar Mitglied des Banschaftsrates der Banschaft Drau/Drau-
Banat, doch er hatte als Ban-Berater nur geringe Zuständigkeiten bei der Zusammenstel-
lung des Budgets für ähnliche Aktivitäten, als sie von der Selbstverwaltungen durchführt 
waren. Als Banschaftsrat bemühte sich Leskovar um die Aufbesserung der wirtschaftli-
chen, gesundheitlichen, sozialen, Schul- und Kultursituation, vor allem in der Steiermark. 
Von 1937 bis 1940 leistete er mit der Rechtfertigung und zahlreichen Vorschlägen von 
Resolutionen für die Verwirklichung der verfassungsgerechten Banschaftselbstverwal-
tung eine große Arbeit. Im Jahre 1940 schlug er im Namen des Bansschaftsrates, der die 
einzige damalige slowenische Vertretung war, die Formierung der autonomen Banschaft 
Slowenien mit dem gesetzgebenden Banschaftsrat, vor. 
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Kurentovanje kot sopomenka  
za pustovanje
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1.01 Izvirni znanstveni članek 
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Mateja Habinc: Kurentovanje kot sopomenka za pustovanje. Časopis za zgodovino in 
narodopisje, Maribor 83=48(2012), 1, str. 66–82
Avtorica v članku predstavi različne rabe in pomene izraza kurentovanje, kot jih je 
zasledila, analizirajoč objave v štirih osrednjih medijih na Slovenskem, ki so izhajali v 
50. letih 20. stoletja. Oriše pozitivne in negativne medijske percepcije različnih oblik 
kurentovanj in se obširneje posveti kurentovanjem kot pretežno organiziranim, tra-
dicionalnim ali novim, a večinoma mestnim, množičnim prireditvam, na katerih so 
v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni prikazovali mestno ali bližnjo podeželsko 
pustno tradicijo. Takšna kurentovanja vidi kot način nacionaliziranja in predvsem 
discipliniranja, kultiviranja neorganiziranih, spontanih obhodnih oblik pustovanj in 
jih umešča v širši fenomen socialističnih folkloriziranj tradicije. 
Ključne besede: Slovenija, ljudski običaji, mediji, poročanje

1.01 Original Scientific Article 
UDC 392(497.4)"195"

Mateja Habinc: Kurentovanje as a Synonim for a Carnival. Review for History and 
Ethnography, Maribor 83=48(2012), 1, pp. 66–82
In the article the author presents various uses and meanings of the term kurentovanje, 
as they appeared in four main Slovenian newspapers in the 50’s of the last century. 
Their positive and negative media perceptions are also outlined while the most of the 
attention is put on kurentovanje as highly organized and urban, traditional or new 
massive occasions of the first two decades after the Second World War, at which the 
urban or rural carnival traditions were performed. Such kurentovanje is perceived as a 

 * Doc. dr. Mateja Habinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etno-
logijo in kulturno antropologijo, Zavetiška 5, SI – 1000 Ljubljana, mateja.habinc@
guest.arnes.si



Mateja Habinc, Kurentovanje kot sopomenka za pustovanje 67

way of nationalizing, disciplining and cultivating unorganized, spontaneous carnival 
rounds, as a part of a broader phenomenon of socialist tradition folklorism.
Key words: Slovenia, folk tradition, media, reporting/coverage

Pred leti sem ob raziskovanju praznikov v Brežicah pogosto opazila, 
da so sogovorniki, ko so mi pripovedovali o praznovanjih v prvih dveh 
desetletjih po drugi svetovni vojni, povezanih s pustovanji, sploh pustnimi 
povorkami in pokopi kurenta, dostikrat omenjali, da so šli na kurentova-
nja. Še pogosteje kot ustni viri so kurentovanje kot sopomenko za otroško 
oziroma mladinsko pustno zabavo, imenovano tudi otroški ringaraja, ma-
škarada ali pustni karneval, omenjali pisni viri, denimo lokalni časopisi ali 
šolske kronike iz 50. let 20. stoletja: »Veselo kurentovanje so imeli v torek 
popoldne tudi brežiški pionirji in cicibančki« (bna 1955). Ali: »Pustne dni je 
društvo priredilo uspelo otroško kurentovanje.« (bna 1955a). Od kod torej 
K(k)urent in kurentovanje vsaj v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni 
vojni tudi v Brežicah? Če upoštevam strokovne opredelitve posameznih 
pojmov – kurent (korant), Kurent in kurentovanje – je korant osrednji 
pustni lik na štirih območjih severovzhodne Slovenije (Ptujsko in Dravsko 
polje, Haloze in Slovenske gorice), medtem ko je kurent pustni lik, ki pri 
šemskih skupinah Mirenske doline, Zasavja in Krškega polja največkrat 
nastopa kot vodja skupine in/ali slamnata lutka, ki jo pokončajo na pepel-
nico (Kuret in Šega 2004: 272). Zapisano z veliko začetnico pa je Kurent 
bajno ali pravljično bitje v slovenski mitologiji in slovstveni folklori, ki 
naj bi kot sv. Kurent (Pust, Fašnik, Fašnk), zavetnik veselja in življenjske 
vedrine, poosebitev pustnih dni, godovalo zlasti v pustnem času (Stanonik 
in Kropej 2004: 272 in Kuret 1989: 20−22).1 In upoštevajoč različne vire, so 
Kurenta vsaj že pred 1. svetovno vojno poznali tudi v Brežicah, saj ga de-
nimo omenja vabilo na pustovanje v Narodnem domu, ki navaja, da gre za 
» … priliko godu vseh patronov g. Kurenta«, ob kateri je bil del sporeda tudi 
»slava kurentu« (Vabilo). Podobno so vsaj še v desetletjih po drugi svetovni 
vojni kurenta v Brežicah poznali tudi kot pustni lik, ki so ga pokončali na 
pepelnico ali četrtek po pustu: »Poglejte, to je bil pogreb pusta leta 1964, 
imam od zadaj (na fotografiji – op. p.) napisano. ‚Kurentov pogreb 13. 2. 
'64‘. /…/ Takrat so se poslavljali od njega pa sožalje izrekali pa za to si bil 
zaslužen, za ono nisi bil zaslužen in take reči. Tako, en program. /…/ se ga 
je zažgalo pa gorečega dol vrglo v Savo.« (T 2003/04: 239, 242–243). Kurent 
je bil v letih po drugi svetovni vojni v Brežicah tako že znan lik, pri čemer 

 1 V okolici Novega mesta in Mirne naj bi poznali tudi njegovo spremljevalko (vdovo, no-
sečnico) Kurentovko (Kuret 1984: 272 in 273).
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viri niso dosledno ločevali med kurentom kot pustnim likom in Kurentom 
kot poosebitvijo pustnih dni, ampak sta se obe poimenovanji prepletali. 
Po drugi strani pa pričevanj o kurentovanjih v Brežicah prej kot v 50. in 
60. leti prejšnjega stoletja nisem zasledila. Morda je raba poimenovanja 
kurentovanje izven Ptuja in njegove okolice postala težje predstavljiva šele 
v sodobnosti, po že več kot 50-letnem trženju organizirane pustne prire-
ditve na Ptuju, ki je zaživela leta 1960? Pred tem naj bi kurentovanje po 
Gačniku pomenilo »dediščino kurentov, njihove šege in navade ali pa ne 
le dediščino kurentov, ampak celotno tradicionalno pustno kulturo pode-
želja« (Gačnik 2000: 27). Toda že Špela Kučan v monografiji o pustovanju 
v Ljubljani v 20. in 30. letih 20. stoletja objavlja odlomek iz časnika Jutro, 
katerega avtor je prav tako uporabljal izraz kurentovanje: »Med starimi 
običaji kurentovanja, ki so se ohranili še do danes, je pokopavanje pusta 
prav gotovo tista atrakcija, ki ji je ostalo najmanj romantične privlačno-
sti … /…/ Na letošnjo pepelnico so to navado skušali obuditi štirje delavci v 
Zgornji Šiški.« (Jutro 28. 2. 1936, citirano v Kučan 2005: 83.) Primer kaže, 
da že v letih pred drugo svetovno vojno kurentovanje ni rabilo le za poime-
novanje »pustne kulture podeželja« ali »dediščine kurentov«. »Dediščina 
kurentov, njihovih šeg in navad« je tudi s takšno rabo izraza kurentovanje 
resda izrabljena in v pričujočem članku me nadrobneje zanima ravno to, 
kakšna je izraba »dediščine kurentov, njihovih šeg in navad« bila v zadnjih 
letih pred kurentovanjem kot organizirano pustno prireditvijo na Ptuju. 
Zanima me, na kaj konkretno se je pojem kurentovanje v tem času nana-
šal in kako različne rabe izraza kurentovanje in njim pripisani pomeni 
odražajo različne vidike folkloriziranja tradicije (Kaneff 2004: 10) v prvih 
desetletjih po drugi svetovni vojni. Če je Kuret že pred desetletji (ptujsko) 
kurentovanje po letu 1960 označil za folklorizem,2 se sama v prispevku 
namreč bolj ukvarjam s tem, kako razložiti denimo naslednji odlomek iz 
lokalnega časopisa, ki bralcem ponuja argumente za povojno ohranitev 
pustovanja: »Mnenje posameznih ljudi, da je pustovanje z maškeradami 
ostanek mističnih navad in da baje zaradi tega ni sodobno, ne bo držalo. 
Kurentovanje je na Slovenskem prastar običaj. Značilno je, da prav verskim 
krogom norenje pustnih šem nikoli ni bilo po volji. Vsi dobri poznavalci 
zgodovine vedo, da so pustni običaji pri nas sestavni del ljudske folklore in 
je prav, da te običaje podpiramo in jih kot narodno blago ohranimo zanam-
cem. Zdravega humorja in prijetnega veselja pa tako nikoli ni dovolj. Zato 

 2 Denimo: »Ali bi koranti danes še skakali iz rožljali z zvonci po vaseh Ptujskega polja, ko 
ne bi bilo folklorizma (beri: ptujskega ‚Kurentovanja‘), je vprašanje … « (Kuret 1984: 191).
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lahko le želimo ob letu še več lepših, izvirnih mask in veselih uric s pustom 
in Kurentom« (bna 1955).

Raziskava temelji na pregledu literature, predvsem periodičnih virov, 
iz let 1950–1959.3 Gre za časopise Dolenjski list in Glasilo OF za Goriško, 
katerega naslednik so od leta 1953 Primorske novice, pa tudi časnika Večer 
(do leta 1952 podnaslovljenega kot glasilo OF za mariborsko oblast) in 
Ljudska pravica. Pregledovala sem številke časopisov, ki so izšle mesec dni 
pred vsakoletnim pustnim torkom oziroma mesec dni po njem, običajno 
februarske in marčevske številke, pa tudi izvode časnikov Večer in Ljudska 
pravica, ki so izšli teden dni pred vsakoletnim pustnim torkom in teden 
dni po njem. 

Kurentovanja kot organizirane prireditve

Izraz kurentovanje se je v periodiki izbranega obdobja pojavljal najpo-
gosteje kot poimenovanje za mestne organizirane otroške oziroma mla-
dinske pustne zabave, denimo: »Društvo prijateljev mladine v Tolminu je 
priredilo za šolsko in predšolsko mladino veselo kurentovanje. Že kmalu 
popoldne so se zbrale pred šolo prikupne maske. Bil je pravi živžav. Sprevod 
od prelepe kraljice, srčkov, do prikupnih pikapolonic, murnčkov, medvedov 
in drugih živalic, se je vil ob burnem pozdravljanju množice občudovalcev v 
dom Jugoslovanske ljudske armade, kjer so malčki sami izbrali najprikup-
nejšo masko, ki je bila nagrajena. Tudi ostale maske so bile obdarovane z 
bonboni. Potem pa so se veselo zavrtele ob zvokih mladinske godbe.« (bna 
1957d) Odlomek je sicer za območje dela zahodne Slovenije, s katerega so 
poročale Primorske novice, izjema, edini primer omembe kurentovanja 
v vseh devetih letnikih časopisa, kar pa ne preseneča, če upoštevamo, da 
je zahodna Slovenija bolj kot K(k)urenta poznala denimo P(p)usta (Ku-
ret 1984: 112). Večkrat pa je takšna kurentovanja omenjal Dolenjski list,4 
denimo: »Dne 12. februarja bo za vas (otroke – op. p.) kurentovanje. /…/ 
Nasvidenje na kurentovanju!« (bna 1953b) Ista otroška pustna prireditev je 
omenjena tudi med Drobnimi novomeškimi novicami v časniku z drugega 

 3 Narejena je bila zaradi prispevka, ki sem ga predstavila na znanstvenem simpoziju Kar-
nevali in turizem v Sloveniji. Simpozij sta ob 50-letnici kurentovanja na Ptuju 9. februarja 
2010 v Park hotelu Ptuj organizirala ZRS Bistra Ptuj in FTŠ – Turistica UP. 

 4 V letih 1950–1959 je bil Dolenjski list podnaslovljen kot glasilo OF okrajev Črnomelj, 
(Kočevje,) Novo mesto in Trebnje, kot glasilo OF dolenjskih okrajev, kot tednik okrajev 
Črnomelj, Kočevje in Novo mesto in ob koncu desetletja kot glasilo SZDL okraja Novo 
mesto.
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konca Slovenije, v Večeru, ki je navedel, da je lokalno Društvo prijateljev 
mladine v četrtek popoldne v predvojnem Sokolskem domu, leta 1953 Do-
mu JLA, organiziralo kurentovanje (bna 1953). Na podobno pustno zabavo, 
ki jo je za novomeške cicibane, pionirje in višješolce prav tako v Domu JLA 
organiziralo Društvo prijateljev mladine, je Dolenjski list s prispevkom z 
naslovom Novomeška mladina – v ponedeljek in torek na kurentovanje (bna 
1954c) vabil tudi naslednje leto. O istem dogodku pa je prav tako poročala 
tudi Ljudska pravica: »Veselo kurentovanje za predšolsko, šolsko in vaje-
niško mladino pripravlja tudi letos delavno Društvo prijateljev mladine.« 
(bna 1954) Podobno je časnik Ljudska pravica leta 1955 objavil poročilo 
Veselo kurentovanje najmlajših iz Trbovelj (ž 1955). Avtor je med drugim 
zapisal: » … srečnega in naivnega vznemirjenja, kot ga je trboveljskemu naj-
mlajšemu rodu zdaj prinesel Kurent /…/ ves zamaknjen begal za živo pisa-
nimi malimi kurenti, ki so se podili po kolonijah /…/ Kurent je samo enkrat 
na leto! Ves ta pisani, vznemirjeni in nasmejani mladi svet je ‚Partizan‘ v 
nedeljo po poldne povabil v goste na maškerado najmlajših. V Kurentovih 
znamenjih in barvah okrašena dvorana /…/ V pisani mladi druščini, ki si 
je kurentovsko življenje skušala urediti po svoje /…/ kateri mali Kurent je 
bil najlepši?« (ž 1955). 

Podobno kot že uvodoma navedena argumentacija ohranitve povojnega 
pustovanja (prim. bna 1955) tudi slednje poročilo potrjuje eno od oprede-
litev kurenta – kot pustnega lika, znanega v Mirenski dolini, Zasavju in na 
Krškem polju (Kuret in Šega 2004: 272). Po drugi strani pa vsi navedeni 
odlomki iz člankov pričajo, da je bil izraz kurentovanje uporabljen za po-
imenovanja dogajanj v mestnih okoljih, ki: 

a) so sama ali pa je vsaj njihova podeželska okolica K(k)urenta (in pone-
kod Kurentovko) poznala že v letih pred drugo svetovno vojno (deni-
mo Trbovlje, Novo mesto) ali

b) kurenta kot pustnega lika niso poznala (Tolmin). 

Morda je povedno tudi to, da so o kurentovanjih kot mestnih organi-
ziranih otroških oziroma mladinskih pustnih zabavah, za katera so si-
nonimno in v veliko večji meri uporabljali izraze maškerada, pustovanje, 
karneval in druge, poročali vsi štirje tiskani mediji z različnih območij 
Slovenije. 

S kurentovanji v pomenu organiziranih mestnih ali trških prireditev 
pa so avtorji nekaterih prispevkov, objavljenih izključno v Dolenjskem li-
stu, poimenovali tudi celotno tradicionalno pustno dogajanje. Tako je bilo 
denimo leta 1952 metliško pustovanje, na katerem so se predstavljale tudi 
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tradicionalne maske, označeno kot kurentovanje: »Vsekakor pa tradicija 
nekdanjega kurentovanja tudi v novem pustovanju v tem delu Bele krajine 
ni zamrla« (Dular 1952). Podobno je fotografija Metlike na pustni torek 
leta 1954 naslovljena kot Kurentovanje v Metliki (bna 1954a), prispevek 
z naslovom Metličani so ostali zvesti stari tradiciji, objavljen na naslednji 
strani časopisa, pa pojasnjuje, da omenjena fotografija prikazuje sprevod 
metliških tradicionalnih mask, npr. princa karnevala in kamion »zalege« 
metliških gadov in beloušk (bna 1954b). 

Fotografija s kurentovanja v Metliki leta 1954.  
Objavljeno v: Dolenjski list, 12. marec 1954, str. 3. Hrani: NUK.

Podobno je dve leti kasneje eden od prispevkov v Dolenjskem listu na-
slovljen Priprave na kurentovanje v Ribnici, njegov avtor pa je pripravljalni 
odbor dogajanja poimenoval kot Društvo prijateljev Kurenta in popisal, 
kako je Kurentov življenjepis povezan z Ribnico (Or. 1956). Leta 1957 je 
tudi pustovanje v Kostanjevici na Krki večkrat poimenovano kot kuren-
tovanje: »Letos bo kurentovanje kasneje. /…/ Kurentovanje ima pri nas že 
dolgo tradicijo.« (bna 1957a) Po dogodku, ki so ga omenjenega leta sprem-
ljali tudi etnologi, je Dolenjski list prav tako poročal, da so se priprave na 
»tradicionalno kurentovanje« v Kostanjevici začele že štirinajst dni prej in 
da ima »kurentovanje v Kostanjevici že prastaro tradicijo«, saj se ljudje več 
ne spomnijo, kdaj naj bi se začelo petje Šelme na Kurentov predvečer (bna 
1957b). 
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Poleg omenjenih primerov z območij, ki so K(k)urenta poznala že pred 
drugo svetovno vojno, pa sem pri pregledu periodike naletela le še na dve 
omembi kurentovanj, obe rabljeni za poimenovanje organizirane (mestne 
oziroma vaške) prireditve. Večer je leta 1953 poročal o kurentovanju v 
(Gornji) Radgoni: »Člani društva ‚Svoboda‘ v Radgoni so na svoji zadnji 
seji sklenili, da bodo pripravili veselo ‚Kurentovo noč‘, za kar je bil priprav-
ljen poseben pripravljalni odbor. Osrednja točka prireditve bo nagradno 
tekmovanje mask /…/ Za kurentovanje v Radgoni se zanimajo tudi okoliča-
ni.« (bna 1953a) Dolenjski list pa je leta 1957 s kurentovanjem poimenoval 
vaško družabno prireditev ob pustu v Gradacu: »Poleg vseh vrst družabnih 
prireditev cenijo zlasti kurentovanje, ki je star običaj vasi, prenašajoč se iz 
roda v rod«. Od nedelje do srede naj bi pustno dogajanje po sporedu vodili 
»veseli aktivisti«, ki so gorečega Kurenta v sredo vrgli v Lahinjo in »tako 
zaključili letošnje kurentovanje« (S. S. 1957). 

Za vse navedene pustne prireditve se zdi bistveno, da so bile organizi-
rane predvsem v mestu, lahko pa tudi na podeželju, pretežno na območjih, 
ki so kurenta (in Kurenta) poznala že pred drugo svetovno vojno, a bolj 
kot njihov prostor izstopa, da je šlo za organizirane in vodene ter bolj (kot 
manj) neimporvizirane oziroma nespontane dogodke. Kljub temu da je 
bilo pustno dogajanje po svoji obliki in maskah lahko bolj ali manj tradi-
cionalno, so bili njegovi organizatorji, denimo Društvo prijateljev mladine, 
športno društvo Partizan, društvo Svoboda, prav tako bolj ali manj novi 
ali pa so neformalna združenja »veselih aktivistov«, »prijateljev Kurenta« 
in vseh, ki so dogodke pripravljali, te vsaj na novo osmislili. Nasproti ta-
kim kurentovanjem pa se v časnikih in časopisih obravnavanega ob dobja 
po javljajo tudi besedila o drugačnih, manj organiziranih in bolj tradi-
cionalnih oblikah kurentovanj. 

Kurentovanja v okolici ptuja

Posebno skupino objav predvsem v Ljudski pravici in Večeru, manj tudi 
Dolenjskem listu predstavljajo poročila, reportaže oziroma druga besedila 
(prim. Remec 1957 in bna 1952a) o korantih iz okolice Ptuja in o kurento-
vanjih kot njihovih pustnih obhodih. Denimo: »In vsi ‚piceki‘ si zelo želijo, 
da bi zrastli in da bi si lahko oblekli kožuh in obesili zvonce, da bi bili kuren-
ti … Moj oče je takrat še tu in tam kurentoval. Za mizo mi je vedno pravil: 
‚Jej, jej, poba, Kurent boš postal‘ … « (bna 1957). Kurentovati v teh prime-
rih pomeni koranta oziroma, kot so navajali razični avtorji, K(k)urenta 
na obhodu, kurentovanje pa je predstavljeno kot »ljudski običaj«: »stara 
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slovanska navada ‚kurentovanja‘ (se je – op. p.) začela v povojnih letih po 
ptujskem polju močno širiti« (-na 1953; prim. db 1950). Ti koranti iz okolice 
Ptuja so bili v obravnavanem času deležni precejšnje medijske pozornosti, 
ki je bila vanje prvič načrtno usmerjena že pred drugo svetovno vojno. Leta 
1939 sta namreč France Marolt in Franjo Žižek v Mariboru organizirala 
Veliki festival slovenskih narodnih običajev in na njem »zaradi oblastnega 
preganjanja in medsebojnega obračunavanja« v ospredje postavila izginja-
jočega koranta in njegovo spremstvo (Kunej 2009: 14 in bna 2011). Že vsaj 
v 50. letih prejšnjega stoletja pa so koranti tudi gostovali po Sloveniji in 
denimo na pustno nedeljo leta 1957 s svojimi zvonci zbudili »ljubljanske 
zaspance« (Bon 1957). V istem obdobju so se v korante šemili že tudi otro-
ci: »Društvo prijateljev mladine je (za pustno povorko – op. p.) organizi-
ralo prav prijetno skupino pionirjev-kurentov, klovnov, mikimišk in drugih 
mask« (-na 1953; prim. -md 1950, bna 1952, -na 1954, bna 1957č in bna 
1959a). Kot simbol tradicije in identitete so se tako pojavljali vzporedno s 
sočasnimi, družbeno aktualnimi maskami,5 njihovim obhodom po okolici 
Ptuja pa so bili avtorji prispevkov na eni strani naklonjeni, a po drugi so 
bili številni pisci do kurentovanj kot obhodov po podeželski okolici tudi 
izrazito odklonilni. Od kod ta ambivalentnost? Upoštevajoč razliko, ki jo 
med tradicijo in folkloro vzpostavlja Kaneffova (Kaneff 2004), menim, da 
je obravnavano obdobje, tj. 50. leta prejšnjega stoletja, čas »prve stopnje« 
rekontekstualizacije tradicije, spreminjanja podeželskega kurentovanja v 
okolici Ptuja v folkloro oziroma v »organizirano pustno prireditev na Ptu-
ju« (Gačnik 2000: 27). Gre za čas, ko so tudi mediji šele artikulirali, kaj 
je tradicija, čemur je sledilo njeno izvzemanje iz prakse ter vzpostavljanje 
v novem, državno nadzorovanem kontekstu (Kaneff 2004: 10 in 50). Del 
tega artikuliranja tradicije pa je bilo tudi izpostavljanje razlik med tradi-
cijo in njeno državno odobreno verzijo, tj. folkloro. Tako so tudi mediji 
izpostavljali tradicionalna praznovanja po Kaneffovi kot nestrukturirana, 
spodbujajoča posameznikovo ustvarjalnost, a po drugi strani državno ne-
nadzorovana in nepriznavajoča siceršnjo družbeno hierarhijo. Vse dokler 
je tradicija kot potencialno alternativni način poznavanja preteklosti in 

 5 Tako naj bi, denimo, leta 1950 mariborski mestni ljudsko prosvetni svet kot del karnevala 
organiziral tudi nedeljski pustni korzo, »v katerem bodo prikazani naši ljudski običaji 
(kurentovanje in podobno), poleg tega pa bo v povorkah prikazan zapadni svet in inform-
birojevci v vsej svoji veličini. Posamezni delovni kolektivi in umetniška društva bodo na 
kamionih in vozovih prevažala in fronizirala zapadne vojne hujskače in informbirojevske 
revizioniste. /…/ Poleg budimpeštanskega procesa na lojtrskem vozu in drugih zanimivosti 
bo brez dvoma vredna ogleda kočija, v kateri se bo vozila gospodična Informbirojevskaja.« 
(db 1950) Dejanska povorka tega leta pa naj bi bila »klavrna« in z »bebastimi maskami« 
(bna 1950). 
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upiranja državi obstajala v zasebnih sferah in na nezgodovinskih prosto-
rih (denimo v cerkvi), je sistem vsaj načeloma ni imel za protiideološko. S 
folklorizacijo oziroma prebojem tradicije v javnost, v državni prostor pa se 
je morala »očistiti« religioznosti, vse bolj izpostavljeni pa sta postali njena 
vizualnost oziroma njena estetska plat (Kaneff 2004: 122, 134 in 153). Po-
glejmo zato v nadaljevanju, kaj v zvezi s podeželskimi kurentovanji v oko-
lici Ptuja so medijske objave odobravale, kaj so prikazale kot pozitivno, kaj 
pa so pisci kritizirali in je rabilo kot argumentacija za rekontekstualizacijo, 
estatizacijo kurentovanja predvsem po letu 1960. 

Korant oziroma zapisan tudi kot K(k)urent – osrednji pustni lik tega 
območja je bil pogosto označen kot predkrščanski in mistični,6 denimo: 
»Ljudje v teh vaseh so že od nekdaj navezani na rodovitnost te zemlje, nave-
zani tako močno, da skoraj ni čudna prisotnost demona rodovitnosti – Ku-
renta, ki se pojavi v pustnih dneh tod okrog. Ostal je v ptujskopoljskih vaseh 
kakor neka vez s pradavnino, s kultom rodovitnosti in s prvimi poljedelci 
(Remec 1957). Maskiranje v korante naj ne bi bilo versko dejanje, ampak 
izraz neke »notranje sile«, denimo: »Sneg prične kopneti in takrat začutijo 
vsi fantje v Markovcih nezadržno željo, da se oblečejo v kurenta« (Remec 
1957). Markovci so bili povzdignjeni v »središče« korantove »domovine«, 
kurentovanje pa naj bi bilo povezano tudi z uspešnim gospodarjenjem: 
»Markovci so središče Kurentove domovine. /…/ Kmetje se ukvarjajo s po-
ljedelstvom, redijo živino, so dobri zadružniki, dobri telovadci in zelo cenijo 
ljudske običaje. V zimskih dneh se vrstijo gostüvanja in plesi, višek pa je 
kurentovanje v pustnih dneh. Potem je zabave in divjanja konec … /…/ Sim-
bolično Kurentovo oranje se spremeni v pravo oranje in setev. /…/ Kurentov 
ples je tudi častitev te dobre zemlje.« (Remec 1957) Če je avtor teh zapisov 
kurentovanje v okolici Ptuja »očistil« religioznosti in ga povezal z delom 
(gospodarjenjem) kot vrednoto, je pisec drugega prispevka poleg tega »pra-
vega« korenta našel (tudi) v socialističnemu delavcu: »Iskal sem pravega 
kurenta … /…/ V Markovcih sem vprašal Kolariča, knjigovodjo zadruge, 
kje bi našel pravega kurenta. /…/ ‚Sam sem bil pet let kurent.‘ Tega nisem 
pričakoval. Da bi našel kurenta na prvi mah, prav tu v pisarni kmetijske 
zadruge in da bi se ukvarjal z zadružno bilanco. Nenadoma se mi je zazde-

 6 Mističnost in predkrščanski izvor pa sta bila v dveh zgodbah pripisana tudi K(k)uren-
tom z drugih območij Slovenije. Tako naj bi Kurent, ki se je rodil neke pomladi v Južni 
Ameriki ter postal nagajivec in nepridiprav, prišel umret v Ribnico (Or. 1956). Med Rabo 
in Muro pa naj bi si pust razlagali kot dan spomina na lepega mladeniča: dekleta naj bi 
nekega lepega mladeniča vseskozi oblegala, a umaknil naj bi se v puščavo in tam prosil 
boga, da mu skazi obraz. Mladeniču naj bi zrasli rogovi in dekleta naj bi ga odtlej pustila 
pri miru, a določila so tudi en dan v letu, ko naj bi v spomin na mladeničevo lepoto ljudje 
lahko uganjali norčije (bna 1951). 
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lo, da je ta vas začarana, da je tukaj v tem času pred pustom vsak človek 
kurent … /…/ To je strast. To držijo ljudje tukaj bolj kot vero.« (bna 1957) 
Toda v »strasti« podeželskega kurentovanja je drug avtor prepoznal tudi 
nenadzorovanost in kršenje vsaj načelno zaželenih družbenih vrednot in 
reda, denimo: »Sramotno je, če kurent omaga ali pa če se napije. /…/ Kljub 
pošastnosti oprave, nimajo kurenti nič skupnega z grobostjo. Njihovo poslan-
stvo je, da plešejo, stiskajo ljudem roke in zbirajo robce od mladih deklet. 
/…/ da je kurentovanje častna stvar in je znak fantovske moči.« (-mr 1959) 
V delu prispevka z mednaslovom Kvarne razvade med kurenti pisec nadalje 
kritizira, če kurenti pobirajo denar, beračijo ali pa se napijejo: »Iz pijanče-
vanja pa se porajajo pretepi in vse druge homatije, ki spravljajo v slabo luč 
celoten običaj kurentovanja. Beračenje je posebno razpaseno pri kurentih, 
ki prihajao iz ptujskega predmestja.« (-mr 1959) Obregnil se je tudi nad 
dostikrat po njegovem mnenju neestetskimi maskami: » … doneče kravje 
zvonce zamenjujejo stare konservne škatle, maske so napravljene iz papirja, 
namesto roke, ki jo Kurent moli v pozdrav in za srečo, stegujejo dlani za 
denar.« (-mr 1959) Prispevek avtor leto dni preden je kurentovanje postalo 
organizirana pustna prireditev na Ptuju tako zaključi s pozivom, da bi bilo 
dobro, če bi o »običaju« začeli izobraževati že šolarje in da bi organizacijo 
kurentovanja prevzelo TD Partizan iz Markovcev. 

Kultiviranje tradicije

Leta 1960 se kurentovanjem kot obhodom korantov, »ljudskemu obi-
čaju« ali tradiciji okolice Ptuja tako pridruži tudi kurentovanje kot orga-
nizirana prireditev oziroma folklora, v izvedbo katere so se vpletli tudi 
predstavniki države. Zgodnejši pomen kurentovanja se je začel umikati 
poimenovanju za organizirano prireditev (prim. Gačnik 2000: 27), a kot 
so pokazali odlomki iz periodičnih virov, se je kurentovanje kot izraz, 
izpeljan iz poimenovanja pustnega lika, bajnega ali pravljičnega bitja ter 
namenjen poimenovanju pustnega dogajanja v celoti ali le njegovega (or-
ganiziranega) dela, uporabljal že pred letom 1960 tudi po različnih drugih 
koncih Slovenije. Zanimivo in koristno bi bilo v morebitnem nadaljevanju 
raziskovanja rabe izraza kurentovanje upoštevati tudi več ustnih pričevanj, 
pa denimo Arhiv karnevalov na ISN ZRC SAZU, a kakor zaenkrat kaže-
jo predvsem medijske objave, je bilo (neptujsko) kurentovanje v 50. letih 
prejšnjega stoletja predvsem izraz za označevanje družbeno sprejemljivih 
tradicij ali pa novosti, prikazanih kot del tradicije. V obeh primerih je šlo, 
kot je ugotavljal že Gačnik (2000: 27), za izrabo in prilagoditev tradicije, a 



76 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/1 • razprave – studies

natančneje predvsem za njeno kultiviranje. Kurentovanje je resda jezikov-
na izpeljava, navezava na bolj ali manj znane lokalne tradicije (like, poime-
novanja), ki pa so se vsaj v preučevanem obdobju izražale na bolj ali manj 
uokvirjen in podoben način. Šlo je za pretežno organizirane, tradicionalne 
ali nove, a večinoma mestne, množične prireditve, na katerih so prikazova-
li, uprizarjali mestno ali bližnjo podeželsko pustno tradicijo. Tradicijo, ki ji 
je bila že pred drugo svetovno vojno Cerkev bolj ali manj nenaklonjena in 
ki je bila zato po Rothu tudi način boja zoper religijo.7 Podobno kot drugi 
prazniki so tudi pustne prireditve v socializmu pomagale vzdrževati ob-
stoječi družbeno-politični red,8 zadovoljevati potrebe po izražanju čustev 
in estetiki ter predvsem strukturirati9 in disciplinirati življenja posamez-
nikov, družin, kolektivov in celotne družbe (Roth 2008: 13−14). Če lahko 
kurentovanja v 50. letih 20. stoletja torej vidimo kot način discipliniranja 
tradicionalnih pustovanj, pri tem ni šlo toliko za discipliniranje posamez-
nikov z denimo preverjanji njihove prisotnosti na proslavah, ampak bolj 
za discipliniranje načinov praznovanj, civiliziranje oziroma kultiviranje 
njihovih oblik, ki pa so posledično vplivala tudi na »dolgotrajne spremem-
be psihičnih struktur posameznika« (Elias 2000–2001: 2/401) oziroma po-
sameznikovo izražanje afektov. Kultiviranje in civiliziranje se po Eliasu 
namreč nanašata na vedenje, držo ljudi, »družbeno kvaliteto ljudi, način, 
kako stanujejo, oblike njihovega občevanja, jezika, kako se oblačijo … « 
(Elias 2000–2001: 1/73), sama pa bi dodala, da kultiviranje in civiliziranje 
pričata tudi o tem, kako ljudje praznujejo: bolj ali manj spontano ali bolj 

 7 Tako je bilo denimo v enem od prispevkov tudi metliško pustovanje prikazano kot ne-
buržuazno in necerkveno (prim. -t 1952 in Dular 1952), v drugem je bilo izpostavljeno, 
kako številne pustne zabave in družabne prireditve v postnem času med drugim rušijo 
cerkveni koledar (bna 1952b), po tretjem besedilu pa je sramotenje cerkvenih obredov 
sestavni del tradicionalnih pustnih obhodov na podeželju (Borštnar 1958).

 8 Čeprav Roth bolj izpostavlja vlogo praznikov kot »izpušnega ventila«, so vsaj v prvih 
desetletjih po drugi svetovni vojni prazniki pomagali tudi vzpostavljati in potrjevati nov 
družbeno-politični sistem (prim. Habinc 2006). Prispevki so denimo izpostavljali, da so 
pustovanja množične prireditve, npr.: »Svoje dni je ljubljanska kronika zapisovala vsako 
leto kakšnih sedem, osem zabav in nič več! Danes bi to skromno število lahko pomnožili vsaj 
za deset.« (S. K. 1957). Prav tako so v pustovanjih nekateri iskali navdih za kolektivnost. 
Eden od avtorjev je denimo v posameznih ritualih tradicionalnih pustnih šem videl ideje 
za kolektivna uprizarjanja otroških pustnih skupin: »Pustne šeme nekoč niso samo na-
stopale, ampak so opravljale to ali ono delo. Ponekod so orale in sejale, drugje samo sejale 
ali pometale … /…/ Če bi otrokom pomagali z nasveti, kako si lahko pripravimo lahek 
preprost plug ali kako lahko denejo v košaro nekaj plev ali žaganja ter povsod pred hišo 
malo potresajo … /…/ Taki ali podobni nastopi otroških pustnih šem bi bili kolektivni in 
bi nedvomno vzbudili mnogo smeha in veselja.« (bna 1957c; prim. -Š 1957).

 9 Pustovanja so bila med drugim prikazana denimo tudi kot priložnosti za počitek od dela, 
ki dajo novega delovnega zagona: »Nanoreli smo se, zdaj se pa spet lotimo dela!« (S. K. 
1957; prim. -md 1950 in bna 1957b).
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ali manj nadzorovano, organizirano in uokvirjeno. Na vedla sem že, kaj v 
zvezi s »strastmi« kurentovanja po okolici Ptuja je motilo nekatere avtorje 
prispevkov, podobnih medijskih opazk pa so bila deležna tudi pustovanja 
na splošno: avtorji časopisnih oziroma časnikarskih besedil so najpogo-
steje kritizirali, če so se za pusta posamezniki izogibali delu, se vedli »ne-
dostojno« in pijančevali. Tako se je denimo zgražal eden od avtorjev, ko 
na pepelnično sredo v Črnomlju ni bilo mogoče dobiti svežega kruha ali 
žemelj: »Nikakor pa ne kaže, da bi v ‚prazničnih‘ dneh od pustne sobote pa 
do pepelnične srede pozabili na svoje vsakodnevno redno delo ter v tem času 
zanemarili odgovornosti do podjetja in do skupnosti. Pa vendar se je dogodi-
lo – /…/ Nobenega opravičila ni, da morajo muhavost nekaterih občutiti ti-
soči in tisoči.« (bna 1959) V drugem prispevku je bilo poimensko navedenih 
nekaj mladoletnikov, ki naj bi našemljeni in opiti pohajkovali po idrijskem 
podeželju, razgrajali, lomili in preklinjali v italijanščini, avtor pa je takšno 
vedenje pripisoval njihovi slabi vzgoji (bna 1956). Otroke in mlade bi bilo 
treba opozoriti na dostojnost mask: »Jasno je, da jih bomo opozorili, kako 
nujno je, da so tudi kot maske dostojni, saj so maske nekoč na lep in dostojen 
način želele srečo in rodovitnost.« (-Š 1957) Drug pisec se je podobno zgra-
žal nad dejstvom, da lokalno Kulturno-umetniško društvo v družbenih 
prostorih prireja pustne veselice, »kjer mladino navaja k pijančevanju in 
nemoralnemu življenju« (bna 1953c). Podobno je nekdo menil, da naj bi bili 
mnogi otroci za pusta neokusno našemljeni in da naj bi tavali po (maribor-
skih) ulicah. Predlagal je, da se zanje raje organizira revija ali sprevod (G. 
H. 1959 in -Š 1957): »Kaj sicer počenjajo naši otroci? Celo po poldne begajo 
kot podivjani za redkimi maskami. Zvečer pa hajdi na vsa okna in k vsem 
odprtinam dvoran, kjer pripravljajo maškarado. Pozno v noč oprezujejo in 
se skušajo vtihotapiti v dvorane. Pred njihovimi očmi pijane maske upri-
zarjajo prave, njim nerazumljive orgije. Doma jih čakajo leskovke, ki jih 
neusmiljeno vihte starši nad njimi. Njihov pustni torek – njihova globoka 
doživetja –?!« (-Š 1957) Organizirane pustne prireditve, ki tradicijo nenad-
zorovanih in afektiranih obhodov spremenijo v folkloro oziroma, kot je 
po Eliasu značilno za vsako reformno gibanje, »obstoječe napol potrdijo 
in napol zanikajo« (Elias 2000–2001: 1/128), so bile največkrat množične 
in s tem družbeno-politično ustrezne, spodbujale pa so tudi estetizacijo 
maskiranja. Eden od avtorjev se je z »nekaj kratkimi beležkami iz reporter-
jeve beležnice« tako denimo posvetil »okusnosti« maskiranja v nasprotju 
s šemljenjem: »Mislite, da je to kar tako! Povezneš si na glavo star klobuk, 
oblečeš ponošeno krilo, porineš noge v odslužene škornje, a obraz skriješ za 
papirnato masko! /…/ Smisel pustovanja je v okusu veselih hudomušnežev, 
ki prefinjeno segajo v nedrija stoletij in vlačijo iz njih že zdavnaj preživete 
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noše. Spet drugi v živalski svet in v njem iščejo svojo torkovo podobo. Tretji si 
z drobnimi elementi različnih poklicev ustvarjajo simpatije opazovalcev. /…/ 
Takšne maske so res maske, vredne občudovanja in priznanja. /…/ … naš 
pustni čas vse bolj izrazito usmerja ljudi v pravim maškaradam in manj k 
šemastim norčijam!« (S. K. 1957) In estetizacija tradicije se je najočitneje 
izražala ravno na različnih, ne le pustnih prireditvah, pri čemer je bil mo-
del za ocenjevanje »avtentičnosti« oziroma regionalnosti, dekorativnosti in 
vizualne pojavnosti (Kaneff 2004: 147 in 152) koranta podan že z Velikim 
festivalom slovenskih narodnih običajev leta 1939, s povojnimi gostovanji 
korantov po Sloveniji in tipizacijo njihovih mask pa se je le še razmahnil. 
Folklora naj bi v socializmu sicer spodbujala regionalne, pa tudi druge 
tradicionalne razlike, a prekril naj bi jih občutek bratstva in enotnosti, 
folklora pa naj bi dejansko odražala državno podprto verzijo nacionalne 
identitete in ljudi na nacionalni ravni združevala (Kaneff 2004: 114, 140 
in 154; prim. Lozica 2009: 284). Zato tudi pogosta raba izrazov K(k)urent 
in korant ter uveljavljanje poimenovanja kurentovanje morda kažejo ne le 
na »državno nadzorovano spodbujanje prepoznavanja regionalnih razlik«, 
ampak je bil morda ravno kurent oziroma kurentovanje tisto, ki naj bi ob 
pustu odražalo državno podprto verzijo nacionalne identitete in na na-
cionalni ravni ljudi združevalo: »Kdo ne pozna prastarega Kurenta … /…/ 
Na žalost so se že marsikje izgubili originalni običaji na pustni torek. /…/ 
Naloga nas vseh pa naj bi bila, da bi take stare običaje, ki karekterizirajo 
slovenski narod in so dragocena dediščina ohranili in jih posredovali tudi 
naši mladini.« (-Š 1957) Če Gačnik kurentomanijo pripisuje zadnjim nekaj 
desetletjem vzpostavljanja lokalnih oziroma regio nalnih identitet in njiho-
vi komercializaciji (Gačnik 2000: 104−107), sama tako menim, da lahko 
o njenih zametkih zato razmišljamo že veliko prej, denimo v 50. letih 20. 
stoletja. 

Oglas za eno od pustnih zabav v Mariboru, poimenovano Kurentov sejem. 
Objavljeno v Večer, 27. februar 1952, str. 3. Hrani: NUK. 
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K takšni socialistični kurentomaniji so s svojimi interpretacijami obilno 
pripomogli tudi sočasni mediji, ki so s kurentovanjem kot poimenovanjem 
starih vsebin (npr. ribniškega in kostanjeviškega pustovanja) v novem kon-
tekstu ali bolj ali manj novih vsebin (otroških in mladinskih pustovanj), 
na katere so prilepili stare pomene in vsebine, videli način argumentiranja 
starega ali uvajanja novega. »Zmeraj znova privzame kakšen vzpenjajo-
či se sloj ali družba funkcijo in odnos višjega sloja ali družbe … « (Elias 
2000–2001: 2/310) in podobno se je s civiliziranjem oziroma kultiviranjem 
pustnih tradicij tudi v letih po 2. svetovni vojni odražalo drugačno druž-
beno samozavedanje, ki je (neciviliziranega oziroma nekultiviranega) Dru-
gega (Elias 2000−2001: 1/117−118) videlo tudi v ostankih zgodnejših, še ne 
h komunizmu usmerjenih stopenj družbenega razvoja. Ali kot je zapisal 
Lozica: v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni je bilo treba »čarobne 
plodove zrušenega stebla obrati in izkoristiti«, »krošnjo (gospodarske – op. 
p.) nadgradnje znanstveno ohraniti in konzervirati, medtem ko so močne 
lokomotive socialističnega napredka spodkopavale in odmikale politično 
neustrezno bazo v preteklost« (avtoričin prevod – op. p.) (Lozica 2009: 281). 
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Kurentovanje aS a SyNONIm fOR a caRNIVaL 
Summary

When we try to professionally define what the term kurentovanje means, usually a year 
1960 is considered as the turning point: until then, as the definition says, kurentovanje 
refers to »carnival traditions of the countryside« or to »heritage of the carnival characters 
kurents, their customs and habits«. From the year 1960 onwards kurentovanje is mostly 
considered as an organized carnival event in the town of Ptuj. But considering the material 
presented in the article, this definition seems too narrow. As the analysis of media contents 
showed, the term kurentovanje in the 50’s of the previous century was on the one hand 
used for referring to carnival rounds of central carnival characters korants in the Ptuj rural 
surroundings, but on the other hand kurentovanje had many more meanings. In many 
cases it was a term used for referring to organized, mostly either children’s, youth’s, local 
or even traditional carnival events or even carnival happenings in general. This opposi-
tion between unorganized traditional rounds of korants and on the other hand organized 
urban or even rural events is presented as a sign of the first phase of the recontextualisa-
tion of carnival traditions, of their folklorisations provided also by their cultivations and 
disciplining. As an argumentation of this statement a few examples are presented in the 
article, one of them being ambivalent attitudes towards traditional carnival rounds in the 
Ptuj surroundings and carnival characters kurents. On the one hand media exposed them 
as a symbol of a (national) identity while on the other many authors were quite reserved 
towards them and they criticized unorganized and uncultivated presentations of carnival 
traditions.
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„Kurentovanje“ aLS SyNONym füR KaRNeVaL  
zusammenfassung

Wenn man es versucht, das Terminus „kurentovanje“ professionell zu definieren, bietet 
sich das Jahr 1960 als der Wendepunkt an. Bis dahin wurde „kurentovanje“ laut Definition 
als „Karnevaltradition auf dem Lande“ oder als „nicht nur das Erbe der Karnevalfiguren 
„Kurents“, ihre Bräuche und Sitten, sondern auch die traditionelle Karnevalkultur vom 
Lande“ verstanden. Seit 1960 ist „kurentovanje“ meistens als ein „organisierter Karneval 
in Ptuj/Pettau“ (Gačnik 2000: 27) zu verstehen. Doch in Anbetracht der Materialien, die 
in diesem Artikel vorgestellt und analysiert werden, ist diese Definition viel zu eng. Wie 
die Analyse der Medien, die in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts erschienen sind, 
zeigte, bedeutete „kurentovanje“ damals auf der einen Seite die Festzüge der zentralen 
Karnevalfigur „Kurent“ in der Ptuj/Pettau ländlichen Umgebung, auf der anderen Seite 
hatte „kurentovanje“ jedoch auch viele andere Bedeutungen. In sehr vielen Fällen wurde 
dieses Terminus für organisierte, meistens Kinder-, Jugend-, Lokalkarnevale oder sogar 
für die traditionelle Karnevale, beziehungsweise für Karnevale im Generellem benutzt. 
Dieser Unterschied zwischen den unorganisierten traditionellen Festzügen der „Kurents“ 
auf der einer Seite und den organisierten urbanen oder sogar ruralen Events wird als ein 
Zeichen der ersten Phase der Rekontextualisierung der Karnevaltradition und derer Folk-
lorisierung, zu der es auch wegen ihrer Kultivierung und Disziplinierung kam, dargestellt. 
Als Argumentation für diese Aussage werden im Artikel einige Beispiele angeführt. Einer 
von den Beispielen ist ambivalent in der Einstellung gegenüber der traditionellen Karne-
valfestzüge in der Ptuj/Pettau Umgebung sowie gegenüber der Karnevalfigur „Kurent“. 
Auf der einen Seite waren sie in den Zeitungen der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
als Symbol der (nationalen) Identität dargestellt und auf der anderen Seite waren viele 
Autoren dem „Kurent“ gegenüber sehr reserviert und kritisierten die unorganisierte und 
unkultivierte Präsentation der Karnevaltradition.
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V zgodbah Romea in Julije ter Friderika in Veronike se na najzanimivejši in naj-
učinkovitejši način prenaša iz preteklosti v današnji čas dragocena vsebina, ki je del 
identitete nekega naroda. Zgodba o nesojeni ljubezni med Friderikom Celjskim in 
Veroniko Deseniško glede na razplet zgodovinskega dogajanja priteguje pozornost. 
Tudi zato je vredno poglabljati zgodovinski uvid v ta dogodek, ki je vznemiril svoj čas 
in nas nagovarja še danes. Članek nakazuje novo zgodovinsko verjetnost okoliščin ter 
poteka zapleta in razpleta tega dogajanja predvsem v povezavi s kartuzijo Jurklošter. 
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Through the love stories of Romeo and Juliet and Frederic and Veronika the precious 
legacy, which is a part of national history, is being brought from the past to the present 
times in a most interesting and effective way. The love never to be between Frederic 
of Celje and Veronika Deseniška (Veronika of Desenice) attracts attention with un-
ravelling of its historical plot. This fact is one of the reasons why one should deepen 
the historical insights into this event that has inspired those times and is also of a 
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great interest nowadays. The article indicates new historical probabilities concerning 
the circumstances and the course of events, particularly those connected with the 
Jurklošter Carthusian Monastery.
Key words: Frederic II, Veronika Deseniška (Veronika of Desenice), Herman II, 
Jurklošter Carthusian Monastery, Prior Arnold, place of burial

Obiskovalci, ki z vsega sveta prihajajo v Verono, skoraj zagotovo vsto-
pijo tudi v atrij palače Capuletti, da bi lahko videli balkon, na katerem je 
Julija vzdihovala po Romeu, in pod katerim je Romeo vzdihoval po Juliji. 
V zavetju nekdanjega samostana si predstavljajo skrivno poroko mladih 
ljubimcev in neredki potočijo še solzo v prostoru, kjer naj bi Romeo in 
Julija umrla.

Naj bi, kajti zgodba o verjetno najslavnejših ljubimcih je resnična le v 
igri Williama Shakespeara. Postala je resničnost in jo pripovedujejo ob 
simbolnih pomnikih njune ljubezni. Lahko bi rekli: drugod pač znajo 
»odlično domišljeno (to je, domiselno izmišljeno) tragedijo« – takšen je 
uvodni pripis v tiskano besedilo drame iz leta 1597 – umestiti v resnično 
okolje. In mi? 

Če marsikje iz dobro izmišljenih zgodb naredijo resničnost, potem se 
zdi, da v naši deželi resničnost prepogosto skušamo zamegliti v izmišljenih 
zgodbah ali jo celo odriniti v pozabo. To v veliki meri velja za spomin na 
ljubezensko zgodbo, ki je zgodovinsko utemeljena, a premalo znana kot 
bogata zapuščina naše preteklosti. Na mestu Romea in Julije sta Friderik 
Celjski in Veronika Deseniška; na mestu dveh med seboj sprtih družin, 
iz katerih izhajata zaljubljenca iz Verone, je morda največji politik, ki je 
kadar koli domoval na naših tleh – Herman II.; na mestu zamišljenega 
meniha, ki stoji ob strani nerazumljenima in preganjanima ljubimcema, 
je izjemno zanimiv lik takratnega jurkloštrskega priorja Arnolda. Res pa 
je, da obstaja bistvena razlika: v zgodbi Romea in Julije lahko govorimo le 
o strastni moči zaljubljenosti, medtem ko je zgodba Friderika in Veronike 
ob vsej strastni prevzetosti tudi ljubezenska zgodba. Če bi bil Friderik v 
Veroniko le zaljubljen, bi njegov oče temu gotovo ne nasprotoval. Znana je 
Friderikova lahkoživost, čeprav je bil poročen z Elizabeto Frankopansko, 
a zakaj bi oče kljuboval le eni izmed mnogih priležnic?1 Toda v Frideriko-

 1 »Lahkoživost« ni bila le Friderikova posebnost; bila je pravzaprav način življenja številnih 
grajskih mož in žena. Na srednjeveških dvorih je bila žena skrbnica otrok in služinčadi, 
medtem ko je mož večino časa živel na pohodih ter ob lovskih in oblovskih dogodivšči-
nah. Takšen način zakonskega sobivanja lahko razberemo v odnosu med Friderikom 
II. in Elizabeto Frankopansko, Ulrikom II. in Katarino Branković. Šele renesansa je v 
zakonsko življenje »vrnila« urejenost.
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vem razmerju z Veroniko je bilo drugače. Sklepamo lahko, da je Herman 
s pretanjenim čutom in na preži proti vsemu, kar lahko ogrozi njegove 
dinastične ambicije, zaznal v Friderikovem odnosu do Veronike ljubezen. 
In ker so bile takrat (in še dolgo potem) poroke predvsem stvar interesnega 
dogovora staršev,2 je bila neželena ljubezen moteča, zato jo je bilo treba 
(tako doživlja Herman) odstraniti, še posebej, ker je padel na Friderika 
sum, da je umoril zakonito ženo Elizabeto. Vse to je vodilo v tragičen 
konec zgodbe ljubezni med Veroniko in Friderikom. A le zato je lahko ta 
ljubezenska zgodba v zgodovinskem spominu tudi uspešnica. Tako rekoč 
vse ljubezni, ki so poveličevane, imajo tragičen konec. Ta ponese ljubezen-
sko zgodbo v svet idealiziranega odnosa, ki bi sicer (če bi se njuna zgodba 
nadaljevala) ne bil mogoč: Friderik in Veronika bi bila, tako kot Romeo in 
Julija, le običajen, tudi prepirljiv par.

Med večletnim bivanjem v Jurkloštru sem preučeval dosedanje zgodo-
vinske ugotovitve, hkrati pa sem iz dokumentov, ki jih hrani arhiv kar-
tuzije v Pleterjah, in ob pomoči strokovnjakov raziskoval okoliščine, ki 
ljubezensko zgodbo med Veroniko in Friderikom osvetljujejo v novih, za-
nimivih razsežnostih, predvsem v stiku s kartuzijo Jurklošter in z njenim 
tedanjim priorjem Arnoldom.3 V nadaljevanju želim prikazati v marsičem 
na novo osvetljene okoliščine te nesojene ljubezni.

Jurkloštrski samostan – zavetje ljubezni med Friderikom in 
veroniko?

Menihi v Jurkloštru so vsako leto 17. oktobra molili in opravljali mašo 
za pokoj duše gospe Celjske, Veronike Deseniške. Ta dan je bila namreč 
obletnica njene smrti (umorjena je bila verjetno 17. oktobra leta 1425). Kot 
»grofica Celjska« je bila vpisana tudi v nekrologijo samostanov Bistra in 
Žiče. 

 2 »Celjski brez sramu prehajajo izpod praporov starih zmagovalcev zgodovine k novim; 
imajo neverjetno pretanjen posluh za povezave, ki v zelo kratkem času prinesejo korist. 
Vse do kneza Ulrika bo takšna, na prvi pogled precej improvizirana, toda v svoji nenačel-
nosti vendarle dosledna politika v povezavi s premišljenimi intervencijami in kupčijami 
na ženitnem trgu glavno sredstvo za večanje moči dinastije.« (Grdina, Celjski knezi v 
Evropi, str. 8.)

 3 Na podlagi raziskav vizitacijskih zapisnikov in zgodovinskih okoliščin sem napisal tudi 
zgodovinsko povest Friderik in Veronika, ki je izšla 2006. leta pri Mohorjevi družbi; na-
cionalna televizija je po njej 2009. leta posnela dokumentarni film Veronika in Friderik. 
Uredništvo dokumentarnih oddaj, žal, ni sprejelo naslova, ki postavlja na prvo mesto 
Friderika – ni razumelo vzporednice s Shakespearovo tragedijo o zaljubljencih iz Verone, 
ki ima v naslovu najprej ime moškega, torej Romea. 



86 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/1 • razprave – studies

Kronika Celjskih grofov poroča, da je dal njen mož, grof Friderik, nekaj 
let po smrti v Braslovčah izkopati njeno telo in ga prepeljati v Jurklošter.4 
Sklepamo lahko, da se je to zgodilo v 1428. letu (poročena med letoma 
1424–25). V tem letu je dal generalni kapitelj neko dovoljenje jurkloštr-
skemu samostanu glede neke kapele. Tudi Jože Mlinarič domneva, da se 
dovoljenje nanaša na prekop Veronike.5 Tudi Friderikova želja, da tri leta 
po smrti njeno telo prenesejo iz Braslovč v Jurklošter, kot piše v Celjski kro-
niki, nakazuje domnevo, da se je v zavetju tega samostana odigral pomem-
ben del njune ljubezenske zgodbe, ki je doživela močan zaplet, ko je 1422. 
leta umrla Friderikova žena Elizabeta Frankopanska. Čeprav se danes ne-
redko govori kot dejstvo, da je Friderik svojo ženo umoril, v ohranjenih 
poročilih piše, da je ta obtožba samo govorica. Valvazor omenja, »da se je 
močno raznesla govorica, da jo je njen mož, grof Friderik v postelji zadušil, 
da bi si za plemenito mladenko, Veroniko Deseniško, ki ga je z lepim po-
gledom vžgala, v svoji zakonski postelji napravil prostor za zakonsko zvezo 
in tudi v rokah držal njo, ki jo je v srcu nosil. In ker se je tri leta po smrti 
prve žene poročil z njo, je splošni sum postal še močnejši.«6

Frankopani so pred kraljem Sigismundom okrepili obtožbo, da je Fri-
derik morilec žene Elizabete in zahtevali zanj smrtno obsodbo. Celjski 
so se namreč v moči že tako nevarno povzpeli (Hermanu II. je bil kralj 
Sigismund dolžnik, saj mu je celjski grof rešil življenje), da je bila takšna 
obtožba, ki bi močno ranila ugled in moč celjske grofovske hiše, več kot 
dobrodošla in politično popolnoma razumljiva. Zahteva po smrtni ob-
sodbi Friderika za umor se je okrepila še posebej, ko je Friderik 1424. leta 
ponudil Benečanom v zameno za zaščito odkup posestev, ki jih je dobil kot 
nadomestilo za doto ob poroki z Elizabeto. Za nepristranskega razsodnika 
glede obtožbe Friderika so prosili danskega kralja Erika VII., ki se je mudil 
na Ogrskem med junijem in avgustom tega leta. Friderik ni bil spoznan 
za krivega.7

Beneška republika je 25. junija 1425. leta razpravljala o Friderikovi 
prošnji za azil in jo zavrnila, ker niso želeli nove zamere ogrskega kralja, 

 4 V Kroniki grofov Celjskih, ki je izšla 1972. leta pri Založbi Obzorja v Mariboru, je napačen 
prevod: Gairach je preveden v Žiče namesto v Jurklošter; prav tako je napačno preveden 
Frasslau v Vransko namesto v Braslovče.

 5 Prim. Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, Maribor 1991, str. 224. 
 6 Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, str. 232.
 7 Tudi zato je pravično, da Frideriku ne pripisujemo te krivde. Splošna Friderikova »kri-

vična« podoba zelo jasno odseva s slike akademskega slikarja Rudija Španzla, saj mu je 
na njej odvzeto vsako dostojanstvo (fotografija slike v: Katalog razstave Grofje Celjski, 
Celje 1999, str. 41). Če velja nedolžnost do dokazane krivde, so takšna in drugačna pri-
kazovanja Friderika krivična in zato nedopustna.
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čeprav jim je Friderik zatrjeval, da grozi njemu in njegovi zakoniti ženi 
Veroniki smrt od njegovega očeta Hermana, a ne vladarja. Hermanu II. 
je bil očitno pomemben ugled, ki bi mu omogočil, da Celjski postanejo 
državni knezi in da bi dobil po sorodstvenih stikih in dedni pogodbi bo-
sensko kraljevsko krono. Sklepamo lahko, da se je Friderik bal očeta in je 
zato Benečane tako vztrajno prosil za zaščito. 

Torej ostaja vprašanje, kje sta Friderik in Veronika v letih 1422–25 našla 
zatočišče za svojo ljubezen. Vemo, da ju je dal Herman takoj po preselitvi 
na Kočevsko 1425. leta prijeti in grad Fridrihštajn porušiti. Zakaj ni ljube-
zenske vezi med sinom in Veroniko prekinil že prej? Friderik piše Bene-
čanom, da je njuno ljubezen »na smrt« preganjal. Očitno sta našla za svojo 
ljubezen zatočišče. Kje bi to lahko bilo – skozi katera vrata zemeljskega 
velikaša tedaj tako mogočni Herman bi ne mogel stopiti? Da bi ne vedel, 
kje se Veronika nahaja, je bilo tako rekoč nemogoče. Ko se je s Kočevskega 
zatekla k Frideriku IX. Ptujskemu, jo je Herman po svojih ovaduhih takoj 
izsledil na Vurberku. Zato lahko njeno zatočišče iščemo le v azilnih krajih, 
kamor so se lahko zatekli preganjani, to pa so univerze, cerkve in samosta-
ni. Kdor je oskrunil azilno mesto, je doživel kazen izobčenja, tudi kazen 
»samo po sebi«, če bi se prikril, to pa se je v predstavah srednje veškega člo-
veka navezovalo na večno pogubljenje, kar je bilo vsekakor dovolj močna 
grožnja, da je ustavila tudi mogočnega celjskega grofa.

»Znano je, da je grof Friderik II. Celjski pogosto bival na planinskem 
gradu s svojo drugo ženo Veroniko Deseniško.«8 Zakaj prav na tem gradu, 
če ne zato, ker se nahaja v neposredni bližini jurkloštrskega samostana 
(kamor se je Veronika ob nevarnosti lahko vrnila, zatekla) in je bil zato 
za srečevanja najpriročnejši (za kar pa jurkloštrski samostan seveda ni bil 
primeren). Sicer bi bili od Celja bolj oddaljeni gradovi pred Hermanom 
nedvomno varnejši in primernejši. 

Med bivanjem v Jurkloštru sem izsledil ljudsko pripoved, ki govori o 
»skrivni poti ljubezni«, po kateri naj bi se Veronika vrnila v zatočišče sa-
mostana, kadar bi njeno srečevanje s Friderikom na planinskem gradu 
ogrozila Hermanova moč.9

Ob domnevi, da je Veronika našla zatočišče v jurkloštrskem samostanu, 
pa se postavlja vprašanje, kateri svetni in cerkveni predstojnik bi se v tistem 
času upal postaviti nasproti volji mogočnega Hermana, ki so mu kartuzijani 

 8 Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, Maribor 1991, str. 108.
 9 To pot, ki poteka skozi Marijino vas, sem delno prehodil in je presenetljiva bližnjica med 

Planino in Jurkloštrom po dobro prikritem svetu.
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morali biti uslužni tudi zaradi njegovega dobrotništva.10 Vsekakor bi moral 
biti predstojnik kartuzijanskega samostana, ki bi se ne uklonil Hermanu 
in bi ponudil azil Veroniki in s tem prepovedani ljubezni, zelo samostojen 
in v moči enakovreden samemu Hermanu. Seveda bi njegova premoč ne 
mogla biti svetna, ampak je morala izhajati iz moči duha. 

prior arnold – zaščitnik prepovedane ljubezni?

V letih Veronikinega zatočišča v jurkloštrski kartuziji je bil njen prior 
Arnold, kakor navaja Jože Mlinarič: »Andrejev naslednik je bil prior z ime-
nom Arnold, ki je jurkloštrsko kartuzijo vodil vsaj od leta 1420 pa do svoje 
smrti v letu 1426. Glede na to, da zapis z generalnega kapitlja leta 1427, ki 
omenja Arnoldovo smrt, pravi, češ da je bil dolgo časa (dudum) predstojnik 
naše kartuzije, smemo domnevati, da je kmalu po letu 1415 prevzel svojo 
funkcijo od priorja Andreja.«11

Zapisi v kartuzijanskih arhivih razkrivajo značaj tega zanimivega pred-
stojnika: nedvomno je bil človek, ki bi bil pripravljen vzeti v samostan-
sko zaščito Friderika in Veroniko. Njegov zanimiv, svojski lik odlikujeta 
pogumna svobodnost do cerkvenih avtoritet (sklepati smemo, da zato še 
bolj do svetnih) in ob odločni možatosti tudi prepoznavna dobrohotnost. 
Za prepoznavnost njegove drzne samovoljnosti zaradi človekoljubnosti je 
izjemno zanimivo poročilo o vizitaciji, ki jo je opravil v kartuziji Schnals 
na Tirolskem. Ko sta se Arnold in pleterski prior Andrej, nekdanji jur-
kloštrski predstojnik, 1420. leta udeležila zasedanja generalnega kapitlja, 
jima je redovno vodstvo naročilo, naj ob vračanju iz kapitlja vizitirata ome-
njeno kartuzijo. Prior Arnold je takrat preprosto odstavil tamkajšnjega 
predstojnika, zapleteno osebnost, za kar pa ni imel nobenih pooblastil.12 
Posa mezne odločitve in ravnanja priorja Arnolda vsekakor dopušča-
jo dom nevo, da je jurkloštrska kartuzija nudila Veroniki vsaj občasno 

 10 Več let so vse kartuzijanske redovne hiše za celjskega grofa Hermana II. opravljale tride-
setdnevnico v čast Svetemu duhu. Generalni kapitlji so od svojih postojank leto za letom 
zahtevali, naj molijo za Celjane, še zlasti za Hermana II. (ki je zgradil kartuzijo Pleterje) 
in njegovo mater Katarino, ki se je prav tako izkazala kot velika dobrotnica kartuzijanov. 
Leta 1401 je dala v križnem hodniku jurkloštrske kartuzije postaviti nov oltar, kar je 
storila v »dušno dobro« svojega moža in sina Hermana. Vsekakor je bil Herman II. velik 
dobrotnik kartuzijanov, zato bi mu bilo težko odreči naklonjenost. 

 11 Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, Maribor 1991, str. 218.
 12 Zaradi te samovoljne poteze ga je generalni kapitelj 1424. leta tudi kaznoval, in sicer s 

tem, da ni smel 40 dni sedeti v samostanski cerkvi na svojem sedežu (Mlinarič, Kartuziji 
Žiče in Jurklošter, str. 218).
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zatočišče med letoma 1422 in 1425, ko ji je Herman II., po Friderikovem 
zapisu, stregel po življenju. 

Kot besednik (pomočnik pri pravdi) in zagovornik bi se Arnold lahko 
pojavil tudi na sodnem procesu, na katerem je bila Veronika obdolžena 
čarovništva in načrtovanja umora samega Hermana. »V duhu časa je bil 
mogočni vladar Herman II. ujet v astrološko verovanje, podobno pa je bilo 
tudi z vero v čarovnice. Ostalo bo nepojasnjeno, ali je obdolžil Veroniko 
Deseniško čarovnije z dinastičnimi nameni ali pa je pod vplivom ljudskega 
verovanja tudi sam verjel v čarovnice.«13 Vsekakor gre za obtožbe, zaradi 
katerih je bila Veronika vnaprej obsojena na smrt. Kljub temu je celjsko 
trško sodišče, ki je bilo popolnoma odvisno od Hermana in za povrh še za 
obtožbo, pri kateri je bilo nemogoče dokazati nedolžnost, izreklo nemo-
gočo razsodbo: Veronika je nedolžna. Še tako spreten svetni besednik tega 
ne bi mogel doseči. Razsodba se zdi tako neverjetna, da se pri nekaterih 
pojavlja dvom o tem procesu.14 Vendar če proces proti Veroniki ne bi bil re-
sničen, tega Hermanu naklonjena Celjska kronika gotovo ne bi omenjala.15

Mogočnemu Hermanu II. je bila lahko protiutež le velika avtoriteta – 
ne svetna (tu je bil Herman največji, za povrh pa še na svojem področju) 
temveč duhovna. 

Kljub oprostilni sodbi je bila Veronika umorjena. Jože Mlinarič piše: 
»Ker je Herman II. hotel smrt Elizabete pred hrvatskimi velikaši oprati, je 
dal v letu 1425 Veroniko umoriti, čeprav jo je trško sodišče v Celju opro-
stilo suma čarovništva. Kronika celjskih grofov poroča, da je dal Herman 
Veroniko zapreti v stolp na Ojstrici, kjer so jo hoteli umoriti z lakoto in 
žejo. Ker pa se to ni posrečilo, je poslal grof Herman II. tja dva viteza, da 
sta jo dala pod Ojstrico utopiti … Ko je bila torej utopljena, so jo prepeljali 
v Braslovče v pokop. Čez nekaj let kasneje jo je dal mož grof Friderik v Bra-
slovčah izkopati in prepeljati v Jurklošter in tam pokopati.«16 Samo po sebi 
se zastavlja vprašanje: zakaj bi bil Friderik Veroniko pokopal v Jurkloštru, 
če se prav tam ne bi dogodil pomenljivi del njune ljubezenske zgodbe? 

 13 Zupančič Slavec, Družinska povezanost grofov Celjskih, str. 42.
 14 Npr. Metod Dolenc v »rektorski publikaciji« z naslovom Kazenska pravda zoper Veroniko 

Deseniško, Ljubljana 1930. 
 15 Prim. Kroniko grofov Celjskih, str. 19–20. 
 16 Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, str. 464.
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in veronikin grob?

Največji poznavalec kartuzijanske dediščine na Slovenskem Jože Mlina-
rič piše: »Kartuzijani so laike pokopavali na raznih krajih v samostanskem 
poslopju: v samostanski cerkvi, v kapiteljski dvorani, po samostanskih ka-
pelah, na dvorišču malega križnega hodnika ter tudi še drugod. Tako so 
pleterski kartuzijani svojega ustanovitelja, grofa Hermana II. Celjskega, 
pokopali pred stopnicami glavnega oltarja samostanske cerkve, kar je ve-
ljalo za posebno čast. /…/ V jurkloštrski kartuziji pa je našla svoj zadnji 
mir Friderikova nesrečna žena Veronika, ki jo je dal leta 1425 Herman II. 
umoriti. Sprva je bila pokopana v Braslovčah, nato pa je njen mož Friderik 
dal njeno truplo prenesti v kartuzijo, kjer so jo pokopali ali v pokopališki 
kapeli ali pa v kapeli v križnem hodniku. Po vsej verjetnosti pa pride kot 
kraj Veronikinega groba prej v poštev pokopališka kapela, kakor pa tista 
v križnem hodniku.«17

Grob Veronike Deseniške je bil desetletja najbolj iskano mesto v tem 
samostanu. Za Miloša Rybářa, ostaja odprto vprašanje, kje v Jurkloštru naj 
bi bil njen grob. Prvi, ki je hotel to stvar raziskati, je bil škof Anton Martin 
Slomšek. Leta 1856 je ustanovil v Jurkloštru župnijo in ob tej priliki so 
staro samostansko cerkev nekoliko preuredili za potrebe župnijske cerkve. 
Ker so ob tem preurejanju dvignili cerkveni tlak, so tedaj na škofovo željo 
po cerkvi iskali tudi Veronikin grob, a brez uspeha. Drugič je Veronikin 
grob v cerkvi neuspešno iskal 1937. leta prof. Alojz Pavlič. Rybář je bil 
prepričan, da bi grob morali iskati ali v pokopališki kapeli, ki so jo dali 
sezidati Hermanovi predniki, ali pa v križnem hodniku, na mestu, kjer je 
Katarina, vdova Hermana I., dala postaviti oltar. Ob tem je premalo upo-
števal dejstvo, da so priorji na svojem zasedanju 1393. leta prepovedali na 
svojih pokopališčih pokopavati laike, razen ustanovitelje samostanov in 
graditelje njihovih cerkva. Na »drugih krajih« znotraj samostana omenje-
ni zbor predstojnikov sicer dovoljuje pokop, vendar pa le pokop moških. 
S posebnim dovoljenjem generalnega priorja ali kapitlja so bile lahko »na 
kakem drugem kraju« izjemoma pokopane tudi »ugledne žene«. 

Odmevna ljubezenska zgodba med Friderikom in Veroniko za takra-
tno pojmovanje ljubezenske vezi za večino vsekakor ni bila običajna in 
ugledna. Zato moramo mesto pokopa iskati zunaj klavzure ali »na kakem 
drugem kraju«, ki ni bil namenjen zgolj menihom. Kapiteljska dvorana 
jurkloštrske kartuzije je bila po nekaterih preureditvah za pokop očitno 

 17 Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, str. 463–464.
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najprimernejša. Omogočala je namreč dostop zunaj klavzurnega območja 
samostana. 

Čeprav kartuzija Jurklošter danes kaže le pičel ostanek svoje nekdanje 
veličine, pa so ob cerkvi še vedno ohranjeni kapiteljska dvorana, stara za-
kristija in nad njo prostori, ki bi lahko bili kraj Veronikinega zatočišča, 
kar seveda ni dokazljivo zgodovinsko dejstvo, je pa verjetno. Vstop vanje 
je bil namreč mogoč le zunaj klavzure; ti prostori so (bili) od meniških 
popolnoma ločeni. To velja tudi za Veronikin grobni prostor. Po temeljitem 
premisleku sem ga umestil v nekdanjo kapiteljsko dvorano. Na to odločitev 
pa je vplivalo več dejstev.

4. novembra 2005. leta, 580 let po Veronikini smrti, je bil v popolno-
ma zanemarjeni in z odpadom zasuti nekdanji kapiteljski dvorani odkrit 
podstavek grobnice. Po nadaljnjih raziskavah je celotna ureditev tega pro-
stora nakazala, da gre za grobni prostor komu zelo ljube osebe. S pomočjo 
umetnostnega zgodovinarja Jožeta Curka se je začelo razbiranje sledi, ki 
pričajo o večkratni preureditvi tega prostora. Najbolj vredna zanimanja je 
bila seveda preureditev kapiteljske dvorane v grobni prostor. Po očiščenju 
prostora in sondažah so se pokazale sedilije, na katerih so menihi (še v 
kapiteljski dvorani) sprejemali odločitve, pomembne za njihovo življenje. 
Tlak kapiteljske dvorane je bil seveda nižji od tlaka grobne kapele, vhod 
je bil iz malega križnega hodnika z zahodne strani, okni sta bili obrnjeni 
proti vzhodu.

Po predelavi v grobno kapelo je bilo treba urediti dostop zunaj klavzure. 
To je bilo mogoče po travni površini ob zunanji steni zakristije prezbiterija 
cerkve. Nekdanje okno je bilo treba predelati v vhodna vrata; od teh pa so 
stopnice vodile v prostor, ki je ohranil prvotno romansko gradnjo v treh 
stenah – četrta, južna, pa je bila popolnoma predelana. Po predvidevanjih 
je visokoobokani prostor imel v novonastali steni dve visoki gotski okni in 
med njima zvonik, ki vsekakor ni arhitekturni element kartuzijanske kapi-
teljske dvorane (tudi kasnejša namembnost teh prostorov, z izjemo grobne 
kapele, izkjučuje potrebo po zvoniku). V prostoru so vidni dvojni posve-
tilni križi, kar dodatno potrjuje, da je v tem prostoru potekalo bogoslužje. 
Ker so posvetilni križi dvojni, lahko domnevamo, da so po letu 1471, ko so 
samostan v dolini sv. Mavricija oropali in razdejali Turki in pri tem lahko 
oskrunili tudi Veronikino grobnico, ta prostor ponovno posvetili in v njem 
še opravljali spominske maše za gospo Celjsko. 

Pred opisano južno steno je v notranjosti prostora netemeljen približno 
110 cm širok podstavek (zidan na estrihu kapiteljske dvorane), vgrajen v 
obstoječ prostor (naslonjen na omet romanskega zidu), ki ga težko do-
ločimo za kaj drugega kot za domnevni podstavek za sarkofag Veronike 
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Deseniške. Govorimo o veliki verjetnosti, ki pa se na podlagi obstoječih 
dejstev približuje gotovosti. Tlak v prostoru je v ostankih še vedno ohra-
nil rdečo barvo, ki je v popolnem nasprotju s kartuzijansko puščavniško 
zamolklostjo. Ob zahodni steni, pri vhodu za kartuzijane iz malega križ-
nega hodnika, je domnevno stal oltar, obrnjen proti vzhodu, ob katerem 
so maševali za pokoj duše gospe Celjske. Ureditev prostora izraža izjemno 
ljubečo pozornost, kar samo potrjuje domnevo, da je to prostor, ki ga je dal 
Friderik pripraviti za Veronikino grobno kapelo. 

Med bivanjem v Jurkloštru sem prejel od vaščana pismo, ki ga je rešil 
pred ognjem18 in dodatno utemeljuje tezo, da je lokacija groba Veronike 
Deseniške preurejena kapiteljska dvorana. Gre za pismo Antona Skubca, 
nadučitelja v pokoju v Kočevju, ki ga je 5. 6. 1927 poslal takratnemu jur-
kloštrskemu župniku. Anton Skubec, po rodu iz Jurkloštra, je v pismu 
narisal skico, na kateri umesti nagrobno ploščo Veronike Deseniške na zid 
ob nekdanji kapiteljski dvorani. Takole piše: »Pomilujem, da nijste plošče 
Veronike Deseniške izsledili. Kakor sem Vam že zadnjič pisal, sem jaz 
omenjeno ploščo v moji mladosti pred circa 48 leti videl in se o situaciji 
nič ne motim, ker mi je popolnoma v spominu, kakor da bi to pred enim 
dnevom si ogledal. Mogoče je, da se je v teku skoraj polstoletja na poslopju 
kaj prezidavalo in nebrižnost in nerazum je storil, da se je ta plošča poizgu-
bila. Veseli me, veličastni gospod župnik, da se Vi za to zadevo zanimivate, 
posebno, ker je to eden imenitnih delov naše preteklosti in zgodovine.« V 
nadaljevanju poudarja, da nagrobna plošča ni bila »na poslopju kakega 
pokopa,« pač pa na zidu, za katerim »se je razprostiral precej velik in lep 
travnik.« Vsekakor ta plošča ni ena izmed dveh nagrobnih plošč, ki sta 
sedaj vzidani na obeh straneh cerkvenih vhodnih vrat.19

Na podlagi navedenega lahko z veliko verjetnostjo sklepamo, da je pre-
urejena kapiteljska dvorana kraj, za katerega lahko domnevamo, da je pro-
stor, kamor so položili k počitku telo Veronike Deseniške. Tudi zato je bila 
Frideriku po letu 1425 kartuzija v Jurkloštru še dražja in jo je obdaroval 
s številnimi posestvi, dohodki in privilegiji. Ti so se še posebej pomnožili 
po smrti očeta Hermana.20

Danes kapiteljsko dvorano, ki je bila kasneje spremenjena v grobno ka-
pelo, rekonstruirajo in obnavljajo, saj so samostan že 1471. leta oropali in 

 18 Leta 1986 so obnavljali kritino na samostanski cerkvi. Po izjavah prisotnih domačinov 
so takrat »star papir«, na podstrešju založene dokumente, zažgali. 

 19 Miloš Rybář govorice o Veronikini nagrobni plošči zavrača zaradi grobnih plošč ob cerk-
venih vratih. Nadučiteljevo pismo pa potrjuje obstoj Veronikine nagrobne plošče, tako 
da ne gre le za govorice o njej. Prim. Miloš Rybář, 800 let Jurkloštra, str. 51.

 20 Prim. Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, str. 226.
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razdejali Turki in pri tem oskrunili tudi grobnico Veronike, gospe Celjske; 
leta 1573 je kartuzijo napadel še Ilija Gregorič s kmečkimi uporniki; sa-
mostan so izropali tudi v letu 1635. Kasneje je s spremembo namembnosti 
doživljal številne prezidave. 

Prispevek21 zaključujem z željo, da bi končno bolj ovrednotili morda 
najlepšo ljubezensko zgodbo, ki se je pletla v našem prostoru. Ob dobro 
zamišljeni zgodbi Romea in Julije bi bilo prav, da smo bolj samozavestno 
ponosni na resnično ljubezensko zgodbo Friderika in Veronike, ki je po-
menljiv del naše dediščine. Iz nje lahko duhovno in kulturno živimo bo-
gateje. 

literatura

Metod DOLENC, 1930: Kazenska pravda zoper Veroniko Deseniško. Ljubljana.

Igor GRDINA, 1994: Celjski knezi v Evropi. Celje.

Edo JELOVŠEK, 1983: Jurklošter nekoč in danes. Jurklošter.

Borut HOLCMAN, 1997: Struktura pravosodnega sistema na Štajerskem v 15., 16. in 17. 
stoletju. Arhivi, letnik 20, št. 1/2, str. 72–87.

Nada KLARIĆ, 1991 Zadnji knezi Celjski v deželah sv. krone. Ljubljana – Celje.

Jože MLINARIČ, 1991: Kartuziji Žiče in Jurklošter. Maribor.

Ignac OROŽEN, 1854: Celjska kronika. Celje.

Janko OROŽEN, 1971: Zgodovina Celja in okolice. Celje.

Miloš RYBÁŘ, 2000: 800 let Jurkloštra. Laško.

Peter ŠTIH, 2010: Od kronanja v stolnem Belem gradu do umora v Beogradu – Celjski 
grofje v ringu velike politike in pot Ulrika II. v pogubo. Celje.

Marjeta TRATNIK VALASKO, Matevž KOŠIR, 1995: Čarovnice – predstave, procesi, 
pregoni v evropskih in slovenskih deželah. Ljubljana. 

Janez VAJKARD VALVAZOR, 1984: Slava vojvodine Kranjske. Ljubljana.

Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, 2002: Družinska povezanost grofov Celjskih. Ljubljana.

Katalog razstave Grofje Celjski. 1999. Celje.

 21 Za pomoč pri raziskovanju se zahvaljujem: kartuzijanu p. Janezu Krst. Mariji (Josefu) 
Hollensteinu, knjižničarju kartuzije Pleterje, za pomoč pri odkrivanju arhivskih podat-
kov; prof. ddr. Igorju Grdini za poglobljen uvid v zgodovinske okoliščine tistega časa; 
prof. dr. Vladimirju Simiču za pojasnitev poteka čarovniških procesov, posebej verjetnih 
okoliščin prvega na Slovenskem zoper Veroniko Deseniško; sedaj že pokojnemu umet-
nostnemu zgodovinarju Jožetu Curku, ki je s strokovnim uvidom razbral potek preure-
ditve nekdanje kapiteljske dvorane kartuzije Jurklošter v grobno kapelo.



94 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/1 • razprave – studies

Kronika grofov Celjskih. 1972. Maribor.

Mednarodni simpozij Celjski grofje, stara tema – nova spoznanja. 1998. Celje.

Orožnova zgodovina dekanije Laško. 2009. Celje.

THe juRKLOŠTeR caRTHuSIaN mONaSTeRy IN THe fReDeRIc 
aND VeRONIKa LOVe STORy 
Summary

The love and destiny of Frederic II of Celje and Veronika Deseniška (Veronika of Desenice), 
a lower class noblewoman, could easily derive from an, seen from the 15th century dynastic 
ambitions of the Counts of Celje point of view, apparently marginal historical event to the 
component of the Slovene national identity, as it happened with the made up Romeo and 
Juliet’s story, which became a part of Italian national identity. 
Documents connected with the history of the Counts of Celje and the Jurklošter Carthu-
sian Monastery and the testimonies on events in the 15th century represent the basis for 
the new thinking and conclusions regarding the special role of the Jurklošter Carthusian 
Monastery in the love story of Frederic II of Celje and Veronika of Desenice. The monastery 
was a shelter for the persecuted Veronika of Desenice (because of this it opposed to its 
benefactor Count Herman II), for as a monastery it was an asylum place and for its prior 
Arnold was a spiritual authority. Some documents show that because of his philanthropy 
and individualism he often acted in violation not only of the secular but also of the church 
authorities. As such he was also Veronika of Desenice counsel in the legal proceedings. The 
Jurklošter Monastery played a special role in the Frederic and Veronika love story because 
of the closeness of the Planina pri Sevnici castle, where they met and where, after the mur-
der, Veronika of Desenice was buried. In 1428 the general chapter gave the permission to 
the Jurklošter Monastery regarding a chapel that could also be a tomb chapel, which was 
rearranged into the chapter house. A sarcophagus pedestal was found there in 2005 and 
the sarcophagus is most certainly the Veronika of Desenice’s one. The research done after 
2005 shows that the monks arranged the access to the chapter house from outside of the 
monastery, because after 1393 they were not allowed to bury laypersons in the monastery 
cemeteries. On the other places inside monasteries they were allowed to bury men and 
exceptionally respected women. Such a respected and, contradictory to those times, also 
deeply loved woman could also have been Veronika of Desenice. The orderliness of the 
tomb chapel and the record from the beginning of the 20th century, which states that in 
the second half of the 19th century there was still a tombstone for Veronika of Desenice in 
the chapter house, prove this assumption.
In this manner the question that kept historians, clerical dignitaries and others busy for 
a long period of time, i.e. where Veronika of Desenice is (was) buried, could be answered. 

DIe KaRTauSe juRKLOŠTeR/gaIRacH IN DeR 
LIeBeSgeScHIcHTe VON fRIeDeRIcH uND VeRONIKa 
zusammenfassung

Die Liebe und das Schicksal von Friedrich II. von Cilli und Veronika Deseniška (Vero-
nika von Dessnitz), einer niedrigeren Adeligen, könnte aus einem, von dem Sichtpunkt 
der Dynastieambitionen der Grafen von Cilli im 15. Jahrhundert gesehen, marginalem 
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historischen Ereignis eine Komponente der slowenischen Nationalidentität entstehen, 
genauso wie die erfundene Geschichte von Romeo und Julia zu einem Teil des italienischen 
Volkes wurde. 
Die mit der Geschichte der Grafen von Cilli und der Jurklošter/Gairach Kartause ver-
bundenen Dokumente stellen, zusammen mit den Berichten über die Situation im 15. 
Jahrhundert, die Basis für eine neue Denkweise und Schlussfolgerung bezüglich der be-
sonderen Bedeutung von der Jurklošter/Gairach Kartause in der Liebesgeschichte von 
Friederich II. von Cilli und Veronika von Dessnitz. Das Kloster diente als Zufluchtsort 
für die vertriebene Veronika von Dessnitz (und gegenübersetzte sich deswegen seinem 
Wohltäter Hermann II.) weil es als Kloster ein Asyl darstellte und weil sein Prior Arnold 
eine geistliche Autorität war. Die Dokumente beweisen, dass er sich wegen seiner Men-
schenliebe und Eigenartigkeit öfters gegen den Willen nicht nur der weltlichen, sondern 
auch der kirchlichen Autoritäten entschied. So wurde er zum Befürworter von Veronika 
von Dessnitz im Gerichtsprozess. Wegen der Nähe zu dem Schloss Planina pri Sevnici/
Montpreis, wo sich Veronika und Friedrich trafen und wo später, nach dem Mord sich 
auch die letzte Ruhestätte von Veronika von Dessnitz befindet, spielte die Jurklošter/Gai-
rach Kartause eine besondere Rolle in der Liebesgeschichte von Friederich und Veronika. 
Im Jahre 1428 erteilte nämlich der Generalkapitel dem Jurklošter/Gairach Kartause die 
Erlaubnis bezüglich einer Kapelle (die auch eine Grabkapelle sein könnte), die zu einem 
Kapitelsaal umgebaut wurde. Dort fand man im Jahre 2005 einen Sarkophagsockel, der 
fast sicher der von Veronika von Dessnitz ist. Die Recherchen, die nach dieser Zeit durch-
geführt waren, zeigten, dass die Mönche mit Umbauten den Zugang zu dem Kapitelsaal 
außerhalb der Klausur errichteten, denn nach 1393 dürften sie auf den Klosterfriedhöfen 
keine Leien mehr beisetzen. An anderen Stellen innerhalb des Klosters dürften nur Män-
ner und ausnahmsweise angesehene Frauen begraben werden. Eine von solchen Frauen, 
die im Gegensatz zu damaligen Zeit auch tief geliebt war, hätte auch Veronika von Dessnitz 
sein können. Daraufhin weist die Ordentlichkeit der Grabkapelle und das bestätigt auch 
eine Schrift aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, dass noch in der Mitte der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts neben einer Wand des ehemaligen Kapitelsaals die Grabplatte 
von Veronika von Dessnitz stand. 
Hiermit könnte die Frage, die eine sehr lange Zeit die Historiker, kirchliche Würdenträger 
und andere beschäftigte, und zwar wo die letzte Ruhestätte von Veronika von Dessnitz ist 
(war), beantwortet werden.
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andreJ pančur: JudovsKa 
sKupnost v sloveniJi na 
predvečer HoloKavsta. 
celje: zgodovinsko društvo, 2011. 
160 str.

Zgodovinar dr. Andrej Pančur se je 
s knjigo tokrat podal tudi v razisko-
vanje Judov na Slovenskem. To sicer 
ni njegova prva študija na to tematiko.

Pančur med drugim ugotavlja, da je 
modernizacija ključni pojem za razu-
mevanje zgodovine Judov v 19. in 20. 
stoletju. To lahko po njegovem ozna-
čimo za resnično zgodbo o uspehu. 
Pod vplivom razsvetljenstva in libe-
ralizma so se Judje začeli vključevati 
v porajajočo se moderno družbo. In 
to ponujeno priložnost so dobro izko-
ristili. Postali so pomemben dejavnik 
tako po premoženju kot po izobrazbi. 
Ugotovitve kažejo, da je bila za Jude 
kot celoto kljub tej uspešni integraciji 
v moderno družbo še vedno značilna 
specifična demografska, gospodarska 
in socialna struktura (R. Rürup). 

Dr. Pančur je poskušal podati sliko 
Judov v Sloveniji tik pred drugo sve-
tovno vojno. Avtor ugotavlja, da se 
statistični podatki o judovski skup-
nosti v Sloveniji pred drugo svetovno 
vojno razlikujejo, in sicer v odnosu 
statistični uradi in posamez ni ra-
ziskovalci. Seveda se moramo zave-
dati, da gre razlikovati med vero in 
narodnostjo. V zadnjem uradnem 
jugoslovanskem popisu Kraljevine 
Jugoslavije je bilo na ozemlju Slove-

nije (Dravske banovine) leta 1931 po-
pisanih 820 prebivalcev z judovsko 
vero. Judovska skupnost je leta 1938 
naštela 760 članov in podatki za leto 
1940 izpričujejo 845 članov. 

Tudi avstro-ogrska monarhija je vo-
dila statistiko po verski pripadnosti. 
Zavedati se moramo prav tako velike 
mobilnosti Judov iz enega kraja v dru-
gega ali celo v druge države ali repu-
blike nekdanje Jugoslavije.

Zveza judovskih verskih občin v 
Beo gradu kot krovna organizacija 
vseh judovskih verskih občin v Jugo-
slaviji je 7. aprila 1937 zaprosila Kralje-
vo bansko upravo Dravske banovine 
v Ljubljani, če ji lahko dostavi spisek 
Judov in njihovih bivališč na ozemlju 
Dravske banovine. Banska uprava je 
to naročila vsem pristojnim po bano-
vini. Popis je vseboval tiste, ki imajo 
judovsko vero, tiste, ki so izstopili, in 
tiste, ki so brez vere. Popis je bil zelo 
podroben. Tako je bilo okoli 1. maja 
1937 v Dravski banovini popisanih 
natančno 778 Judov. To je potem obe-
nem tudi stanje v Sloveniji na predve-
čer holokavsta. Sledi vprašanje, koliko 
je bilo v tem času v Sloveniji beguncev, 
ki so bežali pred nacizmom. Seveda se 
je vsega tega dobro zavedal uradnik, 
ki je napisal poročilo o dobljenih re-
zultatih. Pripomnil je namreč, da po-
datki »očitno niso popolni in povsem 
točni«. 

In dr. Pančur si je prizadeval te po-
datke čim bolj dopolniti še z različni-
mi drugimi arhivskimi in tiskanimi 

o c e n e  i n  p o r o č i l a  – 
r e v i e w s  a n d  r e p o r t s
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podatki. V tabelah je zbral podatke 
približno tisoč oseb.

Pred kratkim (leta 2009) je Pančur 
objavil prispevek, v katerem je pred-
stavil demografski in socialni razvoj 
judovskega prebivalstva na celotnem 
ozemlju jugoslovanske Slovenije v de-
setletjih pred drugo svetovno vojno. 
In ta prispevek mu je potem služil kot 
osnova pri pisanju pričujoče mono-
grafije.

Monografijo je avtor razdelil v več 
delov. Po uvodnem oziroma pojasnje-
valnem delu sledi prikaz izgona ju-
dovskega prebivalstva v obdobju od 
1496 do 1515 in prepoved naseljeva-
nja, kjer prikaže Jude na Slovenskem 
v srednjem veku do izgona, prepoved 
naseljevanja in sklene z Ilirskimi pro-
vincami.

V naslednjem delu prikaže razvoj 
judovskega prebivalstva v Prekmurju. 
Spregovori o začetkih naseljevanja, 
emancipaciji Judov, naraščanju števila 
judovskega prebivalstva in potem še o 
upadanju števila judovskega prebival-
stva. 

V naslednjem delu se dotakne razvo-
ja judovskega prebivalstva v Sloveniji 
brez Prekmurja, kjer prav tako pred-
stavi emancipacijo Judov, naseljevanje 
Judov, razvoj judovskega prebivalstva 
na ozemlju Dravske banovine ter de-
lež judovskega prebivalstva v Dravski 
banovini.

V petem delu spregovori o judovskih 
verskih občinah, in sicer o njihovi 
ustanovitvi in delovanju za časa habs-
burške monarhije in reorganizaciji po 
prvi svetovni vojni.

Šesti del prikaže judovsko skupnost 
v Prekmurju in v preostali Sloveniji, 
kjer predstavi asimilacijo in akultura-
cijo, jezik, prirast prebivalstva, izstope 
iz judovske vere in mešane poroke, po-

klice, državljanstvo, kraj rojstva in čas 
prihoda priseljencev. V tem sklopu so 
nazorne tabele in grafi. Težko bi tukaj 
navedli vse, še manj pa nadrobneje po-
jasnjevali. To bo seveda naloga bralca 
oziroma preučevalca. 

V zadnjem, sedmem poglavju ali 
sklopu, ki ga je naslovil epilog, spre-
govori najprej o žrtvah holokavsta, 
judovskih beguncih, holokavstu na 
okupiranih ozemljih Slovenije in so-
cialno-demografski strukturi smrt-
nih žrtev. Tudi tukaj ne manjka tabel 
in grafov.

In kot mora vsako resno znanstveno 
in raziskovalno delo vsebovati, so na 
koncu navedeni še viri in literatura, 
imensko kazalo, ki pa ne zajema vseh 
oseb, katerih ne, pa pojasni avtor v 
opombi. 

Na koncu knjige je v poglavju Pri-
loge še pet prilog, in sicer poimenski 
seznam članov judovskih verskih 
občin iz jugoslovanske Slovenije 
brez Prek murja konec dvajsetih let. 
V drugi prilogi je statistično prika-
zan materni jezik Judov v Dravski 
banovini leta 1931 glede na okraje 
in avtonomna mesta ter Judje s slo-
venskim maternim jezikom v drugih 
delih Jugoslavije. V tretji prilogi so 
statistično prikazani poklici Judov 
v Jugoslaviji (po banovinah). Četrta 
tabela prikazuje stanje tujih državlja-
nov v Dravski banovini konec leta 
1936. Zadnja, peta tabela pa prika-
zuje popis Judov leta 1937 v Dravski 
banovini po okrajih in avtonomnih 
mestih. Podatke za slovenske Jude je 
dr. Pančur našel v listinah arhivov, 
glavnino v Arhivu Slovenije.

Vse našteto skuša podati vsaj okvir-
ni vpogled v vsebino knjige, katere na-
men je podati ob kvantitativni analizo 
judovskega prebivalstva pred drugo 
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svetovno vojno še kvantitativno ana-
lizo žrtev holokavsta. 

Knjiga je dobro izhodišče za inte-
gralno zgodovino holokavsta v Slove-
niji.

Franc Kuzmič

BoJan Godeša: čas odlo
čitev: KatolišKi taBor  
in začeteK oKupaciJe.  
Mladinska knjiga, ljubljana 2011, 
349 str.

Ugledni slovenski zgodovinar Bo-
jan Godeša velja za enega najboljših 
poznavalcev druge svetovne vojne 
na Slovenskem in je doslej v števil-
nih razpravah, znanstvenih člankih, 
prispevkih, referatih in v knjigah 
odgovoril na mnoga vprašanja in 
dileme tega ob dobja. Velja za odlič-
nega poznavalca ozadij dogajanj na 
Slovenskem v desetletju pred in med 
drugo svetovno vojno ter za vero-
dostojnega raziskovalca dejavnosti 
nekaterih najvažnejših slovenskih 
politikov takratnega časa, med njimi 
zagotovo tudi dr. Antona Ko rošca, 
predsednika najmočnejše predvojne 
politične stranke na slovenskih tleh, 
Slovenske ljudske stranke. Njegovo 
obsežno knjižno delo s pomenljivim 
naslovom Čas odločitev prinaša ne-
kaj novih tehtnih kritičnih analiz in 
ocen delovanja dr. Antona Korošca 
in nekaterih njegovih sodobnikov oz. 
najtesnejših sopotnikov in poskuša 
argumentirano pojasniti vzroke in 
posledice političnih odločitev v letih 
pred izbruhom druge svetovne vojne. 

Pozornejši bralec ne more spregledati 
nizanja sicer znanih dejstev, brez kate-
rih pa bi sporočilna vrednost tega dela 
kot celote ostala nepopolna in morda 
celo rahlo pristranska. Zato je Bojan 
Godeša potegnil nekaj odličnih potez 
in dodatno osvetlil novejše poglede 
in dejstva s spoznanji, o katerih so 
že pisali in razglabljali drugi avtorji. 
Ob njih pa v opombah pod črto jasno 
navedel vire, iz katerih je črpal in na 
katerih je gradil temelje dela. Delo Čas 
odločitev bo zagotovo ostalo ne zgolj 
kot uporabna literatura zgodovinar-
jem, pač pa berljiva knjiga za vse, ki 
bi radi nekaj več vedeli o slovenskih 
(in tudi jugoslovanskih) razmerah v 
prelomnem času naslanjanja Kralje-
vine Jugoslavije na sile osi in o jasnih 
političnih nasprotjih med podporniki 
in nasprotniki. Bojan Godeša ni prvi, 
ki brez ovinkarjenja piše tudi o ideolo-
ških razlogih slovenskih politikov, da 
se vendarle naslonijo na Zahod in da 
v danem času izkoristijo priložnost za 
podporo silam osi in »novemu redu«. 
Zaradi že omenjenih ideoloških razlo-
gov pa je dr. Anton Korošec, ki mu ne 
gre odrekati velikega vpliva na javno, 
kulturno in politično življenje Sloven-
cev med obema svetovnima vojnama 
v minulem stoletju, zavzel odklonilno 
stališče do povezav predvojne Jugosla-
vije s Sovjetsko zvezo. Kot pravi Go-
deša, se je »Korošec brez pomislekov 
odločil za sile osi in ‚novi red‘, ker je 
bil prepričan, da je njihova prevlada v 
Evropi dolgoročno zagotovljena«. Da 
je dr. Korošec računal na dolgotrajno 
nemško prevlado, pričajo tudi njegove 
besede, izrečene krogu najzaupnejših 
sodelavcev, »da naj ljudem priporoča-
jo, da bi svoje otroke usmerjali v študij 
tehničnih strok, ki bodo manj na uda-
ru kot pa humanistične vede«. V naci-
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stični Nemčiji je ta katoliški duhovnik 
in razumnik ter brez dvoma izvrsten 
politik videl obrambni zid proti ko-
munizmu in Sovjetski zvezi. Z vsto-
pom v vlado Dragiše Cvetkovića 29. 
junija 1940 na mesto prosvetnega mi-
nistra se je dr. Anton Korošec vnovič 
odločilno vrnil v beograjske vladne 
politične kroge, to pa seveda ni bilo 
nepomembno. Bil je pač preizkušen 
politik z mnogimi dragocenimi iz-
kušnjami, odločen pri doseganju ciljev 
in vpliva njegove stranke ter krogov, 
ki so držali poglavitne vajeti odloča-
nja v svojih rokah. Čeprav pri tem ne 
zvemo nič kaj pretresljivo novega, pa 
ne bo odveč, če izpostavimo oceno, da 
je bila »njegova nova, nacistični Nem-
čiji naklonjena politična usmeritev, 
za katero se je nato voditelj Slovenske 
ljudske stranke zavzemal vse do svoje 
smrti, za dobre poznavalce njegovega 
delovanja nepričakovana in je najprej 
porajala številna ugibanja in dvome, 
kmalu pa tudi odkrito nasprotovanje 
in odpor«. Avtor nam odstira tudi 
pomisleke nemških uradnih krogov 
zoper Korošca kot jugoslovanskega 
ministra za prosveto in hkratne ocene 
nemške diplomacije, da »je Korošec 
edini jugoslovanski državnik formata, 
ki z resničnostnim notranjim prepri-
čanjem vodi boj proti Judom, frama-
sonom in komunistom in ki bi tudi 
imel potrebno avtoriteto in energijo, 
da premaga odpor.«

Iz tega zadnjega Koroščevega poli-
tičnega udejstvovanja so tudi njego-
vi antisemitski ukrepi proti Judom. 
Godeša spomni, da je bila med nje-
govimi prvimi koraki, s katerimi se 
je približal nacistični Nemčiji, zao-
stritev odnosa do prostozidarstva, ki 
je poosebljalo zahodni demokratič-
ni svet, in Judov, kar je po besedah 

Ervina Dolenca sodilo »v kontekst 
ugajanja ter manifestativnega prila-
gajanja nacistični rasistični politiki«. 
V Koroščevih izvajanjih, ki so imela 
dejansko programski značaj, je bilo 
zaznati »spoj tradicionalnega in mo-
dernega antisemitizma z močnimi 
primesmi socialne demagogije in fa-
šistično korporativne ideologije«. Za 
uresničitev antisemitskih pobud in 
ukrepov v glavnem ni iskal podpore 
pri drugih, bil je odločen in kot lah-
ko preberemo v knjigi, je na srečanju 
z vrhovnim rabinom 4. septembra 
1940 pokazal hladen in žaljiv odnos, 
pri čemer ni prikrival svojega antise-
mitizma in je med drugim poudaril, 
»da je mnogo razlogov, da se sprejme-
jo posebni ukrepi proti Judom, ker so 
oni boljševiki, komunisti in masoni«. 
Za antisemitske ukrepe si je Korošec 
zagotovil tudi obširno kampanjo v ka-
toliškem časopisju in prav antisemit-
ske uredbe so bile eden njegovih prvih 
odmevnejših ukrepov, potem ko je po-
leti 1940 zasedel položaj ministra za 
prosveto v Cvetkovićevi vladi. Ker je 
dr. Korošec želel uveljaviti uredbe brez 
posvetovanja z drugimi člani vlade, je 
prišlo do vladne krize. Čeprav je vla-
da protijudovske ukrepe sprejela, je 
iz zakulisja prišlo sporočilo judovski 
skupnosti, da ji bodo izvajali v »libe-
ralni in blagi obliki« in da naj bi bili le 
»mrtva črka na papirju«. Vladna kriza 
in kadrovska premetavanja v Beogra-
du 1940 niso minila brez Koroščevih 
namer in iger, kar je glede na njegov 
vpliv popolnoma razumljivo. Korošec 
se je zbližal z Ljotićem in Nedićem, a 
se nato oktobra 1940 zlasti od Ljotića 
distanciral. Ali bolj navidezno ali de-
jansko ‒ je seveda drugo vprašanje, 
saj nam Godeša postreže z opozorim 
na Nedićevo spomenico, v kateri je ta 
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kot najboljšo rešitev predlagal pristop 
k trojnemu paktu in notranjo pri-
lagoditev Jugoslavije novemu redu. 
Spomenica kaže, da je obstajalo med 
Ljotićem, Nedićem in Korošcem so-
glasje o temeljni prihodnji politični 
usmeritvi in še več – da med trojico 
obstajajo tesne povezave. Čeprav so 
nekateri vidiki tega sodelovanja sploš-
no znani, pa se zdi, da še vedno niso 
docela pojasnjena številna ozadja in 
zakulisne igre. Vrh jugoslovanske po-
litike s knezom namestnikom Pavlom 
si je močno prizadeval za »rekon-
strukcijo« vlade, v začetku novembra 
1940 je bil odstavljen obrambni mi-
nister Milan Nedić in hkrati z njim je 
bil od vzvodov odločanja odmaknjen 
tudi dr. Anton Korošec. Bojan Gode-
ša ob tem pripominja, da je bil s tem 
»zadan ključen udarec tistim silam v 
Jugoslaviji, ki so svoje delovanje po-
vezovale z uspehi nacistične Nemčije 
in sil osi«. In preudarno doda, da »je 
Korošec za razliko od časa razpada-
nja habs burške monarhije in nasta-
janja jugoslovanske države tokrat, ko 
je prav tako šlo za prelomne čase, po-
vsem zgrešil duh časa in da sta ga in-
tuicija in politični občutek, ki sta mu v 
predhodnih obdobjih, ob sicer vedno 
potrebnem spletu srečnih naključij, 
dobro služila pri njegovem političnem 
delovanju, tokrat povsem zapustila«.

Dobršen del vsebine avtor name-
nja tudi sicer kratkemu obdobju po 
smrti dr. Antona Korošca, ki ga je na 
vrhu Slovenske ljudske stranke nasle-
dil Franc Kulovec. Že na predvečer 
Koroščevega pogreba, 16. decembra 
1940, je ban Dravske banovine dr. 
Marko Natlačen povabil na sestanek 
več vidnih članov vodstva Slovenske 
ljudske stranke, da bi se neformalno 
dogovorili o nasledniku. Pri drugem 

glasovanju je dobil večino Franc Ku-
lovec in postal po dr. Korošcu pred-
sednik Slovenske ljudske stranke. 
Podpredsednik je postal France Snoj, 
člana najožjega strankinega odbora 
pa sta postala še Miha Krek kot taj-
nik in Marko Krajnc kot blagajnik. Za 
pokojnega dr. Korošca je veljalo, da je 
bil »voditelj slovenskega naroda«, kar 
njegov naslednik ni mogel biti, saj je 
postal samo »politični naslednik« dr. 
Korošca. Kot tajnik stranke se ni mo-
gel vključevati v vodenje državne po-
litike, saj mu dr. Korošec te svobode 
ni dovolil. Tudi ni imel mednarodno-
političnih izkušenj, ki bi mu še kako 
prišle prav. Enako velja za voditeljske 
izkušnje, ki jih tudi ni premogel, ta-
ko da Kulovčev prihod v beograjske 
vlad ne kroge še zdaleč ni prinesel no-
ve veljave in še manj političnega vpli-
va stranke, ki jo je prevzel. V knjigi 
je mogoče zaslediti, da se je Kulovec 
znašel v protislovnem položaju in 
da si je z vztrajno kritiko Koroščeve 
oportunistične politike pridobil slo-
ves načelnega in brezkompromisnega 
zagovornika slovenske avtonomije. 
Prave priložnosti, da bi se dejansko 
dokazal kot dober politik, pa v bistvu 
sploh ni imel, saj se je 6. aprila 1941 
zgodil napad sil osi na Kraljevino Ju-
goslavijo. Ban dr. Marko Natlačen je 
sklical Narodni svet za Slovenijo, saj 
je ocenil, da je zaradi vojnih razmer 
potrebno sodelovanje vseh strank, 
»da bi se ohranila mir in red ter da bi 
bil v važnih sklepih ves narod enotno 
počen«. Vse drugo dogajanje je bolj ali 
manj poznano, tudi Godeša ne pri-
naša bistveno drugačnih ali povsem 
svežih, novih spoznanj, poudarja pa, 
da je sestava Narodnega sveta potrdi-
tev popolne veljave Slovenske ljudske 
stranke (6 članov, druge stranke le po 
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enega predstavnika). V Narodni svet 
so želeli vstopiti tudi komunisti (Ko-
munistična partija Slovenije) in zahte-
vali odločno obrambno akcijo, vendar 
so bili zavrnjeni z utemeljitvijo, da 
»naj bi Narodni svet sestavljali samo 
zastopniki organiziranih in priznanih 
političnih strank«. Posledice izločitve 
pa so se na nek način pokazale kmalu 
po ustanovitvi OF in še bolj kasneje, 
ko je bilo jasno, kako se bo vojno do-
gajanje razpletlo. V tem delu bi lahko 
dobili več svežih dejstev in novih spo-
znanj, čeprav je avtor na osnovi razpo-
ložljivega gradiva (nekateri so mu že 
očitali, da ponuja bistveno več vpra-
šanj kot pa konkretnih ali še manj do-
končnih odgovorov) korektno nanizal 
potek dogajanja in vlogo najvidnejših 
slovenskih politikov iz vrst Slovenske 
ljudske stranke. A eno je gotovo, in to 
je izpostavil tudi Godeša, namreč, da 
je bilo za delovanje v prvih mesecih 
tuje zasedbe značilno, da zanj nista 
bila ključna pragmatični oportunizem 
in taktično prilagajanje (kar se pogo-
sto trdi tudi v znanstveni literaturi), 
temveč je njegovo rdečo nit pogoje-
vala ocena mednarodnopolitičnega 
položaja v vrstah Slovenske ljudske 
stranke, ki je temeljila na prepričanju 
o debelaciji Jugoslavije. Tako ne gre 
spregledati, da »je šlo pri priznava-
nju priključitve ljubljanske pokrajine 
h Kraljevini Italiji in pri Natlačeno-
vem vstopu v konzulto za nadaljeva-
nje strategije reševanja slovenskega 
vprašanja v okviru novega reda«. In 
najbrž ne bo odveč še poudariti, da 
je bila ena od temeljnih značilnosti te 
strategije, da je bila pobuda za sodelo-
vanje s silami osi v tem začetnem ob-
dobju okupacije vseskozi na slovenski 
strani. Hitler je slovenske pobude po 
prostovoljnem sodelovanju zavračal, 

medtem ko se jih je Mussolini razvese-
lil in je bil nad slovensko samoinicia-
tivno pripravljenostjo za sodelovanje v 
okviru italijanske države navdušen … 
V knjigi je tudi povedano, da je imel 
dr. Natlačen smolo, ker je po spletu 
okoliščin plačal v vrstah kato liškega 
tabora najvišjo ceno za zgrešeno po-
litiko Slovenske ljudske stranke ob 
začetku okupacije. A hkrati mu je šlo 
na roko, da pri delovanju le ni bil sam 
(dobil pa je madež, ki se ga ni mogel 
nikoli znebiti in zanj vsekakor ne velja 
rek: »Pravi človek na pravem mestu«) 
in da je bila z njim omadeževana ve-
čina predvojne elite. In prav ta elita 
je dokončno zapravila legitimnost 
nastopati v imenu slovenskega naro-
da in to kljub temu da je tvorila širši 
krog od tistih, ki so delovali v okvi-
ru Osvobodilne fronte. Osvobodilno 
gibanje je prišlo v ospredje zanimanja 
šele v jeseni 1941, ko je z množičnim 
odzivom prebivalstva na odpor proti 
okupatorju naenkrat postalo pomem-
ben politični dejavnik …

Knjiga je vredna branja in spošto-
vanja, tudi zaradi tega, ker je avtor 
za pisanje uporabil izobilje strokovne 
literature in virov. Med njimi so bili 
nekateri tokrat uporabljeni prvič. In 
čeprav obravnava delovanje Sloven-
ske ljudske stranke skozi prizmo in 
v kontekstu vrednotenja vloge treh 
njenih ključnih nosilcev (Anton Ko-
rošec, Franc Kulovec in Marko Na-
tlačen), skozi besedilo veje globlja 
sporočilnost o dogodkih iz časa pred 
kasnejšo izjemno težko preizkušnjo 
v slovenski novejši zgodovini. Avtor 
seveda ni mogel podrobneje razčleni-
ti in znanstveno kritično analizirati 
vseh relevantnih dejstev, ki jih na neki 
način javnosti podpira z novimi ar-
gumenti, zato ga (in še koga iz zgodo-
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vinske stroke) čaka še veliko dela, saj 
bo slej ko prej treba na novo osmisli-
ti marsikatero poglavje iz zgodovine 
druge svetovne vojne na Slovenskem. 
Osmisliti, ne pa revidirati. To delo bo 
treba opraviti brez ideoloških ali po-
litikantskih predznakov, predvsem pa 
brez dnevne in še manj strankarske 
politike. To smo najbrž le (že) prese-
gli in čaka nas objektivno, neodvisno 
znanstveno kritično delo. Bojan Go-
deša k temu odločno sledi. Dobili smo 
torej tehtno besedilo, ki pozornejšega 
bralca nenehno sili k razmišljanju in 
iskanju dodatnih informacij. Knjigo 
trde vezave spremlja angleški pov-
zetek, dodan je tudi obsežen seznam 
virov in literature, za nameček pa še 
imensko kazalo. Vsekakor delo, ki 
smo ga potrebovali in ki bo zagotovo 
dobilo nadaljevanje.

Marjan Toš 

MarJan toš: zGodovinsKi 
spoMin na preKMursKe 
Jude. ljubljažna: založba zrc, 
zrc sazu, 2012. 295 str.

Gre za knjigo, ki je za javnost predela-
na doktorska disertacija Marjana To-
ša, zgodovinarja in preučevalca Judov 
v severovzhodni Sloveniji in tematike, 
povezane z njimi.

Kakor ugotavlja avtor knjige že na 
začetku uvoda, je bilo organizirano 
raziskovanje in preučevanje preteklo-
sti Judov v Sloveniji dokaj pomanjklji-
vo in premalo celostno. Posebno velja 
to za obdobje po drugi svetovni voj-
ni. Slabo je raziskana povojna usoda 
redkih preživelih Judov, prav tako pa 

tudi njihove poti v novonastalo državo 
Izrael ali k sorodnikom in prijateljem 
po svetu, največ v Severno Ameriko 
in Kanado. Raziskane tudi niso po-
sledice radikalnih ukrepov povojnih 
revolucionarnih oblasti, ki so peščico 
preživelih dodatno prizadele. 

Na nekaj teh le nakazanih tem, si-
cer slabo obdelanih ali sploh še ne, 
poskuša dr. Toš s svojimi raziskovanji 
in ugotovitvami, predvsem na terenu, 
nekako dopolniti, kolikor se je seveda 
le še dalo.

Knjiga, ki je razdeljena v dva dela, 
po uvodu v prvem delu poda najprej 
historični prerez najstarejše navzoč-
nosti Judov na območju današnje Slo-
venije in Prekmurja. Nato se osredini 
na prek murske Jude v obdobju med 
obema svetovnima vojnama in v času 
druge svetovne vojne. Dotakne se de-
portacij in posledic holokavsta. Kajti 
prav prekmurski Judje so bili največje 
žrtve tragičnega holokavsta.

V drugem delu knjige začne s sta-
njem in dogajanjem po drugi svetovni 
vojni. Obdela preživele prekmurske 
Jude po prihodu iz taborišč, odnos 
nove oblasti do zdesetkane skupnosti, 
odhode oziroma izselitve v Izrael in v 
ZDA. Taborišče smrti jih je od prak-
tično vseh nekaj sto (kajti točnega 
števila še vedno nimamo) internira-
nih preživelo le 65. Nato sledi prikaz 
o Judih v Prekmurju v socialistični 
Sloveniji in zgodovinski spomin na 
prekmurske Jude. Dr. Toš poskuša ob-
delati dogodke, povezane z aktualnim 
družbenopolitičnim dogajanjem v 
obravnavanem prostoru ali se jih vsaj 
dotakniti. Seveda so to sociološki, an-
tropološki in socialni vidiki ter sinte-
za kulturološko-etnografskih vidikov 
ohranjanja zgodovinskega spomina 
na Jude v Prekmurju.
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Posebno poglavje namenja Judom 
v Prekmurju v luči nove, samostojne 
slovenske države po letu 1945. Priča-
kovati bi bilo streznitev, toda še vedno 
je v glavah lokalnih oblasti hotenje po 
uničevanju že tako skromne dedišči-
ne.

Delo sklene s poglavjem Antisemi-
tizem na Slovenskem, kjer prikaže 
genezo in okoliščine po letu 1945 ter 
aktualne vidike antisemitizma v slo-
venski državi po letu 1991 ter nacio-
nalne in lokalne vidike antisemitizma.

Sicer so osrednja tematika tega dela 
Judje, judovstvo in antisemitizem. Iz-
brani zgodovinski in družbeni okvir 
Toševega dela v izhodišču nakazuje 
nekatere izrazite idiosinkrazije in po-
sebnosti.

S knjigo je avtor želel svoj historio-
grafski obseg, čas med letoma 1945 in 
2005, kakor to sam pojasnjuje v uvod-
nem delu, antropologizirati v smislu 
rekonstrukcije vseh dosegljivih akter-
skih kontekstov in njihove prav gotovo 
retrospektivne osmislitve. Teoretsko 
izhodišče le-te je v postavkah študij 
etničnosti in nacionalizma oziroma 
vzpostavljanja in vzdrževanja trajnih 
ideološko zavarovanih mejnosti med 
etnično definiranimi skupinami.

Poskus obuditve spomina na Jude 
mu je, kakor sam priznava, le delno 
uspel, saj je spomin že bolj ali manj 
usahnil. Zlasti še na podeželju, kar je 
glede na starost neposrednih udele-
žencev in polstoletno odmaknjenost 
tako fizično kot spominsko povsem 
razumljivo.

Njegova ugotovitev, kakor tudi dru-
gih, je, da so Judje v dveh prekmurskih 
mestih, Murski Soboti in Lendavi, pu-
stili mnogo trajnejših sledi, kakor se 
jim je to do sedaj priznavalo, tako lo-
kalno, kakor tudi širše.

Dr. Toš na koncu ugotavlja, da je 
vsakršnega spomina ohranjenega 
malo in da se v bistvu izgublja. Judje v 
Prekmurju so bili namreč po letu 1945 
odrinjeni in pozabljeni, odvzete so jim 
bile nepremičnine. 

Knjigo na sklene z bibliografijo vi-
rov, literature in sodelujočih informa-
torjev ter bogatim imenskim kazalom, 
ki je za to knjigo več kot dobrodošlo.

Nedvomno pa je Toševa knjiga Zgo-
dovinski spomin na prekmurske Jude 
zelo dragocen prispevek v zakladnico 
poznavanja Judov pri nas, posebno še 
v Prekmurju, saj gre za prvo knjigo, ki 
zbere, poveže in obdela vse dosedanje 
bolj fragmentarne analitične raziska-
ve in poskuse. Tako je nenazadnje to 
že nekakšna sinteza, čeprav so zaznav-
ne modre lise, kar bi bilo dobro in tre-
ba v prihodnosti dopolniti, bodisi da 
to opravi sam dr. Toš bodisi kdo drug.

Franc Kuzmič

vsaKo leto eno iMe ‒ pre
GanJanJe Judov na oBMo
čJu oKupirane JuGoslaviJe 
1941–1945 (sloveniJa, srBiJa) 
in slovensKi pravičniK  
andreJ tuMpeJ  
znanstveno srečanje o raznarodova
nju in holokavstu ob dnevu spomina 
na žrtve holokavsta

V Glazerjevi dvorani mariborske 
Univerzitetne knjižnice je poteka-
lo že tradicionalno znanstveno sre-
čanje »vsako leto eno ime«, ki ga je 
v okviru obsežnega projekta Šoa – 
Spominjajmo se pripravila maribor-
ska Sinagoga. Z referati so nastopili 
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Klemen Brvar, Boris Hajdinjak, mag. 
Renato Podbersič, dr. Oto Luthar, dr. 
Marjan Toš in Edward Serotta. Opo-
zorili so na raznarodovalno politiko 
v Sloveniji med drugo svetovno vojno 
in na preganjanje Judov v okupiranih 
delih nekdanje Jugoslavije s posebnim 
poudarkom na dogajanju v Srbiji med 
letoma 1941–1942, ko je bila uničena 
večina srbskih Judov. V tem kontekstu 
je bil predstavljen tudi slovenski pra-
vičnik, misijonar in duhovnik Andrej 
Tumpej, ki je pomagal reševati Jude v 
Beogradu. V dokumentarnem filmu 
Tri obljube v produkciji Centropa film 
je bila predstavljena zgodba o beograj-
ski judovski družini Kalef, ki jo je na 
begu pred nacisti slovenski duhovnik 
Andrej Tumpej vzel k sebi in jo rešil 
pred uničenjem. Mariborskemu ob-
činstvu, ki je tudi tokrat v velikem 
številu prisluhnilo referentom, je bilo 
predstavljeno še uničenje prekmurske 
judovske skupnosti skozi življenjske 
zgodbe preživelih.

Slovenski pravičnik Andrej Tumpej

Klemen Brvar je v svojem referatu 
izpostavil, da so v nemški raznarodo-

valni stroj, ki je samo s Štajerske izgnal 
več kot 54.500 Slovencev, padli tudi 
Judje, ki so takrat živeli v tej pokraji-
ni (manj kot 200). Zanimivo je, da so 
vsaj v začetnem obdobju deportacij 
za Slovence in Jude veljala ista merila 
(torej tudi merilo rasne neustrezno-
sti). Kljub temu da je večina Judov s 
Štajerske tik pred aprilsko okupacijo 
Jugoslavije leta 1941 oz. kmalu po njej 
pobegnila v Švico, v italijansko oku-
pacijsko cono, v NDH in v Srbijo, jih 
je bilo nekaj izgnanih tudi s slovenski-
mi transporti leta 1941. Zagotovo jih 
je bilo na organiziran način v Srbijo 
deportiranih 9 (10), še več pa z izgoni 
ad hoc. Za pobegle in deportirane pa 
kalvarije še ni bilo konec. Ljubljansko 
pokrajino so po italijanski okupaci-
ji septembra 1943 zasedli Nemci. V 
Neodvisni državi Hrvaški (NDH) so 
bili Judje izpostavljeni neusmiljene-
mu preganjanju in pobijanju s strani 
ustaškega režima, Srbijo pa so Nem-
ci že maja 1942 razglasili za »Juden-
frei«. Boris Hajdinjak je predstavil 
holo kavst v Srbiji v letih 1941–1942 in 
orisal zgodbo Sepija Obradovića, roje-
nega maja 1934 v Mariboru. Njegova 
oče in mati sta bila sorodnika mari-
borskega tovarnarja judovskega rodu 
Marka Rosnerja, osrednje osebnosti 
okoli stoglave predvojne maribor-
ske judovske skupnosti in hkrati ene 
osrednjih mariborskih osebnosti ti-
stega časa. Sepi se je pisal Ohren stein, 
družina pa je spremenila priimek 
Ohrenstein v Obradović leta 1939, ko 
se je preselila v Beograd. Sepi (Seppy) 
Obradović je eden od 34 do zdaj ugo-
tovljenih Judov, ki so leta 1937 živeli 
v Mariboru in so umrli v holokavstu 
ali zaradi njega. Za 14 izmed njih je 
bil kraj smrti Beograd oz. Srbija, kar 
pomeni, da je v Srbiji umrlo celo več 
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mariborskih Judov kot v Auschwitzu, 
kjer jih je umrlo 10. Hajdinjak je tudi 
povedal, da je bila predvojna beograj-
ska judovska skupnost najštevilčnejša 
v Jugoslaviji. Leta 1940 je imela aške-
naška občina 1888 članov, sefardska 
pa 8500. Zato je bil Beograd glavno 
prizorišče holokavsta v Srbiji, a ne 
edino. Ne tako malo Judom se je leta 
1941 uspelo izogniti neposredni ustre-
litvi ali deportaciji v taborišče Sajmi-
šte s priključitvijo partizanskemu 
gibanju, s spremembo identitete ali pa 
s skrivanjem pri srbskemu prebival-
stvu. Med 277, ki so se leta 1941 pri-
ključili partizanskemu gibanju, jih je 
med vojno padlo 208 (ali 75 %). Mag. 
renato podbersič je na mariborskem 
simpoziju govoril o junakih in žrtvah 
na primeru avstro-ogrskih častnikov 
judovskega rodu, ki so trpeli med ho-
lokavstom. Poudaril je, da so številni 
nekdanji častniki in vojaki judovskega 
rodu, ki so se med prvo svetovno vojno 
borili za razpadlo domovino Avstro-
-Ogrsko, okusili nacistično preganja-
nje po zasedbi Avstrije marca 1938. 
Med primeri je naštel usode Kornela 
Abela, Gustava Sonnewelda, Johanna 
Georga Franza Friedländerja in Otta 
Grossmanna. O uničenju prekmur-
ske judovske skupnosti skozi življenje 
zgodbe preživelih je predaval dr. oto 
luthar. Poudaril je, da rekonstrukcija 
uničenja temelji na pripovedi redkih 
preživelih oz. še redkejših informant-
kah in informantih ter tudi na pripo-
vedi njihovih sodobnic in sodobnikov. 
V okviru slednjega je avtorje projekta 
zanimal tudi lokalni antisemitizem 
tik pred drugo svetovno vojno in med 
njo. Namen tega zanimivega projekta 
in raziskave je tudi rekonstrukcija lo-
kalne spominske pokrajine po vojni, 
znotraj katere je mogoče slediti po-

stopnemu uveljavljanju in/ali ponov-
nemu odkrivanju lokalnih pomnikov 
judovske kulture in reinvenciji pripo-
vedi o njihovem uničenju. Slovenske-
ga pravičnika Andreja Tumpeja, ki je 
v Beogradu reševal Jude, je predstavil 
dr. Marjan toš. Andrej Tumpej, slo-
venski lazarist, organizator in ure-
dnik, je veljal za izjemno širokega in 
modernega človeka, polnega energije 
in pozitivnega razmišljanja. Veliko je 
delal za premagovanje socialnih raz-
lik med ljudmi, vzorno je skrbel za 
svojo župnijo na Čukarici in razvijal 
ekumenski duh sodelovanja vseh lju-
di, ne glede na veroizpoved. Služboval 
je v številnih mestih po Balkanu, naj-
bolj pa se je razdajal v Beogradu, kjer 
je med vojno pomagal rešiti judovsko 
družino Kalef. Za pravičnika med na-
rodi je bil Tumpej razglašen leta 2001, 
njegova vloga pa je bila predstavlje-
na tudi v dokumentarnem filmi Tri 
obljube, ki ga je na simpoziju pred-
stavil edward serotta iz organizacije 
Centropa; le-to je ustanovila skupina 
mladih judovskih zgodovinarjev in 
deluje v Budimpešti in na Dunaju. 
Film govori o judovski družini Kalef, 
ki ji je na begu pred nacisti v Beogradu 
pomagal slovenski duhovnik Andrej 
Tumpej. Serotta je ob tej priložnosti 
spregovoril tudi o ohranjanju neotip-
ljive kulturne dediščine na primeru 
zbiranja starih judovskih družinskih 
fotografij in intervjuvanja preživelih, 
ki so jim pripovedovali o tem, kako 
so njihove družine živele pred in med 
holokavstom ter po njem. Njegovo 
predavanje je vzbudilo veliko zani-
manje zlasti med mlajšimi udeleženci 
srečanja. Serotta je namreč postregel 
z zanimivimi modeli in metodami 
raziskovanja. Med drugim je poudaril, 
da so njihov izobraževalni program 
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ustvarili šolski učitelji v devetih dr-
žavah, ki so jih združili vsako poletje, 
da bi oblikovali programe, primerne 
za uporabo pri svojem delu.

Znanstveno srečanje, ki ga je vodila 
dr. irena šumi, so poleg Mestne ob-
čine Maribor podprli še ZRC SAZU, 
izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, 
Judovska skupnost Slovenije in Uni-
verzitetna knjižnica Maribor. Nalete-
lo je na velik odmev tako v strokovni 
kot splošni javnosti, ki je za takšne 
projekte vse bolj dovzetna. S tem in 
sorodnimi projekti mariborska Sina-
goga postopoma prevzema pobudo 
na področju proučevanja in razisko-
vanja holokavsta in antisemitizma na 
Slovenskem in se vse bolj vključuje v 
mednarodne tokove. Zato ni slučaj, da 
je takšno usmeritev posebej pozdravil 
predstavnik Judovske skupnosti Slo-
venije dr. igor vojtic, ki je na sreča-
nju na kratko predstavil najnovejše 
primere modernega antisemitizma v 
Sloveniji in s kratkim nastopom požel 
aplavz udeležencev srečanja v Glazer-
jevi dvorani Univerzitetne knjižnice 
Maribor.

Marjan Toš

praznovanJa oB 90letni
ci začetKa poučevanJa 
etnoloGiJe na slovašKeM

Oddelek za etnologijo in kulturno 
antropologijo na Filozofski fakulteti 
Univerze Komenskega (FiF UK) v Bra-
tislavi je letos praznoval okroglo oble-
tnico poučevanja svojega študijskega 
programa – etnologije. Študij etnolo-
gije poteka kot eden izmed študijskih 

programov na Univerzi Komenskega 
že 90 let (prvotno kot Narodopisni se-
minar, ki je bil del študija geografije). 
Študij obstaja od nastanka FiF UK, ki 
prav tako v letošnjem letu praznuje 
90-letnico ustanovitve. Zaposleni na 
oddelku so se odločili, da bodo po-
membno obletnico obeležili s števil-
nimi dogodki na Dnevih Oddelka za 
etnologijo in kulturno antropologijo 
FiF UK. Na praznovanja so bili pova-
bljeni gostje s slovaških in tujih oddel-
kov, sorodnih smeri in z inštitutov ter 
študenti in diplomanti. 

Praznovanja ob jubileju študija 
etnologije so potekala 16. in 17. febru-
arja 2012. Prvi dan je v dopoldanskih 
urah potekala vsedržavna predstavitev 
zmagovalcev z oddelkov iz Bratislave, 
Trnave in Nitre, ki so se udeležili tek-
movanja v pisanju študentskih znan-
stvenih del. 

V popoldanskih urah je bilo v pro-
storih osrednje zgradbe Univerze 
Komenskega odprtje razstave, ki je do-
kumentirala razvoj in predstavila de-
javnosti študija etnologije in oddelka ter 
njegovih članov od ustanovitve pa vse 
do danes. Zaradi omejenega prostora 
so bili razstavljeni zgolj 2D-predmeti. 
Po uvodnem pozdravu predstojnice 
Oddelka za etnologijo in kulturno an-
tropologijo prof. dr. Marte Botikove je 
goste po razstavi vodil dr. Ľuboš Ka-
čírek, predstavnik muzeologije, novega 
študijskega programa na našem oddel-
ku. Otvoritev je glasbeno popestril J. 
Hushegyi. Zvečer so si udeleženci ogle-
dali kulturno prireditev, ki je potekala 
v prostorih Slovaškega ljudskoumetni-
škega kolektiva (SĽUK) v Rusovcah. Na 
prireditvi so nastopili tudi diplomanti 
oddelka, ki se ukvarjajo s folkloristiko. 
Večer se je končal z neformalnimi po-
govori v restavraciji. 



OCENE IN POROČILA – REvIEws ANd REPORts  107

Z nizom prireditev se je praznovanje 
nadaljevalo naslednji dan, ko je naj-
prej v slavnostni Moyzesovi dvorani 
potekala slavnostna seja ob 90-letnici 
začetka poučevanja etnologije na bra-
tislavski univerzi. Ob glasbeni spre-
mljavi diplomanta oddelka P. Bereza 
so bili izrečeni nagovori zaposlenih na 
oddelku in vabljenih gostov. Zgodovi-
no oddelka je navzočim približala prof. 
dr. Marta Botiková, povezave razvoja 
etnologije v češko-slovaških odnosih 
pa je predstavil dr. M. Válka, predstoj-
nik Oddelka za evropske etnologije 
na Filozofski fakulteti Masarykove 
Univerze v Brnu. Pozdravne nagovore 
so izrekli predstavniki ustanov, ki so-
delujejo z oddelkom: dr. G. Kiliánová, 
predstojnica Inštituta za etnologijo pri 
Slovaški znanstveni akademiji, prof. T. 
Smolińska z Oddelka za kulturologijo 
in folkloristiko Univerze v Opolu, dr. 
M. Brocki z Oddelka za etnologijo in 
kulturno antropologijo FF Jagelonske 
univerze v Krakovu, doc. dr. G. Bar-
na, predstojnik Oddelka za etnologijo 
in kulturno antropologijo Univerze v 
Szegetu, prof. A. Gyivicsanová, usta-
noviteljica Raziskovalnega inštituta 
Slovakov na Madžarskem, dr. M. Hal-
mová, ravnateljica Etnografskega mu-
zeja Slovaškega narodnega muzeja v 
Martinu in dr. M. Jágerová, predstojni-
ca Oddelka za etnologijo in etnomuzi-
kologijo Filozofske fakultete Univerze 
Konštantina Filozofa v Nitri. 

Filozofska fakulteta Univerze Ko-
menskega je podelila spominsko 
medaljo docentu Ladislavu Mlynki, 
diplomantu oddelka in glavnemu po-
budniku za ustanovitev novega štu-
dijskega programa muzeologije na 
Oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo FiF UK. Medaljo, ki jo je 
podelil dekan FiF UK prof. dr. Jaroslav 

Šušol, je prevzela docentova soproga 
M. Mlynková. V okviru slavnostne 
seje je potekala tudi predstavitev zbor-
nika Ethnologia Slovaca et Slavica, ki 
je posvečen obletnici študijskega pro-
grama. Aktualno številko zbornika je 
predstavil prof. dr. J. Podolák, diplo-
mant oddelka in osnovatelj omenjene-
ga zbornika. 

V popoldanskih urah so udeleženci 
praznovanja obiskali Galerijo likovnih 
samorastnikov Slovaške narodne ga-
lerije v Pezinku, ki ima sedež v zgodo-
vinskem t. i. Schaubmarovem mlinu. 
Ogledali so si lahko dela samorastni-
kov – slike in kipe, pa tudi razstavo 
mlina in manjšo razstavo kovačije ter 
zgodovine družine Schaubmar. Sklep 
prireditve je potekal v prostorih Ma-
lokarpatskega muzeja v Pezinku, ki 
se ukvarja s problematiko vinarstva 
in vinogradništva. Po ogledu stalne 
razstave se je praznovanje zaokrožilo 
s prijetnim druženjem. 

Katarína Kovácsová 
(Prevedla Saša Vojtechová Poklač)

22. slovensKi slavistični 
KonGres, slavistiKa v reGi
JaH – Maribor, univerza v Maribo
ru, 29. 9.–1. 10. 2011

Kongres je lansko leto potekal v stav-
bi Univerze v Mariboru (Rektorat), 
Slomškov trg 15, Maribor, od četrt-
ka, 29. 9., do sobote, 1. 10. 2011. Čla-
ni ožjega organizacijskega odbora 
Slovenskega slavističnega kongresa 
Maribor 2011 so bili: A. Valh Lopert, 
predsednica Slavističnega društva 
Maribor (SDM), M. Zemljak Jontes 
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in N. Ulčnik, tajnici SDM, I. Voršič, 
blagajničarka SDM, B. Krakar Vogel, 
predsednica Zveze društev Slavistično 
društvo Slovenije (ZDSDS), P. Jordan, 
tajnica ZDSDS, M. Zaplotnik, urednik 
kongresnih gradiv in tiska. Aktivno 
so sodelovale študentke, članice Štu-
dentske sekcije SDM, V. Aleksovska, 
B. Brec, N. Ditmajer, S. Grobin, T. 
Kovačič, M. Marič, T. Skarlovnik, U. 
Uršnik, V. Zgoznik, in podiplomski 
študent D. Pukšič.

v četrtek, 29. 9. 2011, je bilo ob 
9.30 odprtje kongresa v Veliki dvora-
ni (ZDSDS prof. dr. B. Krakar Vogel, 
podžupan Mestne občine Maribor J. 
Ujčič, rektor Univerze v Mariboru 
(UM) prof. dr. D. Rebolj, dekan FF 
UM prof. dr. M. Jesenšek, namestni-
ca predstojnika Oddelka za slovanske 
jezike in književnosti FF UM doc. dr. 
M. Zemljak Jontes, predsednica SDM 
doc. dr. A. Valh Lopert). Sledila so 
plenarna predavanja s predstavitvami 
jezikoslovja, književnosti, didaktike 
na Univerzi v Mariboru in kulturne-
ga življenja Maribora (akad. prof. dr. 
Z. Zorko: Slovensko jezikoslovje na 
Oddelku za slovanske jezike in knji-
ževnosti Filozofske fakultete Univer-
ze v Mariboru, prof. dr. S. Borovnik: 
Raziskovanje slovenske literarne zgo-
dovine na Univerzi v Mariboru, prof. 
dr. M. Kordigel Aberšek: Didaktika 
mladinske književnosti – slovenski 
projekt, T. Partljič: Literarni Maribor 
(»leposlovni« prispevek)).

Prva popoldanska sekcija – pouk 
slovenščine v srednjih poklicnih in 
strokovnih šolah (J. Lipnik: Estetsko 
in čustveno doživljanje umetnostne-
ga besedila, M. M. Blažić: Slovenske 
pravljičarke – študija primera Elze 
Lešnik, T. Jelenko: Razvijanje različ-
nih zmožnosti pri pouku književnosti 

in timsko delo, S. Pulko, M. Zemljak 
Jontes: E-slovenščina – izziv za uči-
telja in dijaka, Z. Božič: Zahtevnost 
poklicne mature iz slovenščine v pri-
merjavi s splošno in vpis na univer-
zo, M. Dolinar: Pouk književnosti za 
mladostnike z učnimi težavami, M. 
Hodak: Besedilna pismenost dijakov 
srednjih strokovnih in poklicnih šol, 
M. Hedžet Krkač: Zaključni izpit iz 
slovenščine v srednjih poklicnih šo-
lah).

Druga predstavitev – dejavnosti 
kateder in predavateljev mariborske 
slavistike (M. Jesenšek: Maribor-
ska slovenistika o slovenščini v alp-
skem in podonavskem prostoru, I. 
Stramljič Breznik: Inovativni bese-
dotvorni vzorci – iz oglasne prakse 
k šolskemu jezikovnemu pouku, I. 
Voršič: Kor pusni pristop pri razisko-
vanju leksikalnih posebnosti oglasov, 
M. Koletnik, A. Benko: Slovensko pri-
merjalno strokovno narečno slovaro-
pisje (na primeru koroške in panonske 
narečne skupine), M. Krajnc Ivič: Ož-
jeinteresni neposredni dvogovori z 
vidika prevzemanja replik in obliko-
vanja soslednih parov, P. Šek Mertük: 
Pravopisne napake v skladenjski rabi 
ločil, N. Ulčnik: Pregovori v procesu 
spreminjanja).

Tretja predstavitev – strokovne no-
vosti iz širše slovenske slavistike (N. 
Jež: Czesław Miłosz – pričevalec sto-
letja in njegov odmev pri Slovencih, 
A. Rozman: Prvi slovenski slovakist 
Viktor Smolej (ob stoti obletnici roj-
stva), V. Osolnik: O slovenskem pe-
sniku Stanku Vrazu, Z. Kovač: Stanko 
Vraz in Ivo Andrić kot medkulturna 
pisatelja, G. Nikolovski: O jezikovni 
osnovi stare cerkvene slovanščine – 
med makedonsko in panonsko teorijo, 
K. Silaj: Čefur v Sloveniji, Janez v Bo-
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sni: analiza prevodov romana Čefurji 
raus! Gorana Vojnovića v hrvaščino, 
bosanščino in srbščino, D. Krvina: 
Tekmovanje iz znanja ruščine v Slo-
veniji).

Ob 19.00 smo si v Lutkovnem gleda-
lišču Maribor ogledali predstavo Krst 
pri Savici ter veličastni minoritski sa-
mostan.

v petek, 30. 9. 2011, takoj po delov-
nem sestanku ZDSDS – predstavitev 
druge skupine kateder in dejavnosti 
mariborske slavistike (J. Čeh Steger: 
Tematizacija živali v luči literarne 
ekologije, B. Vičar: Polom človeštva: 
rekonstrukcija človekovega odnosa 
do živali v Kunderovi Neznosni lah-
kosti bivanja, B. Bošnjak: Fantastični 
elementi v sodobni slovenski kratki 
prozi, K. Bergles: Povezanost teme in 
notranjega sloga v sodobni slovenski 
esejistiki na primeru književnih vpra-
šanj, D. Haramija, M. Perko: Bralna 
značka in njenih petdeset let, M. Ko-
letnik, A. Valh Lopert: Mariborski po-
govorni jezik v gledališki uprizoritvi).

Druga sekcija – lektorska vpraša
nja (D. Verdonik: Govorni korpus kot 
lektorjev priročnik, H. Tivadar: Smi-
selno lektoriranje govorjenih neumet-
nostnih besedil, J. Volk: Gledališki 
lektor v procesu nastajanja gledališke 
predstave, J. Repar Lakovič: Lektorska 
zbornica in lektorska licenca, A. Biz-
jak: Vpliv profesionalizacije lektorske 
stroke na slovensko jezikovno kultu-
ro, V. Gjurin, E. Antončič).

študentska sekcija – predstavitev 
najboljših diplomantov slovenskih 
slavistik/slovenistik v preteklem le-
tu (P. Jordan: Fanovska literatura in 
njen slovenski kontekst, Č. Močiv-
nik: Podobe tujega v literaturi Ferda 
Godine, V. Jurak: Tematska analiza 
romana Doktor Živago, M. Smotlak: 

Primerjava feministične kritike lite-
rarnega prikaza žensk z ženskimi liki 
v romanu Parnik trobi nji, M. Agrež: 
Povezovalna funkcija besede le v Tru-
barjevem prevodu Lutrove Hišne po-
stile, T. Markežič: Bolani na pljučah 
ali oglaševanje nekoč, A. Urh: Jezik 
mladostniških SMS-ov, M. Curk: 
Umeščenost prvin sociolektov v so-
dobni urbani prozi Andreja Ermenca 
Skubica in Gorana Vojnovića, D. Kr-
vina: Glagolski vid in njegova uporaba 
na primeru ponavljalnosti (iterativno-
sti) v ruščini in poljščini v primerjavi 
s slovenščino).

predstavitev strokovnih knjižnih 
novosti je potekala oba dneva. 

Sledila sta ogled Maribora (pri Mai-
strovem spomeniku pričakali štu-
denti, člani Študentske sekcije SDM z 
literarnim programom) in ogled Uni-
verzitetne knjižnice Maribor (ogled 
knjižnice, Maistrove knjižnice in raz-
stave Bralna značka, ki sta jo pripravili 
prof. dr. D. Haramija in M. Perko). 

okroglo mizo na temo slovenščina 
v javnosti in izobraževalni sistem v 
republiki sloveniji je moderiral prof. 
dr. M. Stabej, izvedba pod okriljem 
sekcije Slovenščina v javnosti SDS 
(uvodni prispevki: M. Knez, Center 
za slovenščino kot drugi/tuji jezik, FF 
UL, S. Krek, Inštitut »Jožef Štefan«, 
Amebis, d. o. o., V. Mikolič, Fakulteta 
za humanistične študije, Univerza na 
Primorskem, M. Lah, FF UL, D. Rosc 
Leskovec, Zavod RS za šolstvo, Pred-
metna skupina za slovenščino).

Ves čas kongresa so na kongresnih 
prizoriščih knjižne novosti razstav
ljale različne slovenske založbe.

Na skupni večerji sta bili podelje
ni priznanji ZDSDS, in sicer prof. dr. 
Marku Jesenšku in prof. Danici Kri-
žanič Müller.
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v soboto, 1. 10. 2011, je bila orga-
nizirana ekskurzija z naslovom 
Kulturnozgodovinski utrinki iz jugo
zahodnih slovenskih goric. Udeležen-
ce je ob postankih na pomembnejših 
točkah (Zavrh, Trnovska vas, Destrnik, 
Dornava, Ptuj) izr. prof. dr. Bernard 
Rajh, organizator in vodja ekskurzije, 
popeljal med podrobnosti in zanimi-
vosti kulturnozgodovinskih dogodkov 
ter osebnosti prostora s slovenistični 
poudarki v ospredju, zlasti z oblikova-
njem in razvojem vzhodnoštajerskega 
knjižnega jezika. 

Podrobnosti: 
http://projects.ff.uni-mb.si/sdm.

Novo vodstvo Slavističnega dru-
štva Slovenije je poskrbelo, da so lah-

ko učitelji ob predložitvi potrdila o 
udeležbi na kongresu, programa in 
kratke ref leksije v skladu s Pravil-
nikom o napredovanju zaposlenih v 
vzgoji in izo braževanju v nazive po 
nekajletnem premoru ponovno pri-
dobili 1,5 točke.

Brez izdatne podpore lokalnih dob-
rotnikov bi bil Kongres mnogo skrom-
nejši. Posebna zahvala velja Založbi 
Pivec in profesorici Alenki Glazer (več 
o sponzorjih na spletni strani SDM).

Refleksije predsednice ZDSDS prof. 
dr. Bože Krakar Vogel in nekatera 
pohvalna pisma lahko preberete na 
spletu: http://sites.google.com/site/
slavisticnodrustvo/kongres2011.

Alenka Valh Lopert,  
Melita Zemljak Jontes



NaVODILa aVTORjem PRISPeVKOV za ČzN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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