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Mirko Fajdiga 
(1922–2012)

Na sončen pomladni dan 15. maja 2012 smo se sorodniki, sodelavci, 
sosedi, znanci in prijatelji na pobreškem pokopališču v Mariboru poslo-
vili od rezervnega podpolkovnika, zgodovinarja in muzealca Mirka Faj-
dige. Spoznal sem ga marca 1960, ko sem dobil službo v Muzeju narodne 
osvoboditve Maribor, nato sva dobro sodelovala več kot 25 let. Občudoval 
sem njegov odnos do ljudi, njegov odprt pristop k ljudem in cenil njegovo 

I N  M E M O R I A M

Mirko Fajdiga (vir: Fototeka  
Muzeja narodne osvoboditve)
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pripravljenost pomagati ljudem. Pomagal je nam, mladim sodelavcem, pri 
uvajanju v muzejsko delo in pri reševanju naših stanovanjskih težav, po-
magal partizanom, še zlasti invalidom, pa tudi drugim ljudem, ki so potre-
bovali pomoč. Dočakal je lepo starost, saj bi letos julija dopolnil devetdeset 
let. Doživel je grozote druge svetovne vojne, preživel težave v prvem ob-
dobju po vojni, tudi bolezni mu niso prizanašale. Čeprav je doživel težke 
življenjske preizkušnje in bil vojni invalid, je bil poln optimizma, vedrine 
in vedno dovzeten za šalo.

Mirko Fajdiga se je rodil 17. julija 1922 v Mariboru. Rojen je bil v dru-
žini Alojza (Maistrovega borca) in Antonije Fajdiga, ki sta se po italijanski 
zasedbi zahodne Slovenije iz Postojne preselila v Maribor. Mirko je v Ma-
riboru končal meščansko in gozdarsko šolo. Ob šolanju se je veliko ukvar-
jal s športom, predvsem s plavanjem, kolesarjenjem in smučanjem. Med 
drugim je leta 1939 kot mladinec zmagal v plavanju na tri kilometre dolgi 
progi od Mariborskega otoka do mestnega kopališča Kristjan. Burna 30. 
leta prejšnjega stoletja so odločilno vplivala na njegovo idejno usmeritev. 
Vključil se je v levičarsko delavsko gibanje in postal član Skoja. Deloval je 
v kulturnem društvu Vzajemnost in v Prvem kolesarskem društvu na Po-
brežju. Ob napadu Nemčije in Italije na Jugoslavijo se je pridružil prosto-
voljcem jugoslovanske vojske, ki so želeli braniti domovino. Njegova slabo 
organizirana prostovoljska enota je prišla do Karlovca, tam pa je razpadla. 
Skrivoma se je vračal v Maribor, da ga ne bi zajeli ustaši ali Nemci in poslali 
v taborišče za vojne ujetnike.

V Mariboru ni ostal dolgo. Že 12. julija 1941 je bil z družino izgnan 
v Bosno, od tam pa na Hrvaško v Garešnico pri Bjelovarju. Že leta 1941 
se je vključil v odporniško gibanje, julija 1943 pa je odšel v partizane v 
Moslovačko brigado in postal politični komisar bataljona. V partizanih je 
bil dvakrat ranjen. Po koncu vojne je ostal v vojski kot poklicni vojak. Ker 
je bil invalid, se je leta 1953 upokojil in se vrnil v Maribor. Bil je rezervni 
podpolkovnik.

Po vrnitvi v Maribor je Fajdiga začel delovati pri Zvezi borcev, pri Zve-
zi vojnih invalidov Slovenije, pri športnem društvu Branik in v Oddelku 
NOB Pokrajinskega muzeja v Mariboru. Tam je zbiral zgodovinsko gradi-
vo za obdobje 1918–1945 in sodeloval pri pripravi razstav. Oddelek NOB se 
je maja 1958 preuredil v samostojni Muzej narodne osvoboditve Maribor. 
V novem muzeju se je Fajdiga zaposlil in bil namestnik ravnatelja do maja 
1979, ko se je dokončno upokojil. V tem času je ob delu končal študij zgo-
dovine na Pedagoški akademiji v Mariboru. Dosegel je naziv višji kustos. 
Ob številnih, zlasti organizacijskih nalogah v muzeju je sodeloval pri pri-
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pravljanju razstav in pri raziskovalnem delu. Z njegovim sodelovanjem je 
muzej pripravil naslednje razstave: Mariborsko območje 1918–1945 (leta 
1958), Talci 1941–1945 na slovenskem Štajerskem (1966), Boj za Maribor 
in slovensko severno mejo 1918–1919 na območju Štajerskega obmejnega 
poveljstva (1968), Štajerska in Koroška v osvobodilnem boju (1969), Zidan-
škova – Pohorska brigada (1969), Maribor 1941–1945 (1975). Sodeloval je 
tudi pri postavitvah muzejskih razstav na Osankarici, v Gornji Radgoni, v 
Ribnici na Pohorju in pri Duhu na Ostrem vrhu.

V zadnjem obdobju delovanja v muzeju se je Fajdiga posvetil predvsem 
raziskovalnemu delu. Njegova bibliografija obsega 130 bibliografskih enot. 
V svojih prispevkih, ki jih je objavljal v časnikih, revijah in glasilih, je 
obravnaval teme o narodnoosvobodilnem boju. Navedel bom le njego-
va najobsežnejša dela, ki so izšla v samostojnih publikacijah: Zidanško-
va brigada (1975), Pohorski partizani 1943 (1985), Bračičeva brigada na 
Štajerskem in Koroškem (1994). V samostojni knjižici je pod naslovom V 
objemu človečnosti pripravil kratek pregled partizanskega zdravstva na 
Slovenskem 1941–1945 (1998). Fajdiga je soavtor knjige Poslovilna pisma 
žrtev za svobodo (1965), ki je doživela tri izdaje. 

Veliko časa je Fajdiga namenil športu. Med letoma 1965 in 1971 je bil 
predsednik Mariborskega športnega društva Branik, nato je bil do leta 
1981 podpredsednik društva. V tem času je raziskoval zgodovino mari-
borskega športa. Za Zbornik Prvega slovenskega športnega kluba Maribor, 
Sindikalnega športnega društva Polet, Mariborskega športnega društva 
Branik 1919–1979, ki je izšel leta 1979, je pripravil več prispevkov, bil pa je 
tudi urednik Zbornika. Bil je soavtor spominske publikacije Športnikom, 
žrtvam za svobodo 1941–1945 (1983). Pripravil je brošuro o pomembnem 
vsestranskem mariborskem športniku Miranu Cizlju (1981). Za delo na 
športnem področju je leta 1969 prejel Bloudkovo plaketo, mesto Maribor 
pa mu je podelilo Cizljevo plaketo.

Za svoje vsestransko delo je dobil Mirko Fajdiga nekaj družbenih pri-
znanj, nagrad in odlikovanj, in sicer: red republike s srebrnim vencem, red 
zaslug za narod s srebrnimi žarki, red za hrabrost, red bratstva in enotnosti 
s srebrnim vencem, red partizanske zvezde 3. stopnje, red dela s srebrnim 
vencem. Prejel je še nekaj medalj in plaket, med drugimi zlato plaketo 
Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije. Za proučeva-
nje zgodovine narodnoosvobodilnega boja je dvakrat dobil nagrado vstaje 
slovenskega naroda. Za svoje življenjsko delo je leta 1986 dobil najvišje 
mariborsko priznanje – zlati grb mesta Maribor. 
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Kar ostaja za nami, je naše delo. Zapuščina Mirka Fajdige je obsežna, 
raznovrstna in bogata. Spoštljivo bomo gledali nanjo. Fajdiga je bil delaven, 
pošten, zabaven, vedno pripravljen pomagati, skratka, bil je dober tovariš. 
Takšnega bomo ohranili v spominu.

Lojze Penič1

 1  Lojze Penič, muzejski svetovalec v pokoju.
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Zdravilišče Rimske Toplice  
v prvi polovici 19. stoletja 

E l k e  H a m m e r  -  L u z a *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 711.455(497.4Rimske Toplice)"18"

Elke Hammer - Luza: Zdravilišče Rimske Toplice v prvi polovici 19. stoletja. Časopis za 
zgodovino in narodopisje, Maribor 83=48(2012), 2–3, str. 9–25
Prispevek obravnava razvoj štajerskega zdravilišča v prvi polovici 19. stoletja, pro-
storsko ureditev ter strukturo obiskovalcev. Predstavljeno je tudi vsakdanje življenje 
v zdravilišču, ki je ob terapijah s termalno ter mineralno vodo nudilo in skrbelo še za 
pestro družabno življenje svojih gostov.
Ključne besede: zdravilišča, zgodovina, razvoj, turizem

1.01 Original Scientific Article 
UDC 711.455(497.4Rimske Toplice)"18"

Elke Hammer - Luza: The Spa Roman Bath / Rimske Toplice in the First Half of the 19th 
Century. Review for History and Ethnography, Maribor 83=48(2012), 2–3, pp. 9–25
The article describes the development of the Styrian spa in the second half of the 19th 
century, its spatial arrangement and structure of visitors. The everyday life in the spa, 
treatments with thermal and mineral water and a varied life that was offered to its 
guests are also presented.
Key words: spas, history, development, tourism

V prvi polovici 19. stoletja je obiskovanje zdravilnih kopeli doživelo 
razanten vzpon. Obisk zdravilišča ni bil priporočljiv le iz zdravstvenih 

 * Mag. Dr. Elke Hammer-Luza, Steiermärkisches Landesarchiv, Karmeliterplatz 3, A – 8010 
Graz, elke.hammer-luza@stmk.gv.at

r a z p r a v e  –  s t u d i e s
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razlogov, pač pa je vedno bolj nudil možnost oddiha in razvedrila.1 Da bi 
sledili tej naraščajoči potrebi, so bila odprta številna nova zdravilišča, že 
obstoječa pa so bila velikopotezno dograjena in modernizirana tako, da 
so se lokalne strukture večkrat že v nekaj letih povsem spremenile, kar za 
Štajersko o tem lahko dobro sledimo. Četudi je bilo tu že okrog leta 1820 
poznanih že 59 mineralnih vrelcev,2 pa večina teh zdravilnih voda še ni 
bila izkoriščana oz. le v manjši meri. Zgolj nekaj mineralnih vrelcev je 
imelo nadregionalni ali vsaj regionalni pomen. Najpomembnejša je bila 
Rogaška Slatina, pa tudi toplice Tobelbad, Dobrna in Rimske Toplice so 
bile znane in cenjene. Bistveno manj so bili znani zdraviliški kraji Wildbad 
Einöd ali celo Grabegg in Topolšica, medtem ko je vzhodnoštajerski Bad 
Gleichenberg šele nastajal. V mednarodnem kopališkem turizmu ti kraji 
seveda niso imeli nobene vloge. V nadaljevanju bo na primeru Rimskih To-
plic prikazan razvoj tega štajerskega zdravilišča v prvi polovici 19. sto letja. 
Najprej bodo predstavljeni osnovni pogoji, kot so lastniška razmerja in 
infrastruktura, nato ureditev zdravilišča in spremembe njegovih zgradb, 
sledi poglavje, namenjeno gostom in njihovi strukturi, na koncu pa bo 
obravnavano tudi vsakdanje življenje v zdravilišču. 

zgodovina zdravilišča 

Rimske Toplice imajo zelo dolgo zgodovino. Kot kažejo arheološke 
najdbe, je bila okolica že v rimskem obdobju dobro znana.3 Večstoletna 
uporaba zdravilnih vrelcev se je razširila z razcvetom kopaliških krajev 

 1 Za splošni pregled primerjaj med drugim: Vladimir Křižek, Kulturgeschichte des Heilba-
des, Leipzig 1990; Grosse Welt reist ins Bad 1800–1914, Baden bei Wien, Badgastein, Bad 
Ischl, Franzensbad, Karlsbad, Marienbad, Teplitz. Katalog razstave Schloss Graenegg bei 
Krems, Passau 1980; Heinz Biehn – Johanna Herzogenberg, Grosse Welt reist ins Bad. 
Nach Briefe, Erinnerungen und anderen Quellen zur Darstellung gebracht, München 
1960.

 2 Franz Sartori, Neueste Geographie von Steiermark. Mit ihren statistischen, physikali-
schen, industriellen und topographischen Merkwurdigkeiten, Grätz 1816, 56, 88, 126, 
170, 192; Joseph Marx von Liechtenstern, Statistisch-topographischer Landesschema-
tismus des Herzogthuns Steyermark, Wien 1818, 61 sl.; Carl Schmutz, Historisch To-
pographisches Lexicon von Steyermark, Teil 2, Grätz 1822, 547–551; Mathias Macher, 
Uebersicht der Hellwässer und Natur-Merkwürdigkeiten des Herzogthumes Steiermark, 
Wien-Graz 1858. Sredi 19. stoletja je bilo v vojvodini Štajerski najmanj 129 zdravilnih 
vodá. 

 3 Prim. P. Jacob Wichner, Beiträge zu einer Geschichte des Heilwesens, der Volksmedicin, 
der Bäder und Heilquellen in Steiermark bis incl. Jahr 1700. V MHVSt 33 (1885), 3–123, 
tu 94. 
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v 19. stoletju. Že nova poimenovanje »zdravilišče« za rimsko kopališče je 
jasno opozarjalo na častitljivo preteklost. 

Na osrednje mesto so bili vzidani štirje tam najdeni rimski kamni 
in stari deli zgradb, ki so prišli na dan, so bili vsaj domnevno pripisani 
rimskemu obdobju. Z izkoriščanjem termalnih vrelcev so hoteli obuditi 
zgodovino.4 Trije vrelci Rimskih Toplic so še vedno isti, v katerih so zavoje-
valci sveta nekoč črpali nove moči in zdravje.5 Kot je tipično za zgodovino 
nastanka mnogih kopaliških krajev, so se sanje med resničnostjo in fikcijo 
zabrisale.

Konec 18. stoletja je kopališče spadalo v sestav zemljiškega gospostva 
Laško in je bilo posest grofov von Wildenstein.6 Zdravilne vode so bile ši-
rom že takrat znane tako, da je toplice obiskal Heimrich Johann Crantz in 
jih uvrstil v svojo knjigo o zdravilnih vrelcih avstrijske monarhije.7 Pozna-
ni so bili trije topli vrelci s temperaturo okrog 37 °C, ki so vsebovali kisel 
apnenec in lojevec, kremenko, Glauberjevo sol, grenko sol, kisel natron 
ter kisli in slani železov oksidul. Leta 1781 je toplice obiskal naravoslovec 
in topograf Balthasar Hacquet. Tedaj so bile razmere še zelo preproste. 
Obstajala sta dva kompaktna prostora, ki sta bila obložena s kvadratnimi 
kamni, nad tem je bilo leseno poslopje, vendar je bilo vse zdravo, snažno 
in zračno. Hacquet je zahteval vsekakor več reda, prav tako izgradnjo voz-
ne poti do termalnega kopališča, ker da slabotne osebe, ki so odvisne od 
prevoza, sploh ne morejo priti do vrelcev.8 V naslednjih desetletjih je bilo 
dejansko nekaj storjenega za izgradnjo kopališča, vendar so bila finančna 
sredstva grofov Wildenstein omejena. Predvsem Cajetan von Wildenstein 
(1761–1824), ki je posest prevzel v začetku 19. stoletja, je bil stalno v denar-
nih stiskah. Leta 1804 je dal gospostvo Laško skupaj z Rimskimi Toplicami 

 4 Johann Anton Suppantschitsch, Ausflug von Cilli nach Lichtenwald, Cilli 1818, 35 sl, 
Adolf Schmidl, Das Herzogthum Steiermark, Stuttgart 1839, 919; Rudolf Gustav Puff, 
Das Römer-Bad Töplitz nächst Tüffer mit seinen Umgebungen, Grätz 1847, 17 sl., 27–31.

 5 StLA, Römerbad bei Tüffer, Ort, K. 1, H. 1 – Beschreibung des Ortes und Kurbades, um 
1850.

 6 Prim. Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und 
Gülten, Städte und Märkte (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission 
10), München 1962, 246. 

 7 Heinrich Johan von Crantz, Gesundbrunnen der oesterreichischen Monarchie, Wien 
1777, 106. Tudi topografiji Juliusa Aquiliniusa Caesarja (1786) in Josepha Carla Kinder-
manna (1798) omenjata Toplice pri Laškem. 

 8 StLA, Werle Anton, Nachlass, Sch. 2, H. 16: Rohitsch-Sauerbrunn: Balthasar Hacquet, 
Oryctographia carniolica oder Physikalische Erbeschreibung des Herzogthums Krain, 
Istrien, und zum Theil der benachbarten Länder, Bd. 3, Leipzig 1784, 137. 
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za 12 let v zakup Karlu Perku in Ignazu Fuchsu. Namesto slednjega sta 
1809 postala zakupnika Franz in Rosina Karnitschnigg.9

Toda Cajetan von Wildenstein je leta 1810 očitno spremenil svoje mne-
nje in je Toplice pri Laškem, namreč tople vrelce s kopališko hišo, gostil-
no in t. i. Grafenstöckl, tamkajšno majerijo in zemljišče, prodal za 10.000 
goldinarjev dunajske veljave Antonu Gurniggu, poznejšemu celjskemu po-
štnemu mojstru. Kopališče je bilo tako de facto izločeno iz gospostva Laško 
in kot tako vpisano v zemljiško knjigo, vsekakor pa so pozabili, da bi bilo 
to razvidno tudi v deželni deski. To je Cajetana von Wildensteina po kon-
kurzu v kasnejših letih privedlo še do pravnega spora.10

 
Anton Gurnigg ni 

bil dolgo lastnik Rimskih Toplic. Že 30. julija 1814 jih je za 24.000 goldinar-
jev dunajske veljave prodal Johannu in Mariji Worlitschegg.11 Drastično 
narasla kupnina gre vsekakor deloma na račun investicij poštnega moj-
stra, deloma pa je bila tudi posledica inflacije po državnem bankrotu. V 
obotavljajočem se razvoju zdravilišča pa se tudi v naslednjih letih ni dosti 
spremenilo. Še okrog leta 1825 je bil celo tedanji začasni zdravnik Mathias 
Macher vse prej kot navdušen nad razmerami, ki jih je našel. Kopališke 
naprave same so potrebne zlasti glede udobja in zabave gostov celovite 
prenove. Upal je da bo novi lastnik kmalu zmožen okorno stvar podreti. 
Kljub vsemu pa je zdravilišče nudilo prijaznejšo podobo zaradi prometne 
vključitve, ko je bil kraj z novozgrajeno železniško progo na severu dobro 
povezan s Celjem in z Brežicami na jugu.12

Do odločilne spremembe je prišlo šele leta 1840, ko je s kupno pogodbo 
31. decembra 1840 Amalia Uhlich, roj. Vogel, Rimske Toplice kupila za 
21.00 goldinarjev dunajske veljave.13 Njen mož je bil Gustav Adolf Uhlich, 
veletrgovec iz Trsta, ki je bil tudi lastnik predilnice v Preboldu in velike 
pivovarne v Laškem. Kupca naj bi bila baje »vsled hitrega in popolnega 
ozdravljenja opozorjena na skrajno zanemarjeni vrelec,«14 zgodba, ki pač 
spada v kategorijo takoimenovanih novih legend.15 

 9 StLA, Wildenstein, Familie: Sch. 17, H. 306: Tuffer, Verpachtung und Verkauf, 1802–1810.
 10 StLA, Werle Anton, Nachlass, Sch. 2, H. 18: Römerbad nächst Tüffer, LT II, Urkun-

denbücher, Bd. 219, fol. 394 sl.
 11 Anton Gurnigg je najprej 1813 kupil poštno postajo Celje in je pač zato rabil denar. StLA, 

Postdirektion Graz, K. 44, H. 439: Cilli.
 12 Mathias Macher, Das Römerbad nächst Tüffer in Steyermark, in physikalisch-medicini-

scher Hinsicht dargestellt für Cur-Gäste, Graz 1826, 9–19. 
 13 StLA, LT II, Urkundenbücher, Bd. 219, fol. 394 sl. LT II, Hauptbuch Bd. 11, fol. 277 sl. 
 14 Mathias Macher, Das Römerbad nähst Tüffer in Steiermark in physikalisch-medizini-

scher Hinsicht dargestellt, bearb. von Karl Fried. Hen, Graz 1846, 9. 
 15 Prim. Wolfgang Kos, Zwischen Amüsement und Therapie. Der Kurort als soziales En-

semble. V: Herbert Lachmayer/Sylvia Mattl Wurm/Christian Gargerle (Hgg), Das Bad. 
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Poslovno prizadeven podjetnik Uhlich je spoznal gospodarski potenci-
al, ki se je skrival v izgradnji in propagiranju zdravilišča. Dejansko je takoj 
poprijel za delo in se ni oziral ne na stroške in ne na napor. V najkrajšem 
času so bile obstoječe stavbe spremenjene in povečane ter skoraj vsako leto 
dograjene nove. Na ta način je v velikem obsegu zgradil moderno zdravi-
lišče, ki je ustrezalo potrebam naraščajočega zdraviliškega turizma. Rast 
Rimskih Toplic je po zamenjavi lastništva povezana še z odločnim izbolj-
šanjem infrastrukturnega okvira. Železnica, ki je že od 1842 tekla med 
Dunajem in Gloggnitzem ter je 1844 povezala Mürzzuschlag z Gradcem, 
je prišla tudi na jug dežele. Odsek proge med Grazem in Celjem je bil odprt 
leta 1846, tri leta kasneje pa je bila vzpostavljena še povezava z Ljubljano.16 
Rimske Toplice so ležale neposredno ob železnici in so imele svojo postajo. 
S tem jih je bilo mogoče doseči tako z Dunaja kot tudi iz Trsta v največ 16 
urah in ležale so sredi svetovnih prometnih poti.17

Da bi povečali poznavanje zdravilišča in nagovorili potencialne goste, 
se je z 19. stoletjem povečalo sodelovanje s publicistiko. Deloma je bilo to 
reklamiranje v časnikih in revijah, v katerih je bil naznanjen začetek se-
zone, objavljene so bile cene in predstavljene izboljšave. Poleg tega so bili 
objavljeni tudi prispevki, ki naj bi vzbudili vtis objektivnega poročanja, pri 
čemer pa ni bilo mogoče spregledati pristranosti. Največkrat so ta poročila 
napisale osebe, ki so bile zdravilišču blizu,18 večkrat celo zdraviliški zdrav-
niki ali sam zdraviliški direktor. To še posebej velja zdraviliške vodiče. 
Mathias Macher je kot provizorični zdraviliški zdravnik leta 1826 napisal 
prvo monografijo o Rimskih Toplicah, 20 let kasneje je predelano napisal 
njegov naslednik Karl Hen. Tudi zdraviliški vodič iz leta 1857 je napisal 
tamkajšnji zdraviliški zdravnik Max Leidesdorf. V publicistično dejavnost 
zdravilišča spada tudi širjenje zgodb o boleznih in posledicah zdravljenja, 
kar naj bi vabilo k obisku, in pa priporočila znamenitih oseb. Največjo 
mogočo oglasno učinkovitost je nedvomno imel obisk cesarja, ki je prišel 

Eine Geschichte der Badekultur im 19. und 20. Jahrhundert, Salzburg/Wien 1991, 220–
236, tu 229. 

 16 Prim. Tadej Brate, Von Graz südwärts nach Laibach. V: Gerhard M. Dienes (Hg), Die 
Südbahn. Vom Donauraum zur Adria (Wien-Graz-Marburg-Laibach-Triest), Graz/Wien 
1987, 52–58. 

 17 StLA, Römerbad bei Tüffer, Ort, K. 1, H. 1: Beschreibung des Ortes und Kurbades, um 
1850.

 18 StLA, Puff Rudolf Gustav, Nachlass, K. 1, HA 69: Karl Hen Rudolfu Gustavu Puffu, La-
ško, 14. 11. 1845: Tvoj načrt, da bi za Augsburger Allgemeine napisal nekaj bolj solidnega, 
je razveselil ne samo mene, pač pa tudi Uhlicha in Te prisrčno pozdravlja.



14 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/2–3 • RAzpRAvE – studIEs

v Rimske Toplice 22. avgusta 1847.19 Radi so se pobahali tudi z gosti, ki so 
prišli iz zelo oddaljenih krajev, v zdraviliških in tujskih seznamih so bili 
zato zelo natančno opisani.

Da bi znanstveno podprli zdravilno moč vrelcev, so že kmalu opravljali 
medicinsko-kemične analize, tako leta 1813 medicinec in naravoslovec 
Joseph Schallgruber, 1826 zdravnik Mathias Macher in 1845 medicinec in 
kemik Franz Hruschauer. Ti naj bi kot priznani specialisti potrdili hkrati 
tudi učinkovitost termalne vode pri zdravljenju določenih bolezni. Ko-
palna in pitna kura je bila v Rimskih Toplicah posebno priporočljiva pri 
kožnih in živčnih boleznih ter hibah, pri obolenju kosti, boleznih žlez, 
revmi in putiki, pri motnjah v črevesju in vnetju dihal, o čemer pa so 
poročali tudi pri drugih zdravilnih vrelcih. Na podlagi izkušenj so se šele 
polagoma izoblikovali ostrejši profili posameznih zdravilišč. Na podlagi 
sestave zdravilne vode so hoteli ne nazadnje povezati vsaj v monarhiji 
znana zdravilišča in se z njimi vzporejati. Rimske Toplice so že v 40-ih 
letih 19. stoletja opozarjale, da ima njihova zdravilna voda približno enake 
lastnosti kot tista iz Gasteina, zato da je tudi moč pričakovati enake učin-
ke. Izhajajoč iz tega so se Toplice kasneje označevale celo kot »štajerski 
Gastein«.20

zdravilišče in njegova ureditev 

Rimske Toplice niso bile niti zaključena naselbina niti niso ležale sredi 
vasi, temveč so predstavljale zaključeno enoto sredi naravnega okolja. Nji-
hov obseg je bil v začetku 19. stoletja dokaj skromen. Leta 1826 so bile tu le 
štiri zgradbe: kopališče, jedilnica ter knežji in grofov stol.21 Prehodov med 
kopališčem, stanovanji in zabaviščnim prostorom ni bilo.22 To je privedlo 
do nekaterih pomanjkljivosti: sobe za goste so bile deloma vlažne in troh-
nobne, prenočišča v bližini družabnih prostorov velikokrat hrupna. Ko 
so Rimske Toplice po letu 1840 stalno dograjevali, je bilo čez šest let pet 
velikih zgradb, dotedanje kopališče, knežji in grofovski stol so bili pove-

 19 Tagebuch Erzherzog Johann, 22. 8. 1847. V: StLA, Meran, Familie, K., 130, H. 2.: TB1. 
1. – 20. 10. 1847. Prepis. 

 20 Emanuel Bunzel, Das Römerbad (vormals Tüffer), das steirische Gastein, Wien 1866. 
Hermann Mayrhofer, Curort Römerbad, das steirische Gastein, Wien 1871.

 21 Macher, Römerbad Tüffer, 1826, 17 sl.
 22 Prim. Lise Grenier, »La ville d’eau« – Das Thermalbad. V: Das Bad. Eine Geschichte der 

Badekultur im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg v. Herbert Lachmayer, Sylvia Mattl-Wurm, 
Christian Gagerle, Salzburg, Wien 1991, 190–208, tu 202.
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čani, uredili so tudi nov salon in telovadnico.23 Vse hiše so bile povezane s 
pokritimi hodniki in so tvorile celoto.24 

V centru zdravilišča je bilo kopališče, v katerem sta bila v začetku 19. 
stoletja dva bazena. Zaradi ozkih prostorov je bila nad vodno gladino moč-
na sopara, ki je med gosti večkrat povzročala občutek tesnobe in glavobol.25 
Topli vrelci so bili napeljani neposredno v veliki bazen, ki je bil namenjen 
pomembnejšim gostom. Drugi, manjši bazen je bil namenjen manj premo-
žnim in je ležal zadaj, kjer so tudi jedli.26 Na prostem so zaključek bazena 
uporabljali tudi za kopanje konj. Oba bazena sta bila leta 1840 povečana 
in urejeno je bilo tudi t. i. separatno kopališče,27 ki je bilo namenjeno go-
stom, ki so se zadržali le kratek čas. Z dograditvijo drugega nadstropja so 
pridobili več svetlobe, zraka in prostora, ki so ga med drugim izrabili tudi 
za izgradnjo galerije. Od tod so obiskovalci lahko opazovali dogajanje v 
kopališču in se zabavali s kopalci. Da je sopara uhajala skozi odprtine na 
strehi, so skrbeli ventilatorji. V tretji gradbeni fazi so konec leta 1864 na 
mestu knežjega stola zgradili še drugo, manjšo zdraviliško hišo, poslopje s 
kupolo in petimi ovalnimi okni. Tu je bil zgrajen tudi še en bazen.28 

Tako so gostje sredi 19. stoletja imeli na voljo skupaj štiri termalne ba-
zene. Najsijajnejše je bilo nekdanje rimsko kopališče, ki je bilo napolnjeno 
s svežo vodo, merilo je 44 m2 in je bilo v celoti obloženo z belimi mar-
mornimi ploščami. Ob stenah so bile marmorne stopnice in klopi ter celo 
plavajoči oporniki za plavalce niso manjkali. 

Poleg sta bili separatno kopališče, veliko približno 16 m2, ter kopališče 
za revnejše z okrog 10 m2; obe pa sta dobivali že rabljeno vodo iz rimskega 
kopališča in sta bili zato nekoliko hladnejši.29 Novo knežje kopališče je bilo 
vredno ogleda, vodo je dobivalo iz lastnega vrelca, v celoti je bilo obloženo 
s porcelanastimi ploščami in v njem je bilo prostora za 60 do 80 kopalcev. 

 23 Macher/Hen, Römerbad Tüffer 1846, 9–29.
 24 Puff, Römer – Bad Töplitz 1847, 15–17. Sredi 19. stoletja so prišla zraven še poslopja Sofijin 

dvor, Švicarija, Mitnica, Lovski dom. Prim. Max Leidesdorf, Das Römerbad Tüffer in 
Steiermark, Wien 1857, 41 sl. 

 25 Joseph Schallgruber, Aufsätze und Beobachtungen etc. sammt Darsterllung der Bäder zu 
Neuhaus und Tüffer, Graz 1816, 23.

 26 Tagebuch Erzherzog Johann, 19. 7. 1810. Prim. Anton Schlossar (Hg), Erzherzog Johanns 
Tagebuchaufzeichnungen von seinem Aufenthalte im Kurorte Rohitsch-Sauerbrunn und 
Uber seine Reisen in Untersteiermark aus den Jahren 1810, 1811 und 1812, Graz 1912, 66. 

 27 Korrespondenzen aus dem Mineralbad Tiüffer an Anton Werle, 29. 10. 1840, 10. 4. 1941. 
v StLA, Werle Anton, Nachlass, K. 2, H. 18: Römerbad nächst Tüffer. 

 28 Rudolf Gustav Puff, Wegweiser in sämmtliche Gesundbrunnen und Bäder der Steier-
mark. Für Reisende und Curgäste, Gratz 1854, 210.

 29 Mathias Macher, Medizinisch-statistische Topografie des Herzotumes Steiermark, Graz 
1860, 584 sl.
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Velika pozornost je veljala čistoči in higieni. Vodo so zamenjali dvakrat v 
24 urah, opoldne in zvečer. Preden so bazen spet napolnili z vodo, so ga, 
ko so ga v celoti izpraznili, temeljito očistili s krtačami.30 Vse to je seveda 
imelo svojo ceno. V velikem rimskem kopališču je posamezno kopanje, 
vključno z brisačo, stalo 15 krajcarjev, brez brisače 10 krajcarjev, v manj-
šem kopališču pa 10 oz. 6 krajcarjev.31

V začetku 19. stoletja so bila v Rimskih Toplicah le skupna kopališča. 
Šele po letu 1840 so namestili tudi kopalne kadi, v katerih je bilo mogoče 
termalno vodo uporabljati nemoteno od drugih gostov. Kopalne kadi so 
bile v majhnih kabinetih v knežjem stolu oz. kasnejšem drugem kopališču 
in so bile narejene iz sivega kraškega marmorja. Na voljo je bilo tudi tu-
širanje in zdravljenje z blatom, ki so ga 1844 odkrili pri vrtanju zemlje.32 
Vsi prostori v kopališču so bili ogrevani, v sobah za preoblačenje so bile 
celo posebne peči, na katerih so lahko ogrevali brisače in rjuhe. Posebno 
vlogo je v Rimskih Toplicah imelo zdravljenje s pitjem mineralne vode. V 
začetku 19. stoletja so gostom dajali mineralno vodo v kozarcih in so jo 
pili med kopanjem, kar pa z medicinskega stališča ni smotrno. Kasneje je 
bila na zunanji steni kopališča, neposredno nad izvirom glavnega vrelca, 
nameščena črpalka, s pomočjo katere je bilo mogoče piti mineralno vodo 
svežo in še toplo.33 Od leta 1842 so Rimske Toplice imele tudi zavod za 
kuro s sirotko. Uporaba sirotke je bila v času bidermajerja zelo priljubljena 
zdravilna metoda.

Sladka ali slana sirotka je bila dodana termalni vodi ali pa so jo uporab-
ljali za izboljšanje okusa pri kurah pitja mineralne vode. Galerije, ki so po-
vezovale kopališče z okoliškimi poslopji, so tvorile sprehajališče, kjer so se 
gosti med pitjem sprehajali in bil zaščiteni pred vremenskimi neprilikami.

V vsakem zdravilišču je zelo pomembno kakšne reprezentančne in 
skup ne prostore nudi in predstavlja neke vrsto vizitke zdravilišča. Sem 
spada tako jedilnica za goste, predvsem pa zdraviliška dvorana. Leta 1841 
je bilo v Rimskih Toplicah zgrajeno salonsko poslopje, ki je lahko zadosti-
lo tudi večjim zahtevam. Poleg prostorne jedilnice je bila lepo poslikana 
dvorana, v kateri je lahko naenkrat jedlo 120 oseb. Tu so prirejali večerne 
zabave in plese. Direkcija in uprava zdravilišča sta bili skupaj, v poslopju 

 30 Macher/Hen, Römerbad Tüffer 1846, 26–28, Leidersdorf, Römerbad Tüffer 1857, 6. 
 31 Popust je dobil abonent, ki je kupil celotno kuro. Puff, Wegweiser 1854, 214. sl. 
 32 StLA, Werle Anton, Nachlass, Sch. 1, H. 4: Steirische Bäder und Gesundbrunnen, Römer-

bad bei Tüffer, Ort, K 1, H. 1: Beschreibung des Ortes und Kurbades, um 1850, Macher/
Hen, Römerbad Tüffer 1846, 38, Puff, Wegweiser 1854, 211.

 33 Macher/Hen, Römerbad Tüffer 1846, 27. 
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za goste zraven jedilnice in kuhinje je bila pisarna, nato še apoteka in pod 
obokom prodajalna.34 Zdraviliškim gostom je bila na voljo tudi cerkev. 
Ker je bila pešpot do okrog četrt hoje oddaljene farne cerkve v Šmarjeti 
za slabotne utrudljiva, so že v začetku 19. stoletja v zdravilišču postavili 
majhno kapelo, ki je bila posvečena sv. Antonu. Dograjena je bila leta 1842. 
Kot posebnost je imela hiša božja številne votivne predmete hvaležnih pa-
cientov, večkrat so bile to nič več potrebne bergle in palice.35

Sobe za goste so bile praktično v vsakem poslopju, pri čemer je v pr-
vi polovici 19. stoletja prišlo do znatnega povečanja. Leta 1826 je bilo v 
Rimskih Toplicah najprej 38 sob, leta 1846 pa je njihovo število naraslo na 
100.36 Kakovost prenočišč je bila glede na cene zelo različna. Pomembno 
je bilo, da so bili prostori suhi in svetli. K osnovni opremi sobe je spadalo 
le žišče, pri čemer je bilo treba žimnico in posteljnino plačati posebej. Opre-
mo so dopolnjevali miza, stol in komoda, stranišča so bila na hodnikih. 
Kot je bilo običajno za arhitekturo celotnega kompleksa nekega zdravilišča, 
so bila v ospredju kopališka in bivanjska poslopja, medtem ko so bila go-
spodarska skrita v ozadju. Ta naj ne bi motila pogleda na zdravilišče in naj 
ne bi motila gostov s hrupom in smradom. Obvezni so bili hlevi za konje 
in krave, remize za vozove, lope, pralnice in ledenice. Kraj je bil obdan z 
zelenjem, ki pa se je v Rimskih Toplicah le počasi razvijalo. Da bi lahko 
ponudili senčna sprehajališča, so nasadili drevesa z murvami, medtem ko 
so bile sprehajalne potke po vzoru angleških podeželskih vrtov posejane 
z razglednimi točkami,37 počivališči in vrtnimi lopami. Sredi 19. stoletja 
so bili v Rimskih Toplicah zadovoljni s tem, kar so naredili: okusu časa so 
ustrezali novo urejeni ribnik, cvetlični vrtovi na griču in s pomarančevci 
zasajen rondo pri vodometu.38 

Kljub povečanju bivanjskih možnosti je bilo v glavni sezoni povpraše-
vanje po sobah večje od ponudbe. Zdraviliški zdravnik Karl Hen je poleti 
1846 poročal: »Največje število gostov je bilo od 28. junija do 7. avgusta, ko 
je bila oddana celo zadnja podstrešna soba.«39 Da bi si pomagali, so uvedli 
t. i. turnuse, da bi poenotili prihode in odhode gostov ter tako optimirali 
zasedenost razpoložljivih sob. Uvedli so šest takšnih turnusov, ki so trajali 

 34 Macher Hen, Römerbad Tüffer 1846, 28 sl.
 35 Suppantdshitsch, Ausflug von Cilli 1818, 38–44. Macher, Römerbad Tüffer 1826, 17 sl. 

Göth Georg, Nachlass, K-34, H. 689: St. Margarethen, Pfarre bei Römerbad.
 36 Macher, Römerbad Tüffer 1826, 17. Macher/Hen, Römerbad Tüffer 1816, 10.
 37 StLA, Göth Georg, Nachlass, K. 50, H. 1216: Tüffer, Bezirk. Puff, Römer-Bad Töplitz 1847, 

24 sl.
 38 Puff, Wegweiser 1854, 217.
 39 Karl Hen Rudolfu Puffu, Laško, 28. 8. 1846. V: StLA, Puff Rudolf Gustav, Nachlass, K. 1, 

H. 69: Korrespondenz mit Karl Hen, Badearzt, 1844–1847. 
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največ 24 dni. Prihod med turnusi sicer ni bil zaželen, vendar načeloma 
možen.40 Sezona se je začela 1. maja in je trajala do konca septembra. Za 
poživitev posezone je zdravilišče ponujalo tudi kurjene sobe za hladnejše 
dni, poleg tega je bilo zdravilišče za določene bolezni bolj priporočljivo 
spomladi ali jeseni. Navsezadnje pa je bila frekvenca gostov v tem času tudi 
zelo odvisna od vremena.

Da bi zdravilišče z več sto gosti na leto gladko poslovalo, je mora-
lo biti funkcionalno vodeno. V začetku 19. stoletja zdravstvena oskrba 
gostov ni bila samoumevna, le nekatera zdravilišča so že imela stalne-
ga zdraviliškega zdravnika. Mednje Rimske Toplice niso spadale in so 
zato doživele marsikakšno kritiko. Vožnja do Celja je trajala 3 ure, kar 
je bilo pri nujnih primerih lahko usodno. Leta 1816 je bil celo predlog, 
da bi od vsakega gosta pobirali določeno vsoto za plačilo zdraviliškega 
zdravnika, do česar pa ni prišlo.41 Še čez deset let so si pomagali tako, 
da se je zdravnik Mathias Macher enkrat tedensko pripeljal iz Brežic in 
v toplicah delil nasvete.42 

Storitve za goste so se izboljšale šele po letu 1840. Vodstvo zdravilišča je 
zaposlilo posebnega direktorja, ki je bil obenem tudi zdraviliški zdravnik, 
poleg njega še kontrolorja, ki je vodil ekonomske posle. Spomladi 1844 
se je dotedanji zdraviliški zdravnik, dotlej zdravnik v Dobrni, preselil v 
Rimske Toplice, kjer se ni mogel pritoževati, da mu manjka dela. »Hen 
je prijazen, ustrežljiv mož, ima pa veliko dela,«43 je sodil neki tamkajšnji 
gost. Poleg zdravniške prakse je moral Hen skrbeti tudi za vse hiše in na-
prave, dodeljevati prenočišča in nadzorovati zaposlene. Kopališki mojster 
in kopališka mojstrica sta skrbela za neposredno oskrbo gostov pred ko-
peljo in potem, skrbela sta za čiščenje in ponovno polnjenje bazena ter za 
perilo. Pomagali so jima številni hlapci in dekle.44 Spočetka je bil običaj, 

 40 Tudi 21 dni je bilo mogoče. Prim. Schallgruber, Neuhaus und Tüffer 1816, 33 sl. Macher, 
Römerbad Tüffer 1826, 44 sl. Franz Ignatz Storf Antonu Werleju, Laško, 10. 4. 1841. v 
Werle Anton, Nachlass, Sch. 1, H. 18: Römerbad nächst Tüffer. Das Römerbad nächst 
Tüffer. V Steyermärkisches Intelligenzblatt zur Grätzer Zeitung, 1845, Nr. 66. Macher/
Hen Römerbad Tüffer 1846, 73 sl. Leidersdorf, Römerbad Tüffer 1857, 35.

 41 Schallgruber, Neuhaus und Tüffer 1816, 36; StLA, Werle Anton, Nachl K. 1, h. 5: Bäder 
und Mineralquellen der Steiermark.

 42 Mathias Macher, Die lauteren Warmbäder (Akratothermen) des Herzogthumes Steier-
mark Neuhaus, Topolschitz, Römer- und Franz-Josefbad Einöd- Grubegg- und Tobelbad 
nebst einer Beschreibung der Kaltwasser-Heilanstalt zu St. Radegung am Schöckel bei 
Graz, Graz 1867, 38.

 43 Ulrich Speckmoser Rudolfu Gustavu Puffu, Laško, 13. 6. 1844 v: StLA Puff Rudolf Gu-
stav, Nachlass, K. 3, H. 130: Korrespondenz.

 44 Macher/Hen, Römerbad Tüffer 1846, 30. 
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da so gosje v znak hvaležnosti dajali napitnino, kasneje je to nadomestila 
enkratna taksa.45 

zdraviliški gosti 

Ustrezno razvoju zdravilišča se je povečalo tudi število gostov. V začet-
ku stoletja je bilo to še pregledno in veseli so bili, če so poleti lahko poz-
dravili 100 do 120 gostov. Zlasti ob začetku in koncu sezone je bilo gostov 
zelo malo, tako je medicinec Joseph Schallgruber pri svojem obisku konec 
septembra v Rimskih Toplicah našel le pet gostov.46 Ko je Gustav Uhlich 
razširil zdravilišče, se je tudi število obiskovalcev vsaj podvojilo. Leta 1846 
so zabeležili okrog 300 gostov,47 že leta 1850 pa je njihovo število naraslo 
na preko 400.48 Največ obiskovalcev je bilo iz vojvodine Štajerske, skoraj 
polovica v letu 1846, tem so sledili gostje iz Kranjske, Hrvaške in Koroške. 
Močno so bili zastopani tudi Tržačani, medtem ko je goste iz Spodnje in 
Zgornje Avstrije ter Ogrske pot v Rimske Toplice vodila bolj redko.49 To 
mešanico različnih narodov so stalno poudarjali kot posebno draž spod-
nještajerskih zdravilišč, pri čemer so izpostavili harmonično skupno bi-
vanje vseh navzočih kljub različnim značajem.50 Poleg gostov z daljšim 
bivanjem so bili tudi dnevni gostje, ki so zdravilišče večkrat obiskali le za 
nekaj ur. Četudi je ta priliv od zunaj prinesel določene spremembe, ga pa 
zdravje iščoči niso vedno radi gledali. Zato je bilo uvedeno pravilo, da naj 
takšni gostje obiskujejo »kopel za tujce«. V nasprotju z Dobrno, ki je ve-
ljala za izrecno zdravilišče za ženske, je bilo mnenje, da so Rimske Toplice 
bolj primerne za moške. Dejansko je bilo med 251 gosti avgusta leta 1846 

 45 Zdraviliška taksa ni bila v nasprotju z drugimi avstrijskimi kopališči urejena po socialni 
lestvici. Prim. Juliane Mikoletzky, Zur Sozialgeschichte des österreichischen Kurorts im 
19. Jahrhundert: Kurlisten und Kurtaxordnungen als sozialhistorische Quelle. V: Mit-
teilungen des instituts für österreichische Geschichtsforschung 99 (1991), 395–433.

 46 Schallgruber, Neuhaus und Tüffer 1816, 32 sl. 
 47 Karl Hen Rudolfu Gustavu Puffu, Laško, 3. 12. 1846. V: StLA, Puff Rudolf Gustav, Nach-

lass, K. 1, H. 69: Korrespondenz mit Karl Hen, Badearzt, 1844–1847. 
 48  Puff, Wegweiser 1854, 216 sl. Ta trend se je nadaljeval v 60-ih letih 19. stoletja. Prim. 

Bunzel, Römerbad Tüffer 1866, 72.
 49 Karl Hen Rudolfu Gustavu Puffu, Laško, 28. 8. 1846. V: StLA, Puff Rudolf Gustav, Nach-

lass, K. 1. H. 69: Korrespondenz mit Karl Hen, Badearzt, 1844–1847. Prim. Olga Janša-
-Zorn, Der Tourismus in den slowenischen Alpen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum 
Ersten Weltkrieg. V: Tourismus und kultureller Wandel (Geschichte der Alpen 2004/9), 
Zürich 2004, 131–148, tu 137.

 50 Johann Gabriel Seidl, Wanderungen durch Tyrol und Steiermark, Bd. 2: Steiermark, Leip-
zig (1840–1841), 53.
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moških 144 in 91 žensk ter 16 otrok.51 V naslednjih letih je bila prevlada 
moških še večja.52 Moški in ženske so se načeloma kopali skupaj v enem 
bazenu, na sebi so imeli kopalke, ki so pokrivale celotno telo. Prostori za 
slačenje in oblačenje so bili seveda razdeljeni po spolu, prav tako so bili 
ločeni vhodi v termalni bazen, da je bila ohranjena diskretnost. 

V prvi polovici 19. stoletja je bil obisk zdravilišč praviloma omejen na 
višje družbene sloje, navsezadnje stroški za pot, bivanje in oskrbo ter za 
uporabo zdravstvenih uslug niso bili majhni. Tritedensko bivanje v zdra-
vilišču Rimske Toplice je bilo okrog leta 1816 ocenjeno na najmanj 100 gol-
dinarjev.53 Zaradi bolj ali manj skromne strukture zdravilišča tu vsekakor 
ni bilo mogoče pričakovati predstavnikov družbene elite. Člani družin iz 
visokega plemstva so bili le izjemoma gostje zdravilišča, recimo leta 1817 
kneginja Marija Terezija von Esterházy, roj. princesa von Thurn und Taxis, 
ali 1850 knez Paul III. von Esterházy.54 Običajno so v Rimske Toplice zaha-
jali predvsem pripadniki nižjega plemstva in višjega meščanstva, večkrat 
lastniki gospostev, višje vojaške osebnosti, uradniki, duhovniki, zdravni-
ki in znanstveniki kot tudi trgovci in obrtniki. Med posebej odličnimi 
gosti zdravilišča so bili leta 1846 tudi predsednik dvorne komore baron 
Karl Friedrich von Kubeck, guverner Mathias Constantin Capello grof 
von Wickenburg, generalni direktor avstrijskih državnih železnic dvorni 
svetnik Hermenegild Francesconi, primarij Splošne bolnišnice na Dunaju 
Carl Sterz in zdraviliški zdravnik v Bad Ischlu Josef Brenner, vitez von 
Felsach. Vsi ti pa niso prišli kot pacienti, pač pa da bi ocenili izboljšave.55. 

Medsebojno druženje različnih socialnih slojev je bilo v zdravilišču 
skrajno ambivalentno. Na zunaj je bilo sicer poudarjeno, da naj bi med 
gosti vladalo neprisiljeno obnašanje ne glede na razliko v izvoru. Zametki 
o mehčanju meja med stanovi so vsekakor bili, vendar so ti stiki segali le 
do določene meje in so bili omejeni, o kakšni neovirani nivelizaciji pa ni 
bilo govora. Hierahija je bila v zdravilišču nekaj vsakdanjega. To je bilo 
očitno že pri izbiri primernega časa obiska. Meseca julij in avgust sta bila 

 51 Karl Hen Rudolfu Gustavu Puffu, Laško, 28. 8. 1846, V: StLA, Puff Rudolf Gustav, Nach-
lass, K 1, H. 69: Korrespondenz mit Karl Hen, Badeartz 1844–47.

 52 Leta 1867 je bilo število moških v Rimskih Toplicah štirikrat večje kot število žensk. 
Prim. Macher, Warmbäder, 1867, 41.

 53 Schallgruber, Neuhaus und Tüffer 1816, 36.
 54 William Leitmaier Rudolfu Gustavu Puffu, Laško, 14. 7. 1847. V: StLA, Puff Rudolf Gu-

stav, Nachlass, K. H. 69: Korrespondenz mit Karl Hen, Badearzt, 1844–1847, Puff, Weg-
weiser 1854, 216 sl.

 55 Karl Hen Rudolfu Gustavu Puffu, Laško, 28. 8. 1846 in 3. 12. 1846. V: StLA, Puff Ruolf 
Gustav, Nachlass, K 1, H. 69: Korrespondenz mit Karl Hen, Badearzt, 1844–1847, Puff, 
Römer-Bad Töplitz 1847, 32 sl. 
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najdražja in v tem času le za najboljše in najimenitnejše goste. Posezona je 
bila bistveno cenejša, cene so bile v Rimskih Toplicah za tretjino nižje.56 
Druga razlika je bila v nastanitvi. Leta 1845 je bil v Rimskih Toplicah 
razpon od deset krajcarjev za majhno sobo do enega goldinarja za večjo 
sobo na dan. Najeti je bilo mogoče tudi suito, če je prišla večja družina s 
služinčadjo. Nazadnje je bilo mogoče tudi med obroki ostati med svojimi. 
V Rimskih Toplicah so bila tri omizja, ki so se razlikovala glede na količino 
in kakovost ponujanih jedi, s tem tudi na ceno. Leta 1845 je prvi meni s 
sedmimi hodi stal 40 krajcarjev, tretji meni s tremi hodi pa le 18 krajcar-
jev.57 Za denarno šibkejše ali sploh revne goste je bilo na voljo posebno 
kopališče za reveže, ki se je imenovalo tudi beraško kopališče. Ta bazen je 
bil pod ozkim obokom za glavnim bazenom in je bil že leta 1826 zaradi 
temačne lege in zaradi dušečega zraka označen za zdravju neprimernega.58 
Po pravilih naj bi bil dostopen revnim ljudem po znižani ceni, ob dolo-
čenih pogojih celo brezplačno.59 Število revnih je predstavljalo le majhen 
odstotek gostov, v letu 1839 je bilo gostov okrog 200, revnih pa okrog 30.60 
Ohraniti takšno ravnotežje je bilo za ugled zdravilišča eksistenčnega po-
mena, kajti večje število oseb nižjega stanu je lahko zmanjšalo atraktivnost 
zdravilišča za ugledne, plačilno sposobne goste. 

vsakdanjik v zdravilišču 

Stalnica vsakdanjega življenja v zdravilišču je bila seveda uporaba 
zdrav stvenih storitev. V termalnih kopališčih je v prvi polovici 19. stolet-
ja prišlo do znatnega razvoja. Še do leta 1825 je v Rimskih Toplica veljal 
stari red, po katerem se je bilo mogoče kopati do šest ur, začelo se je z eno 
uro dopoldne in eno uro popoldne, pri čemer se je vsak dan podaljševalo 
po eno uro tako, da se je po petih dneh doseglo t. i. »visoko kopanje«. To 
naj bi se nadaljevalo 14 dni, potem naj bi se v istem ritmu zmanjševalo.61 
Vedno bolj pa so opozarjali, da tako dolgo zadržanje v topli vodi zdravju 

 56 Macher, Topografie 1860, 584 sl.
 57 Das Römerbad nächst Tüffer. V: Steyermärkisches Intelligenzblatt zur Grätzer Zeitung, 

1845, Nr. 66.
 58 Macher, Römerbad Tüffer 1826, 19. 
 59 Macher/Hen, Römerbad Tüffer 1846, 27. 
 60 Korrespondenzen aus dem Mineralbad Tüffer an Anton Werle, 29. 10. 1840. V: StLA, 

Werle Anton, Nachlass, K. 2, H. 18: Römerbad nächst Tüffer. 
 61 StLA, Römerbad bei Tüffer, Ort, K. 1, H. 2: Badeordnung, 18. Jahrhundert.
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prej škodi kot koristi.62 Nazadnje je bila dolžina kopanja omejena na dve 
uri, največ tri. Za najboljši čas je veljalo zgodnje jutro, v Rimskih Toplicah 
je bilo skupno kopališče odprto že ob sedmih.

Glede na počutje pacientov so svetovali, da se kopajo še popoldne po 16. 
uri. Priporočali so tudi, da gredo pacienti po kopanju v posteljo, ohranijo 
toploto in se odpočijejo, na noben način pa naj ne bi spali. Pitje vode ni 
bilo tako strogo nadzorovano. Za najbolj prikladen je veljal obisk vrelca od 
pete ure zjutraj in pri tem naj bi se vodo pilo počasi, nikakor ne v velikih 
količinah, največ liter in pol.63 Šele po določenem času po pitju in kopanju 
naj bi se mislilo na hrano.

Kar se hrane tiče, so si bili vodje zdravilišč enotni, da je potrebna zmer-
nost. To se je začelo že z zajtrkom. Svarili so pred močno kavo, črnim čajem 
in mastno smetano, priporočljive so bile juhe, kot goveja juha s kruhom, 
ali nedišečim kakavom. Zmerni naj bi bili tudi pri kosilu, ki so ga stregli 
okrog 13. ure. Običajna oblika opoldanskega kosila je bila kot table d’hôte, 
ko so se gostje zbrali pri eni mizi in dobili določen izbor predlaganih jedi. 
Priporočljive so bile enostavno pripravljene, redilne in lahko prebavljive 
jedi, kot recimo pusto goveje ali telečje meso, perutnina, rečne ribe, špi-
nača ali kuhana solata, niso pa priporočali uležane divjačine, prekajene 
ali posušene svinjine, mastne sladice in kisle zelenjave in kislega sadja. Ob 
tem so največkrat pili vodo, pogosto pa tudi sveže zvarjeno pivo, ki ga je v 
Laškem varil lastnik zdravilišča Uhlich. Za popoldansko malico so zdra-
viliški gostje večkrat obiskali okoliške gostilne in je zato večerja, ki so jo 
postregli okrog 20. ure, vsebovala le kakšno malenkost. Največkrat je bila 
servirana dobra juha.64 Za optimalno uspešno zdravljenje je bil neobhoden 
nočni počitek, zato so svetovali, naj bi šli spat vsaj ob 22. uri. Ker je bil 
za zdravljenje načrtovan čas vedno krajši, je bilo obiskovalcem Rimskih 
Toplic na voljo vedno več prostega časa, ki je moral biti izpolnjen. Seveda 
je samo del teh aktivnosti zadovoljeval zdraviliške zdravnike. Za vodstvo 
zdravilišča dejansko ni bilo enostavno uravnotežiti zdravniških zahtev z 
obširno ponudbo zabave. Števila uspešnega zdravljenja v zdravilišču niso 
hoteli ogroziti, obenem pa ne upoštevati zahtev gostov.65 Na vsak način so 
se strinjali, da je najboljši in najbolj zdrav način prebiti nujne ure v zdravi-
lišču tako, da se sprehajajo v naravi. V začetku takšna ponudba v Rimskih 
Toplicah ni bila najboljša in slišati je bilo pritožbe, da je možen sprehod 

 62 E. Ossan, Physikalisch-medicinische Darstellung der bekannten Heilquellen der vor-
züglichsten Länder Europa’s, 2. Theil, Berlin 1841, 199 sl.

 63 Macher, Römerbad Tüffer 1826, 46–49. 
 64 Macher, Römerbad Tüffer 1846, 81–84.
 65 Prim. Kos, Kurort, 220.
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skorajda le na en hrib.66 Tiskani vodiči so dodatno priporočali vrsto izletov 
do zanimivih ciljev v soseščini zdravilišča, kot planinski izlet na senožeti 
ali ravninski pohod ob Savinji proti Zidanemu Mostu. 

Ob slabem vremenu so se zatekli v zdraviliško dvorano, kjer so se krat-
kočasili z druženjem, klepetanjem in drobnim ročnim delom. Mathias 
Macher poroča, da je bil v bližini Rimskih Toplic črnosiv, mehak glinast 
škrilavec, iz katerega so zdraviliški gostje za prijetno zabavo med kopa-
njem izdelovali vsakovrstne ljubke malenkosti.67 Najbolj so cenili in pri-
poročali veselje in harmonijo, odsvetovali pa poslovne dejavnosti, politične 
diskusije in celo duhovna naprezanja. To je veljalo tudi za izbor branja, ki 
naj bi bilo kratkočasno, vendar ne razburljivo. Knjižnica je v Rimskih To-
plicah obstajala že leta 1855, v njej so bila domača in tuja dela, pa tudi izbor 
glavnih časnikov in revij.68 Če česa ni bilo na voljo, si je bilo mogoče v miru 
ogledati v velikokrat provizoričnih prodajalnah in stojnicah. V Rimskih 
Toplicah je bila tudi trgovina s tekstilom, ki so ga izdelovali v preboldski 
predilnici in tkalnici.69 Gospodje in predvsem dame so imeli dovolj časa, 
da so si ob brezciljnem pohajkovanju ogledali in izbrali razstavljeno blago. 
Družabnega življenja si ni bilo mogoče zamisliti brez različni iger. Sem 
ni spadalo samo obvezno kegljišče na prostem, temveč zlasti kvartanje in 
biljard. Zdravilišče je imelo posebno sobo za biljard in sobo z igralnimi 
mizami, ob katerih so se gostje vse popoldneve in večere zabavali z vistom, 
tarokom in drugimi igrami s kartami. Prav tako priljubljena sta bila šah in 
mlin, prirejali pa so tudi različne družabne igre. Pomembno vlogo je imela 
glasba. V zdraviliškem salonu je bil pianino, na katerega so gostje vadili, 
sredi 19. stoletja je bil v glavni sezoni angažiran celo orkester. Če je bilo po-
skrbljeno za glasbo, je bila možnost tudi za ples in plesne zabave. Ko je bil 
leta 1841 zgrajen velik zdraviliški salon, so bili v Rimskih Toplicah skoraj 
vsako nedeljo plesi, ki so jih obiskovali ne le gosti, pač pa tudi obiskovalci 
iz okoliških krajev.70

Kljub vsem poskusom, da bi bile zabavne prireditve čim bolj raznolike, 
pa so Rimske Toplice ostale, tako kot tudi druga štajerska zdravilišča, še 
zelo daleč od mondenega sveta velikih zdravilišč. To se kaže predvsem v 
poročilih zdraviliških gostov, ki so seveda le posamično in slučajno ohra-
njena. Jeseni 1844 je večtedensko kuro v Rimskih Toplicah preživel pater 

 66 Schallgruber, Neuhaus und Tüffer, 1816, 38.
 67 Macher, Römerbad Tüffer 1826, 9.
 68 Das Römerbad nächst Tüffer. V Steyermärkisches Intelligenzblat zur Grätzer Zeitung, 

1845, Nr. 66.
 69 Tudi ta tovarna je bila v lasti lastnika zdravilišča Gustava Ulricha.
 70 Macher/Hen, Römerbad Tüffer 1846, 80.
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Ulrich Speckmoser (1781–1845), prefekt mariborske gimnazije. V pismu 
prijatelju, pisatelju in učitelju Gustavu Rudolfu Puffu (1808–1865), se je 
pritoževal nad samotnim in precej dolgočasnim življenjem v zdravilišču 
in zapisal: »Med 32 gosti je le 7 moških, drugače pa največ starih žensk, s 
katerimi se ne da kaj posebej zanimivo pogovarjati.« Edina sprememba za 
duhovnika so bili obiski prijateljev in znancev, na katere je upal vsak konec 
tedna. Sicer pa je bil zdraviliški vsakdan dolgočasen: »Veliko se sprehajam 
in berem, to mi je še najboljše preganjanje dolgega časa.« Ker ga je kopanje 
telesno izčrpalo, ni mogel na kakšno bolj naporno hojo in se posvetiti svoji 
strasti botaniki. Tako je prišel pater Speckmoser do nepresenetljivega skle-
pa: »Zelo si že želim nazaj v Maribor, ker tu mi je res dolgčas.71«

Prevedel Franc Rozman

THE Spa Roman BaTH / RimSKE TopLicE  
in THE FiRST HaLF oF THE 19TH cEnTuRy  
Summary 

Even though the Roman bath Rimske toplice has a long history, its rise to becoming a 
modern spa began not earlier than in the second half of the 19th century. When Amalia 
and Gustav Adolf Uhlich took over the possession of the spa in 1840 its flowering began. 
The spa had four thermal pools, one drinking centre and a whey health centre were es-
tablished, one spa doctor was employed and there were 100 rooms available for those in 
need of a recovery. A constantly growing number of guests started using these services for 
the Roman bath spa Rimske toplice was easily accessible because of the extension of the 
railroad. The majority of guests were from the Styria duchy, numerous guests were from 
Carniola, Croatia and Carinthia. The most spa guests were members of the lesser nobility 
as well as of the higher Bourgeoisie and the class borders played an important role. The 
spa and drinking tradition were until the middle of the 19th century reduced to couple of 
hours a day and therefore lot of time was devoted to indolence. The entertainment offer 
was very limited, one could go for a walk or take a short trip, but more or less the time was 
spent talking, reading, playing or playing music. More or less the most common activity 
was the civilised boredom, which should enhance the positive influence of the spa. 

 71 Ulrich Specmoser Rudolfu Gustavu Puffu, Laško, 13. 6. 1844. V: StLA, Puff Rudolf Gu-
stav, Nachlass, K. 3, H. 130: Korrespondenz.
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DER KuRoRT RömERBaD TüFFER/RimSKE TopLicE  
in DER ERSTEn HäLFTE DES 19. JaHRHunDERTS  
Zusammenfassung

Obwohl Römerbad Tüffer auf eine lange Vergangenheit zurückblicken kann, begann sein 
Aufstieg zu einem modernen Heilbad erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Vor 
allem mit der Besitzübernahme durch Amalia und Gustav Adolf Uhlich 1840 entwickelte 
sich der Kurbetrieb. Für die Badeanstalt standen nun vier Thermalbecken zur Verfügung, 
eine Trink- und ein Molkenkuranstalt waren eingerichtet, ein eigener Badearzt angestellt 
und 100 Zimmer dienten zur Unterbringung der Heilungssuchenden. Eine immer größere 
Zahl von Gästen nützte dieses Angebot, dies umso mehr, da Römerbad Tüffer durch den 
Ausbau der Eisenbahn bequem erreichbar wurde. Das Publikum stammte überwiegend 
aus dem Herzogtum Steiermark, viel Zustrom gab es auch aus Krain, Kroatien und Kärn-
ten. Die meisten Kurgäste gehörten dem niederen Adel und dem gehobenen Bürgertum an, 
wobei die Standesgrenzen auch im Bad eine Rolle spielten. Da sich der eigentliche Bade- 
und Trinkgebrauch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf wenige Stunden reduzierte, blieb 
viel Zeit für Müßiggang. Das Unterhaltungsangebot war begrenzt, bestenfalls unternahm 
man Spaziergänge und kleine Ausflüge, ansonsten wurde geplaudert, gelesen, gespielt oder 
musiziert. Überwiegend herrschte jedoch gepflegte Langeweile, was freilich die positive 
Wirkung des Heilbades verstärken sollte.
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Oris šolstva v Mariboru  
in okolici v letih 1918–1941
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Jure Maček: Oris šolstva v Mariboru in okolici v letih 1918–1941. Časopis za zgodovino 
in narodopisje, Maribor 83=48(2012), 2–3, str. 26–68
Mariborsko šolstvo je bilo pred prvo svetovno vojno skoraj povsem nemško. Ob pre-
vratu 1918 je bila ena od prvih nalog novih oblasti uvesti slovenski jezik kot učni jezik 
na vse ravni šolanja in zaposliti narodno zavedne učitelje. V Mariboru je proces »po-
slovenjenja« šolstva potekal nekoliko drugače kot v ostalih slovenskih deželah. Oblast 
je pričela odločneje ukrepati šele po nemških demonstracijah januarja 1919. Med voj-
nama je v Mariboru obstajala dobro organizirana šolska mreža, po zaslugi Pedagoške 
centrale pa je postal osrednji center naprednega pedagoškega gibanja na Slovenskem.
Ključne besede: šolstvo, šolska mreža, napredno pedagoško gibanje, Pedagoška cen-
trala, »Učiteljski pokret«
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Jure Maček: An Outline of the Educational System in Maribor and its Surroundings 
in the Period between 1918 and 1941. Review for History and Ethnography, Maribor 
83=48(2012), 2–3, pp. 26–68
The Maribor educational system was before the World War I almost completely Ger-
man. One of the first and the most important tasks of the new authorities after the 
overthrow in 1918 was to initiate the Slovene language as teaching language on all 
educational levels and to employ nationally conscious teachers. In Maribor the process 
of “Slovenisation” of the educational system proceeded slightly different as in other Slo-
vene provinces. The authorities started with decisive measures only after the German 

 * Mag. Jure Maček, prof. zgodovine in dipl. politolog, arhivski svetovalec v Pokrajin-
skem arhivu Maribor, Glavni trg 7, SI – 2000 Maribor, jure.macek@pokarh-mb.si
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demonstrations in January 1919. Between the wars a well organised school net existed 
in Maribor and by the merit of Pedagoška central (The Pedagogical Head Office) the 
city stayed the centre of the Slovene progressive pedagogical movement. 
Key words: educational system, school net, progressive pedagogical movement, The 
Pedagogical Head Office, “The Teachers’ Movement” 

V obdobju Bachovega absolutizma (1849–1859) je bilo načeloma prizna-
no stališče, da mora biti materni jezik otrok tudi učni jezik ljudske oziroma 
osnovne šole. Takrat so se na Slovenskem Štajerskem razvile dvojezične 
ljudske šole s poukom v slovenskem in nemškem jeziku. Takšne šole so 
bile tudi v tedanjih mariborskih predmestjih, graškem in magdalenskem, 
z večinoma slovenskim prebivalstvom. V t. i. »notranjem« mestu, ki je bi-
lo skorajda v celoti nemška meščanska naselbina, je bilo osnovno šolstvo 
nemško. Zaostritev že dalj časa latentno prisotnega nacionalnega nasprotja 
med Slovenci in Nemci se je pričela v Mariboru in okolici najprej na šol-
skem področju. Nemški meščanski krogi so si želeli po sprejetju liberalne-
ga osnovnošolskega zakona leta 1869 zagotoviti nemške osnovne šole tudi v 
slovenskih primestnih občinah. Na ta način bi lahko nemško kulturo, jezik 
in zavest o nemški pripadnosti načrtno širili iz mesta navzven. Uresničeva-
nje takšne šolske politike je na Slovenskem Štajerskem podpirala leta 1880 
ustanovljena nemška šolska družba Schulverein, graški Nemci pa so devet 
let kasneje ustanovili Südmark, organizacijo za gospodarsko utrjevanje 
nemškega prebivalstva na Slovenskem Štajerskem. Šolska družba Schul-
verein je skrbela za ustanavljanje in vzdrževanje nemških privatnih šol, 
namenjenih potujčevanju slovenskih otrok. Pri tem je uporabljala različne 
prijeme: od podkupovanja deželnih in občinskih uprav ter šolskih svetov 
do brezplačne hrane in oblačil za slovenske otroke. Če lokalne oblasti niso 
zagotovile primernih sredstev ali pa je bilo premalo nemških otrok za usta-
novitev šole, jo je zgradila šolska družba Schulverein z lastnimi sredstvi kot 
privatno šolo, dokler ni bilo zadostnega števila nemških ali ponemčenih 
otrok. Največjo aktivnost je razvila prav na mariborskem območju. Prva 
»schulvereinovska« šola je začela delovati leta 1882 v Pekrah. Do začetka 
prve svetovne vojne je družba Schulverein okoli mesta vzpostavila obroč 
nemških šol, in sicer v Radvanju, na Pobrežju, v Razvanju, na Teznem, 
Studencih in v Krčevini. Osnovne šole v predmestjih, kjer je sicer prevla-
dovalo slovensko prebivalstvo, so bile ponemčene. Tudi edina še slovenska 
osnovna šola v Krčevini je pred prvo svetovno vojno postala nemška. O 
delu Schulvereina priča dogajanje ob nastanku šole na Pobrežju leta 1899. 
Ker občina Pobrežje ni imela dovolj sredstev za izgradnjo šole, je sklenila 
s šolsko družbo Schulverein pogodbo, da bo prispevala 5.000 goldinarjev. 
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Občina in krajevni šolski svet sta se v zameno obvezala, da bosta vpeljala in 
ohranila nemščino kot edini učni jezik.1 Podobno je bilo tudi pri izgradnji 
dekliške šole na Studencih. V tem primeru je šolska družba Schulverein 
zagotovila polovico gradbenih stroškov in šolo bogato opremila z učili, 
učitelji pa so morali uporabljati nemščino kot učni jezik.2 Iz vrst profesor-
jev ter učiteljev osnovnih in meščanskih šol je v Mariboru izhajal vodilni 
kader nemških nacionalističnih organizacij v mestu.3 

Nemškemu značaju mariborskega šolstva pritrjuje podatek, da so bili 
izmed vseh učiteljev meščanskih in osnovnih šol v mestu le štirje sloven-
skega rodu; trije od tega na edini dvojezični šoli v Krčevini pri Mariboru 
in katehet na deški meščanski šoli.4 V Mariboru tako ni bilo niti ene javne 
ljudske šole s slovenskim učnim jezikom. Le red šolskih sester je vzdrže-
val s pomočjo Družbe sv. Cirila in Metoda slovenski vrtec in od leta 1896 
slovensko trirazredno ljudsko šolo za deklice. Moško učiteljišče je imelo na 
svoji vadnici en začetni razred s slovenskim poukom, da so se lahko dijaki 
seznanili z delom na dvojezičnih šolah. Na mariborski gimnaziji, kjer so 
bili v večini slovenski dijaki, so bili ti od šolskega leta 1889/90 deležni v 
prvih štirih razredih nižje gimnazije tudi pouka v slovenščini, vendar le 
pri verouku, latinščini in matematiki. Pouk v slovenskem jeziku je po-
tekal tudi pri obveznem predmetu »slovenski jezik za Slovence«, in sicer 
vseh osem let. V šolskem letu 1899/1900 so tako imeli v prvih dveh letih 
slovenščino tri ure na teden, potem pa le po dve uri. Obvezno so se morali 
učiti tudi nemški jezik, in sicer prvi dve leti po štiri ure na teden, v višjih 
razredih pa po tri. To je bil t. i. B-razred, v katerem so bili zbrani le dijaki 
slovenske narodnosti. V A-razredu z nemškimi dijaki je bil učni jezik pri 
vseh predmetih in vseh osem let le nemški. Nemški dijaki so se lahko ne-
obvezno učili tudi slovenski jezik pri predmetu »slovenski jezik za učence 
z nemškim materinim jezikom« v štirih tečajih po dve uri tedensko. Šolske 
statistike nakazujejo, da se niso ravno pogosto odločali zanj.5

 1 Josip Klemenčič, Osnovna šola na Pobrežju. Deset let državne slovenske osnovne in me-
ščanske šole v Mariboru, Maribor 1929, str. 43.

 2 Adela Alt-Šmid, Dekliška osnovna šola na Studencih. Deset let državne slovenske osnovne 
in meščanske šole v Mariboru, Maribor 1929, str. 37.

 3 Eden izmed začetnikov organiziranja Schulvereina v Mariboru je bil Anton Nagele. 
 4 Pregled slovenskega učiteljstva, nameščenega 1919. leta v Mariboru in neposredni okolici. 

Deset let državne slovenske osnovne in meščanske šole v Mariboru, Maribor 1929, str. 89.
 5 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond SI_PAM/0739 Klasična gimnazija Maribor, Vpi-

snice (1899–1906). Glej tudi: Bruno Hartman, Prevrat v Mariboru 1918/1919. Studia Hi-
storica Slovenica, let. 2, 2002, št. 1, str. 182 (dalje Hartman, Prevrat). Glej tudi Vladimir 
Bračič, Razvoj šolstva in drugih izobraževalnih dejavnosti v Mariboru. Maribor skozi 
stoletja, Maribor 1991, str. 590–592 (dalje Bračič, Razvoj šolstva).
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Do prve svetovne vojne se je Maribor vsestransko razmahnil ter se go-
spodarsko in kulturno okrepil. Delež prebivalstva s slovenskim občeval-
nim jezikom se je v daljšem časovnem obdobju le malo spreminjal. V letih 
1880 in 1890 je znašal trinajst odstotkov. Leta 1900 je sicer narasel na šest-
najst odstotkov, vendar je deset let kasneje ponovno zdrsnil na štirinajst 
odstotkov.6 Tako je leta 1910 štela mariborska mestna občina skoraj 23.000 
prebivalcev z nemškim in malo manj kot 4.000 prebivalcev s slovenskim 
občevalnim jezikom.7 Uporabljeni kriterij občevalnega jezika v avstrij-
skih statistikah za določanje narodnosti ni bil realen, saj je bilo navajanje 
nemščine kot občevalnega jezika bolj izraz socialne stiske in podrejenega 
gospodarskega položaja Slovencev kot resnične narodnostne pripadnosti. 
Na izkrivljenost rezultatov avstrijskih ljudskih štetij je opozoril že Matjaž 
Klemenčič. Popačena podoba narodnostne strukture v mestih Spodnje 
Štajerske je lepo vidna ob primerjavi rezultatov avstrijskih ljudskih štetij 
po občevalnem jeziku s podatki iz šolskih statistik. Podatki iz »Detail Con-
scription der Volksschulen« iz leta 1865 pokažejo, da je bilo v Mariboru 
58,41 odstotka otrok z nemškim materinim jezikom. Upoštevajoč kriterij 
občevalnega jezika, je delež prebivalstva z nemškim občevalnim jezikom 
samo petnajst let kasneje znašal veliko več, in sicer 84,04 odstotka.8 

Ob hitrem industrijskem napredku je za Maribor kot močno opori-
šče nemštva in središče raznarodovalnih teženj v letih pred prvo svetov-
no vojno značilna dobro organizirana mreža vzgojnih in izobraževalnih 
ustanov. Ob prevratnem letu 1918 so na območju mesta delovale po štiri 
deške in dekliške osnovne šole, deška in dekliška osnovna šola na Studen-
cih, osnovna šola na Teznem, mešana osnovna šola na Pobrežju, osnovna 
šola v Krčevini in dekliška osnovna šola šolskih sester. Izmed srednjih in 
strokovnih šol so delovale gimnazija, moško učiteljišče z vadnico, zasebno 
žensko učiteljišče šolskih sester, nemško deželno žensko učiteljišče in višja 
realka. V mestu so bile še tri meščanske šole, nekaj nižjih poklicnih šol in 
več vrtcev.9

Slovenska šolska uprava se je po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 do-
bro zavedala, da jo čaka zahtevna naloga prilagajanja šolstva spremenje-
nim političnim in narodnostnim razmeram. Razumela je, da dolgoročnih 

 6 Filip Čuček, Kraji na Slovenskem Štajerskem in Maribor med leti 1750 in 1918. Studia 
Historica Slovenica, let. 6, 2006, št. 2–3, str. 390–391.

 7 Bruno Hartman, Kultura v Mariboru: gibanja, zvrsti, osebnosti, Maribor 2001, str. 15.
 8 Matjaž Klemenčič, Germanizacijski procesi na Štajerskem od srede 19. stoletja do pr-

ve svetovne vojne. Časopis za zgodovino in narodopisje, let. 50 (15), 1979, št. 1–2, str. 
364–365 (dalje Klemenčič, Germanizacijski procesi).

 9 Bračič, Razvoj šolstva, str. 589–590. Glej tudi Jure Maček, Šolstvo v Mariboru med prvo 
in drugo svetovno vojno. Katalogi XI, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2002, str. 13.
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sprememb v slovenskih deželah ni moč doseči, če se ne bodo v najkrajšem 
možnem času lotili reorganizacije avstro-ogrskega šolskega sistema, ki je 
zavoljo svojega vpliva pri vzgajanju bodočih generacij imel izjemno po-
membno vlogo za krepitev nacionalne zavesti slovenskega naroda.10 Temelj 
vsemu nadaljnjemu kulturnemu delu in osnova za narodni razvoj je bilo 
uvajanje slovenščine na vse ravni šolanja ter zaposlitev narodno zavednih 
učiteljev in profesorjev. Poverjeništvo za uk in bogočastje pri Narodni vladi 
v Ljubljani se je moralo spoprijeti z dejstvom, da je v mnogih šolah na Slo-
venskem gospodovala nemščina in da so na Štajerskem in Koroškem med 
učitelji prevladovali Nemci ali nemško usmerjeni Slovenci. Prva naloga Po-
verjeništva za uk in bogočastje je bilo torej »poslovenjenje« vseh ravni šol-
stva. Že v začetku novembra 1918 so se sestali zastopniki obeh učiteljskih 
organizacij in sestavili spomenico o prihodnjem razvoju šolstva. Podpisala 
sta jo oba predsednika, in sicer Luka Jelenc za Zavezo jugoslovanskega 
učiteljstva in Ivan Štrukelj za Slomškovo zvezo, ter jo izročila Narodni 
vladi. Kot eno izmed temeljnih zahtev so učitelji poudarili preoblikovanje 
šolstva v enotno narodno šolstvo. To zahtevo so razumeli kot eno najpo-
membnejših točk bodoče narodne ureditve. Zavzeli so se tudi za odpravo 
nemščine kot učnega jezika in predmeta iz vseh ljudskih in meščanskih šol 
ter preureditev zgodovinskega pouka v smislu »narodnosti in resnice«.11 

V uradnem listu in v vseh treh glasilih tedaj glavnih političnih opcij 
(Slovenec, Naprej, Slovenski narod) je 16. novembra 1918 izšel poziv lju-
bljanskega mestnega magistrata slovenskim staršem. Od njih je pričakoval, 
da bodo takoj prepisali svoje otroke na slovensko šolo oziroma v slovenski 
oddelek.12 Istega dne je Narodna vlada sprejela ključno odločitev, da mora 
biti v vseh ljudskih in meščanskih šolah učni jezik slovenski. Vsem tujcem 
so bile zagotovljene manjšinske šole z državnim jezikom kot obveznim 
predmetom, če je bilo zanje dovolj prijavljenih učencev. Na vseh dotlej 
dvojezičnih srednjih šolah in učiteljiščih je bila uvedena slovenščina kot 
učni in uradni jezik.13 Nemške srednje šole je slovenska oblast začasno 
pustila še nedotaknjene. Predvsem poverjenik za uk in bogočastje Karel 
Verstovšek se je zavzemal za odločnejše nastopanje in takojšnjo odpravo 

 10 Gregor Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski – Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v 
Mariboru od konca 19. stoletja in v prevratni dobi, Maribor 2011, str. 156.

 11 Spomenica učiteljstva narodni vladi SHS. Slovenec, 7. 11. 1918, št. 256, str. 2.
 12 Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918, Ljubljana 1998, str. 162. Glej tudi 

»Slovenskim staršem«, Uradni list (Ur. l.) Narodne vlade SHS v Ljubljani, 16. 11. 1918, št. 
8, str. 13.

 13 Ur. l. Narodne vlade SHS v Ljubljani, 20. 11. 1918, št. 10, Naredbi Poverjeništva za uk in 
bogočastje št. 109 in 110, str. 20.



Jure Maček, Oris šolstva v Mariboru in okolici v letih 1918–1941 31

tudi teh. Kljub temu se slovenska politika ni odločila za tako radikalen 
korak.14 

»Slovenizacija« srednjih šol je zaradi svoje občutljivosti v primerjavi z 
osnovnimi šolami potekala z nekaj izjemami v Mariboru počasneje in po-
stopoma. Z manj hrupa so bile odpravljene ovire, ki so prej dekletom pre-
prečevale doseganje vseh stopenj izobrazbe. Do leta 1918 je bilo na ozem lju 
poznejše Dravske banovine sedem srednjih šol nemških, šest dvojezičnih 
in samo zasebna škofijska gimnazija v Šentvidu nad Ljubljano je bila slo-
venska. Prav tako so bila štiri učiteljišča nemška in štiri dvojezična, povsem 
slovenskega pa ni bilo.15 Reformno prizadevanje poverjenika Verstovška je 
naletelo na odpor tudi v strokovni javnosti. Tako se je Društvo slovenskih 
profesorjev sicer strinjalo s hitro »slovenizacijo«, vendar so menili, da je 
treba večje spremembe temeljito pripraviti s preučevanjem tujih vzgledov, 
domačih razmer in z usklajevanjem z drugimi jugoslovanskimi pokraji-
nami. Predvsem so se zavzemali za večjo strokovno avtonomijo šol in uči-
teljev. Po drugi strani so bili pri »slovenizaciji« srednjega šolstva s svojimi 
zahtevami še bolj radikalni. Za gimnazijo na Ptuju, žensko učiteljišče v 
Mariboru, nemški gimnaziji v Ljubljani in Gorici ter za gimnazijo v Ko-
čevju so zahtevali takojšen razpust, ker naj bi bili to zavodi, ki jih je avstrij-
ska vlada ustanovila za priseljene Nemce. Šolam, ki so bile dotlej nemške, 
vendar so jih v večjem številu obiskovali tudi Slovenci (gimnazija v Celju, 
realki v Ljubljani in Gorici, nemški učiteljišči v Mariboru in Celovcu) naj 
bi oblasti takoj zagotovile slovensko vodstvo. Gimnazije in realke v kra-
jih, kjer bi morali enakovredno mesto priznati tudi Nemcem (gimnazije v 
Mariboru, Celovcu in Beljaku ter realki v Mariboru in Celovcu), naj bi v 
temeljnih razredih poslovenili in ohranili samo nemške paralelke.16 

Šolska uprava je poleg uvedbe slovenščine kot učnega in uradnega jezi-
ka na vseh dvojezičnih srednjih šolah na svojem ozemlju uvedla še nekaj 
ukrepov v prid »poslovenjenju«, upoštevajoč nove politične razmere. Na 
nižji stopnji so takoj uvedli po eno uro srbohrvaščine na teden. Poučevanje 
nemščine so skrčili na tri ure, na višji stopnji pa na dve. Zato se je lah-
ko razširil pouk slovenščine, približno v obratnem sorazmerju z nemšči-
no. Avstrijsko domoznanstvo so zamenjali z domoznanstvom Kraljevine 
SHS. Domoznanstvo in nemščina sta bila s slovenščino zamenjana tudi 

 14 Ervin Dolenc, Karel Verstovšek kot poverjenik za uk in bogočastje v Narodni in Deželni 
vladi v Ljubljani, 1918–1920. Časopis za zgodovino in narodopisje, let. 66 (31), 1995, št. 2, 
str. 286. 

 15 Prav tam.
 16 Ervin Dolenc, Kulturni boj – Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929, 

Ljubljana 1996, str. 30 (dalje Dolenc, Kulturni boj).
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pri maturi. Od zavodov je bilo ukinjeno le nemško žensko učiteljišče v 
Mariboru.17 Srbohrvaščino so uvedli tudi na ljudskih in meščanskih šolah. 
Aprila 1921 je bila s formalno spremembo nekaterih členov Dokončnega 
splošnega in učnega reda iz leta 1905 srbohrvaščina uvedena med obvezne 
učne predmete in sprejeta v izkaz o učnem napredku ter matične liste, 
poleg nje pa tudi deška ročna dela. Prav tako je bilo spremenjeno staro 
avstrijsko ocenjevanje, in sicer za vedênje, za pridnost, za napredek in za 
zunanjo obliko pisnih izdelkov.18 Po prevratu so na pretežno nemških sre-
dnjih šolah uvedli le slovenske vzporednice, tam pa, kjer so bili v večini 
slovenski učitelji in učenci, so šolo poslovenili in organizirali nemške vzpo-
rednice. S postopnim izseljevanjem Nemcev iz Jugoslavije v prvih povojnih 
letih so glavni srednješolski zavodi postopoma postali v celoti slovenski. 
Nemška manjšina je ohranila nekaj osnovnih šol z oddelki z nemškim 
učnim jezikom, predvsem na Kočevskem, nekaj osnovnošolskih oddelkov 
pa je imela v Prekmurju tudi madžarska manjšina.19 Zaradi zmanjševanja 
števila klasičnih gimnazij se je povečalo število realnih gimnazij. V tem 
času je namreč prevladalo mnenje, da je klasična gimnazijska izobrazbe z 
osmimi leti latinščine in šestimi leti grščine preživela, ker na daje dovolj 
praktičnega znanja, predvsem naravoslovja in živih jezikov. Kljub svoji 
izobrazbi klasičnega filologa je bil tudi Karel Verstovšek vnet zagovornik 
preoblikovanja klasičnih humanističnih gimnazij v realne gimnazije. 

Kljub temu da je mariborski mestni svet 30. oktobra 1918 ob razpadu 
Avstro-Ogrske na svoji seji sklenil, da Maribor ne sme pripasti slovan-
skemu ozemlju, je Narodni svet za Štajersko pod vodstvom Karla Ver-
stovška in po odločnem vojaškem posredovanju Rudolfa Maistra proti 
nemškim vojaškim enotam mariborskega mestnega sveta prevzel oblast 
v Mariboru.20 Narodna vlada države SHS v Ljubljani je 18. decembra raz-
pustila nemški mestni občinski svet in imenovala za vladnega komisarja 
Vilka Pfeiferja. Mariborski Nemci so zahtevali priključitev Maribora in 
širše okolice k Avstriji. Svojo zahtevo so utemeljevali s trditvijo, da živi 
v Mariboru večinoma nemško prebivalstvo, v severnem delu Slovenskih 
goric in na Apaškem polju pa je sicer narodnostno mešano, »a prežeto s 
štajerskim domovinskim patriotizmom in pripadnostjo«. Poleg tega so na-
vajali še ekonomske vzroke, recimo, dobro prometno povezanost Maribora 

 17 Prav tam, str. 32.
 18 Ur. l. Deželne vlade za Slovenijo, 2. 5. 1921, št. 46, Naredba poverjeništva za uk in bogo-

častje, s katero se spreminjajo nekateri členi dokončnega šolskega in učnega reda ter se v 
ljudsko šolo uvajata dva nova predmeta, str. 242.

 19 Dolenc, Kulturni boj, str. 32–33.
 20 Hartman, Prevrat, str. 194.
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z bližnjimi avstrijskimi mesti ter odvisnost od oskrbe z električno energijo 
iz dravskih elektrarn. Prav tako se z novimi političnimi razmerami nista 
sprijaznili društvi Schul verein ter Südmark. Potegovali sta se za plebiscit na 
spodnještajerskem področju. Pri tem sta izrabljali pomisleke slovenskega 
prebivalstva o bodoči državi, ki je z nezaupanjem sprejemalo združevanje 
s kulturno oddaljeno in pravoslavno Srbijo.21 Višek je protijugoslovansko 
gibanje doseglo 27. januarja 1919, ko je Maribor obiskala ameriška raz-
mejitvena delegacija. Mariborski Nemci so hoteli z množičnimi protesti 
in demonstriranjem na Glavnem trgu dokazati nemški značaj mesta. Ja-
nuarski dogodki so bili za slovensko vodstvo prelomnica, od katere je pri-
čelo odločneje, tudi z represivnimi ukrepi, nastopati proti mariborskemu 
nemštvu. 

Posebno delikatno je bilo zaradi nemškega značaja mariborskega šol-
stva uvajanje slovenskega jezika kot učnega jezika v šole. Zaradi tega je 
potekalo prevzemanje različnih ravni šolstva s strani novih slovenskih 
oblasti v Mariboru in okolici v nekoliko drugačnem vrstnem redu in po-
časneje kot v drugih slovenskih deželah. Tukaj je lahko slovenska oblast 
pričela odločneje nastopati šele po demonstracijah štajerskih Nemcev v 
Mariboru v podporo nemškemu značaju mesta januarja leta 1919. V na-
sprotju z drugimi slovenskimi mesti je bil v Mariboru položaj najtežji na 
osnovnih in meščanskih šolah, na večini srednjih šol pa so lahko izpeljali 
delno »slovenjenje« že meseca novembra. Ker sta se Narodni svet in general 
Maister zavedala, kako občutljivo je to področje, saj je bil tukaj nemški 
vpliv največji, sta pustila kljub odredbam Narodne vlade v Ljubljani v pr-
vih mesecih osnovno šolstvo nedotaknjeno. Temu so nasprotovali nekateri 
bolj liberalno in narodno usmerjeni štajerski učitelji. Menili so, da je Naro-
dna vlada storila premalo, in to kljub že omenjeni novembrski spomenici 
zastopnikov obeh učiteljskih organizacij. Ta je poleg vsega vsebovala tudi 
zahteve, zadevajoče šolstvo na Štajerskem. Učitelji so se v njej namreč za-
vzeli še za čim prejšnjo namestitev izkušenega in zanesljivega učiteljstva 
v obmejne kraje. S tem namenom naj bi s šol z več oddelki pridobili učne 
moči in jih poslali na to območje predvsem kot šolske voditelje.22 Ker se 
kljub zahtevam v spomenici ni nič spremenilo, je učitelj Pavel Flere zahte-
val od Zveze slovenskih štajerskih učiteljev in učiteljic, da naj takoj ukrepa 
pri Narodni vladi. Prepričan je bil, da je postala zaradi izločitve spodnje-
štajerskega šolstva iz pristojnosti graškega deželnega šolskega sveta preu-
reditev šolstva na Spodnjem Štajerskem neizogibna. Opozoril je zlasti, da 

 21 Dragan Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941, Maribor 2003, str. 
56.

 22 Spomenica učiteljstva narodni vladi SHS. Slovenec, 7. 11. 1918, št. 256, str. 2.
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je treba nastaviti na mesta, na katera so bili v prejšnjem sistemu imenovani 
»narodni odpadniki«, narodno zavedne učitelje. Predlagal je, da bi na vseh 
nemških in dvojezičnih šolah na Spodnjem Štajerskem takoj uvedli samo 
slovenski pouk, učitelje z neznanjem slovenščine pa nadomestili z »od-
ločnimi Slovenci«. Za učence, ki niso znali slovenskega jezika, je vendarle 
dopuščal paralelke.23 Na počasnost ukrepov novih oblasti je opozarjal tudi 
Ivan Tomažič, tajnik Zveze slovenskih štajerskih učiteljev in učiteljic.24 V 
začetku januarja 1919 se je v pismu Josipu Rajšpu spraševal, zakaj vlada še 
ni »spravila stran nemškutarskih učiteljev in razpisala njihovih mest«.25

Prva šola, na kateri so v Mariboru uvedli slovenski učni jezik, je bila 
gimnazija. Preimenovali so jo v Državno klasično gimnazijo. Na njej je 
bilo najmanj težav, saj je bila večina dijakov in profesorjev Slovencev. Za 
tak položaj je imel največ zaslug ravnatelj Josip Tominšek, ki je poskrbel 
za to, da je bila v učiteljskem zboru vedno vsaj polovica Slovencev. Na 
podlagi odloka Narodne vlade z dne 27. novembra 1918 je bila 1. decembra 
1918 odprta popolna osemrazredna gimnazija s slovenskim učnim jezi-
kom. Matičnim slovenskim razredom so priključili še nemške vzporedni-
ce. V njih so prevzeli pouk nemški profesorji, slovenski pa na temeljnem 
zavodu. 3. decembra se je pričel na obeh zavodih redni pouk po tedanjem 
učnem načrtu, vendar na slovenskih temeljih in s slovenskim učnim je-
zikom v vseh osmih razredih. Na nemških vzporednicah je bila uvedena 
slovenščina kot obvezni predmet. Preobrat na gimnaziji je potekal mirno 
in brez protestov. Ker je bilo poslovenjenje na realki še neizvedljivo, je nje-
no nalogo začasno prevzela gimnazija. Po opravljenih sprejemnih izpitih 
so 6. decembra odprli prvi razred slovenske realke v Mariboru. V njem so 
poučevali gimnazijski profesorji. Tako je prejšnja mariborska gimnazija 
pod enotnim vodstvom združevala tri zavode: osemrazredno slovensko 
gimnazijo, vzporedno nemško gimnazijo in I. razred slovenske realke. Na 
nemških vzporednicah je bilo upraviteljstvo zaupano profesorju Frideriku 

 23 PAM, fond SI_PAM/1203 Zveza slovenskih štajerskih učiteljev in učiteljic, Pismo Pavla 
Flereta vodstvu »Zaveze«, 17. 11. 1918, AŠ 4.

 24 Leta 1897 se je sedemnajst v Zavezo slovenskih učiteljskih društev vključenih sloven-
skoštajerskih društev tudi deželno povezalo v Zvezo slovenskih učiteljev in učiteljic na 
Štajerskem. Skupaj s podobno nemško zvezo so sestavljali skupno deželno društvo Šta-
jerska učiteljska zveza (Steiermärkischer Lehrerbund). Društvo je imelo sedež v kraju, 
v katerem je bival vsakokratni predsednik. Skrbelo je za splošno, še posebej pa za peda-
goško izobrazbo svojih članov. Krepilo je slovensko narodno zavest in se zavzemalo za 
varstvo pravic in pospeševanje vseh stanovskih zadev slovensko-štajerskega učiteljstva 
na napredni podlagi.

  PAM, historiat fonda Zveza slovenskih štajerskih učiteljev in učiteljic. 
 25 PAM, fond SI_PAM/1203 Zveza slovenskih štajerskih učiteljev in učiteljic, Pismo Ivana 

Tomažiča Josipu Rajšpu, 12. 1. 1919, AŠ 4.
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Knappu. Po demonstracijah januarja 1919 je Narodna vlada zaprla nemško 
gimnazijo in odpustila vse nemške profesorje. Na posebno prošnjo so tri od 
njih kasneje pogodbeno ponovno vzeli v službo. Z njimi in s slovenskimi 
profesorji se je pouk na nemških vzporednicah konec marca in v aprilu 
ponovno obnovil. Nemški dijaki so šolsko leto 1918/1919 končali po redni 
poti z zrelostnimi izpiti, potem pa je Višji šolski svet junija nemške vzpo-
rednice dokončno ukinil. Vseh 170 nemških dijakov je bilo odpuščenih 
s šole. S šolskim letom 1919/20 je gimnazija svoj I. realni razred skupaj s 
potrebnimi profesorji oddala realki. Ostala je samo osemrazredna sloven-
ska gimnazija.26 

Z večjimi težavami se je morala prosvetna oblast soočiti na realki. Tukaj 
je bil le en profesor slovenske narodnosti in večina dijakov je bila Nem-
cev. Sprva je obdržala nemški značaj. Narodna vlada je odločila, da se bo 
nemška realka ukinjala postopoma, in sicer od spodaj navzgor. Dobila je 
sicer slovenski prvi razred, ki je bil administrativno priključen gimnaziji. 
V ta razred so prestopili nekateri gimnazijski prvošolci in slovenski dijaki 
z nemške realke. Po razpisu Narodne vlade z dne 27. novembra je bil na 
realki uradni jezik slovenski, slovenščina obvezni predmet, zavod pa je 
ostal začasno nespremenjen.27 Ravnatelj je ostal profesor Robert Bittner. 
Na dvojnost oblasti v tem obdobju v Mariboru opozarja podatek, da so 
prihajali na realko tako odloki Narodne vlade kot tudi deželnega šolskega 
sveta v Gradcu. Ti so prihajali vse do marca 1919. V nemirnih januarskih 
dneh je na šoli delovala celo tajna nemška organizacija, sovražna Sloven-
cem, nemška šolska mladina pa je hujskala prebivalstvo proti Slovencem. 
Po demonstracijah 27. januarja je Narodna vlada ukazala takojšnje zaprtje 
zavoda in odpustila je nemške profesorje. Kot razlog zaprtja je navajala dej-
stvo, da je vodstvo na dan demonstracij predčasno končalo pouk in s tem 
omogočilo udeležbo učiteljev in učencev na demonstracijah. Višji šolski 
svet je 13. februarja odredil, da ostanejo vse nemške srednje šole še naprej 
zaprte, dovolil pa je, da učitelji učence ocenijo za prvo polletje in da izdajo 
izkaze. Tajno delovanje nemške mladine kljub temu ni prenehalo. Sloven-
ska oblast je zato 11. aprila prepovedala nošenje enotnih nemških čepic 
srednješolskega dijaštva in učiteljstvu naročila, da naj preiskuje dogajanje v 
dijaškem društvu »Germania« in še v štirih nemških fantovskih društvih. 

 26 Narte Velikonja, Razvoj šolske uprave. Slovenci v desetletju 1918–1928, Ljubljana 1928, 
str. 727 (dalje Velikonja, Šolska uprava). Glej tudi: Izvestje Državne klasične gimnazije v 
Mariboru za šolska leta 1918–1930, Maribor 1930, str. 4–5.

 27 Velikonja, Šolska uprava, str. 725. Glej tudi Roman Mirnik, Prva gimnazija v Mariboru 
med vojnama. Prva gimnazija Maribor – 150 let, Maribor 2000, str. 61–62 (dalje Mirnik, 
Prva gimnazija) in Šolstvo v Mariboru. Koledar za 1931, Maribor 1931, str. 153.
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Redni pouk se je s slovenskimi profesorji ponovno pričel šele 1. aprila. Po-
verjeništvo za uk in bogočastje je v začetku junija odločilo, da na državni 
realki ostanejo začasno nemški oddelki od drugega do sedmega in da se 
vanje sprejmejo tudi nemški učenci z realke v Ljubljani. V šolskem letu 
1919/20 je pouk potekal v skrčenem obsegu, saj je primanjkovalo učiteljev. 
Slovenski učni jezik je bil v obeh prvih in v drugem A-razredu, nastalem 
iz prejšnjega slovenskega realnega oddelka na gimnaziji, vsi drugi razredi 
so bili še nemški. Do nemških učencev v slovenskih razredih so profesorji 
po navodilih šolskih oblasti nastopali popustljivo. Višji šolski svet je 17. 
septembra posebej naročil, »da se naj z njimi ravna dobrohotno, če ne znajo 
zadosti slovensko«. Slovenščina je bila za vse učence obvezen predmet in 
poučevali so jo v treh stopnjah: 

 – Nemci začetniki,
 – Nemci, ki so že znali nekaj slovenščine,
 – Slovenci. 

Šola je postopoma postajala slovenska. S šolskim letom 1919/20 je bil 
opuščen prvi nemški razred, naslednje šolsko leto drugi in tako naprej. 
Leta 1924/25 je bil VII. A-razred že slovenski, VII. B pa zadnji nemški. V 
šolskem letu 1925/26 je bil ves zavod v slovenskih rokah. Konec leta 1924 je 
bil učni načrt I. in II. razreda v skladu s Pribičevićevo reformo izenačen z 
učnim načrtom realnih gimnazij, naslednja leta pa še učni načrti za druge 
nižje razrede. Od leta 1926/27 na šoli ni bilo več realnih oddelkov v nižjih 
razredih, leta 1928 pa se je do tedaj sedemrazredna realka postopno spre-
menila v osemrazredni zavod z realnogimnazijskimi in realnimi oddelki.28 

Podoben prehod k slovenskemu šolstvu je potekal tudi na drugih šo-
lah. Na Državnem moškem učiteljišču so po daljšem zaprtju zavoda ob 
prevratnih dogodkih 1. decembra sklicali sejo učiteljskega zbora v sloven-
skem jeziku. Na učiteljišču so bili že decembra nastavljeni samo slovenski 
učitelji, saj so nemške učitelje in učence preselili na nemško Deželno žen-
sko učiteljišče, od koder so prišle slovenske učenke. Slednje je obdržalo 
nemške dijakinje, februarja 1919 pa so ga, kot smo že omenili, odpravili.29 
Vprašanje odprtja ženskih paralelk na moškem učiteljišču je povzročilo 
trenja med liberalnimi in klerikalnimi politiki. Liberalni list Nova doba je 
poverjeniku Karlu Verstovšku očital, da zavlačuje z odprtjem ženskih pa-
ralelk. Liberalno usmerjeni politiki in šolniki namreč niso bili preveč nav-
dušeni, da bi učiteljice po zaprtju nemškega ženskega učiteljišča vzgajalo 

 28 Prav tam.
 29 Velikonja, Šolska uprava, str. 732. Glej tudi Jelena Sobotkiewicz, Zgodovina šole. 130 let 

III. gimnazije Maribor, Maribor 1993, str. 6–8.
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le učiteljišče šolskih sester. Tega so z očitnim namenom omalovaževanja 
označevali celo za »nemškutarsko«, po drugi strani pa so klerikalni čas-
niki povzdigovali pomen njegove verske in narodne vzgoje. Liberalci so 
vztrajali ne le pri zahtevi za čim hitrejše odprtje ženskih paralelk na mo-
škem učiteljišču, ampak tudi pri odprtju popolnega ženskega učiteljišča.30 
S šolskim letom 1919/20 so prosvetne oblasti le dovolile dekliške paralelke 
na moškem učiteljišču. Tako je postalo učiteljišče mešan zavod. Novi list 
je vneto pozival dijakinje, da naj se prepišejo z učiteljišča šolskih sester, 
na katerem naj bi celo zasramovali deklice, članice Sokola.31 Za ukinjeni 
ženski zavod se je postopoma pričela zavzemati tudi mariborska javnost, 
češ da je škoda popolnoma opustiti tak kulturni zavod, ki bi lahko v novi 
državi reformiran in poslovenjen dobro opravljal svojo nalogo. Vlada je 
upoštevala predloge in že v šolskem letu 1920/21 je bilo ponovno ustanov-
ljeno žensko učiteljišče s slovenskim učnim jezikom v prostorih bivšega 
nemškega deželnega učiteljišča na današnjem Kidričevem trgu. Zavod se 
je postopoma izpopolnjeval in že leta 1923/24 je imel vse štiri razrede. Na 
Zasebnem ženskem učiteljišču šolskih sester s »slovenjenjem« niso ime-
li večjih težav. Višji šolski svet je le izločil meščansko šolo z učiteljišča 
in jo podredil posebnemu ravnateljstvu. Novembra 1918 so postali slo-
venski razredi osnovne šole temeljni razredi vadnice, nemški razredi pa 
vzporednice, dokler v šolskem letu 1921/22 nemški razredi niso prenehali 
delovati.32 »Poslovenili« so tudi vinarsko šolo, saj je bila večina dijakov 
slovenske narodnosti. Vodstvo zavoda je 3. januarja prevzel novi ravnatelj 
Jakob Žnidarič, v začetku februarja pa so začeli na zavodu pouk v sloven-
ščini.33 Meščanske šole so tako kot osnovne šole še naprej ostale nemške, 
vendar je bil tudi na njih uveden obvezen pouk slovenščine za vse dijake. 

Demonstracije Nemcev v Mariboru 27. januarja 1919 je slovenska šolska 
uprava izkoristila kot povod za odločnejše ukrepe. Odpustila je vse nemške 
učitelje na ženskem učiteljišču, gimnaziji in na realki. Časnik Mariborski 
delavec je odpuščanje opravičil in ob tem zapisal: »Vlačiti nedolžne otroke 
na cesto k politični demonstraciji, jih tam hujskati, je nedopustno. S taki-
mi ljudmi proč iz šol.«34 Odpuščanje je bilo formalno izpeljano na temelju 
odloka Narodne vlade v Ljubljani z dne 16. decembra 1918. Ta je določil, da 
se nameščenci bivše avstrijske države nemške narodnosti, ki so službovali 

 30 Mariborske novice – Ženske paralelke na moškem učiteljišču v Mariboru dovoljene. Nova 
doba, 23. 9. 1919, št. 104, str. 2.

 31 Mariborske novice – Žensko učiteljišče v Mariboru. Nova doba, 25. 9. 1919, št. 105, str. 1.
 32 Hartman, Prevrat, str. 205. Glej tudi Velikonja, Šolska uprava, str. 732–733.
 33 Šolstvo v Mariboru. Koledar za 1931, Maribor 1931, str. 159.
 34 Mariborsko nemško učiteljstvo. Mariborski delavec, 28. 1. 1919, št. 22, str. 2.
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na ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani, odslovijo.35 Poverjeništvo za 
uk in bogočastje Narodne vlade SHS je odpustilo 37 nemških profesorjev. 
Na državni gimnaziji v Mariboru so to bili: Miroslav Knapp, Alojzij Böhm, 
Alfred Fink, Otmar Fistravec, Maks Haid, Maks Halfter, Ludovik Tang, 
Ivan Mülbacher, Fran Otto, Karel Zalhbruckner in Viljem Günther. Na 
realki so bili odpuščeni: Robert Bittner, Artur Hesse, Josip Jörg, Ferdinand 
Lang, Viljem Kropatschek, Gustav Müller, Fran Pacher, Ivan Reichert, Mi-
hael Tschohl, Leon, Walter, Fran Wehinger, Roland Atzler, Konrad Fabian, 
Alojzij Gillichm, Emil Sadu in Fran Zöhrer. Na državnem ženskem učite-
ljišču so službo izgubili: Karel Köchl, Rudolf Schill, Serafina Puchleitner, 
Ivan Sepperer, Friderk Novotny, Ferdinand Schmutz, Otmar Herbst, Ivan 
Krenn, Anton Trupp in Robert Sernko.36 Konec januarja 1919 je vladni 
komisar Srečko Lajnšič odpustil tudi nemške člane mariborskega okraj-
nega šolskega sveta in vanj imenoval Slovence: Karla Kodermana, Josipa 
Leskovarja, Frana Rosino, Ivana Vrežeta ter Franja Žebota. 2. februarja je 
bil odstavljen tudi nemški mestni šolski nadzornik Karl Knöchl. Nadome-
stil ga je Slovenec Matija Lichtenwallner, učitelj iz Ruš. Ker je bil nadzornik 
tudi za mariborsko okolico, ga je marca 1919 zamenjal profesor z učiteljišča 
Marko Šijanec.37 Ob vprašanju imenovanja šolskih nadzornikov se je po-
novno pokazalo nasprotje med obema učiteljskima organizacijama. Tajnik 
Zaveze Ivan Tomažič je menil, da je predlog o razpisu nadzorniških mest 
delo »klerikalcev, ki hočejo na tak način prevladati nad liberalnimi učitelji 
in jim onemogočiti zasedbo nadzorniških mest«. Ob tem je celo zapisal, »da 
klerikalci namenoma zavlačujejo z razpisi, da bi nemškutarski učitelji še 
naprej ostali na svojih mestih«.38

Mariborske šolske oblasti so 2. februarja 1919 zaprle vse osnovne in me-
ščanske šole zaradi pomanjkanja kuriva. Ta dogodek je pomenil dejanski 
konec nemškega šolstva v Mariboru. V prehodnem obdobju, ko so bile šole 
zaprte, je Narodna vlada v Ljubljani pripravila vse potrebno za dokončne 
spremembe na šolskem področju. Prevzem mariborskih meščanskih in 
ljudskih šol sta v Poverjeništvu za uk in bogočastje Narodne vlade SHS v 
Ljubljani pripravila poverjenik Karel Verstovšek in višji šolski nadzornik 
Leopold Poljanec, oba nekdanja profesorja v Mariboru. Domači Nemci in 

 35 Ur. l. Narodne vlade SHS v Ljubljani, 19. 12. 1918, št. XXV, Naredba celokupne Narodne 
vlade SHS v Ljubljani glede državnih nameščencev nemške narodnosti, glede repatriira-
nja in selitvenih stroškov jugoslovanskih državnih uslužbencev in glede prispevkov za 
rodbine državnih nameščencev, ki morajo živeti začasno ločeni od rodbine, str. 53–54.

 36 Ur. l. Deželne vlade za Slovenijo, 3. 2. 1919, št. XLVI, Spremembe v osebju, str. 122.
 37 Hartman, Prevrat, str. 206, 215.
 38 PAM, fond SI_PAM/1203 Zveza slovenskih štajerskih učiteljev in učiteljic, Pismo Ivana 

Tomažiča Josipu Rajšpu, 5. 5. 1919, AŠ 4.
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tudi tisti iz Avstrijske republike niso verjeli, da se bo nova šolska uprava 
upala dotakniti tudi mariborskih osnovnih šol. Menili so, da bi s tem na-
stala nepremostljiva vrzel, ki je ne bi mogli zapolniti s slovenskimi učitelji. 
Pod predsedstvom višjega šolskega nadzornika Leopolda Poljanca je pote-
kalo pri mariborskem okrajnem glavarstvu konec februarja 1919 posveto-
vanje, na katerem so se odločili, da bodo odpustili vse nadučitelje ljudskih 
in meščanskih šol ter jih nadomestili s slovenskimi. Odstavili naj bi tudi 
vse učitelje in učiteljice, ki so agitirali za nemško Avstrijo, še posebej one, 
ki so se udeležili demonstracij 27. januarja. Na podlagi števila slovenskih 
otrok bi potem lahko določili in odprli izključno slovenske šole.39 

Deželna vlada za Slovenijo je marca 1919 odpustila 44 nemških uči-
teljev in učiteljic z mariborskih osnovnih šol, vadnic ter meščanskih šol. 
Ob tem je odpustila še enajst učiteljev s pobreške šole, tri učitelje s šole na 
Teznem, šest učiteljev in učiteljic z dekliške petrazrednice na Studencih 
ter sedem učiteljev z deške petrazrednice na Studencih. Odpuščeni so bili 
tudi posamezni učitelji iz Krčevine, Šentilja v Slovenskih goricah, Peker, 
Kamnice, Hoč, Sv. Lovrenca nad Mariborom, Sv. Martina pri Vurberku, 
Selnice, Sladkega Vrha, Razvanja in Radvanja.40 Leopold Poljanec je hkra-
ti z odpustom učiteljev sestavil seznam 65 zavednih slovenskih učiteljev, 
ki naj bi prevzeli vse šolstvo. Prihajali so iz raznih krajev Slovenije, med 
njimi so bili tudi begunci izpod Italije. Vsi izbrani so bili dobri pedagogi, 
z veliko izkušnjami in organizacijskimi sposobnostmi. Predstavljali so je-
dro kasnejšega naprednega pedagoškega gibanja v Mariboru. Ti so konec 
marca sprejeli brzojavko, da morajo takoj s prvim aprilom prevzeti delo na 
osnovnih in meščanskih šolah. Med učitelji so bili številni znani prosvetni 
delavci. Naj imenujem le nekatere: Dragotin Humek, Zora Klavžar, Olga 
Juvančič, Mirko Kožuh, Ivan Tomažič, Angela Milčinski, Martin Vodenik, 
Antonija Štupca, Josip Klemenčič, Anton Hren, Adela Alt-Šmid in Miro-
slav Pučelik. Vsi so prevzeli mesta upraviteljev na osnovnih in meščanskih 
šolah.41 Prevzemanje šol je potekalo večinoma brez zapletov, kljub temu da 
se nemški učitelji povsod niso takoj sprijaznili z ukrepi slovenskih oblasti. 
Po pričevanju Dragotina Humka je eden od nemških ravnateljev celo za-
klical: »Lassen Sie alles unangerührt, wir kommen bald zurück.«42 Večina 
nemških učiteljev je bila torej odpuščena, le zmernejši so smeli ostati. Ti so 

 39 Važne spremembe v naših šolah. Mariborski delavec, 25. 2. 1919, št. 46, str. 1.
 40 Ur. l. Deželne vlade za Slovenijo, 31. 3. 1919, št. LXIX, Spremembe v osebju, str. 219.
 41 Bračič, Razvoj šolstva, str. 596. Glej tudi Ur. l. Deželne vlade za Slovenijo, 4. 4. 1919, št. 

LXXI, str. 1.
 42 Dragotin Humek, V težkih dneh. Deset let državne slovenske osnovne in meščanske šole 

v Mariboru, Maribor 1929, str. 10 (Dalje Humek, V težkih dneh). 
  Prevod: »Pustite vse pri miru, mi se kmalu vrnemo.«
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morali do predpisanega roka opraviti izpit iz slovenskega jezika. Slovenska 
šolska oblast pri tem ni bila preveč stroga, saj je nekaterim podaljšala rok 
za opravljanje izpita iz slovenskega jezika do konca leta 1921.43 S postopnim 
zmanjševanjem števila nemških razredov so odhajali tudi preostali nemški 
učitelji, večinoma v Avstrijo. Po mnenju Leopolda Poljanca so novo imeno-
vani učitelji brez ugovarjanja prevzeli svoja nova delovna mesta, ne da bi 
se ustrašili izzivov in odgovornosti.44 Edini kritični pomislek o pravilnosti 
ukrepanja slovenskih oblasti zasledimo v Učiteljskem tovarišu. Anonimni 
pisec pod psevdonimom Kompoljski45 se je spraševal, kako to, da se še 
ni oglasil nobeden od premeščenih učiteljev, saj ob premestitvah ni bilo 
niti končno veljavnih meja niti niso bili izpolnjeni vsi predpogoji za delo 
učiteljstva, predvsem možnost nastanitve in prehrane. Poleg vsega mnogi 
niso dobili plač za april in maj, kaj šele draginjskih doklad.46 Ne glede na 
vse težave in odrekanja so 24. maja vsi učitelji in novi šolski nadzornik 
pred mestnim komisariatom zaprisegli in podali zaobljubo novi državi.47

Prvi koraki vzpostavljanja slovenskega šolstva so bili težavni, še posebej 
na osnovnih šolah. Pouk na mariborskih ljudskih in meščanskih šolah je 
še vse do konca šolskega leta 1918/19 potekal v nemškem učnem jeziku. 
Uveden je bil le obvezen pouk slovenščine tri ure na teden. Težave so imeli 
učitelji predvsem s sovražnim odnosom nemško nacionalistično usmerje-
nih šolarjev in njihovih staršev. Prihajalo je tudi do ostrih protestov staršev 
zaradi neurejenih vojnih in povojnih razmer. Nedisciplinirani in nahuj-
skani učenci niso prihajali k pouku. Vedli so se uporno, vzklikali nemška 
gesla ter odklanjali odgovore v slovenščini. Najtežji je bil položaj na obeh 
studenških šolah. Učitelj Drago Humek je razmere opisal tako: »Ko sem 
stopal s tovarišem po stopnicah, so drveli razvajeni dečki gori in doli in 
naju veselo pozdravljali s heil.« V neki šoli so pozdrav zamenjali s pesmijo 
»Die Wacht am Rhein«. Zopet drugje je lahko učitelj slišal zbadljivke »Die 
windischen Lehrer kommen« ali pa »Na, die werden bald gehen, wie sie 
gekommen sind«.48 

 43 PAM, fond SI_PAM/0791 Državna mešana osnovna šola Magdalenska, Dopis Višjega 
šolskega sveta učiteljici Elzi Schmid na III. deški ljudski šoli o podaljšanju roka za opra-
vljanje usposobljenostnega izpita iz slovenščine, 2. 4. 1920, AŠ 61.

 44 Leopold Poljanec, Mariborske šole pred 10 leti. Deset let državne slovenske osnovne in 
meščanske šole v Mariboru, Maribor 1929, str. 7–8. (dalje Poljanec, Mariborske šole).

 45 Gre za Antona Hrena, mladinskega pisatelja.
 46 Kompoljski, Preosnova šol v Mariboru in okolici. Učiteljski tovariš, 21. 5. 1919, št. 19, str. 

2.
 47 PAM, fond SI_PAM/0797 Državna I. dekliška meščanska šola Maribor, Kronika I. dekli-

ške meščanske šole v Mariboru, AŠ 23.
 48 Humek, V težkih dneh, str. 10. Prevod: »Prihajajo »vindišarki« učitelji. Oni bodo kmalu 

odšli, tako kot so prišli.«
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Podobne težave kot v Mariboru je imela nova oblast na šolah v obmejnih 
krajih. Ker so oblasti od 1. novembra do 31. decembra 1918 premeščale in 
nastavljale učitelje, so bile šole v tem obdobju zaprte. Dodatne nevšečnosti 
je povzročalo pomanjkanje kandidatov za šolske upravitelje. V krajih s 
posebno težavnimi narodnostnimi razmerami med učitelji zanje ni bilo ve-
liko zanimanja. Na bivši »šulvereinski« šoli na Muti je novi šolski upravitelj 
Ivan Vomer zapisal, da je že po štirih dneh pouka prišel šolski nadzornik 
in zahteval od otrok, da odgovarjajo v slovenskem jeziku. Šele potem se 
je sam prepričal, da niso prav ničesar razumeli. V vsakem oddelku so bili 
navadno največ do trije otroci, ki so razumeli slovensko. Še ob koncu šol-
skega leta 1918/19 so bili na nekaterih šolah otroci z znanjem slovenščine 
v manjšini. Učence so učitelji najprej učili slovensko šteti, brati in pisati. 
Kmalu so si jih pridobili in po treh mesecih so vse predmete lahko pouče-
vali v slovenskem jeziku, otroci pa so peli tudi slovenske pesmi, ki so se jih 
naučili v šoli.49 Le potrpežljivost in pedagoški optimizem večine na novo 
nameščenih slovenskih učiteljev sta pripomogla k dokaj hitri in neboleči 
ureditvi razmer. Pri tem je imela pomembno vlogo tudi slovenska pesem. 
Ta je postala po Vomerjevem mnenju nekak most med novimi učitelji in 
otroki ter starši.50 

Med počitnicami so nato povsod opravili diferenciacijo po narodnostni 
pripadnosti. Sklicujoč se na odlok Višjega šolskega sveta v Ljubljani z dne 
27. junija, je mestni šolski svet ravnateljstvom meščanskih in ljudskih šol 
naročil, da naj s pomočjo učiteljstva ter pisnih ali ustnih izjav staršev in 
otrok ugotovijo narodnost in znanje jezikov (slovensko, nemško) očeta in 
matere ter znanje jezikov učencev. Vse učiteljstvo je pozval še k posveto-
vanju o učnih načrtih in knjigah, ki bi jih uvedli za ta ali oni učni jezik 
oziroma ta ali oni predmet.51 V nemške oddelke so vpisali le tiste učence, 
pri katerih je bilo nesporno dokazano, da sta oba od staršev nemške naro-
dnosti. Pri razvrščanju po narodnosti so imeli pomembno besedo katehe-
ti, ki so dobro poznali svoje učence in okolje, v katerem so živeli. Mnogi 
otroci slovenskih staršev so imeli zato v šoli težave, saj niso znali slovensko, 
temveč le predmestni popačeni nemški dialekt. Zato so starši večkrat zah-
tevali premestitev v nemške oddelke, vendar po navadi zaman. V začetku 
šolskega leta 1919/20 so nato na vseh šolah delovali slovenski in nemški 

 49 PAM, fond SI_PAM/1671 Vomer Ivan, Dnevniški zapiski učitelja in nadučitelja Ivana 
Vomerja, str. 55, AŠ 1.

 50 Prav tam.
 51 PAM, SI_PAM/0791 Državna mešana osnovna šola Magdalenska, Dopis mestnega šol-

skega sveta vodstvu III. deške ljudske šole glede učnega jezika v meščanskih in ljudskih 
šolah, 4. 7. 1919, AŠ 61.



42 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/2–3 • RAzpRAvE – studIEs

oddelki. V slednjih so imeli obvezne ure slovenščine. To so poučevali v 
tretjem in četrtem razredu po pet ur tedensko, v petem pa štiri ure. V slo-
venskih razredih je bila nemščina neobvezni predmet, če so to želeli starši 
in če se je za njen pouk prijavilo najmanj petnajst otrok. Pouk je potekal 
po končanem obveznem šolskem pouku od tretjega šolskega leta dalje po 
tri ure na teden.52 Število nemških oddelkov se je z leti vidno zmanjševalo. 
Že v začetku šolskega leta 1921 je bila opuščena nemška (II. dekliška) ljud-
ska šola v Magdalenskem predmestju, učenci pa so bili pridruženi nemški 
(III. dekliški) šoli na današnjem Kidričevem trgu.53 Ob koncu šolskega 
leta 1921/22 je bilo tako štirideset slovenskih in dvajset nemških oddelkov, 
ob koncu naslednjega šolskega leta pa se je razmerje še bolj obrnilo v prid 
slovenskim oddelkom. Takrat je bilo že sedeminštirideset slovenskih in 
štirinajst nemških šolskih oddelkov. Učencev na vseh osnovnih šolah je 
bilo 3.700, od tega 906 nemške narodnosti.54 Hitro upadanje števila otrok 
nemške narodnosti v osnovnih šolah dokazuje statistika iz šolskega leta 
1926/27, ko je bilo še samo šest nemških oddelkov na II. deški osnovni šoli 
v Razlagovi ulici s 101 učencem in prav tako šest oddelkov z 88 učenka-
mi na IV. dekliški osnovni šoli v Cankarjevi ulici.55 Zmanjševanje deleža 
otrok nemške narodnosti v šolah je nedvomno posledica dejstva, da so tudi 
Nemci, ki so še ostali, sčasoma pričeli pošiljati svoje otroke v slovenske 
osnovne šole.

Postopoma se je zmanjševalo tudi število nemških otrok na meščanskih 
šolah. Še posebej II. dekliška meščanska šola, odprta leta 1917, je veljala za 
pravo postojanko nemštva. S šolskim letom 1919/20 je bil uveden slovenski 
učni jezik v vseh štirih razredih, nemške učenke pa so bile združene v dve 
paralelki. Slednji sta bili v naslednjem šolskem letu priključeni prvi dekli-
ški meščanski šoli, kamor sta bili premeščeni tudi zadnji dve nemški učni 
moči. Slovenske učenke so nato prestopile s I. dekliške meščanske šole na 
II. dekliško meščansko šolo. Od takrat naprej se je popolnoma slovenska 
II. dekliška meščanska šola hitro razvijala. Ta sprememba je bila za I. me-
ščansko šolo usodna, saj je število nemških učenk z leti zelo upadlo. Konec 
septembra 1923 je Višji šolski svet to šolo spremenil v slovensko meščansko 
šolo z nemškimi vzporednicami. Na deški meščanski šoli v Mariboru je 
bilo s šolskim letom 1919/20 ob treh slovenskih temeljnih razredih še pet 

 52 Velikonja, Šolska uprava, str. 702.
 53 Spojenje obeh nemških ljudskih šol. Tabor, 18. 9. 1921, št. 210, str. 5.
 54 Iz statistike mariborskega ljudskega in meščanskega šolstva. Tabor, 5. 7. 1922, št. 148, 

str. 3.
 55 PAM, SI_PAM/0791 Državna mešana osnovna šola Magdalenska, Pavel Strmšek, Pregled 

mariborskega šolstva v šolskem letu 1926/27, AŠ 62.
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nemških vzporednic. V naslednjem letu je šola imela že deset oddelkov, od 
tega pet slovenskih in pet nemških. Prvič je bil odprt tudi slovenski četrti 
razred. S šolskim letom 1924/25 je zavod postal popolnoma slovenski.56 V 
naslednjem šolskem letu na mariborskih meščanskih šolah tako več ni bilo 
oddelkov z otroki nemške narodnosti.57

Za Slovence tako pomemben preobrat v šolstvu se je zgodil brez več-
jih zapletov in sovražnosti. Učiteljski tovariš je ob 10-letnici slovenskega 
šolstva v Mariboru zapisal, da je za miren prevzem šolstva v prvi vrsti 
zaslužno učiteljstvo, ki je delalo »z idealizmom in navdušenostjo«, ter oba 
organizatorja, namreč Karl Verstovšek kot poverjenik za prosveto in Leo-
pold Poljanec kot višji šolski nadzorniki. Oba sta zaupala učiteljstvu in mu 
pri organizaciji slovenskega šolstva pustila bolj ali manj proste roke.58 Ob 
tem je treba ponovno poudariti, da uvajanje slovenščine kot učnega jezika 
na šole in prevzemanje šolske uprave seveda ne bi moglo potekati tako eno-
stavno, če ne bi bilo prebivalstvo slovenskih mest na Spodnjem Štajerskem 
kljub drugačnim avstrijskim statistikam večinoma slovensko. Nedvomno 
je tudi zato lažje in brez hujših pretresov postopoma prevzelo svoji – iz 
različnih razlogov pozabljeni – slovensko usmerjenost in identiteto.59 

Da sta tako Verstovšek kot Poljanec pravilno ukrepala, dokazuje uspe-
šen razvoj slovenskega šolstva v Mariboru po prevratu. Slovensko mari-
borsko učiteljstvo je že kmalu obnovilo svojo stanovsko organizacijo, ki je 
prevzela pomemben delež pri »slovenizaciji« mariborskega šolstva. Pred 
vojno je v Mariboru delovalo le nemško učiteljstvo društvo, Slovenci pa 
so bili organizirani v Učiteljskem društvu za okraj Maribor okolica ter v 
drugih okrajnih društvih na Spodnjem Štajerskem.60 Že oktobra 1919 se 
je sestal pripravljalni odbor za ustanovitev novega društva. V njem so bil 
ravnatelj deške meščanske šole Dragotin Humek, upravitelj deške osnov-
ne šole na Studencih Anton Hren, upravitelj III. deške ljudske šole Ivan 

 56 Velikonja, Šolske uprava, str. 738–739.
 57 PAM, SI_PAM/0791 Državna mešana osnovna šola Magdalenska, Pavel Strmšek, Pregled 

mariborskega šolstva v šolskem letu 1926/27, AŠ 62.
 58 Pomembna desetletnica našega šolstva. Učiteljski tovariš, 4. 4. 1929, št. 34, str. 2.
 59 Klemenčič, Germanizacijski procesi, str. 368.
 60 Vsa društva so bila del Zveze slovenskih štajerskih učiteljev in učiteljic, le-ta pa sestavni 

del Zaveze avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev s sedežem v Ljubljani ter tudi 
Steiermärkischer Lehrerbunda v Gradcu. Predsednik »Zveze« je bil v letih pred in med 
prvo svetovno vojno nadučitelj iz Ormoža Josip Rajšp, tajnik pa Ivan Tomažič iz Stare 
Ceste pri Ljutomeru. Štajerska učiteljska društva so predstavljala najštevilčnejši in tudi 
najagilnejši del »Zaveze«. Takoj po združitvi v Kraljevino SHS leta 1918 se je Zaveza 
avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev preimenovala v Zavezo jugoslovanskega 
učiteljstva. Po oblikovanju Udruženja jugoslovanskega učiteljstva (UJU) v Beogradu 18. 
avgusta 1920 se je »Zaveza« na občnem zboru 27. do 28. avgusta v Mariboru razpustila.
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Tomažič, ravnateljica II. dekliške meščanske šole Antonija Štupca in upra-
viteljica IV. dekliške ljudske šole Angela Milčinski. Pripravili so pravila 
učiteljskega društva za Maribor. Potem ko jih je oblast potrdila, je bilo 
društvo na ustanovnem občnem zboru decembra 1919 formalno ustanov-
ljeno. K članstvu so bili povabljeni tudi učitelji iz Krčevine, Pobrežja, Tezna 
in Studencev z možnostjo, da se sami odločijo, ali bodo člani mestnega 
ali okoliškega učiteljskega društva. Predsednik je postal Dragotin Humek, 
podpredsednik pa Ivan Tomažič. Društvo se je poimenovalo v Učiteljsko 
društvo za Maribor in bližnjo okolico. Člani so takoj pričeli razmišljati 
o enotni in nestrankarski organizaciji vsega jugoslovanskega učiteljstva. 
Društveni delegati so uspešno sodelovali pri ustanovitvi Udruženja jugo-
slovanskega učiteljstva (UJU) avgusta 1920 v Beogradu. Januarja 1926 je 
v Mariboru potekal sestanek zastopnikov vseh učiteljskih društev mari-
borske oblasti, na katerem so bile sprejete smernice za duhovno prenovo 
društva. Mariborsko društvo se je že ob ustanovitvi zavzemalo za čim širšo 
izobrazbo učiteljstva. Poleg tega so si prizadevali tudi za boljši socialni 
položaj učiteljskega naraščaja. Zato so 16. avgusta 1922 na pobudo Antona 
Hrena ustanovili društvo Učiteljski dom. Pomagali so tudi pri organizira-
nju drugih pomembnih kulturnih ustanov v mestu, in sicer Ljudske uni-
verze in Glasbene matice.61

Svojo vlogo pri razvoju mariborskega šolstva so prispevala poleg Uči-
teljskega društva za Maribor in bližnjo okolico tudi številna druga pe-
dagoška, učiteljska in dijaška združenja. Vsa pričajo tudi o bogatem in 
pestrem prosvetnem življenju v Mariboru med obema vojnama. To so bi-
la: Slovenska šolska matica, Dijaška kuhinja, Dijaški dom, Društvo jugo-
slovanskih akademikov, Društvo nemških visokošolcev, Društvo Šola in 
dom, Društvo za podporo revnih učencev, Gimnazijsko podporno dru-
štvo, Jugoslovansko katoliško akademsko društvo Panonija, Jugoslovansko 
profesorsko društvo, Podporno društvo revnih učencev Državne realne 
gimnazije, Profesorska samopomoč, Učiteljski dom ter Učiteljska gospo-
darska poslovalnica.62 

Dijaki so se najpogosteje udejstvovali v naslednjih društvih: Podruž-
nica počitniške zveze, Društvo Treznost, Kaajev steg skavtov, Dravski 
steg, Strelska družina v Mariboru, Podmladek kluba Naša krila, Pod-
mladek Rdečega križa, Podmladek Jadranske straže, Gozdovniki, Poštna 

 61 Anton Skala, Učiteljsko društvo za Maribor in bližnjo okolico. Deset let državne slovenske 
osnovne in meščanske šole v Mariboru, Maribor 1929, str. 69–71.

 62 PAM, SI_PAM/0005 Mestna občina Maribor, seznam društev.
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hranilnica, Sokolski naraščaj in drugih.63 Otroci osnovnih šol so se vklju-
čevali v društva: Mladi junaki, Podmladek Rdečega križa, Sokolska deca 
in Slovenski fantje.64 

Šolski okoliš v Mariboru je bil v začetku šolskega leta 1921/22 razdeljen 
tako: Na desnem bregu Drave v Magdalenskem predmestju so dečki morali 
obiskovati III. deško ljudsko šolo na Ruški cesti, vse deklice pa II. dekliško 
ljudsko šolo na Magdalenskem trgu. Na levem bregu Drave so se morali 
vsi dečki, ki so želeli obiskovati meščansko šolo, vpisati na meščansko šolo 
v Krekovi ulici. Deklice, ki so obiskovale slovensko meščansko šolo, so se 
morale prijaviti na meščanski šoli v Cankarjevi ulici, tiste, ki so obiskovale 
nemško meščansko šolo pa na meščanski šoli v Miklošičevi ulici. Za dečke, 
ki so obiskovali slovensko ljudsko šolo, je bila meja Kopališka ulica (danes 
ulica škofa Maksimiljana Držečnika). Prebivajoči vzhodno od te črte so se 
morali vpisati na I. deški ljudski šoli v Razlagovi ulici, tisti, ki so bili doma 
zahodno od te črte pa na IV. deški ljudski šoli v Samostanski ulici (danes 
Gosposvetska cesta). Za deklice, ki so obiskovale slovenske ljudske šole, je 
veljala za mejo Gosposka ulica. Učenke, prebivajoče vzhodno od te črte, 
so morale obiskovati IV. dekliško ljudsko šolo v Cankarjevi ulici, tiste, 
ki so bile doma zahodno, pa I. dekliško ljudsko šolo v Miklošičevi ulici. 
Dečki, obiskujoči nemške šole, so se smeli vpisati na II. deško ljudsko šolo 
v Razlagovi ulici, deklice pa na nemško III. dekliško šolo na današnjem 
Kidričevem trgu.65 Poleg osnovnih in meščanskih šol so lahko otroci v 
Mariboru obiskovali naslednje srednje šole: Državno gimnazijo, Državno 
realko, Državno moško učiteljišče, Državno žensko učiteljišče in Zasebno 
žensko učiteljišče šolskih sester.66

Če je bilo na mestnih šolah dovolj prostora, so se vanje lahko vpisali tu-
di otroci iz okolice. V šolskem okraju Maribor okolica je leta 1923 delovalo 
enainštirideset osnovnih šol, in sicer pri Devici Mariji v Brezju, v Dobrov-
cah, pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, v Framu, Hočah, Št. Ilju v Slovenskih 
goricah, pri Sv. Jakobu v Slovenskih goricah, v Jarenini, pri Sv. Juriju ob 
Pesnici, v Kamnici, pri Sv. Križu nad Mariborom, pri Spodnji sv. Kungoti, 

 63 Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru, Maribor 1934, str. 8–9 in Izvestje 
Državne realke v Mariboru 1929/30–1936/37, Maribor 1930–1937 str. 11, 17–18.

 64 Slovenski šolski muzej, Zapisniki o pregledu II. državne deške ljudske šole v Mariboru, 
III. državne deške ljudske šole, III. državne dekliške ljudske šole za leto 1940, Dokumen-
tacija mariborskih šol.

 65 PAM, SI_PAM/0791 Državna mešana osnovna šola Magdalenska, Vpisovanje šoloobve-
znih otrok na mariborskih ljudskih in meščanskih šolah ter otroških vrtcih, 4. 9. 1921, 
AŠ 62.

 66 Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji 1923, Ljubljana 1923, str. 129–134 (dalje Stalež 
1923).
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pri Zgornji sv. Kungoti, v Krčevini, na Lehnu, v Limbušu, pri Sv. Lovrencu 
nad Mariborom, pri Sv. Marjeti na Dravskem polju, Sv. Marjeti ob Pesnici, 
Sv. Martinu (Dvorjane), Sv. Miklavžu na Dravskem polju, Sv. Petru pri 
Mariboru (dve šoli), v Planici, na Pobrežju, v Podovi, v Podvelki, Puščavi, 
Račah, Radvanju, Razvanju, Reki, Rušah, Selnici, na Sladkem Vrhu, na 
Studencih (dekliška in deška), v Slivnici, Svečini, na Teznem in v Žitečki 
vasi. Med njimi so prevladovale manjše šole z dvema oddelkoma ali tremi 
in z dvema učiteljema ali tremi. Večje in bolje razvite šole s po štirimi ali 
petimi oddelki so bile v Framu, Hočah, Št. Ilju v Slovenskih goricah, Jare-
nini, Kamnici, Limbušu, Radvanju, Rušah, Selnici ob Dravi in Slivnici. Po 
šest oddelkov so imele šole v Krčevini, na Pobrežju in obe šoli na Teznem.67

Posebno vlogo so na Slovenskem in še posebej v mariborskem šolstvu 
prevzele nižje šole, predvsem meščanske. Te so izobraževale srednji, pod-
jetni sloj prebivalstva, ki je nosil najtežje breme razvoja in ki ga je na Slo-
venskem po vojni najbolj primanjkovalo. Vanj so spadali srednji in manjši 
trgovci, obrtniki, poslovodje ter uradništvo. Meščanska šola je dajala širšo 
in bolj zaokroženo izobrazbo v primerjavi z nižjimi srednjimi šolami in 
pripravljala je na vstop v poklic ali v kako strokovno šolo. Spoznanju, da 
so se prav v obmejnih krajih najbolj zavedali pomena meščanske šole, lepo 
pritrjuje podatek, da sta bili največji slovenski meščanski šoli v Mariboru. 
Deška meščanska šola je imela v šolskem letu 1922/23 kar enajst oddel-
kov in 429 učencev, sledila ji je II. dekliška meščanska šola z devetimi 
oddelki ter 402 učenkami. Poleg javnih so bile dobro organizirane tudi 
zasebne meščanske šole. Te je obiskovalo še posebej veliko število deklic; 
ena izmed najbolj obiskanih je bila Dekliška meščanska šola šolskih sester 
v Mariboru. Zaradi pogoste prenapolnjenosti javnih dekliških šol in ker 
so vanje sprejemali le učenke iz pripadajočega šolskega okoliša, so bile za 
deklice bolj privlačne zasebne šole. Poleg tega so bile s svojimi dobro orga-
niziranimi internati in oskrbo velikokrat bolj zanimive od javnih. V njih 
so za učenke mnogo bolje poskrbeli, kot če so stanovale pri t. i. »dijaških 
materah«. Te so velikokrat izkoriščale mladino in po mnenju učiteljev niso 
posvečale posebne pozornosti pravilni vzgoji deklet.68

Vse do leta 1929 je na področju Slovenije ostala v veljavi avstrijska za-
konodaja, pa tudi novi šolski zakoni niso prinesli bistvenih novosti. Že s 
spremembo političnega sistema so bili uvedeni nekateri novi predmeti, 
dejansko pa so bili učni načrti večinoma le kopije ali formalno spreme-
njeni stari. Z zakonom o narodnih šolah iz leta 1929 so bile narodne šole 

 67 Prav tam, str. 78–82.
 68 Jure Maček, Slovensko meščansko šolstvo po letu 1918 – do sprejetja zakona o meščan-

skih šolah. Arhivi, let. 30, 2007, št. 1–2, str. 132 (dalje Maček, Meščansko šolstvo).
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razdeljene v osnovne šole, ki so trajale štiri leta (od prvega do četrtega raz-
reda), in višje narodne šole. Te so morali otroci obiskovati do izpolnjenega 
štirinajstega leta starosti (od petega do osmega razreda). Otroci, ki so po 
končanem četrtem razredu osnovne šole nadaljevali šolanje v meščanski, 
srednji ali strokovni šoli, so bili oproščeni nadaljnjega obiskovanja narodne 
šole. Enako je veljalo tudi za učence, ki so se pred dovršenim štirinajstim 
letom odločili za obrt, trgovino ali hodili v obrtno in trgovinsko šolo. Z 
zakonom so bili kot narodne šole opredeljeni tudi zabavišča (vrtci), šole 
za nezadostno razvite in defektne otroke, gospodinjske šole, gospodarski 
in gospodinjski tečaji.69 V praksi se je pogosto dogajalo, da so otroci, ki 
so se odločili za obiskovanje zahtevnejše srednje šole, predvsem klasične 
gimnazije, podaljšali svoje šolanje na osnovni šoli. Na višjo raven šolanja 
so se po opravljenih sprejemnih izpitih namreč vpisali šele po končanem 
petem razredu osnovne šole. 

Šolski zakon je v osmem členu sicer določil, da traja obvezno šolanje 
otrok osem let, vendar je z nadaljnjimi določbami osemletno šolsko obvez-
nost zelo omilil. Za višjo narodno šolo je namreč dopuščal tudi skrajšan 
pouk, če je ban na predlog krajevnega šolskega odbora to predlagal mi-
nistrstvu prosvete. Omogočil je tudi skrajšanje pouka v času, ko so starši 
potrebovali otroke za poljska dela. Reden pouk naj bi bil le v petih zimskih 
mesecih od novembra do konca marca. Za kranjski del Dravske banovine 
je bilo vseeno pomembno določilo, da je treba razrede ponavljalnih in na-
daljevalnih šol preurediti v višje razrede ljudske šole s skrajšanim poukom, 
dokler jih ne bo mogoče spremeniti v razrede višjih ljudskih šol z rednim 
poukom.70 Velik del šol je bil na vasi še naprej nižje organiziran oziroma 
manj razvit. Te šole so večinoma imele od enega oddelka do tri in prav 
toliko učiteljev. Ker je lahko bilo v posameznem oddelku združenih več 
razredov, je bila šola manj razvita, če je bilo združenih v enem oddelku več 
razredov, in obratno, šola je sodila v kategorijo najvišje razvitih šol, če je 
sestavljal vsak razred svoj oddelek (ali pri velikem številu učencev istega 
razreda – vsaka paralelka posameznega razreda svoj oddelek). Učenci so 
bili razdeljeni po šolskih letih na posamezne skupine.71 Po novem zakonu 
je postal verski pouk obvezen za vse priznane vere, prav tako so ostale 

 69 Ur. l. Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 28. 1. 1930, 25. kos, Zakon o narodnih 
šolah, členi 7–42, str. 281–285.

 70 Janez Sagadin, Kvantitativna analiza razvoja osnovnega šolstva na Štajerskem, Kranj-
skem in Primorskem po uveljavitvi osnovnošolskega zakona iz leta 1869 ter kvantitativni 
prikaz osnovnega šolstva v poznejši Dravski banovini. Osnovna šola na Slovenskem 1869–
1969, Ljubljana 1970, str. 159 (dalje Sagadin, Kvantitativna analiza osnovnega šolstva).

 71 France Ostanek, Šolski sistemi na slovenskem v obdobju 1774 do 1963. Šolska kronika, 
let. 8 (32), 1999, št. 1, str. 600.
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tiste privatne šole, ki so že delovale. Dopuščal je skupno šolanje dečkov in 
deklic, vendar z opombo, da naj se ločijo na oddelke, kjer je to le mogoče.72

V organizaciji meščanskih šol je že pred sprejetjem posebnega zakona 
zanje prišlo do manjših sprememb. Leta 1919 so postale izbirne.73 V prvi 
razred so se lahko vpisali le učenci, ki so vsaj s »povoljnim«, to je dobrim 
uspehom, končali peto šolsko leto na javni ali zasebni ljudski šoli s pravico 
javnosti. Drugi naj bi v mestih, kjer so bile meščanske šole, obiskovali šesti 
sklepni razred do starosti, pri kateri so lahko zakonito končali šolanje. Ka-
sneje so pogoje za sprejem in obiskovanje meščanske šole še nekoliko po-
ostrili. Učiteljski zbor je lahko na predlog razrednih učiteljev odstranil iz 
meščanskih šol učence prvega razreda, če do božiča iz več predmetov niso 
izpolnili vseh zahtev.74 Z uvedbo pogojev za vpis na meščansko šolo je le-ta 
dejansko izstopila iz okvira osemletne obvezne osnovne šole, kamor jo je 
postavil avstrijski zakon. S tem so po eni strani zadovoljili težnje učiteljstva 
meščanskih šol po večji izbirnosti ter višji kakovosti in zahtevnosti šole, 
po drugi strani pa je takšen ukrep pomenil odmik od prizadevanj za večjo 
demokratičnost, splošno dostopnost in enotnost obveznega izobraževanja. 
Po zakonu o meščanskih šolah iz leta 1931 so bile štiriletne in so imele 
veljavo nižje srednje šole. Nanje so se učenci vpisali po končanem četrtem 
razredu osnovne šole. Glede na različne potrebe prebivalstva in glede na 
krajevne posebnosti so se lahko delile na obrtnoindustrijske, trgovinske 
in kmetijske. Predmetnik je bil obsežnejši od predmetnika v višji narodni 
šoli in je obsegal še nekatera dodatna znanja. Zakon jo je izvzel iz okvira 
osemletne obvezne šole. Postala naj bi nepopolna samostojna srednja šola 
s ciljem pripravljati mladino za praktično življenje in za prestop v srednje 
strokovne šole.75 

Z zakonom o srednjih šolah iz leta 1929 so bili določeni naslednji ti-
pi srednjih šol: realna gimnazija, realka in klasična gimnazija. Osrednje 
mesto je dobila realna gimnazija kot prevladujoči tip gimnazije. Realke 
in klasične gimnazije so po novem zakonu lahko ustanovili kot posebne 
oddelke ali posebne šole le v krajih, kjer je že obstajala realna gimnazija kot 

 72 Milica Bergant, Poizkusi reforme šolstva pri Slovencih 1919–1929, Ljubljana 1958, str. 77 
(dalje Bergant, Poizkusi reforme šolstva). Glej tudi Zakon o narodnih šolah, člena 43 in 
50, str. 285–286.

 73 V avstrijskem šolskem sistemu so na meščanske šole lahko prehajali učenci po končanem 
petem razredu osnovne šole brez posebnih dodatnih pogojev, če so končali peti razred z 
vsaj zadostnim uspehom. 

 74 Maček, Meščansko šolstvo, str. 130. 
 75 Službeni list (Sl. l.) Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 28. 12. 1931, 83. kos, 

Zakon o meščanskih šolah, členi 2, 16 in 17, str. 1660–1661.
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obči tip srednje šole.76 Z zakonom so bile dejansko odpravljene realne šole, 
saj so se le-te večinoma preoblikovale v osemrazredne realne gimnazije. Te 
so dijakom omogočale širšo izbiro študija na univerzi. S posebnim zako-
nom o učiteljiščih iz leta 1929 je bilo opredeljeno izobraževanje učiteljev za 
narodne šole. Šolanje se je podaljšalo za eno leto in je trajalo pet let. Vsako 
učiteljišče je imelo svojo vadnico – narodno šolo, ki je bila sestavni del uči-
teljišča in je bila namenjena praktičnim vajam učiteljskih pripravnikov.77 

Na področju strokovnega in poklicnega šolstva tudi po prevratu ni pri-
šlo do večjega napredka. O slabem odnosu oblasti do te vrste šolstva naj-
bolje govori podatek, da je vse do šolskega leta 1936/37 veljal učni načrt iz 
leta 1917 in šele leta 1935 je bila sprejeta uredba, ki je poleg splošnih uvedla 
tudi strokovne predmete.78 Kljub temu je ostal sistem strokovnega poklic-
nega izobraževanja še vedno na nizki stopnji. Zakon o zaščiti vajencev je 
večinoma ostajal le na papirju in se v praksi ni izvajal. Strokovne oziroma 
nadaljevalne obrtne šole so bile moške, ženske ali mešane. Delile so se še na 
nadaljevalne obče šole in nadaljevalne specialne obrtne šole. Te šole so bile 
– drugače kot strokovne – organizirane za nadaljnje izobraževanje na obrt-
nem področju. Obiskovali so jih predvsem vajenci in pomočniki, mlajši od 
osemnajst let. Zanje so bile tudi obvezne. Na podeželju in v manjših kra-
jih, kjer je bilo malo število vajencev, so ustanavljali le obče nadaljevalne 
strokovne šole. Po navadi so imele dva razreda in še enega, pripravljalnega. 
Po reorganizaciji v smislu nove uredbe iz leta 1935 so bile trirazredne. Po 
stroki so lahko bile čisto obrtne, čisto trgovinske ali pa obrtnotrgovinske 
s posebnimi ženskimi oddelki. Vsak tip šole je imel poseben učni načrt, ki 
se je oziral predvsem na potrebe svoje ali sorodnih strok. Zaradi razlik v 
starosti vajencev, poklicu, osnovni izobrazbi in zaradi različnih krajevnih 
razmer ter potreb ni bilo mogoče uveljaviti enotnega učnega načrta za te 
šole. Šole so zato prilagodile učne načrte krajevnim razmeram in potre-
bam. Namesto prejšnjih sedem je uredba določila devet mesecev pouka. 
Skupno število tedenskih ur je bilo devet, po letu 1937 pa deset. Vajenci, ki 
niso imeli osnovnega znanja, so morali v pripravljalni razred.79 Za potreba-
mi gospodarskega razvoja so še bolj zaostajale strokovne šole. Navadno so 
imele en razred ali dva in niso dajale popolne srednje izobrazbe. Popolne 

 76 Ur. l. Ljubljanske in Mariborske oblasti, 4. 10 1929, št. 98, Zakon o srednjih šolah, člen 3, 
str. 749.

 77 Ur. l. Dravske banovine, 17. 10. 1929, št. 103, Zakon o učiteljiščih, člena 15 in 22, str. 786.
 78 Sl. l. Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 27. 2. 1935, 17. kos, Uredba o organi-

zaciji, učnem načrtu, strokovni izobrazbi učiteljev in uporabi učbenikov v strokovnih 
nadaljevalnih šolah, člen 23, str. 131 (dalje Uredba o organizaciji).

 79 Aleksandra Serše, Strokovno šolstvo v osrednji Sloveniji do leta 1941, Ljubljana 1995, str. 
82–89. Glej tudi Uredba o organizaciji, členi 9, 11 in 37, str. 130–133. 
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štiriletne srednje strokovne šole so bile v Dravski banovini le tri (dve tr-
govski akademiji in ena tehniška srednja šola).80 Na razvoj strokovnih šol 
so v novi državi vplivali še zakon o tehniških srednjih šolah in moških 
obrtnih šolah iz leta 193281 ter zakon o ženskih strokovnih učiteljiščih.82 
Med strokovne šole so spadale predvsem trgovske, kmetijske, gospodinjske 
in tehnične šole. 

V obdobju do leta 1934 je stanje na področju osnovnega, meščanskega 
in srednjega šolstva v Mariboru in okolici le malo napredovalo. Število šol 
je med letoma 1923 in 1934 v mestu ostalo enako, pa tudi v okolici ni bilo 
bistvenih sprememb. V obdobju desetih let se je za malenkost povečalo 
samo število učiteljev, temeljnih oddelkov in vzporednic. Leta 1923 je bilo 
tako na mariborskih osnovnih šolah 145 učiteljev, leta 1934 pa 151. Število 
temeljnih oddelkov se je povišalo od oseminsedemdeset na petinosemde-
set, število vzporednic pa od enaintrideset na šestintrideset. Skupaj je bilo 
v letu 1934 121 oddelkov. To je dvanajst več kot leta 1923. Pri povečanju je 
treba upoštevati, da so v letu 1934 prikazani tudi podatki za vadnico na 
državnem učiteljišču, za katero pa podatki o številu oddelkov za leto 1923 
manjkajo. Podobno sliko pokažejo številke za meščanske šole v Mariboru. 
Število učiteljev se je povišalo z oseminštirideset leta 1923 na petdeset leta 
1934. Število temeljnih oddelkov je ostalo enako, število vzporednic pa je 
naraslo za dve. Tako se je skupno število oddelkov z osemindvajset v letu 
1923 zvišalo na trideset v letu 1934. Večje je bilo povečanje na srednjih 
šolah. Število učiteljev je na njih naraslo s petinosemdeset na 107. Prav 
tako se je povečalo število vzporednic, in sicer z dvanajst leta 1923 na kar 
enaintrideset leta 1934. Število temeljnih oddelkov se je povečalo samo za 
dva. Skupno število oddelkov je tako naraslo za enaindvajset in je leta 1934 
znašalo devetinpetdeset oddelkov. Velik del povečanja je posledica izjemno 
hitre rasti števila dijakov na realki oziroma realni gimnaziji. 

 80 Aleš Gabrič, Šolski sistemi na slovenskem v 20. stoletju. Šolska kronika, let. 10 (34), 2001 
št. 2, str. 242.

 81 Sl. l. Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 28. 5. 1932, 42. kos, Zakon o srednjih 
tehniških in moških obrtnih šolah, str. 753–760.

 82 Sl. l. Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 21. 5. 1932, 40. kos, Zakon o ženskih 
obrtnih šolah in ženskih strokovnih učiteljiščih, str. 733–739.
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Tabela 1: Primerjava osnovnih šol na območju Maribora leta 1923 in leta 193483

OsNOvNA  
ŠOlA 

Št. učiteljev Št. temeljnih 
oddelkov Št. vzporednic skupAj št. 

oddelkov

1923 1934 1923 1934 1923 1934 1923 1934

I. deška  
narodna šola 14 11 5 5 5 10 5

II. deška  
narodna šola 6 10 5  

(nemških) 5 5 5

III. deška  
narodna šola 12 17 5 5

4
1  

(nemška)
8 10 13

IV. deška  
narodna šola 14 12 6 6

4
1  

(nemška)
4 11 10

Deška vadnica na 
Državni učiteljski 
šoli v Mariboru

4 4 ni podatka 4 ni  
podatka 4

Pomožna šola 5 8 3 6 1

1  
(priprav-

ljalna)
1

4 8

I. dekliška 
narodna šola 11 13 6 5 1 5 7 10

II. dekliška 
narodna šola 10 13 5 5 3 7 8 12

III. dekliška 
narodna šola 8 6 5  

(nemških) 5 1  
(nemška) 6 5

IV. dekliška 
narodna šola 10 12 5 5 4

1
1

(manjšinska)
9 7

Zasebna dekliška 
narodna šola 
»Vadnica« šolskih 
sester

12 7 6 4 6 4

Pobrežje (mešana) 9 9 6 6 2 4 8 10
Deška narodna 
šola na Studencih 6 6 6 6 6 6

Dekliška narodna 
šola na Studencih 8 6 6 6 6 6

Tezno (mešana) 4 6 3 6 3 6
Krčevina 12 11 6 6 4 4 10 10
skupAj 145 151 78 85 31 36 109 121

 83 Stalež 1923, str. 76–78, in Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji 1934, Ljubljana 1934 str. 
151–166 (dalje Stalež 1934). Upošteval sem šole na območju šolskega okraja Maribor 
mesto ter štiri šole iz šolskega okraja Maribor okolica, oziroma kasneje Maribor levi in 
desni breg (Pobrežje, Studenci, Tezno, Krčevina). 
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Tabela 2: Primerjava meščanskih šol na območju Maribora leta 1923 in leta 193484

MEŠčANskA ŠOlA 
Št. učiteljev Št. temeljnih 

oddelkov
Št. 

vzporednic
skupAj št. 

oddelkov

1923 1934 1923 1934 1923 1934 1923 1934

Državna deška 
meščanska šola v 
Mariboru

14 18 4 4 7 8 11 12

Državna prva dekliška 
meščanska šola v 
Mariboru 

7 11 4 4 4 4 8

Državna druga dekliška 
meščanska šola v 
Mariboru

14 13 4 4 5 2 9 6

Zasebna dekliška 
meščanska šola šolskih 
sester v Mariboru

13 8 4 4 4 4

skupAj 48 50 16 16 12 14 28 30

Tabela 3: Primerjava srednjih šol na območju Maribora leta 1923 in leta 193485

sREdNjA ŠOlA
Št. učiteljev Št. temeljnih 

oddelkov
Št. 

vzporednic
skupAj št. 

oddelkov

1923 1934 1923 1934 1923 1934 1923 1934

Državna klasična 
gimnazija v Mariboru 24 30 8 8 4 10 12 18

Državna realka/
Državna realna 
gimnazija v Mariboru 

23 41 7 8 (real. g.)
4 (realni) 6 17 13 29

Državno moško 
učiteljišče (od 1932 
enotna Državna 
učiteljska šola) v 
Mariboru 

16
29

4
5

1
4

5
9

Državno žensko 
učiteljišče v Mariboru 10 3 3

Zasebna ženska 
učiteljska šola šolskih 
sester v Mariboru 

12 7 4 3 1 5 3

skupAj 85 107 26 28 12 31 38 59

 84 Stalež 1923, str. 75–76, in Stalež 1934, str. 37–47.
 85 Stalež 1923, str. 129– 33, in Stalež 1934, str. 17–33.
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Izmed strokovnih šol so leta 1923 v Mariboru delovale Državna dvolet-
na trgovska šola, ustanovljena leta 1919, Mestni dekliški zavod Vesna in v 
njegovem okviru Ženska obrtna šola ter gospodinjska šola.86 Poleg starega 
zavoda dvoletne vinarske in sadjarske šole je bila leta 1922 ustanovljena kot 
nov samostojen zavod še Srednja kmetijska šola. Obiskovali so jo učenci 
iz vse države, predvsem Srbije in Črne gore. Stara vinarska, sadjarska in 
poljedelska šola je obstajala še naprej. Namen srednje šole je bil izobraziti 
učence teoretično in praktično v kmetijski stroki, da bi lahko samostojno 
vodili in upravljali manjša in srednja podjetja, privatna in državna poses-
tva ter dobro opravljali državno službo kmetijske stroke. Pouk naj bi trajal 
tri leta, v četrtem razredu pa bi bilo več praktičnega izpopolnjevanja. Sred-
nja kmetijska šola je bila razpuščena obenem z vinarsko in sadjarsko šolo 
v začetku šolskega leta 1925/26 in leta 1928 preseljena v Srbijo. Namesto 
obeh je bila 1925 odprta srednja vinarska in sadjarska šola s preostanki 
kmetijske šole. V okviru te šole je nastala še posebna enoletna vinarska 
in sadjarska šola. Že ob začetku šolskega leta 1927/28 je bil ukinjen prvi 
razred srednje vinarske in sadjarske šole, posebna enoletna šola pa raz-
širjena v dvoletno vinarsko in sadjarsko šolo. Ta je dajala strokovni pouk 
tudi v poljedelstvu s travništvom in gozdarstvom ter znanja o živinoreji, 
vrtnarstvu in čebelarstvu. Poleg tega je prirejala tudi tečaje za sadjarske 
pomočnike in razne učiteljske tečaje. Kljub temu da je v Mariboru ostala 
samo nižja stopnja šole, se je njen sloves šole razširil po vsej državi. Viden 
pečat sta ji dala zlasti dolgoletna ravnatelja Andrej Žmavc in Josip Priol.87 

Do leta 1921 je v mestu delovala tudi nižja privatna trgovska šol. To je 
leta 1913 ustanovil Anton Legat.88 Poleg tega sta bili v mestu še splošna 
obrtna šola, ustanovljena leta 1878, in trgovska nadaljevalna šola, ki je 
bila odprta že leta 1876. Prva je po prevratu začela z delom v šolskem letu 
1920/21. Šola ni imela svojega prostora in je gostovala v različnih šolskih 
poslopjih. Obratovala je trikrat tedensko od oktobra do aprila. Na šoli so 
poučevali predvsem učitelji meščanskih in osnovnih šol in tudi trije moj-
stri obrtniki. Šola je imela tudi pripravljalni razred ter še tri razrede. Izmed 
otrok je bilo največ vajencev kovinarske stroke, izmed vajenk pa šiviljske. 
Trgovska nadaljevalna šola je imela tri razrede. Leta 1930 so odpravili pr-
vi razred, saj so zaostrili kriterije in zahtevali za sprejem vajenca v uk 

 86 Stalež 1923, str. 145–146 in str. 148.
 87 Šolstvo v Mariboru. Koledar za 1931, Maribor 1931, str. 158–160. Glej tudi J. Turk, Pro-

sveta. Spominski zbornik Slovenije. Ob 20-letnici Kraljevine Jugoslavije, Ljubljana 1939, 
str. 187 (dalje Turk, Prosveta) in Anton Kranjc, Ob 125-letnici naše kmetijske šole. 125 
– Srednja kmetijska šola Maribor, Maribor 1997, str. 9.

 88 Vlasta Rojs, Zgodovina šole. 120 let izobraževanja trgovcev v Mariboru, Maribor 1996, 
str. 9.
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oziroma v drugi razred končani tretji razred meščanske ali srednje šole 
z najmanj dobrim uspehom. Šola se je odlikovala z bogato knjižnico in 
lastnimi zbirkami, na razpolago pa je imela tudi blagovne in tehnološke 
zbirke trgovske akademije.89 

Trgovska šola zaradi naglega gospodarskega razvoja ni zmogla dolgo 
odgovarjati sodobnim zahtevam stroke in krajevnim potrebam. Na pobu-
do profesorja Franca Škofa je vodstvo začelo pri občinskih in gospodarskih 
subjektih razširjati idejo o ustanovitvi trgovske akademije. Spretna akcija 
je rodila sadove in avgusta leta 1926 je bila trgovska šola povzdignjena 
v štirirazredno državno trgovsko akademijo. Dve leti prej je bila na po-
budo mariborske gostilničarske zadruge ustanovljena tudi Gostilničarska 
nadaljevalna šola v Mariboru. Šola je imela tri razrede za vse vajence go-
stilničarske, hotelirske in kavarniške obrti.90 Leta 1925 je bila pri železniš-
kih delavnicah ustanovljena strokovna šola, vendar je bila že po letu dni 
ukinjena. Leta 1931 je začela v Mariboru delovati kot prva na Slovenskem 
nižja gozdarska šola. Izvajala je enoletni in dvoletni program, prirejala je 
tudi krajše tečaje za gozdne in lovske čuvaje. Po enoletnem programu se je 
izobraževalo gozdno čuvajsko osebje, po dvoletnem pa gozdarsko tehnično 
pomožno osebje.91 V šolskem letu 1936/37 je bila ustanovljena tudi obrtna 
šola pri delavnicah državnih železnic v Mariboru. Imela je dva razreda. V 
Mariboru je delovalo tudi več zasebnih glasbenih šol.92 V začetku šolske-
ga leta 1936/37 so v edini novozgrajeni stavbi med vojnama v Žolgerjevi 
ulici odprli II. deško meščansko šolo. Leto kasneje je, da bi razbremenili 
realno gimnazijo, pričela delovati tudi Državna nepopolna mešana realna 
gimnazija. Ta je bila v začasnih prostorih na današnjem Kidričevem trgu. 
Od realne gimnazije je prevzela 102 učenca in 395 učenk. Na to novousta-
novljeno šolo so se vpisovala v največji meri dekleta. Zaradi tega se je delež 
dijakinj na realni gimnaziji v zadnjih treh letih pred vojno bistveno zni-
žal.93 Dolgo tradicijo delovanja je imela v mestu tudi nekdanja kadetnica, 
ki so jo leta 1913 pričeli spreminjati v višjo vojaško realko. Novembra 1918 
je vodstvo šole prevzel Davorin Žunkovič, kasneje pa se je preimenovala v 
Kraljevo vojaško realko. 

Ko govorimo o šolstvu v Mariboru, je treba omeniti tudi prispevek ma-
riborskih učiteljev in pedagogov pri napredku slovenske pedagogike in 

 89 Šolstvo v Mariboru. Koledar za 1931, Maribor 1931, str. 164.
 90 Prav tam, str. 158, 164.
 91 Bračič, Razvoj šolstva, str. 597. Glej tudi Izvestje Državne nižje gozdarske šole v Mariboru 

za šolsko leto 1931/32, Maribor 1932, str. 3.
 92 Turk, Prosveta, str. 195–196.
 93 Mirnik, Prva gimnazija, str. 95–96.
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izobraževanja. Še posebej za čas med obema vojnama je bilo značilno, da 
so se prav v Mariboru razvijala napredna pedagoška stremljenja. Tem je že 
Henrik Schreiner, ravnatelj učiteljišča in dolgoletni predsednik Slovenske 
šolske matice, pripravil plodna tla. Številni njegovi učenci so postali gla-
sniki novih idej. Na spodbudo za študij moderne pedagogike je nedvomno 
pozitivno vplivalo obmejno območje, saj se je v Avstriji koncept nove, t. i. 
»delovne šole«, dodobra uveljavil. Pod njenim vplivom se je na šolstvo pri-
čelo gledati globlje. Poziv »vse za otroka« in »duh humanizma« sta v Mari-
boru naletela na ugodna tla. V mestu se je med vojnama razvila nekakšna 
posebna pedagoška provinca, oziroma »mali šolsko reformni Dunaj«, kot 
je na kongresu pedagoških delavcev na Bledu leta 1950 France Kimovec v 
referatu poimenoval Maribor.94 

Leta 1921 je nastal v Učiteljskem društvu za Maribor in okolico peda-
goško-didaktični odsek. Pod vodstvom Gustava Šiliha si je skupina uči-
teljev zadala nalogo spoznavati nova vzgojna stremljenja ter seznanjati z 
njimi učiteljstvo, da bi lahko uvedli novo vzgojo tudi v šole. Vse bolj očitno 
je postajalo, da predpisani vzgojni smoter državne in narodne enotnosti 
ni združljiv s humano vzgojo otrok, z vsestranskim razvijanjem njihovih 
sposobnosti ter je v nasprotju z gospodarskimi in nacionalnimi koristmi 
slovenskega naroda. Zato je začela nastajati opozicija, ki se je upirala cen-
tralistično in državno predpisani vzgoji.95 Odsek se je istega leta preime-
noval v krožek, ki je nastopal samostojno. Njegov delokrog se je razširil 
v Ljubljano in je bil do ustanovitve Pedagoškega društva leta 1935 edini 
pravi pedagoški forum. Začel je s prirejanjem strokovnih predavanj.96 Iz 
skromnih začetkov so člani hitro ustvarili bogato strokovno knjižnico, 
čitalnico s pedagoškimi revijami v raznih jezikih in majhno delavnico za 
eksperimentalno pedagogiko. Vsakih štirinajst dni so prirejali srečanja, 
na katerih so razpravljali o najbolj aktualnih pedagoških in didaktičnih 
problemih ter poročali o tem v revijah.97 Leta 1925 se je vodstvo Peda-
goško-didaktičnega krožka odločilo, da bodo poskušali važnejša vzgojna 
vprašanja približati širšemu krogu. V ta namen so začeli prirejati vsakole-
tne pedagoške tedne. Na prvem, ki je potekal med 11. in 16. majem 1925, 
so strokovnjaki razpravljali o reformi slovenskega šolstva. Poljudna in za-
nimiva predavanja so bila namenjena staršem, pedagoškim delavcem in 

 94 France Kimovec, Pozitivna pedagoška tradicija in naša današnja stvarnost. Kongres pe-
dagoških delavcev na Bledu, I. zvezek, Ljubljana 1950, str. 34.

 95 Bergant, Poizkusi reforme šolstva, str. 119–120.
 96 Duhovna organizacija učiteljstva (Pedagoško-didaktični krožek v Mariboru). Popotnik, 

1923, št. 5–8, str. 177.
 97 Organizacija pedagoškega dela v Mariboru. Jutro, 7. 5. 1925, št. 106, str. 3.
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vzgojiteljem ter vsem, ki so bili na kakršen koli način povezani z vzgojo. 
Pedagoški tedni so predstavljali v takratnem času prvi poskus vzbuditi 
širše zanimanje za pedagoška vprašanja. S pedagoškimi tečaji je Mari-
bor postal glavno žarišče šolske reforme.98 Glavni cilj »delovne šole« je bil 
omogočiti otrokom razvoj vseh njihovih sposobnosti. Za uresničitev teh 
zahtev naj bi bil po Šilihovem mnenju najbolj primeren vzgojni princip, 
šola pa naj bi postala »delavnica«. Tovrstni pogledi so izhajali iz prepriča-
nja, da sta v človekovem življenju najpomembnejša delo in ustvarjalnost. 
Za zagovornike »delovne šole« sta bila pomembna zlasti otrokova lastna 
volja in hotenje. Najvažnejše gonilne sile šolskega reformnega gibanja naj 
bi torej bili princip dela oziroma lastne otrokove dejavnosti in pravice otro-
ške osebnosti.99 

Večina pedagoških delavcev, ki se je zavzemala za šolsko reformo in na-
predne pedagoške pristope, je prihajala iz Maribora in okolice. Najvidnejši 
so bili Matija Senkovič, Gustav Šilih, Dragotin Humek, Franjo Žgeč, An-
ton Osterc in Viktor Rode. Učitelj na studenški šoli Ernest Vranc je začel 
»delovno šolo« uvajati v vsakodnevni pouk.100 Spremenjen način dela se je 
kazal na različne načine. Stene v učilnici so bile okrašene z izdelki učen-
cev, spremenjen je bil vrstni red klopi v razredu in kateder je izgubil svoj 
prvotni pomen. Pri delu z učenci sta imela posebno mesto živahen in prost 
pogovor ter doživljanje, delovne enote pa so bile zaokrožene v tedenske 
celote in temelječe na potrebah domačega okolja.101 

Jeseni 1927 je v Mariboru potekalo v organizaciji krožka posvetovanje 
o »delovni šoli«. Bistveni del celotne prireditve je predstavljala razstava. 
Pripravili so jo učitelji Ernest Vranc, Jože Jurančič z Remšnika in Karel 
Doberšek s Prevalj. Dokazali so, da se šola lahko s premišljenim delom bolj 
približa otroku ter narodu. Vranc je razstavil rezultate eksperimentalnega 
enoletnega dela v VI. razredu na šoli na Studencih. Jurančič je prikazal 
gradivo, zbrano ob preučevanju gospodarskih, socialnih, higienskih in 
kulturnih razmer na Remšniku. Doberšek je preučeval razmere, v katerih 
so živeli otroci na Prevaljah. Raziskoval je vpliv delovnega mesta, dohod-
kov staršev, stanovanjskih razmer, spanja, prehrane ter okolice na telesni, 
intelektualni in moralni razvoj otroka. Gradivo je imelo tudi pedagoški 

 98 Anton Osterc, Pedagoški teden v Mariboru (od 11. do 16. maja 1925). Pedagoški zbornik 
1925, str. 188–191.

 99 Gustav Šilih, Gonilne sile in glavne smeri šolsko-reformnega gibanja (Uvodno predava-
nje Pedagoškega tedna v Mariboru dne 11. 5. 1925). Popotnik, 1925, št. 9–10, str. 174.

 100 Ernest Vranc, Spomin na »pedagoško provinco« v Mariboru. Prosvetni delavec, 9. 12. 
1955, št. 19, str. 3 (dalje Vranc, Spomin na »pedagoško provinco«).

 101 Albert Žerjav, Delež Ernesta Vranca v slovenski pedagoški kulturi (26. 5. 1899 do 25. 5. 
1961). Sodobna pedagogika, 1961, št. 5–6, str. 128 (dalje Žerjav, Delež Ernesta Vranca).
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pomen, saj je sililo učitelja, da svoje vzgojno delo utemelji na sociološki 
način, predvsem pa je nakazalo potrebo po naslonitvi šole na krajevne 
razmere.102 

Po prizadevanju Gustava Šiliha in Franja Žgeča se je leta 1927 iz Peda-
goško-didaktičnega krožka razvila Pedagoška centrala. Idejni in praktični 
program zanjo je izdelal Žgeč. Kot cilj si je zastavila poglobitev v vse vzgoj-
ne probleme, pri čemer se naj ne bi omejevala zgolj na šolsko vzgojo, pa 
tudi vzgojno problematiko bi morala reševati s pedagoškega, psiho loškega 
in tudi s sociološkega vidika. Osrednja točka vse vzgoje naj bi torej postal 
mladostnik, ki mu je treba omogočiti uresničenje vseh dispozicij in potreb. 
S pedagoškega in psihološkega vidika se je Žgeč, podobno kot že Šilih, 
zavzel za »delovno šolo«. Šolsko delo bi moralo zaradi tega v prvih letih 
izhajati iz otrokove bližnje okolice in neposrednih doživetij ter pri tem 
upoštevati, »da za otroka na nižji stopnji narava in mišljenje predstavljata 
neločljivo celoto«.103 

Pedagoška centrala je močno vplivala zlasti na učitelje ljudskih in 
meščanskih šol. Pod njenim vplivom je večina šol dobila šolske kuhinje, 
sadovnjake, poskusne vrtove in delavnice. V njenem okviru so se celo poja-
vile ideje o ustanovitvi višje pedagoške šole v Mariboru, v kateri bi se šolali 
predmetni učitelji za potrebe meščanskih in strokovnih šol.104

Neposredni vpliv Pedagoške centrale se je v prvih letih njenega obstoja 
razširil tudi na domačo pedagoško literaturo. Popotnik in Slovenska šol-
ska matica z glasilom Pedagoški zbornik sta prevzela njene ideje, pa tudi 
UJU, sekcija v Ljubljani, si je poleg stanovskega boja zadalo za cilj reformo 
šolstva, kot jo je zagovarjala centrala. Do leta 1938 je organizirala sedem 
pedagoških tednov, pet počitniških tečajev za učitelje, več študijskih ek-
skurzij v tujino in leta 1937 je pod geslom Vse za otroka izdala prvi Rodi-
teljski list. Ves čas je sodelovala tudi pri roditeljskih sestankih, dokler ni 
bilo leta 1932 ustanovljeno društvo Šola in dom z lastno vzgojno posveto-
valnico.105 Izmed pedagoških tednov sta poleg prvih dveh odmevala zlasti 
tista v letih 1933 in 1934. Prvi je bil posvečen šoli in domu, leto kasneje pa 
so udeleženci razpravljali o perečih vprašanjih domače vzgoje. Leta 1933 
je centrala organizirala še dvotedenski tečaj za mladinsko psihologijo, 

 102 Franjo Žgeč, »Za delovno šolo« (Poročilo o prireditvi v Mariboru od 15. do 17. oktobra 
1927). Popotnik, 1927/28, št. 4, str. 102–103.

 103 Idejni in praktični program pedagoške centrale v Mariboru. Popotnik, 1927/28, št. 8, str. 
225–226.

 104 Bračič, Razvoj šolstva, str. 599.
 105 Ustanovitev vzgojne posvetovalnice društva Šola in dom. Mariborski večernik »Jutra«, 2. 

3. 1934, št. 50, str. 3.
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pedagoško biologijo, pedagoško sociologijo, didaktiko nove šole ter vpra-
šanja podeželskega šolstva.106

Poleg Pedagoške centrale je treba omeniti tudi levičarske ideje, ki so se 
med učitelji širile že kmalu po letu 1918. Zlasti Franjo Žgeč je mladim po-
sredoval marksistične misli in s tem sprožil levičarsko pedagoško gibanje 
na Slovenskem. Njegova razprava Problemi vzgoje najširših plasti našega 
naroda107 je izzvala ostro ideološko diferenciacijo med učitelji. V njej je 
zavrnil staro šolo, ker ta naj ne bi bila v skladu z napredkom in zakoni 
produkcije, po katerih bi si moral po njegovem mnenju proletariat sam 
krojiti svojo usodo. Slovenska šolska matica je pod vplivom levičarskih idej 
izdala tudi knjigo Karla Doberška Vpliv socialnih razmer na razvoj otroka 
na Prevaljah108 in Jurančičevo razpravo Iz šole za narod.109 Obe sta bili plod 
mariborskih pobud in socialnih prizadevanj za osvoboditev otroka izpod 
»kapitalističnega jarma«.110

Leto 1926 je v zgodovini slovenskega učiteljstva pomenilo prelomnico. 
Mežiško učiteljsko društvo je bilo pobudnik Deklaracije o bistvu, nalogah 
in smeri naše stanovske politike.111 Deklaracija je zagovarjala izključno 
stanovsko in nepolitično usmeritev društva in zahtevala le eno stanovsko 
organizacijo. Na pokrajinski skupščini UJU julija 1926 v Celju jo je sprejela 
večina društev.112 Novo vodstvo UJU za Slovenijo, v katerega so se včla-
nili tudi učitelji razpuščene Slomškove zveze, je pričelo poudarjati pomen 
samoizobraževanja učiteljstva. Stanovska vzgoja do tedaj namreč ni bila 
usmerjena v usposabljanje učitelja za delo med ljudstvom, pač pa v šolski 
formalizem. S tem so bile postavljene zahteve za organizacijo tečajev za 
samoizobraževanje učiteljev. Tako je novo vodstvo UJU še istega leta orga-
niziralo prvi tak tečaj v Ljubljani. Med udeleženci je prevladalo mnenje, da 
morajo učitelji študirati predvsem družboslovje in sociologijo ter se tako 
izobraževati za delo med ljudmi. Kljub vsemu tečaj ni najbolje uspel, saj 
je učitelje bolj zanimalo neposredno delo v razredu, metode in vprašanja 
šolske reforme. Po mnenju marksističnih učiteljev večina ni spoznala, da je 

 106 Vesti (Pedagoška centrala v Mariboru). Popotnik, št. 10, 1933/34, str. 319–320.
 107 Franjo Žgeč, Problemi vzgoje najširših plasti našega naroda, Ljubljana 1923.
 108 Karel Doberšek, Vpliv socialnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah, Ljubljana 1929.
 109 Josip Jurančič, Iz šole za narod, Ljubljana 1930.
 110 Vranc, Spomin na »pedagoško provinco«, str. 3.
 111 Deklaracija o bistvu, nalogah in smeri naše stanovske politike. Učiteljski tovariš, 14. 1. 

1926, št. 2.
 112 Dolenc, Kulturni boj, str. 221.
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cilj vzgoje in izobraževanja bistven ter pomembnejši od vsakršne reforme 
in metode ter da v resnici cilj narekuje ves učni in vzgojni postopek.113 

Kmalu sta se med slovenskimi pedagogi izoblikovali družboslovna in 
pedagoška struja. Prva je izhajala iz pozicije socialno angažirane peda-
gogike, druga je poudarjala avtonomnost pedagoške misli in dela ter od 
družbenih silnic neodvisno šolsko delo. Drugi izobraževalni tečaj leta 1928 
je pokazal kompromisno vsebino, v obdobju med obema tečajema pa je že 
prišlo do napetosti med »pedagogi« in »družboslovci«. Urednik Popotnika 
Pavel Flere je zagovarjal tezo, »da je šola mrtva institucija, če ji bodo cilje 
in metode urejali socializem, krščanstvo, nacionalizem ali pa internacio-
nala.« Po njegovem mnenju bi morala »sama iz sebe ven iskati načine za 
svojo preobrazbo, ne pa po nareku«, poudarek na sociologiji namesto na 
pedagogiki pa je zaradi tega napačen.114 Med največjimi zagovorniki te 
smeri je bil tudi Anton Osterc, profesor iz Maribora.115 Takšno mnenje je 
postopoma prevladalo tudi v vodstvu UJU. Marksisti so še naprej vztrajali, 
da cilje vzgoje in izobraževanja vedno postavlja vladajoči razred, način in 
pot k cilju pa je le »stvar metode in tehnike«. 

Po odstopu urednika Popotnika Pavla Flereta avgusta 1928 je glasilo 
začel urejati uredniški odbor, kompromisno sestavljen iz »družboslov-
ne« in »pedagoško-psihološke« struje. V njem so namreč bili marksistično 
usmerjena pedagoga Franjo Žgeč in Ernest Vranc ter tudi Anton Osterc. 
V svojem uredniškem programu so naglasili, da bodo podpirali zamisel o 
samoizobraževanju učiteljev na pedagoški, psihološki in sociološki podlagi 
ter da bodo namenjali pozornost otrokovi duševnosti. Poleg tega naj bi uči-
telji z zunajšolskim delom sodelovali pri dviganju najširših ljudskih plasti 
iz politične, kulturne in gospodarske zaostalosti. V času šestojanuarske 
diktature večinsko usmerjeni marksistični odbor ni mogel dolgo delovati. 
Zaradi nesoglasij z vodstvom UJU je kmalu odstopil. Kljub temu je uredni-
štvo Popotnika ostalo v Mariboru. Z letnikom 1929/30, in sicer s številko 
9–10, je uredništvo prevzel oblastni šolski nadzornik Matija Senkovič.116

 113 Martin Mencej, Napredna prizadevanja učiteljstva med vojnama. Borec, 1987, št. 7–8, str. 
495–496. 

 114 Prav tam, str. 496.
 115 Oskar Autor, Intervju z Jožetom Jurančičem in Martinom Mencejem. Raziskovalna na-

loga Pedagoško gibanje in pedagoško šolstvo v Mariboru od ustanovitve učiteljišča 1862/63 
do ustanovitve Pedagoške akademije, Maribor 1988, str. 28 (dalje Autor, Intervju).

 116 Andrej Vovko, Oris zgodovine pedagoških strokovnih revij Popotnik in Sodobna pedago-
gika, Tatjana Hojan, Bibliografsko kazalo: Popotnik – Sodobna pedagogika, 1880–1980, 
Ljubljana 1983, str. 14–15 (dalje Vovko, Oris zgodovine). Glej tudi Žerjav, Delež Ernesta 
Vranca, str. 128.
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Med kraljevo diktaturo je samoizobraževalna akcija počasi zamrla, v 
strokovnih krogih in v UJU pa je prevladal metodično-didaktični koncept. 
Tudi novi urednik Popotnika Matija Senkovič je dajal prednost praktični 
pedagogiki »delovne šole«. Po mnenju Martina Menceja se je ob strokov-
nih vprašanjih pokazala velika razlika med Štajersko in Kranjsko. Na Šta-
jerskem je bila močno prisotna težnja po »delovni šoli«, po upoštevanju 
mladine, psihološke plati, potreb in interesov otrok, Kranjska pa naj bi 
»tičala še globoko v preteklosti«. Iniciativo za vse pozitivne spremembe 
je v resnici sprožilo štajersko učiteljstvo. Ko je, na primer, odbor za samo-
izobraževanje z namenom pritegniti dijake, obiskal ljubljansko učiteljišče, 
je vodstvo temu nasprotovalo. Po drugi strani so v Mariboru naleteli na 
razumevanje, zlasti na ženskem učiteljišču.117

Leta 1935/36 je nastopila druga generacija levičarskih učiteljev. Takrat je 
nastal na pobudo mladih prosvetnih delavcev, predvsem brezposelnih uči-
teljskih maturantov, in s pomočjo komunistične partije, t. i. »Učiteljski po-
kret«. Levičarske ideje so se hitro širile v mariborskih dijaških društvih. Po 
združitvi obeh učiteljišč je leta 1932 pod vodstvom Vlada Majhna nastalo 
Združenje mariborskega učiteljskega naraščaja. Združenje naj bi dvignilo 
zavest bodočih učiteljev in jih pripravilo za delo med narodom. Iz donosa 
knjižnice, predavanj in akademij naj bi podpirali tudi revne dijake.118 Tudi 
to društvo je bilo, podobno kot nekatera druga dijaška združenja, kot sta 
bila Dijaško društvo Napredek ter Ferialni savez, levičarsko usmerjeno. 
Prva ženska predsednica društva Napredek in podpredsednica Udruženja 
mariborskega učiteljskega naraščaja Anka Vomer je zapisala, da so dijaki 
v društva vnašali levičarske ideje, študirali socialna vprašanja, marksizem, 
širili marksistično literaturo in lepake.119 Aretacije številnih levičarskih 
učiteljev v letu 1933/34 so močno odjeknile v vrstah mladih učiteljev, po-
sebej v Mariboru. Vedno bolj so se spraševali o svojem položaju, o delu v 
šoli in zunaj nje. Med njimi je začelo prevladovati spoznanje, »da je šola 
politikum in družbena ustanova, pedagogika pa družbena znanost«. Na 
pobudo Dušana Špindlerja so mladi učitelji Vlado Majhen, Ema Grbec 
in Andrina Žaucer prosili Martina Menceja, da sestavi program novega 
gibanja. Pri njem je sodeloval tudi Oskar Hudales. Oba sta izkoristila po-
zitivne izkušnje samoizobraževanja. V programu sta zapisala, da cilje šol-
skega dela vedno narekuje vladajoči razred. Naj se učitelj še tako usposobi 

 117 Autor, Intervju, str. 30–31.
 118 Združenje mariborskega učiteljskega naraščaja. Mariborski večernik »Jutra«, 11. 10. 1932, 

št. 231, str. 2.
 119 PAM, fond SI_PAM/1557 Zgonik Mavricij, Življenjepis učiteljice in ravnateljice Anke 

Vomer, poročene Zgonik, str. 1, AŠ 1.
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v metodologiji in psihologiji, njegove delo bo vedno vodilo k cilju, ki ga po-
stavi aktualna oblast. Nasprotovala sta abstraktnemu učenju družboslovja, 
kot je to bilo v primeru treh tečajev za samoizobraževanje. Predlagala sta, 
da bi vsak učitelj ob rednem delu v šoli študiral še sociologijo in preučeval 
kraj službovanja s socialnega vidika. Zaradi tega so si pobudniki »pokre-
ta« zastavili v programu predvsem študij svojega šolskega okoliša. Na ta 
način bi prosvetni delavci lažje spoznali vse socialne razlike in spoznali 
potrebo po razrednem boju. Prvi pomembnejši sestanek je bil 5. januarja 
1937 v Mariboru. Na istem zborovanju je bil sprejet tudi delovni program. 
Vodstvo »pokreta« so prevzeli učitelji – marksisti, člani in simpatizerji 
komunistične partije.120 

Za člane »pokreta« je bilo pomembno, da so v Učiteljskem tovarišu imeli 
posebno rubriko, v kateri so objavljali navodila za delo, pa tudi načelne 
članke, povezane z idejo in praktičnim delom na terenu. Še večja pridobi-
tev je bila Prosveta, dvomesečna priloga Učiteljskega tovariša. Kot glasilo 
»pokreta« je izhajala od decembra 1937 do februarja 1940. Poleg tega so 
za organizacijo in razširjanje dejavnosti organizirali predavanja in tečaje 
po okrajnih učiteljskih društvih. Prvi tak tečaj je potekal v Mariboru od 
25. do 26. marca 1937. Udeležili so se ga člani iz vseh štajerskih okrajev in 
iz dveh kranjskih.121 Prva številka Prosvete je bila posvečena problemom 
severne meje, v drugi številki pa so obdelali stanovanjske razmere šolske 
mladine.122 Na podlagi strukturalne analize so poskušali dokazati razred-
ni značaj družbe. Obdelali so tudi telesni razvoj otroka in na podlagi an-
kete problematiko oblačenja otrok. V Mariboru so organizirali tudi svojo 
zadrugo in založbo Pedagoški tisk. Kot prva publikacija je izšla Mencejeva 
Slovenska šola in učitelj pred sodobnimi nalogami,123druga pa razprava Mi-
loša Ledineka Moj razred.124 »Učiteljski pokret« je bil najmočnejši na Šta-
jerskem, zajel pa ni Ljubljane in okolice. V zadnjih letih pred vojno so lahko 
člani objavljali tudi v Popotniku. Z letnikom 1939/40 je ta postal glasilo 
skupine pedagogov, ki so podobno kot »triumvirat« 1928–1930 na pedago-
giko gledali s stališč marksistične sociologije.125 Uredništvo je namreč že 
drugič prevzel Ernest Vranc. V sosvet je pritegnil Miloša Ledineka, Vlada 

 120 Jože Remar, Progresivna prizadevanja učiteljstva v okviru stanovske organizacije pred 
drugo vojno. Nova obzorja, 1959, št. 4, str. 186. Glej tudi Autor, Intervju, str. 40–41.

 121 Prav tam.
 122 Prosveta – glasilo JUU – sekcija Ljubljana za delo učiteljstva v šoli, 23. 12. 1937, št. 1 in 

14. 4. 1938, št. 2.
 123 Martin Mencej, Slovenska šola in učitelj pred sodobnimi nalogami, Maribor 1937.
 124 Miloš Ledinek, Moj razred, Maribor 1939. Glej tudi Autor, Intervju, str. 42–44 in Mencej, 

Napredna prizadevanja učiteljstva, str. 502.
 125 Vovko, Oris zgodovine, str. 16–17.
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Majhna in Miroslava Zora. Od zdaj je bila vsaka številka sklenjena celota, 
ki je obravnavala le eno temo.126 Zanimivo je, da tako po mnenju Martina 
Menceja kot Jožeta Jurančiča partija ni imela posluha za »pokretaše« in ni 
razumela njihovega dela.127 Kljub temu sta tako akcija za samoizobraže-
vanje in »Učiteljski pokret« bistveno pripomogla k temu, da se je ogromna 
večina učiteljstva med drugo svetovno vojno na Štajerskem in v Mariboru 
opredelila za Osvobodilno fronto.

Maribor je bil pred drugo svetovno vojno pomembno središče šolske in 
predšolske dejavnosti z razširjeno in dobro razvito izobraževalno mrežo. 
To nam potrjujejo tudi podatki o t. i. razvitosti osnovnih šol. V celotni 
Dravski banovini so bile ob koncu šolskega leta 1939/40 šole v povprečju 
4,7-oddelčne, povprečno število učiteljev na eno šolo pa je bilo 4,5. Na vsak 
oddelek je prišel torej skoraj po en učitelj. Primerov, ko bi učitelj moral 
poučevati v dveh oddelkih, je bilo le malo. Na enega učitelja je prišlo 43,5 
učenca.128 Podatki za mesto Maribor močno odstopajo od povprečja. Tu-
kaj je imela vsaka šola povprečno 7,8 oddelka in 8,5 učitelja na šolo. Vsak 
učitelj je v povprečju moral poskrbeti le za 25 učencev. Nekoliko slabši so 
rezultati na območju sreza Maribor levi breg (brez mesta Maribor). Tukaj 
je bila vsaka šola povprečno 6,8-oddelčna, na šolo pa je prišlo 6,4 učiteljev. 
Vsak učitelj je bil odgovoren za 48 učencev, kar je nekoliko več od pov-
prečja v Dravski banovini. Na območju sreza Maribor desni breg je vsaka 
šola povprečno štela 5,7 oddelka ter 5,8 učitelja, vsak učitelj pa je poučeval 
povprečno 43 učencev.129 Vsi trije mariborski srezi so torej pri večini ka-
zalnikov presegali povprečno stanje na šolah v Dravski banovini. Zadnje 
leto pred izbruhom vojne sta bila v vse izobraževalne inštitucije vključena 
11.402 učenca. To je pomenilo 18,6 odstotka vsega prebivalstva.130 

 126 Ernest Vranc, Spominski utrinki s pedagoške poti, Popotnik – propagandno glasilo III. 
internacionale? (Ob 30-letnici »zelenega« in 20-letnici »rdečega« Popotnika, pedagoškega 
glasila učiteljstva). Sodobna pedagogika, 1959, št. 7–8, str. 214.

 127 Autor, Intervju, str. 44. 
 128 Sagadin, Kvantitativna analiza razvoja osnovnega šolstva, str. 163.
 129 Podatki so preračunani po: Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini za 

šolsko leto 1939/40, Ljubljana 1941, str. 13–15.
 130 PAM, fond SI_PAM/1404 Zavod RS za šolstvo – Organizacijska enota Maribor, razprava 

Franceta Filipiča, Maribor ob 10 letnici osvoboditve, str. 6, AŠ 1/1.
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Tabela 4: Podatki o številu oddelkov in učiteljev na šolo ter učencev na učitelja v šolskem 
letu 1939/40

Območje Št. oddelkov  
na šolo

Št. učiteljev  
na šolo

Št. učencev  
na učitelja

Maribor mesto 7,8 8,5 25

Maribor desni breg 5,7 5,8 43

Maribor levi breg 6,8 6,4 48

Dravska banovina 4,7 4,5 43,5

Konec šolskega leta 1938/39 so v Mariboru delovale naslednje šole: Dr-
žavna klasična gimnazija, Državna realna gimnazija in z njo združena 
ženska realna gimnazija, Državna mešana realna gimnazija, Državna uči-
teljska šola, Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester, Državna trgovska 
akademija, Državna nižja gozdarska šola, Banovinska sadjarska in vinar-
ska šola, Banovinska strežniška šola, Obrtna šola pri delavnicah državnih 
železnic, Obča obrtno nadaljevalna šola, Gostilničarska strokovno nada-
ljevalna šola, Gremialna trgovsko nadaljevalna šola, Zasebna kmetijska 
nadaljevalna šola šolskih sester, Mestna gospodinjska in ženska obrtna šola 
»Vesna«, Zasebna glasbena šola Glasbene matice, Glasbeni zavod, Glasbena 
šola narodnega železničarskega društva »Drava«, Škofijska cerkvena glas-
bena šola, Enoletni trgovski tečaj Antona Rudolfa Legata, Kovačev enolet-
ni trgovski tečaj, Enoletni trgovski tečaj slovenskega trgovskega društva 
»Hermes«, Prva in Druga državna deška meščanska šola, Prva in Druga 
državna dekliška meščanska šola, Meščanska dekliška šola šolskih sester. 
Na ožjem mestnem področju je delovalo deset osnovnih šol, in sicer: Prva, 
Druga, Tretja in Četrta državna deška ljudska šola, Deška vadnica na Dr-
žavnem učiteljišču, Prva, Druga, Tretja, Četrta državna dekliška ljudska 
šola, Zasebna dekliška ljudska šola »Vadnica« šolskih sester in Pomožna 
šola za defektne otroke. Na širšem mestnem območju so delovale še Držav-
na ljudska šola Pobrežje, Državna ljudska šola Brezje, Državna ljudska šola 
Tezno, Državna deška ljudska šola Studenci, Državna dekliška ljudska šola 
Studenci in Državna ljudska šola Krčevina. Poleg tega ne smemo pozabiti 
na Visoko bogoslovno šolo.131 

 131 Bračič, str. 597–598.



64 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/2–3 • RAzpRAvE – studIEs

viri in literatura

Adela ALT-ŠMID, 1929: Dekliška osnovna šola na Studencih. Deset let državne slovenske 
osnovne in meščanske šole v Mariboru, Maribor.

Oskar AUTOR, 1988: Intervju z Jožetom Jurančičem in Martinom Mencejem. Razisko-
valna naloga Pedagoško gibanje in pedagoško šolstvo v Mariboru od ustanovitve učiteljišča 
1862/63 do ustanovitve Pedagoške akademije, Maribor. 

Milica BERGANT, 1958: Poizkusi reforme šolstva pri Slovencih 1919–1929, Ljubljana. 

Vladimir BRAČIČ, 1991: Razvoj šolstva in drugih izobraževalnih dejavnosti v Mariboru. 
Maribor skozi stoletja, Maribor.

Filip ČUČEK, 2006: Kraji na Slovenskem Štajerskem in Maribor med leti 1750 in 1918. 
Studia Historica Slovenica, let. 6, št. 2–3.

DEKLARACIJA o bistvu, nalogah in smeri naše stanovske politike. Učiteljski tovariš, 
14. 1. 1926, št. 2.

Karel DOBERŠEK, 1929: Vpliv socialnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah, Ljubljana. 

Ervin DOLENC, 1995: Karel Verstovšek kot poverjenik za uk in bogočastje v Narodni in 
Deželni vladi v Ljubljani, 1918–1920, Časopis za zgodovino in narodopisje, let. 66 (31), 
št. 2.

Ervin DOLENC, 1996: Kulturni boj – Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–
1929, Ljubljana. 

DUHOVNA organizacija učiteljstva (Pedagoško-didaktični krožek v Mariboru). Popot-
nik, 1923, št. 5–8

Aleš GABRIČ, 2001: Šolski sistemi na slovenskem v 20. stoletju. Šolska kronika, let. 10 
(34), št. 2.

Bruno HARTMAN, 2001: Kultura v Mariboru: gibanja, zvrsti, osebnosti, Maribor. 

– –, 2002: Prevrat v Mariboru 1918/1919. Studia Historica Slovenica, let. 2, št. 1.

Dragotin HUMEK, 1929: V težkih dneh. Deset let državne slovenske osnovne in meščan-
ske šole v Mariboru, Maribor. 

IDEJNI in praktični program pedagoške centrale v Mariboru. Popotnik, 1927/28, št. 8

Gregor JENUŠ, 2011: Ko je Maribor postal slovenski – Iz zgodovine nemško-slovenskih 
odnosov v Mariboru od konca 19. stoletja in v prevratni dobi, Maribor. 

Josip JURANČIČ, 1930: Iz šole za narod, Ljubljana. 

France KIMOVEC, 1950: Pozitivna pedagoška tradicija in naša današnja stvarnost. Kon-
gres pedagoških delavcev na Bledu, I. zvezek, Ljubljana. 

Josip KLEMENČIČ, 1929: Osnovna šola na Pobrežju. Deset let državne slovenske osnovne 
in meščanske šole v Mariboru, Maribor.

Matjaž KLEMENČIČ, 1979: Germanizacijski procesi na Štajerskem od srede 19. stoletja 
do prve svetovne vojne. Časopis za zgodovino in narodopisje, let. 50 (15), št. 1–2.

KOMPOLJSKI, 1919: Preosnova šol v Mariboru in okolici. Učiteljski tovariš, 21. 5., št. 19.

Anton KRANJC, 1997: Ob 125-letnici naše kmetijske šole. 125 – Srednja kmetijska šola 
Maribor, Maribor. 



Jure Maček, Oris šolstva v Mariboru in okolici v letih 1918–1941 65

Miloš LEDINEK, 1939: Moj razred, Maribor.

Jure MAČEK, 2007: Slovensko meščansko šolstvo po letu 1918 – do sprejetja zakona o 
meščanskih šolah. Arhivi, let. 30, št. 1–2.

– –, 2002: Šolstvo v Mariboru med prvo in drugo svetovno vojno. Katalogi XI, Pokrajinski 
arhiv Maribor, Maribor.

Martin MENCEJ, 1987: Napredna prizadevanja učiteljstva med vojnama. Borec, št. 7–8.

– –, 1937: Slovenska šola in učitelj pred sodobnimi nalogami, Maribor. 

Roman MIRNIK, 2000: Prva gimnazija v Mariboru med vojnama. Prva gimnazija Ma-
ribor – 150 let, Maribor. 

France OSTANEK, 1999: Šolski sistemi na slovenskem v obdobju 1774 do 1963. Šolska 
kronika, let. 8 (32), št. 1.

Anton OSTERC, 1925: Pedagoški teden v Mariboru (od 11. do 16. maja 1925). Pedagoški 
zbornik. 

Jurij PEROVŠEK, 1998: Slovenska osamosvojitev v letu 1918, Ljubljana. 

Leopold POLJANEC, 1929: Mariborske šole pred 10 leti. Deset let državne slovenske 
osnovne in meščanske šole v Mariboru, Maribor. 

POMEMBNA desetletnica našega šolstva. Učiteljski tovariš, 4. 4. 1929, št. 34

Dragan POTOČNIK, 2003: Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941, Maribor. 

PREGLED slovenskega učiteljstva, nameščenega 1919. leta v Mariboru in neposredni 
okolici. Deset let državne slovenske osnovne in meščanske šole v Mariboru, Maribor 1929.

Jože REMAR, 1959: Progresivna prizadevanja učiteljstva v okviru stanovske organizacije 
pred drugo vojno. Nova obzorja, št. 4.

Vlasta ROJS, 1996: Zgodovina šole. 120 let izobraževanja trgovcev v Mariboru, Maribor. 

Janez SAGADIN, 1970: Kvantitativna analiza razvoja osnovnega šolstva na Štajerskem, 
Kranjskem in Primorskem po uveljavitvi osnovnošolskega zakona iz leta 1869 ter kvan-
titativni prikaz osnovnega šolstva v poznejši Dravski banovini. Osnovna šola na Sloven-
skem 1869–1969, Ljubljana. 

Aleksandra SERŠE, 1995: Strokovno šolstvo v osrednji Sloveniji do leta 1941, Ljubljana. 

Anton SKALA, 1929: Učiteljsko društvo za Maribor in bližnjo okolico. Deset let državne 
slovenske osnovne in meščanske šole v Mariboru, Maribor. 

Jelena SOBOTKIEWICZ, 1993: Zgodovina šole. 130 let III. gimnazije Maribor, Maribor. 

Gustav ŠILIH, 1925: Gonilne sile in glavne smeri šolsko-reformnega gibanja (Uvodno 
predavanje Pedagoškega tedna v Mariboru dne 11. 5. 1925). Popotnik, št. 9–10.

ŠOLSTVO v Mariboru. Koledar za 1931, Maribor 1931

J. TURK, 1939: Prosveta. Spominski zbornik Slovenije. Ob 20-letnici Kraljevine Jugosla-
vije, Ljubljana. 

Narte VELIKONJA, 1928: Razvoj šolske uprave. Slovenci v desetletju 1918–1928, Ljublja-
na. 

VESTI – Pedagoška centrala v Mariboru. Popotnik, 1933/34, št. 10

Andrej VOVKO, 1983: Oris zgodovine pedagoških strokovnih revij Popotnik in Sodob-
na pedagogika, Tatjana Hojan, Bibliografsko kazalo: Popotnik – Sodobna pedagogika, 
1880–1980, Ljubljana. 



66 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/2–3 • RAzpRAvE – studIEs

Ernest VRANC, 1955: Spomin na »pedagoško provinco« v Mariboru. Prosvetni delavec, 
9. 12., št. 19.

– –, 1959: Spominski utrinke s pedagoške poti, Popotnik – propagandno glasilo III. in-
ternacionale? (Ob 30-letnici »zelenega« in 20-letnici »rdečega« Popotnika, pedagoškega 
glasila učiteljstva). Sodobna pedagogika, št. 7–8.

Albert ŽERJAV, 1961: Delež Ernesta Vranca v slovenski pedagoški kulturi (26. 5. 1899 do 
25. 5. 1961). Sodobna pedagogika, št. 5–6.

Franjo ŽGEČ, 1927/28: »Za delovno šolo« (Poročilo o prireditvi v Mariboru od 15. do 17. 
oktobra 1927). Popotnik, št. 4.

– –, 1923: Problemi vzgoje najširših plasti našega naroda, Ljubljana. 

Časopisi

Slovenec 1918

Nova doba 1919

Mariborski delavec 1919 

Mariborski večernik »Jutra« 1932, 1934

Tabor 1921, 1922

Jutro 1925

Prosveta – glasilo JUU – sekcija Ljubljana za delo učiteljstva v šoli 1937, 1938

Šolska poročila

Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji 1923, Ljubljana 1923

Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji 1934, Ljubljana 1934

Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru, Maribor 1934 

Izvestje Državne realke v Mariboru 1929/30–1936/37, Maribor 1930–1937

Izvestje Državne nižje gozdarske šole v Mariboru za šolsko leto 1931/32, Maribor 1932

Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini za šolsko leto 1939/40, Ljubljana 
1941 

Izvestje Državne klasične gimnazije Maribor za šolska leta 1918–1930, Maribor 1930

uradni listi

Uradni list Deželne vlade za Slovenijo, 1919

Uradni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 1930

Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 1918

Uradni list Deželne vlade za Slovenijo, 1921, 

Uradni list Ljubljanske in Mariborske oblasti, 1929



Jure Maček, Oris šolstva v Mariboru in okolici v letih 1918–1941 67

Uradni list Dravske banovine, 1929

Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 1932, 1935

Fondi v pokrajinskem arhivu maribor

SI_PAM/1203 Zveza slovenskih štajerskih učiteljev in učiteljic

SI_PAM/0791 Državna mešana osnovna šola Magdalenska

SI_PAM/0739 Klasična gimnazija Maribor

SI_PAM/0005 Mestna občina Maribor

SI_PAM/1671 Vomer Ivan

SI_PAM/1557 Zgonik Mavricij

Slovenski šolski muzej

Dokumentacija mariborskih šol

an ouTLinE oF THE EDucaTionaL SySTEm in maRiBoR anD 
iTS SuRRounDingS in THE pERioD BETwEEn 1918 anD 1941  
Summary

The educational system in Maribor and its surroundings was before the World War I 
almost completely German. After the overthrow in 1918 the new Slovene authorities were 
very much aware that for achieving a comprehensive national development of Slovenes 
the introduction of the Slovene language on all levels of education and the employment of 
nationally conscious teachers and professors was of the highest importance. In Maribor 
the introduction of the Slovene language into the educational system proceeded slightly 
different as in other Slovene provinces. The first school where the lessons were taught in 
Slovene was a secondary school. The Slovene educational authorities started with decisive 
measures only after the demonstrations in January 1918, when the Maribor Germans 
supported the German character of the city. The majority of German teachers and profes-
sors were fired, but the lessons were nevertheless still taught in German until the end of 
the school year 1918/19. Students had compulsory Slovene lessons. Before the school year 
1919/20 began, a differentiation according to the national belonging was carried out. Only 
children, whose both parents were of German nationality, were enrolled in the classes with 
German as teaching language. The educational overthrow in Maribor happened without 
major difficulties or oppositions. A very important role in this process was played by the 
educational trustee, Karel Verstovšek, and the higher school supervisor, Leopold Poljanec. 
The number of German classes decreased from year to year. The Slovene teachers, who 
worked in Maribor schools, represented the core of the future progressive educational 
movement, which developed in the city. Many of the teachers came from Primorska. A 
significant contribution to spreading the newest pedagogical discoveries, among them also 
the so-called “working schools” was made by the Pedagoška centrala (The Pedagogical 
Head Office) with Gustav Šilih. Before World War II the »Učiteljski pokret« (“Teachers 
Movement”) and its left-wing ideas gained in importance. Maribor and its surroundings 
was at that point a very important centre of school and preschool education with wide-
spread and well developed educational net. This fact is proved by data on the so-called 
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primary school development. The schools in Maribor were namely high above the average 
in the then Drava Banovina. 

Ein umRiSS DES ScHuLwESEnS in maRiBoR unD SEinER 
umgEBung in DEn JaHREn ZwiScHEn 1918 unD 1941 
Zusammenfassung

Vor dem Ersten Weltkrieg war das Schulwesen in Maribor/Marburg und seiner Umgebung 
meistens ganz deutsch. Nach dem Umbruch im Jahre 1918 war sich die neue sloweni-
sche Regierung bewusst, dass für eine ganzheitliche Nationalentwicklung der Slowenen 
im neuen Staat die Einführung der slowenischen Sprache auf allen Ausbildungsebenen 
sowie das Anstellen von nationalbewussten Lehrer und Professoren von größter Bedeu-
tung war. In Maribor/Marburg verlief der Prozess der Einführung der slowenischen 
Sprache in das Schulleben ein wenig anders wie in den anderen slowenischen Ländern. 
Die erste Schule, die mit dem Unterricht auf Slowenisch begann, war das Gymnasium. 
Die slowenischen Schulbehörden fingen erst nach den Demonstrationen der Mariborer/
Marburger Deutschen zur Unterstützung des deutschen Stadtcharakters im Januar 1918 
mit entschlossenerem Aktivitäten. Die Mehrheit der deutschen Lehrer und Professoren 
wurde entlassen, doch der Unterricht auf slowenischen Schulen verlief weiterhin noch 
bis Ende des Schuljahres 1918/19 auf Deutsch. Vor dem Beginn des Schuljahres 1919/20 
wurde die Differenzierung nach der nationalen Zugehörigkeit durchfuhrt. In die Klas-
sen mit Deutsch als Unterrichtssprache wurden ausschließlich Kinder, derer beide Eltern 
deutscher Nationalität waren, aufgenommen. Der Umbruch im Mariborer/Marburger 
Schulwesen verlief ohne größere Schwierigkeiten und ohne Wiederstand. Sehr wichtige 
Rollen in diesem Umbruch spielten vor allem der Schulbeauftragter Karel Verstovšek und 
der Oberschulaufseher Leopold Poljanec. Die Zahl von deutschen Klassen wurde vom Jahr 
zu Jahr geringer. Die slowenischen Lehrer, die an den Mariborer/Marburger Schulen ange-
stellt wurden, bildeten den Kern der späteren Mariborer/Marburger pädagogischen Bewe-
gung. Viele Lehrer kamen aus Primorska. Eine bemerkbarere Rolle bei der Verbreitung der 
pädagogischen Erkenntnisse, unter denen auch der sogenannten „Arbeitsschulen“, spielten 
die Pädagogische Zentrale und Gustav Šilih. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde die so-
genannte „Lehrerbewegung“ mit ihrer linken Ideologie immer einflussreicher. Maribor/
Marburg mit seiner Umgebung war zu dieser Zeit ein wichtiges Zentrum der Schul- und 
Vorschulaktivitäten mit einem verbreiteten und gut entwickelten Netz. Dies bestätigen 
auch Daten über die sogenannten entwickelten Grundschulen. Sie waren nämlich in der 
Stadt selbst besser entwickelt als die Durchschnittsschulen der Bannschaft Drau. 
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Obveščevalna služba  
Slovenskega domobranstva

B o r i s  m l a k a r *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 355.40(497.4)"1943/1945"

Boris Mlakar: Obveščevalna služba Slovenskega domobranstva. Časopis za zgodovino 
in narodopisje, Maribor 83=48(2012), 2–3, str. 69–82
Obveščevalna služba je nujen predpogoj za normalno delovanje vsake oborožene for-
macije, kar še posebej velja za medvojno delovanje. To je veljalo tudi za Slovensko 
domobranstvo med letoma 1943–1945, pri čemer to ni bila tipična vojaška formacija, 
saj npr. v svojem štabu ni imela operativnega odseka, saj so o večjih operacijah proti 
partizanskim enotam odločale nemške vojaške oblasti. Je pa omenjeni štab imel svoj 
obveščevalni odsek, ki ga je vodil major Albert Ilovar. Odsek je organiziral in nadzo-
roval delovanje obveščevalne službe na terenu, pri čemer je vsaka večja domobranska 
enota imela svojega obveščevalca, ki pa je imel še svoje zaupnike. Poleg tega je bilo po 
pokrajinah organiziranih še 10 obveščevalnih centrov, ki so na štab pošiljali poročila o 
delovanju partizanskih enot, o organizaciji Osvobodilne fronte, sezname nasprotnikov 
ter zaslišanja ujetnikov. Zaslišanja je opravljal še obveščevalni odsek, ki je tudi odločal 
o usodi zapornikov. Načeloma pa so vse ujetnike ter zbirna poročila domobranski 
organi morali oddajati nadrejenim nemškim poveljstvom. Zaradi ilegalnega delovanja 
ter stikov s četniki so poleti 1944 nemške oblasti zelo omejile domobransko obvešče-
valno službo, nekatere njene akterje pa zaprle. 
Ključne besede: Ljubljanska pokrajina, domobranstvo, obveščevalna služba, kolabo-
racija, nemška okupacija 

1.01 Original Scientific Article 
UDC 355.40(497.4)"1943/1945"

Boris Mlakar: The Slovene Home Guard Intelligence Service. Review for History and 
Ethnography, Maribor 83=48(2012), 2–3, pp. 69–82
An intelligence service is an essential precondition for a normal functioning of each 
armed formation and this is even of a greater importance in the state of war. This 

 * Dr. Boris Mlakar, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino v Lju-
bljani, boris.mlakar@inz.si
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was also the case for the Slovene Home Guard in the period between 1943 and 1945, 
although the Home Guard was not a typical army formation, for it did not have an 
operative section in its staff. The reason for this was that the German military authori-
ties were the ones to decide on the bigger actions against the Partisan units. The above 
mentioned staff did have its own intelligence section, which was led by Major Albert 
Ilovar. This section organised and supervised the organisation of the intelligence for 
the field work, and each bigger Home Guard unit had its own informant who also had 
his own confidants. Besides all of this the regions also had 10 intelligence centres that 
sent reports on the actions of the Partisan units, reports on the organisation of the 
Liberation Front, lists of opponents and reports on prisoners’ interrogations to the staff. 
The interrogations were also carried out by the intelligence section, which also decided 
on prisoners’ faith. In principle the Home Guard authorities were obliged to pass on 
all the prisoners and reports to the German superior command. In summer 1944 the 
German authorities limited the Home Guard Intelligence Service because of its illegal 
actions and connections with the Chetniks and some of its members were imprisoned. 
Key words: Ljubljana region, Home Guard, intelligence, collaboration, German oc-
cupation 

Slovenskemu partizanskemu gibanju na čelu s komunistično partijo 
so se med drugo svetovno vojno zoperstavile tudi nekatere domače sile, 
katerih motivi so bili pretežno ideološko-političnega ter delno tudi eksi-
stencialnega značaja. Zato lahko ta »protipartizanski tabor« poimenuje-
mo tudi protirevolucionarni tabor, pri čemer je seveda njegov znaten del 
zaradi takega ali drugačnega sodelovanja z okupacijskimi oblastmi vsaj 
v tehničnem smislu dobil značaj kolaboracije. Pri tem je bila ena izmed 
njegovih temeljnih značilnosti neenotnost, ki se je kazala kot organiza-
cijska in akcijska razdrobljenost ter odsotnost avtoritativnega osrednjega 
vodstva, splošno sprejetega programa ter jasne vizije v konkretnem kon-
tekstu druge svetovne vojne. V tem smislu je sicer skušal delovati štab 
Draže Mihailovića, v ozadju so bila pri tem tudi prizadevanja slovenskih 
članov londonske begunske vlade, toda ravno zaradi kolaboracije nekate-
rih segmentov tega tabora je bila enotnost pač že a priori nedosegljiv cilj. 
Vse to je seveda veljalo tudi za informativno in obveščevalno delovanje 
tabora, saj se je vsaka od pripadajočih organizacij in formacij ukvarjala s 
tem po svoji liniji oziroma prek lastne obveščevalne mreže. Prostor nam ne 
dopušča natančnejše predstavitve, zato naj samo omenimo, da je že pred 
kapitulacijo Italije delovala obveščevalna služba Slovenske legije, tj. ilegal-
ne formacije Slovenske ljudske stranke, ki je imela na Miklošičevi ulici 7 
v Ljubljani tudi svojo informativno pisarno. Delovala je tudi t. i. »Tajna 
obveščevalna služba«, ki bi jo lahko označili kot službo bolj ekstremnih, 
a obenem tudi bolj obrobnih protipartizanskih skupin, in seveda še »Dr-
žavna obveščevalna služba«, ki je v tem smislu podpirala četniško gibanje 
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na Slovenskem. Vsaka od teh je izdajala tudi svoje informativne biltene, 
katerih poglavitna vsebina je bila posvečena zbiru podatkov o Osvobodilni 
fronti, komunistični partiji in partizanski vojski. Tudi po zaslugi teh ob-
veščevalnih mrež je v zakulisju oziroma v ilegali – predvsem v Ljubljani, 
drugod po Ljubljanski pokrajini in tudi na Primorskem – potekala prav-
cata obveščevalna vojna, kjer ni manjkalo dvojnih agentov, provokacij in 
kar je še podobnih »dosežkov« vojne, ki je na tem območju prehajala tudi 
v hujše oblike državljanske vojne.

Slovensko domobranstvo, ustanovljeno konec septembra 1943 v Ljublja-
ni, se je seveda bistveno razlikovalo od predhodnih vojaških in drugačnih 
formacij protirevolucionarnega tabora. Predvsem je zaradi vsestranske 
odvisnosti od nemških oblasti imelo na zunaj jasen kolaboracijski značaj, 
bilo pa je po drugi strani resna in udarna vojaška sila, s katero so morale 
v naslednjem poldrugem letu slovenske partizanske enote računati. Orga-
nizacijski štab Slovenskega domobranstva je bil organiziran podobno kot 
drugi vojaški štabi oziroma višji štabi v kopenski vojski, toda s pomembno 
razliko – v njegovi strukturi namreč ni bilo operativnega odseka, to pa je 
tudi formalno kazalo na njegovo tozadevno odvisnost od nemških nadre-
jenih oblasti, konkretno od t. i. Vodstvenega štaba za bojevanje proti ban-
dam (Führungsstab für Bandenbekämfung), ki ga je vodil general Erwin 
Rösener. Toda brez obveščevalne službe seveda ni šlo, zato je v sestavi Or-
ganizacijskega štaba že od vsega začetka deloval tudi njegov obveščeval-
ni odsek. Načrtno izgrajevanje obveščevalne službe se je tudi s formalno 
vzpostavitvijo odseka pričelo sredi novembra 1943, torej slaba dva meseca 
po ustanovitvi domobranstva. Odseku je načeloval stotnik Albert Ilovar, 
ki je bil očitno tovrstni strokovnjak, saj je bil ob začetku vojne obvešče-
valni častnik vrhovne komande jugoslovanske kraljevske vojske v centru 
Ljubljana; po rodu je bil sicer iz Trsta.1 

Seveda so domobranske enote že ob svojem nastanku obveščevalno 
službo »instinktivno« obravnavale kot enega izmed nujnih elementov za 
kolikor toliko uspešno vojskovanje, posebej še, ker jim je nasproti stal do-
mač in povrh vsega ideološko visoko motiviran nasprotnik. Kot nekakšno 
teoretično osnovo oziroma doktrino vojskovanja so v domobranskem šta-
bu formulirali v večdelnem priročniku »Bojna služba«. V drugem delu, v 
razdelku »Izvidništvo, obveščanje, zavarovanje« je bila predstavljena tudi 
obveščevalna služba, katere naloga je bila, da »podatke, ki jih je prineslo 
izvidništvo, zbira, urejuje, kontrolira in pripravlja za izkoriščenje«. O or-

 1 Arhiv Republike Slovenije, AS 1877, Slovensko domobranstvo, t.e. 3, fasc. 18/I, Osebni 
podatki.
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ganizaciji je zapisano, da »… obveščevalno službo v poveljstvih in edinicah 
vodijo starešine teh edinic in poveljstev ali pa njihovi za to svrho odreje-
ni organi. Zbrani podatki se dostavljajo rednim potom; kolikor se tičejo 
edinice, jih sama izkorišča, druge dostavlja pa v izkoriščenje višjemu po-
veljstvu.« In še, da »… obveščevalna služba mora biti v vsaki edinici tako 
organizirana, da more poveljniku v vsakem trenutku, a posebno pri dono-
su odločitev, staviti na razpolago …« različne podatke o nasprotniku, raz-
vrščene po kategorijah, o katerih bo sicer več zapisanega v nadaljevanju.2 

Sprva so tako obveščevalno dejavnost organizirali sami domobranski 
poveljniki po enotah oziroma postojankah, kasneje pa je celotno mrežo 
četnih in bataljonskih obveščevalcev ter njihovih zaupnikov prevzel ob-
veščevalni odsek. Zaupniki so imeli svoja kodirana imena, delovali pa so 
paralelno še prek obveščevalnih centrov, ki so bili v vseh večjih krajih Lju-
bljanske pokrajine. Nosili so številke od 1 do 17, čeprav jih je bilo dejansko 
le 10. Zakaj je bilo tako, je iz razpoložljivih virov težko ugotoviti; domne-
vamo pa lahko, da je bil tak prvotni načrt za celotno mrežo teh centrov, 
ki ga kasneje ni bilo mogoče uresničiti. Vsak obveščevalni center je imel 
še določeno število podrejenih centrov, katerih število je bilo odvisno od 
ozemlja, ki ga je center pokrival, ter od tega, v koliki meri je domobranstvo 
določeno ozemlje sploh obvladovalo. V tem pogledu so izstopali obvešče-
valni centri Ljubljana, Novo mesto in Vrhnika s 13 oziroma 14 podrejenimi 
centri. Mesto Ljubljana je bilo razdeljeno na sedem okrajev s svojimi okraj-
nimi obveščevalci, ki so naprej imeli še svoje zaupnike.3 Poleg tega je, kot 
že omenjeno, tudi vsaka domobranska četa in kasneje tudi vsak bataljon 
imel svojega četnega oziroma bataljonskega obveščevalca, vsak izmed teh 
pa je imel še nekaj sodelavcev.

V domobranskem štabu so obveščevalno dejavnost delili na zunanjo in 
notranjo obveščevalno službo. Naloge prve je poveljnik domobranskega 
Organizacijskega štaba natančno opredelil že sredi novembra 1943, ko je 
poslal zadevno okrožnico vsem podrejenim enotam. Vključevala je pred-
vsem iskanje in zbiranje podatkov o partizanski vojski ter civilni organiza-
ciji Osvobodilne fronte, v prvi vrsti o njenih terenskih delavcih. Služba si je 
prizadevala rekonstruirati sestav partizanske vojske v Ljubljanski pokrajini 
od Glavnega štaba pa do nivoja brigad, ugotoviti poveljniški kader z imeni 
in priimki, ugotoviti lokacije partizanskih taborišč, skladišč in bolnišnic, 
oborožitev, opremo in stanje prehrane, oceniti moralo partizanskih borcev 
ipd. Seveda je skušala ugotoviti tudi stanje in sestav svojega neposrednega 

 2 AS 1877, t.e. 52, fasc. 288/II, Bojna služba. Drugi del, str. 4.
 3 AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve, OZNA, Razno, Obveščevalna služba 
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nasprotnika tj. partizanske obveščevalne službe. Posebno važnost je mo-
rala domobranska obveščevalna služba polagati na zbiranje podatkov o 
vseh organizacijah Osvobodilne fronte na terenu, torej o t. i. terencih. Za 
vse omenjene kategorije podatkov je bilo treba sestaviti zadevne kartoteke. 
Že v tem začetnem navodilu pa je podpolkovnik Krener nakazal, od kod 
gre črpati večino zadevnih podatkov, namreč iz zaslišanja ujetih parti-
zanov ter iz dela lastnih zaupnikov na terenu. Izjave ujetih ali prebeglih 
partizanov je bilo treba tudi ustrezno oceniti oziroma presoditi njihovo 
verodostojnost.4 Za začetek je sicer poveljnik informacije o partizanskih 
enotah in terenskih organizacijah moral zbrati kar od svojega podrejene-
ga moštva. Med domobranci je bil vsaj v začetnem razdobju nam reč kar 
velik odstotek tistih, ki so bili že prej v vrstah vaških straž ali pa so bili 
celo bivši partizani, torej so imeli o domačih nasprotnikih kaj povedati.5 
Obveščevalci, poveljniki domobranskih enot ter na koncu verige pogosto 
sam Ilovar so po zaslišanju ujetnikov in aretirancev na podlagi tako in tudi 
drugače zbranih podatkov podajali tudi predloge glede usode zaslišancev 
kot tudi o nadaljnjih aretacijah. Obstajal je poseben formular, v katerega je 
bilo treba vpisati datum zaslišanja, zatem predlog zasliševalca o nadaljnji 
usodi zaslišane osebe ter končno še zaznambo, kako se je zadeva rešila.6 
Omeniti je treba, da je omenjena Ilovarjeva dejavnost povezana s poglavit-
nim simbolom tistega dela domobranskega delovanja, ki je dobilo pečat 
zločinskega, to je z dogajanjem pri postojanki na Sv. Urhu pri Ljubljani. 
Ilovar je namreč samovoljno – proti predpisom nadrejenih nemških oblasti 
– okrog 120 ujetih partizanov oziroma aretiranih pristašev Osvobodilne 
fronte po zaslišanju obsodil na smrt ter jih poslal na Sv. Urh v izvršitev 
obsodbe.7

Obveščevalni centri in tudi posamezni četni in bataljonski obveščevalci 
so svoja poročila ter priložene sezname nasprotnikov z morebitnimi pred-
logi za aretacije pošiljali neposredno štabnemu odseku, in to sprotno za 
vsak dan. Če to ni bilo mogoče, pa je bilo treba poročila za več dni skupaj 
notranje razčleniti po dnevih. V skladu z navodili so morala biti razdeljena 
na defenzivni in ofenzivni del. V defenzivnem poročilu so bili podatki o 
aretacijah civilnih oseb, o tem, koliko oseb se trenutno nahaja v njihovem 
zaporu z navedbo imen in vzrokov, število in imena oseb, poslanih nemški 
varnostni policiji, in tistih, poslanih na Organizacijski štab v Ljubljano; 

 4 AS 1877, t.e. 41, fasc. 275/II, Krenerjev dopis podrejenim enotam 19. 11. 1943.
 5 Prav tam, Krenerjev dopis podrejenim enotam 10. 1. 1944. 
 6 AS 1877, t.e. 15, fasc. 32/IV, Formular.
 7 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo 1943–1945: ustanovitev, organizacija, idejno ozad-

je. Ljubljana 2003, str. 158.
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navesti so morali odkrite slučaje črne borze, pijanstva, tatvine, nepokoršči-
ne ipd., predvsem pa so morali poročati o registrirani komunistični propa-
gandi v enoti, navesti je bilo treba oblike te propagande ter ukrepe za njeno 
zatiranje. V ofenzivnem poročilu so morale biti nadrobno predstavljene 
vse akcije enote, tj. smer pohoda, mesta, kjer so bili zapaženi partizani 
s strani domobranskih patrulj ali zased, nadalje mesta, kjer so partiza-
ne opazili civilisti ter to nato javili domobranskim poveljstvom, kot tudi 
mesta, kjer je prišlo do spopadov, s kratkim opisom spopada ter z oznako 
rezultata. Slediti je morala vsestranska ocena nasprotnikove enote z vidika 
njene moči, označitvijo njenega operacijskega območja, oborožitve, zlasti 
kar se je dotikalo težko in specialno orožje. Na koncu je moralo ofenzivno 
poročilo natančno predstaviti številčne dimenzije akcije, tj. število mrtvih 
in ranjenih ter ujetih partizanov, pri čemer je bilo treba za ujetnike, ki 
so bili morebiti že zaslišani, navesti njihova imena ter na kratko označiti 
vsebino izpovedi. Sledila je prav tako natančna predstavitev lastnih izgub. 
Pod zadnjo točko »eventualnosti« je bilo treba navesti in opisati zaplenjeno 
orožje, opremo in druga materialna sredstva.8 

Zanimivo je, da so v začetku dihotomijo ofenzivno – defenzivno do-
mobranski teoretiki v t. i. poveljstvu tečajev uporabljali tudi za osnovno 
označitev obveščevalne službe, kasneje je v praktičnem administriranju 
prevladala, kot že omenjeno, delitev (in označitev) na zunanjo in notranjo 
obveščevalno službo. V gradivu poveljstva tečajev je ofenzivna obvešče-
valna služba na kratko opredeljena kot zbiranje podatkov o sovražniku, 
medtem ko naj bi bila defenzivna služba preprečevanje sovražniku, da bi 
zbiral podatke (o nas). Podatki, ki naj bi se zbirali v okviru prve, so našteti 
kar v enajstih kategorijah; ali kot pravi gradivo, »z eno besedo vse, kar 
lahko porabimo, da premagamo sovražnika«. Tematika druge je bila zajeta 
v desetih kategorijah, pri čemer naj za ilustracijo izdvojimo osmo, namreč 
»razširjanje alarmantnih vesti (za sovražnika) s pomočjo naših ljudi«.9 

Vsa dospela poročila, zbrana in obdelana po tematiki in krajevni pri-
stojnosti so v obveščevalnem odseku združevali v dnevna poročila in jih 
nato dostavljali nadrejenim v Organizacijskem štabu, nadalje poveljnikom 
domobranskih skupin kot tudi (ali predvsem) nemškemu nadrejenemu šta-
bu, tj. oddelku I c Vodstvenega štaba za boj proti bandam.10 Poleg tega so 
v domobranskem štabu sestavljali še posebna »tematska« poročila o dnev-
nem gibanju partizanov. Pri tem je bil nemški štab posebej zainteresiran za 

 8 AS 1877, t.e. 2, fasc. 17/I, Krenerjev dopis poveljniku IV. bataljona 10. 8. 1944. 
 9 AS 1877, t.e. 19, fasc. 38/IV, Organizacija vojne obveščevalne službe.
 10 AS 1877, t.e. 7, 8, fasc. 24, 25, Dnevna poročila Organizacijskega štaba, december 1943 – 

maj 1945.



Boris Mlakar, Obveščevalna služba Slovenskega domobranstva 75

natančne podatke o krajih, kjer je prišlo do stika z nasprotnikom, za podat-
ke o njegovi moči in oborožitvi – posebej je morala biti tu označena težka 
in avtomatska oborožitev – ter za izjave ujetnikov. Glede slednjih so bili 
domobranci obvezani, da jih izročijo nemški varnostni policiji (Komman-
deur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes Veldes, Einsatz-
kommando Laibach). Nemška policija naj bi jih takoj zaslišala ter zapisnike 
poslala že omenjenemu oddelku I c. Toda zaslišanja so že pred tem pona-
vadi izvajali tudi domobranski poveljniki, predvsem pa šefi obveščevalnih 
centrov ter pogosto še na domobranskem štabu v Ljubljani, tako da je bilo 
tu veliko podvajanja in tudi zmešnjave, daleč od rednih postopkov, ki so jih 
zapovedale nemške oblasti. Tako je Organizacijski štab sestavljal posebna 
poročila o gibanju in akcijah partizanov za nekaj dni skupaj in jih pošiljal 
poveljnikom domobranskih skupin in bataljonov. 

Obveščevalne podatke sta sistematično zbirali tudi t. i. blokovna kon-
trola, ki se je delila na moški in ženski del, ter tajna železniška delegacija 
Slovenskega domobranstva, ki sta zato spadali v pristojnost obveščevalnega 
odseka. Moški del blokovne kontrole je vodil višji narednik Vincenc Ma-
rinčič, ženski pa Štefka Berlot.11 Dodatno so domobranski organi pošiljali 
podatke o domačih nasprotnikih še informativnemu uradu na Rupnikovi 
pokrajinski upravi, ki je sicer tudi po svoji liniji zbiral podatke in delal 
sezname nasprotnikov oziroma sumljivih ljudi. V domobranskem štabu 
so na podlagi vseh omenjenih poročil o svojem partizanskem nasprotni-
kov skušali napraviti tudi nekakšno sintezo ter jo v obliki elaborata po-
vratno posredovati podrejenim enotam oziroma poveljnikom z upanjem, 
da jim bo to pomagalo k uspešnejšemu bojevanju oziroma nevtralizira-
nju nasprot nika. Tak poskus predstavlja elaborat v treh delih z naslovom 
»Situacija pri tolovajih«, ki so ga domobranske skupine prejele decembra 
1943 oziroma januarja 1944. Prva dva dela sta dejansko opisovala stanje 
organiziranosti in morale v partizanski vojski, medtem ko je tretji skušal 
odgovoriti na vprašanje, kaj lahko in kaj mora domobranstvo storiti, da 
omenjenega nasprotnika tudi premaga. Ker to ni naša tema, se v podrob-
nosti ne moremo spuščati, omenimo le dvoje nasvetov domobranskim 
čast nikom, ki se dotikajo tudi vprašanja obveščevalne službe, in sicer jim 
priročnik narekuje: »… v svojo obveščevalno službo pritegnite ne samo 
domobranske enote, ampak vse slovensko in protikomunistično misleče 
ljudi brez razlike prejšnjega političnega prepričanja, brez razlike spola in 

 11 Mlakar, Slovensko domobranstvo, str. 159.
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starosti. Vse mora biti v naši domobranski službi. Naš slovenski častnik 
mora zvedeti tudi ono, kar ljudje mislijo, in ne samo ono, kar govori«.12 

Ob številnih nasvetih, navodilih in obstoječih obveščevalnih organih 
bi lahko sklepali, da je imelo Slovensko domobranstvo zelo dobro organi-
zirano obveščevalno službo, predvsem pa na terenu razpredeno kapilarno 
informativno mrežo sodelavcev, zaupnikov ali – če hočemo – ovaduhov. 
Tak vtis je moč dobiti tudi na podlagi ocen in podatkov, s katerimi je na 
nasprotni strani o domobranski obveščevalni službi razpolagal »Oddelek 
za zaščito naroda«, na kratko OZNA. V njenih poročilih je ogromno na-
vajanj imen domobranskih zaupnikov, njihovih povezav, glavnih kanalov, 
njihovih stranskih odcepov ipd.13 Posebej so izpostavljali zadevni pomen 
sorodnikov domobrancev, ki so jih obiskovali v postojankah in ob tej pri-
liki domnevno redno poročali o partizanih in njihovih podpornikih.14 To 
je v določeni meri gotovo držalo, vendar je po drugi strani iz domobran-
skih virov razvidno, da je bila omenjena razvejana mreža na terenu bolj 
ali manj le fikcija. Nekateri domobranski poveljniki oziroma obveščevalci 
so zanikali, da bi na terenu razpolagali z organizirano »ovaduško« oziro-
ma obveščevalno službo. Za domobransko delovanje v ožji ali širši okolici 
postojank je bilo namreč značilno izredno sistematično in pogosto patru-
ljiranje, s čimer so domobranci na svoj način vzpostavljali tesno časov-
no in prostorsko kontrolo nad ozemljem, pregledali so »vsak kilometer« 
terena.15 Pri tem so bili v stalnem stiku s prebivalstvom, od katerega so 
zahtevali in tudi prejemali informacije o domačem nasprotniku. V poro-
čilih domobranskih patrulj in tudi večjih enot, ki so se gibale po terenu, 
namreč mrgoli formulacij, kot so: »po izjavah domačinov«, »od prebival-
stva se je izvedelo«, »informacije od civilov« ipd., redkejša pa je, recimo, 
dikcija »po informacijah zaupnikov, ki so prišli s partizanskega območja«. 
V tem kontekstu je bila dobra obveščevalna služba seveda tudi predpogoj, 
da domobranska postojanka ne bi bila nenadoma napadena. Nadrejeni so 
zato ponavljali: »Izvidništvu se mora posvetiti vsa skrb. Nikdar ni preveč 
patrol«.16 Seveda pa vsi v hierarhiji domobranske obveščevalne službe s 
pridobljenimi podatki niso bili zadovoljni, pri čemer jih je najbolj motilo 
dejstvo, da so si bili ti podatki pogosto med seboj nasprotujoči in se posle-

 12 AS 1877, t.e. 42, fasc. 276/IV, Situacija pri tolovajih II, str. 4.
 13 AS 1931, OZNA za oblast 7. korpusa, II. sekcija, št. 417914, Skica.
 14 AS 1931, OZNA, II. odsek, Delovno poročilo II. odseka za razdobje od 15. 2. 1945 do 15. 

3. 1945. 
 15 Stanislav Buda, Obveščevalna služba in drugo. Tabor, 1975, št. 1–2, str. 3. 
 16 AS 1877, t.e. 53, fasc. 289/II, Načela domobranske taktike, str. 4. 
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dično nanje ni bilo mogoče z gotovostjo zanesti.17 Seveda pa domobranske 
obveščevalne službe kljub vsemu ni bilo mogoče podcenjevati. OZNA za 
oblast 7. korpusa je recimo naknadno ugotovila, da je imel Organizacijski 
štab predhodne in natančne podatke, celo uro, o znanem partizanskem 
napadu na Štampetov most, kar je tudi povzročilo, da so domobranci lah-
ko takoj postavili zasede iz napada se vračajočim partizanskim enotam.18 
Podobno je imela odločilno vlogo domobranska obveščevalna služba že pri 
partizanskem napadu na Šmarje avgusta 1944. 

Kar zadeva omenjene domobranske patrulje po dolenjskih in notranj-
skih vaseh ter njihovih izvidniških uspehov, je jasno, da so takoj za njimi 
v te vasi lahko prispele partizanske patrulje in tudi večje enote, ki so rav-
no tako pridobivale in tudi dobile informacije o nasprotniku, tj. o domo-
brancih. Položaj je bil namreč tak, da je bilo v vzdušju državljanske vojne 
prebivalstvo razdvojeno in je, odvisno od okoliščin, lahko aktivno ali pa 
vsaj pasivno podpiralo »svojo« oboroženo silo. Prav že omenjena OZNA je 
o politični orientaciji podeželskega prebivalstva vodila kar natančno stati-
stiko ter po odstotkih ocenjevala usmeritev posameznih vasi. Le za redke 
izmed teh je ugotavljala, do so stoodstotno za to ali ono stran. O razdvoje-
nosti prebivalstva je po drugi strani razmišljala tudi domobranska stran; 
tako je Stanislav Buda, bivši poveljnik domobranske čete na Igu, ugotavljal, 
da je bil odstotek njihovih pristašev na kmetih veliko večji od polovice, 
medtem ko so v mestih in večjih krajih po njegovem prevladovali pristaši 
partizanstva oziroma komunizma.19 Takšna ocena je bila tudi po naši pre-
soji za nekatera območja pravilna, tako da je prihajalo do paradoksalne in 
posledično tudi tragične situacije, ko so domobranci vojaško obvladovali 
kraje oziroma tiste dele ozemlja, kjer je bilo prebivalstvo večinsko proti 
njim; obratno pa je veljalo za ozemlje pod kontrolo partizanskih oblasti. 
Seveda pa svoje (nasprotne) usmeritve ljudje iz strahu pred represalijami 
praviloma niso javno kazali. Ocene o njihovi naravnanosti so pač izhajale 
iz logičnega sklepanja prek posrednih podatkov, raznih (neprevidnih) izjav 
ali morebitnih posledic njihove dejavnosti.

Po drugi strani bi zgoraj omenjeno notranjo obveščevalno službo lah-
ko vsaj delno sodobno poimenovali kot protiobveščevalno službo. Njeno 
bistvo je Krener označil z nujnostjo, da mora vsak poveljnik imeti vedno 
točne in izčrpne podatke o vsem, kar se dogaja v njegovi enoti. Služba, ki 

 17 AS 1931, OZNA, II. odsek, št. 45397-45400, Zaslišanje Novak Bogomila 16. 11. 1944 in 
20. 11. 1944.

 18 AS 1931, OZNA za oblast 7. korpusa, III. sekcija, št. 389431, Poročilo komandantu 7. 
korpusa 9. 10. 1944. 

 19 Buda, Obveščevalna služba, str. 7.
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jo je tudi v tem primeru predstavljal četni ali bataljonski obveščevalec s 
svojimi zaupniki, je morala zbirati podatke o zanesljivosti vseh starešin in 
vojakov v enoti, morala je nadzorovati vse tiste, ki so bili iz karšnega koli 
vzroka osumljeni sodelovanja s komunisti oziroma partizani, enako je mo-
rala biti pozorna na vsak morebiten pojav defetistične »pete kolone« v do-
mobranskih vrstah ali na pojav partizanske propagande med domobranci. 
Pozorna je morala biti na pojave nemoralnega izživljanja domobrancev ter 
izvajati nadzor nad zasebno pošto tistih, ki so bili sumljivi v smislu zgoraj 
navedenih pojavov. Obveščevalec oziroma poveljnik sta morala ugotoviti 
zanesljivost prav vsakega pripadnika enote, ob tem pa sestaviti seznam 
vseh sumljivih, ki ga je bilo potrebno poslati na Organizacijski štab, ter 
ga ob spremembah tudi sprotno dopolnjevati. Krener je potrebo po tem 
utemeljeval z dejstvom, da »… danes živimo v kontrarevoluciji ter imamo 
posla z najbolj zahrbtnim sovražnikom in zato je mogoče, da se vtihotapi 
v naše vrste pod raznimi krinkami«.20 

V medsebojni komunikaciji in pri hitrem prenosu podatkov so se spr-
va domobranski obveščevalni centri posluževali radijskih in telegrafskih 
zvez, seveda tudi telefonskih. Za pomembnejše zadeve pa so se posluževali 
tudi slov, pripravljen pa je bil tudi sistem vidnega signaliziranja na pro-
stem. Vsa vprašanja zvez ter njihovo vzpostavitev je koordiniral poseben 
vod za zvezo. Toda telefonske zveze so bile redke in povečini so jih imeli 
zasedene nemški organi oziroma enote, še veliko manj sreče pa so domo-
branci imeli z radijskimi zvezami. Nekateri obveščevalci in častniki so 
namreč zbirali ter predajali podatke tudi četnikom, v začetku tudi mreži 
Vladimirja Vauhnika in s tem posredno zahodnim zaveznikom, povezani 
so bili tudi z ilegalno Slovensko legijo itd., tako da so nemške oblasti imele 
to za zarotniško in izdajalsko početje, zato so poleti 1944 naredile glede 
tega čistko. Posebej se je Nemcem zdelo nevarno vzpostavljanje avtonomne 
(se pravi od Nemcev neodvisne) domobranske mreže radijskih postaj, s 
čimer se je ukvarjal stotnik Josip Kuhar, ki naj bi izdelal kar deset radijskih 
postaj.21 Zaplenili so radijske aparate, ukinili samostojni domobranski vod 
za zvezo, razpustili dotedanjo mrežo četnih in bataljonskih obveščevalcev, 
domobransko štabno centralo so priključili svoji, skratka, skoraj v celo-
ti so prevzeli kontrolo nad domobransko obveščevalno službo in omejili 
njeno delovno področje. Stotnik Kuhar je zbežal k četnikom, medtem ko 
je bil stotnik Ilovar po dvomesečnem zaporu sicer najprej izpuščen, a de-
cembra 1944 ponovno aretiran, skupaj z drugimi »zarotniki«, na čelu s 

 20 AS 1877, t.e. 41, fasc. 275/II, Krenerjev dopis podrejenim enotam 19. 11. 1944.
 21 Iz legale v ilegalo. Klic Triglava, 1966, št. 321, str. 9–10.
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podpolkovnikom Ernestom Peterlinom in majorjem Ladislavom Križem, 
ki so jih nato odvedli v dachausko taborišče. Konflikti so se seveda pojavlja-
li tudi na drugih ravneh. Tako je poleti 1944 v Kočevju šef domobranskega 
obveščevalnega centra Janez Kovač pošiljal na štab v Ljubljano izrazito 
protinemško naravnana poročila, saj pač ni mogel spregledati, da je lokalni 
gestapo nasedal provokacijam partizanske obveščevalne službe in nastopal 
proti domobrancem.22 Po drugi strani pa je že nekaj mesecev pred tem, 
tudi v Kočevju, narednik Adolf Weibl, ki je bil formalno obveščevalec do-
mobranskega centra, igral trojno ali celo četverno vlogo. Bil je namreč tudi 
agent gestapa, dobil je zveze s četniško »Državno obveščevalno službo«, bil 
pa naj bi menda povezan tudi z Osvobodilno fronto. Ko je domobranska 
policija ob kontroli na železnici našla pri njem še obremenjujoče dokumen-
te, so se ga družno, domobranci in četniki sklenili znebiti. Slednji so tudi 
opravili umazano delo in zatem so, kot v kriminalki, v Mostah v Ljubljani 
našli njegovo truplo z zvezanimi rokami in z zamašenimi usti ter s štirimi 
streli v hrbet.23 Tudi to naj bi pospešilo zgoraj omenjeno nemško ukrepanje 
proti domobranski obveščevalni službi, obenem pa tudi t. i. vidovdanske 
aretacije pripadnikov slovenske četniške ilegale. A zgodbe z Ilovarjem še 
ni bilo konec. Iz še ne do konca pojasnjenih razlogov so ga nemške oblasti 
poleti 1944 izpustile iz zapora ter je, kar je še bolj presenetljivo, spet lah-
ko prevzel vodstvo odseka. Ilovar, ki je v letu 1941 – kot nekateri njemu 
podobni – še sodeloval z Osvobodilno fronto, je že po koncu vojne umrl v 
Allachu pri Münchenu za posledicami mučenja, ki so ga izvajali nad njim 
tedaj že svobodni slovenski jetniki, pripadniki Osvobodilne fronte.24 Na 
položaju šefa obveščevalnega odseka ga je do konca vojne nasledil njegov 
dotedanji pomočnik nadporočnik Avgust Kovač.

Ob tem kratkem pregledu organiziranosti in dejavnosti obveščevalne 
službe Slovenskega domobranstva naj še omenimo, da sta svojo obvešče-
valno strukturo poskušali vzpostaviti tudi drugi dve domobranski for-
maciji, tj. Slovenski narodni varnostni zbor na Primorskem ter Gorenjska 
samozaščita na Gorenjskem. Slednja sicer ni imela trdne vojaške hierar-
hične strukture in je bila bolj podobna organizaciji vaških straž pred ka-
pitulacijo Italije v Ljubljanski pokrajini, vendar je njen center v Kranju 
vendarle imel v svoji sredi tudi obveščevalni odsek.25 Bolj vojaško podobo 

 22 AS 1931, VOS-II-3/6, Poročilo 26. 8. 1944.
 23 Dušan Pleničar, Arhiv je rešen! Klic Triglava, 1964, št. 301, str. 9.
 24 Martin Žekar, Pričevanje. Zbornik Svobodne Slovenije, 1962, str. 63; Dachau: zbornik. 

Ljubljana 1981, str. 281, 285, 288. 
 25 O tem glej več v Monika Kokalj Kočevar Gorenjski domobranec. Ljubljana 2000 ter Ivan 

Jan, Odstrte zavese: okupator in gorenjsko domobranstvo. Ljubljana 1992. 
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je kazalo primorsko domobranstvo s svojim štabom v Trstu, v okviru kate-
rega je deloval osrednji obveščevalni oddelek na čelu s stotnikom Jožetom 
Majcetom.26 Ponavadi je bil v četah in drugih enotah za zbiranje podatkov 
o stanju na terenu, posebej pa o partizanskih enotah, o terencih in sploh 
o miselnosti in politični usmerjenosti ljudi zadolžen en podčastnik, ki je 
potem zbirna poročila pošiljal naprej svojim nadrejenim. Na posameznih 
območjih so tako lahko domobranci sestavili razmeroma podrobne sezna-
me vseh dejanskih in potencialnih nasprotnikov po posameznih vaseh, 
tudi s predlogi o morebitnih ukrepih proti omenjenim osebam. Podrobno 
so primorski domobranci zasledovali tudi dejavnost italijanskih enot in 
italijanskih ustanov na Primorskem. Še posebej se je ta obveščevalna or-
ganiziranost okrepila v začetku leta 1945, potem ko se je na Primorskem 
formiral t. i. udarni polk in je polkovnik Anton Kokalj zaukazal, da se 
v vseh enotah obveščevalni službi posveti po en častnik, ki naj bi potem 
po navodilih obveščevalnega oddelka in na podlagi predpisanega vzorca 
pošiljal poročila v Trst.27 
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THE SLovEnE HomE guaRD inTELLigEncE SERvicE  
Summary

The home opponents of the Slovene Partisan movement were, for numerous reasons, never 
able to achieve an action or even ideological unity. When it nevertheless did come to 
establishment of a military or police formation they tried hard to provide this formation 
with an organised and unified mechanism. This is also true for the Slovene Home Guard, 
which depended on the support of the German occupation authorities. The German au-
thorities regarded the Home Guard as a formation that was closest to an auxiliary police, 
although it, in some parts of its organisation, also reminded of an army and the Slovene 
anti-revolutionary authorities also evaluated it as the “Slovene National Army”. The exis-
tence and the structure of its organisational staff, a part of which was also the intelligence 
section, supported this fact.
The Home Guard Intelligence Service had its prehistory, mostly in the Intelligence Service 
of the Slovene Legion, which was organised by the Slovene People’s Party. This service 
collected data in the field and within different administrative and military structures; it 
published its illegal bulletin and sent information also to foreign countries. Other intel-
ligence lines also existed, last but not least the organisation of the Slovene Chetniks. After 
the capitulation of Italy the major part of these intelligence endeavours, whose main task 
was of course collecting information on the Partisan movement, concentrated in two au-
thorities: in the General Leon Rupnik’s Regional Administration Informative Office and 
in the above mentioned Home Guard Intelligence Section. 
This section was led by Captain Albert Ilovar, who worked against the Germans and was 
therefore arrested twice. The section chief had a subordinated net of agents, who were ac-
tive in all of the Home Guard units or posts. For individual operative regions intelligence 
centres were organised, all together 17. These centres collected information on actions and 
movements of the Partisan units as well as on field workers and Partisan sympathisers. The 
collected information were sent by this “external” intelligence service to the headquarters 
in Ljubljana, where they were summarised in the so called “daily reports”. The Home 
Guard staff had to send these “daily reports” to the German authorities. The contents of 
these reports were to some extent used in planning the anti-Partisan actions as well as for 
arrests of Partisan supporters. Ilovar very often interrogated the prisoners himself and 
passed them on to the German police. An “internal” Home Guard Intelligence Service 
existed as well. On the level of the Slovene Home Guard the secret intelligence service of 
the Slovene legion was also active and in a certain period it was connected with the Colonel 
Vladimir Vauhnik’s intelligence net. 
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DER gEHEimDiEnST DER SLowEniScHEn HEimwEHR  
(DER SLowEniScHEn DomoBRanZEn)  
Zusammenfassung

Die heimischen Gegner der slowenischen Partisanenbewegung konnten aus verschiedenen 
Gründen keine Aktions- oder sogar Ideeneinigung erreichen. Wenn es doch zur Entste-
hung einer Militär- oder Polizeiformation kam, dann konnte man von ernsteren Versu-
chen sprechen, für diese Formation eine Form des organisierten und einheitlichen Mecha-
nismus zu schaffen. Das gilt natürlich im Falle der Entstehung der slowenischen Heimwehr 
(der slowenischen Domobranzen), die im großen Ausmaß von der Unterstützung der 
deutschen Okkupationsbehörde abhängig war. Die Behörden hielten sie für eine Forma-
tion, die der Hilfspolizei ähnlich war, in ihrer Organisierung jedoch auch an die Armee 
erinnerte; von der slowenischen Antirevolutionsleitung wurde sie auch als „Slowenische 
Nationalarmee“ eingeschätzt. Daraufhin verwiesen zusätzlich noch das Bestehen und die 
Struktur ihres Organisationsstabs, im Rahmen dessen auch der Geheimdienst tätig war. 
Der Geheimdienst der slowenischen Heimwehr (der slowenischen Domobrazen) hatte 
schon seine Vorgeschichte, vor allem im Geheimdienst der Slowenischen Legion, die von 
der Slovenska ljudska stranka (Slowenische Volkspartei) organisiert wurde. Dieser Dienst 
sammelte Informationen im Außendienst und auch innerhalb von verschiedenen Verwal-
tungs- und Militärstrukturen, er gab ein illegales Informationsblatt heraus und schickte 
die gesammelten Informationen auch ins Ausland. Es bestanden auch andere Geheim-
dienstlinien, nicht zur Letzt auch die organisierten slowenischen Tschetniks. Nach der 
Kapitulation Italiens konzentrierte sich der größte Teil dieser Geheimdienstbemühungen, 
deren Hauptziel natürlich das Sammeln von Informationen über die Partisanenbewegung 
war, vor allem in zwei Organen: im Informationsbüro der Landesverwaltung des General 
Leon Rupnik und in der schon oben erwähnten Geheimdienstsektion des Heimwehrstabs 
(des Domobranzenstabs). 
Diese Sektion wurde von dem Hauptmann Albert Ilovar geleitet, der aber gegen die 
Deutschen arbeitete und deswegen zweimal verhaftet wurde. Der Sektionsleiter hatte ein 
untergeordnetes Netz von Agenten, die in allen Domobranzeneinheiten bzw. Stützpunkt-
en aktiv waren. Für einzelne Operativbereiche waren Geheimdienstzentren zuständig, 
zusammen waren es 17. Sie sammelten Informationen über die Aktivitäten und Fortbe-
wegungen der Partisaneneinheiten sowie über die Außenarbeiter und Partisanensympa-
thisanten. Die gesammelten Informationen schickte das „externe“ Geheimdienst seinem 
Leiter nach Ljubljana/Laibach, wo die „Tagesberichte“ zusammen kamen, die dann von 
dem Domobranzenstab auch an die deutschen Behörde weitergeschickt werden mussten. 
Teilweise dienten diese Berichte auch als Grundlage für die Planung der Anti-Partisanen-
Einsätze sowie für die Festnahmen der Partisanensympathiesenten. Ilovar verhörte öf-
ters die Gefangenen und Verhafteten und lieferte sie dann der deutschen Polizei aus. Es 
existierte aber natürlich auch der „interne“ Geheimdienst. Im Rahmen der slowenischen 
Heimwehr (der slowenischen Domobranzen) bestand immer noch der Geheimdienst der 
Slowenischen Legion, die in einem gewissen Zeitraum auch mit dem Geheimdienstnetz 
des Oberst Vladimir Vauhnik verbunden war. 
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Na osnovi treh izhodišč – praznik kot posnemanje, kot iniciacija in 
kot napetost med praznikom in predpisovanjem – bomo z zgodovinskega 
vidika prikazali nekatere oznake o praznovanjih in slavnostih,1 konkreti-
zirali jih bomo predvsem na primerih praznovanj v Spodnji Ziljski dolini 
na južnem Koroškem.2 

Proslavljanje ali praznovanje pomeni nekomu nekaj vzeti ali biti vzet 
iz njegovega časa in prostora, poenostavljeno, iz njegovega vsakdanjega 
življenja. Michael Aichholzer je v svojem prispevku v Kultur-Spiegel citi-
ral nemškega filozofa in strokovnjaka za državno pravo Josefa Isenseeja: 
»Praznik premaga prevlado vsakdanjika, vendar je ne odpravi.«3

 1 Prispevek je znatno razširjeno predavanje, ki je bilo predstavljeno 10. marca 2012 v Šmo-
horju na Koroškem – Tag des Kärtner Bildungswerkes pod zgoraj omenjenim naslovom. 
Kärtner Bildungswerkes je za generalno temo v letu 2012 izbral temo Feste feiern. Kultur-
gut und Bildungsaufgabe. Prim. k temu Klaus Filafer, Fest und Feiern. V: Kultur-Spiegel. 
Das Magazin de Kärtner Bildungswerkes, 34, 2012, zv. 1, 3; Michael Aicholzer, Feste 
feiern – und wissen warum. V: prav tam, 4–7. O medijskem poročanju prireditve glej 
Kärtner Tageszeitung (Ausgabe für Oberkärntnen) 10. marca 2012, 18–19.

 2 Za zgodovino Spodnje Ziljske doline med drugim: Andreas Moritsch, Socialnogeografski 
razvoj katastrske občine Šentpavel na Zili od leta 1836 do danes. V: Geografski vestnik 
43, 1971, 79–95. Isti, Der nationale Differenzierungsprozess am Beispiel ländlicher Ge-
meinden Südkärntens. V: Andreas Moritsch (Hg.), Vom Ethnos zur Nationalität, Wien: 
Oldenburg/Verlag für Politik 1992, 44–91 (tu 44–78). (Wiener Beiträge zur Geschichte 
der Neuzeit 18.) 

  Heidi Grafenauer, Geschichte der Katastralgemeinde Vorderberg/Blače von 1830 bis zur 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sozialwirtschaftliche Entwicklung und nationaler 
Differenzierungsprozess, geisteswiss. Dipl. A. Klagenfurt 1988.

  Astrid Eichwalder, Geschichte der Katastralgemeinde St. Stefan im Gailtal von 1830 bis 
zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sozialwirtschaftliche Entwicklung und natio-
naler Differenzierungsprozess, geisteswiss. Dipl. A. Klagenfurt 1988. 

  Heidi Rogy (Hg.), St. Stefan im Gailtal. Natur-Kultur-Geschichte einer Kärntner Land-
gemeinde, St. Stefan im Gailtal 2000.

  Herbert Michor, Geschichte des Dorfes Feistritz an der Gail. Feistritz/Nötsch 1950/51. 
Isti, Die wirtschaftliche Lage der Untertanen der Herrschaft Wasserleon burg in der 
frühen Neuzeit phil. Diss., Graz 1949.

  Peter Wiesflecker, Feistritz an der Gail. Ein Dorf im Schinittpunkt dreier Kulturen, Kla-
genfurt 2003. Isti, Draschitz. Ein Dorf im Wandel, Draschitz 2005. Isti, Hohenturm. 
Geschichte eines Lebensraumes und seiner Menschen, Klagenfurt 2009.

  Gotbert Moro, Hermagor Geschichte, Natur, Gegenwart, Klagenfurt 1969. Heidi Ro-
gy (Hg), Stadtgemeinde Hermagor-Pressegersee. Geschichte, Kultur, Natur, Klagenfurt 
2010. 

  O običajih tega področja primerjaj poleg izvajanj v zgoraj navedenih delih med drugim 
še: a Jahr. Brauchtumslieder aus Feistritz/Gail und Umgebung. Gesammelt von Franz 
Mörtl. Mit volkskundlichen Beiträgen von Peter Wiesflecker, Hg. von der Singgemein-
schaft Oisternig/Klagenfurt/Celovec-Wien/Dunaj-Ljubljana/Laibach 2008. O drugih 
posameznih študijah bo opozorjeno v nadaljevanju. 

 3 Aichholzer, Feste feiern, 6.
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Pospravljanje sena v Bistrici na Zilji (okoli 1940)

Zakonik katoliške cerkve Codex iuris canonici, ki je stopil v veljavo 25. 
januarja 1983, obravnava v 1752 členih svete kraje in dneve4 v približno 50 
členih. Danes vemo, da ima ne samo vsaka sakralna kultura, pač pa vsaka 
socialna struktura svoje svete kraje in svoje svete dneve, ki so posvečeni 
določenim kultom:5 podeželska kultura praznovanj, področje napetosti 
med oblastvenim predpisovanjem in domnevno bukolično čutnostjo. 

Vse do 20. stoletja je kulturo praznovanja določalo trajanje leta, še po-
sebej cerkvenega. Poleg večjih cerkvenih in zapovedanih praznikov je bila 
še vrsta t. i. nezapovedanih ali kmečkih praznikov. Slednji so bili v tedaj 
pretežno kmečkem svetu obeleženi z lažjim delom, obiskom cerkve ali celo 
gostilne. To še posebej velja za praznike kmečkih svetnikov, recimo svetni-
kov, posvečenih živinoreji, kakršen je bil recimo sveti Valentin.6 

 4 Codex iuris canonici, can. 1205–1253. Uporabljena 5. latinsko-nemška izdaja, Kevelaer 
2001. 

 5 O tematiki svetih časov in prostorov gl. Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane. Vom 
Wesen des Religiösen, Frankfurt am Main 3 1987. Kako se odraža Eliadejeva teorija za-
menjave »svetih« in profanih prostorov v običajih na Spodnji Zilji, glej Peter Wiesflecker, 
Hiša kot »sveti kraj« v ljudskem verovanju in običajih pri koroških Slovencih. V: Časopis 
za zgodovino in narodopisje 82, 2011, 14, str. 193–206. 

 6 Primerjaj za zgled primer dveh spodnjeziljskih far: Wiesflecker, Feistritz, 341–349. Isti, 
Hohenturm, 327–344.
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Ziljska dekleta in fantje v tradicionalni noši (okoli 1910)

Ti nezapovedani prazniki, ki jih je bilo veliko, so pomenili prosti čas lju-
dem v tem kmečkoanarhičnem svetu, predvsem pa prosti čas za služinčad.

O obliki takšnega kmečkega praznovanja imamo poročilo iz leta 1817 iz 
Spodnje Ziljske doline, ki pravi: »da se ljudje niso v velikem številu udeležili 
maše, tudi ob prazniku apostolov ne, zlasti ne poleti in tudi spomladi ne, ker 
so raje opravljali svoja nujna dela; v večjem številu pa so hodili k maši pozimi 
in kadar ni bilo nujnih opravil. Če je bil tak praznik takrat, ko je bilo nujno 
delo na polju, so bili skoraj vsi na polju, če pa niso delali zunaj, so se ukvar-
jali s hišnimi deli. Služinčad je krpala svoje raztrgane obleke, gospodarji so 
popravljali orodja, gospodinje so opravljale svoja hišna dela. Plesov, glasbe, 
kegljanja pa v teh dneh ni bilo, to se je počenjalo ob nedeljah in praznikih.«7

Zoper te kmečke praznike in tudi zoper številna mala in velika roma-
nja se je postavila že država razsvetljenega absolutizma v 18. stoletju, torej 
tistega obdobja državnega centraliziranja, ki ga glede na avstrijsko zgodo-
vino označujeta cesarica Marija Terezija in njen sin Jožef II. V tem obdobju 
je državi šlo predvsem zato, da bi bil kmečki stan delavoljen in storilen. To 
so po eni strani jasno pokazali zaščitni ukrepi za kmete cesarice Marije Te-
rezije in cesarja Jožefa II., po drugi strani pa omejitev številnih cerkvenih 

 7 Archiv der Diözese Gurk (ADG), Alte Pfarrakten Göriach K. 1. 
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praznikov in procesij. Tudi področje sakralnosti naj bi bilo podrejeno ideji 
o koristnosti za državo. Državno odrejena redukcija nezapovedanih praz-
nikov kmetom samim vsekakor ni ustrezala, kadar so ti prazniki postali 
redni delovni dnevi. Ugovorom poslov, da podaljševanje delovnih obvez 
na takšne dneve nasprotuje starim navadam, se je dalo zoperstaviti z opo-
zorilom na uredbe oblasti.8

Državni posegi v kulturo praznikov pa niso bili omejeni le na zmanjša-
nje praznikov. Država in cerkev sta z budnimi očmi stalno pazili na mo-
ralo svojih podložnikov. Tudi hierarhično gledano so bili praznovanja in 
prazniki za pojmovanje najvišjih varuhov morale znak za vsepresegajočo 
čutnost, ki se je kazala že samo v nebrzdanem veselju do plesa. Ni treba 
posebej poudariti, da so veljala pri tem dvojna merila, prosto po načelu 
Quod licet Iovi, non licet bovi. 

Že sam način, kako so praznični dnevi potekali, je bil v očeh cerkve-
nih avtoritet nič manj kot sramoten: obisk maše je bil slab, dneve, kot je 
bilo rečeno v letu 1838, so preživljali v igri in uživanju … O preganjanju 
in kaznovanju plesov, glasbe, kegljanja in podobno na teh dnevih je bilo 
še toliko manj mogoče govoriti, ker so se te javne zabave dogajale celo z 
oznanili krajevnega dušnega pastirja in so bile ne le v dneh odpravljenih 
praznikov, pač pa so tudi ne glede na svetost dnevov trajali cele dneve in 
noči … V tukajšnjih krajih se je na odpravljene praznike v fari v glavnem 
že delalo, nasprotno pa se je na nedelje in zapovedane praznike že pred 
popoldansko službo božjo in po njej kegljalo, igralo in uživalo vso noč.9 

Po mnenju oblasti, posebno cerkvene, je podeželsko prebivalstvo svoje 
praznike izkoriščalo predvsem z namenom čim večkrat grešiti zoper šesto 
božjo zapoved. Seveda so posamezni prazniki, predvsem plesne prireditve 
ob pustu, nudile možnost sklepati poznanstva ali jih poglabljati. Zelo ve-
likokrat so bile to tudi skrivoma ali podnevi ukradene minute, ko je bila 
možna intimnost med dvema, posledica takšnih praznikov. Sleherni dan 
so se morali ljudje podrejati težkemu fizičnemu delu in disciplini družin-
skih očetov, delodajalcev ali gospodarjev in vaške skupnosti, zato je bilo 
za kaj takega manj časa in priložnosti. Kazni, s katerimi sta v takih prime-
rih grozili država in cerkev, so bile občutne. Veseli plesni večer, ki je čez 
devet mesecev pokazal posledice z rojstvom novega Zemljana, je njegove  
neporočene starše drago stal, omejen pa je bil vendarle le z denarno 

 8 Prim. k temu Wiesflecker, Hohenturm, 327. Za posle v spodnjeziljski dolini Wiesflecker, 
Hohenturm, 277–283. Za posle na Koroškem: Therese Meyer, Dienstboten in Oberkärn-
ten, Klagenfurt 1993 (KLA 19). 

 9 ADG, Alte Pfarrakten Göriach, K. 1.
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kaznijo.10 Nasprotno pa je bilo za zakonolom v pijanosti ob prazniku na 
deželskem sodišču v Čaškem gradu (Wasserleonburg) še leta 1782 za mo-
škega zagroženo z osemdnevnim zaporom v verigah in poostreno s tremi 
dnevi ob kruhu in vodi. Obsojeni je bil priklenjen v zaporu na gospostvu, 
ob začetku in koncu zapora pa je dobil še pet udarcev glede na svojo telesno 
konstitucijo. Ženska, v konkretnem primeru znatno mlajše dekle, ki se je 
opravičevala, češ da je bil njen kavalir zelo vsiljiv, je dobila tri dni zapora, 
vendar brez drugih poostritev.11

Vzrok takšnim ekscesom in razuzdanostim ter sploh osnovna napaka je 
bila po mnenju oblasti preveč poudarjena telesnost in posebej neprimeren 
telesni stik, ki ga je še posebej ponujal ples. Obleka spodnjeziljskih žena 
in deklet s kratkim krilom je bila kamen spotike celo cesarici Mariji Te-
reziji. Prebivalkam doline je enostavno zapovedala daljša krila in obenem 
ukazala, da se nobeni ženski osebi, ki bi prišla v lahkomiselni noši, ne bi 
smelo dovoliti poročiti se, udeležiti se procesij krsta ali drugih duhovnih 
opravil.12 Dandanes se nam takšni odloki zdijo pretirani: posledice so na-
mreč bile, da so v prvi polovici 20. stoletja spadale k ženski delovni obleki – 
celo pri poletni žetvi – dolge in temne obleke, naglavne rute in slamniki.13 
Zato so obiskovalci od drugod strmeli in se veselili, ko so pri plesih, na 
žegnanjih in drugih praznikih zaradi zelo kratkih oblek lahko videli meča, 
stegna itd., kot je leta 1807 neki cesarski uradnik z vidnim zadovoljstvom 
pripomnil.14 Omembe vredna se mu je zdela tudi velika udeležba na plesu; 
vsi so noreli in se vrteli.15

Konec 19. stoletja je župnik iz Bistrice na Zilji pritrdil: »Posebna strast v 
fari je ples. Pleše se pri vsaki priložnosti in tega se udeležuje tako mladina 
kot tudi starejši.«16

 10 Kärntner Landesarchiv (KLA), A. Wasserleonburg, Sch. 33. 
 11 KLA, A. Wasserleonburg, Sch. 33. 
 12 Patent od 7. februarja 1755, cit. po Michor, Chronik I, 174–175.
 13 O oblačilni kulturi v Spodnji Ziljski dolini med drugim Wiesflecker, Feistritz, 318–324. 

Isti, Die Entwicklung der historischen Gailtaler Tracht. V: 20 Jahre Trachtengruppe Fei-
stritz an der Gail, Feistritz an der Gail 2006, 22–28. Temeljno o oblačilih v Spodnjeziljski 
dolini: Marija Makarovič, Die slowenische Volkstracht in Wort und Bild. Bd. 5. Das 
Gailtal, Klagenfurt 1992. 

 14 Steiermärkisches Landesarchiv (StLA), Hs 280, fol. 41.
 15 StLA, Hs 280. fol. 41.
 16 Archiv der Pfarre Feistritz an der Gail (Bistrica na Zilji), Liber memorabilium I, unfoliert. 
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Žegen v Gorjanah, rej pod lipo (okoli 1950)

Vendar se oblast ni trudila le, da bi disciplinirala svoje podložnike. 
Ne cesarskih in ne gospoščinskih uradnikov ali duhovnih gospodov pa 
si ne smemo izključno predstavljati kot zlovoljnih ali čudaških moralnih 
apostolov. Nasprotno, ugovor starejših duhovnikov, da je mlajši kolega, 
ki je bil pravkar odpuščen iz vojaške službe, kjer je bil vojni kurat in naj 
bi bil preveč »nobel« in ponočnjak, ki še ob treh ali štirih zjutraj poseda 
po gostilnah in nato bere sveto mašo, je spodnjeziljski dekan pospremil z 
besedami: »Razmere pač niso tako drastične, kot jih ocenjuje tožnik, ki ga 
nekoliko zaničljivo imenuje za župnika najbolj natančnega reda, in neki 
drugi tožnik naj bi bil sam notorični bibulus.«17 

Nekateri so posebno nejevoljno gledali na žegnanja, torej tista prazno-
vanja, na katerih je bila oder vsa vas, prebivalci pa nastopajoči. Župnik v 
Gorjah na Zilji se je 1838 pritoževal: »Vsakoletni praznik posvetitve cerk ve 
traja zaporedoma dva dni, včasih še tretji ali četrti dan, in to z največ-
jo objestnostjo, z divjim prepevanjem in poskakovanjem na trgu pred 

 17 ADG, Alte Pfarrakten Göriach, K. 1.
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cerkvijo, temu sledi ples s petjem in neoviranim popivanjem in se tako v 
gostilnah in drugih javnih krajih večkrat konča s pretepom. Ker ta običaj 
dopuščajo sosedni dušni pastirji tudi v vaseh v Spodnji Zilji, celo pristojne 
oblasti, samo en dušni pastir ne more odpraviti teh poganskih veseljačenj, 
ne da bi pri tem trčil na nerazumevanje pri svojih faranih, pri ljubih sose-
dih in pri oblasteh in bil označen za čudaka.«18

Procesija v Bistrici na Zilji (okoli 1910)

praznik in praznovanje kot institucija 

K naslednji točki naše obravnave nas vodi žegnanje ali sejem ali pro-
ščenje kot institucija.

Iniciacija ne pomeni le uvoda v kult, obred in način življenja, ne le 
vključitev v večjo socialno, versko ali kulturno celoto, ampak obenem tu-
di v reglementiranje in discipliniranje. Potek spodnjeziljskega žegnanja s 

 18 ADG, Alte Pfarrakten Göriach, K. 1. 
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štehvanjem in visokim rejem tu lahko le skiciramo.19 V posameznih krajih 
doline se odvija med majem in koncem septembra ali začetkom oktobra 
ter se razlikuje le v nekaterih malenkostih. Od nekdaj žegnanje vodi t. i. 
konta, združenje mladih neporočenih fantov, ki jim – kot znamenje današ-
njih časov – sledijo seveda tudi mlada neporočena dekleta. Konti pripada 
pravica in dolžnost, da pripravijo žegnanje. Že pred napovedanim dnem so 
določena imena in število jahačev, vsak fant ima tudi že izbrano plesalko. 
Mlajši člani konte, ki zaradi svoje mladosti še ne morejo biti jahači in še ne 
smejo na ples, morajo ob žegnanju skrbeti, da vse poteka brez težav, skrbijo 
za red, oskrbujejo jahače, glasbenike in pevce z vinom. Sam dan se začne 
s srečanjem fantov, po navadi v gostilni. Vodja fantov ali izbrani blagajnik 
od vsakega člana konte pobere prispevek, ki je lahko različen, odvisno od 
tega, če je fant predviden za jahača, plesalca ali le za navadnega udeleženca 
žegnanja. S tem denarjem so včasih pokrili skupne stroške, predvsem za 
glasbo in vino. Potem gredo fantje z muzikanti k cerkvi, pridružijo se jim 
domačini, vendar le moški. Dekleta gredo v cerkev ločeno od fantov. Po 
slovesni maši duhovnik blagoslovi vino in ga pije z vodjo fantov za srečen 
uspeh žegnanja. Pred cerkvijo se izmenjujeta petje in glasba. Pred gostilna-
mi se sprevod ustavi, poje se, pleše in igra, dokler se okrog poldneva prvi 
del žegnanja ne konča. Popoldne, navadno med 14. uro in 15. uro se fantje 
spet zberejo, nekateri na neosedlanih, težkih, na tem področju vzrejenih 
konjih. Gledalci se postavijo na obe strani ceste in z muziko se prinese 
štehvanjski škaf ali bariglca. Temu sledijo jahači in drugi člani fantovske 
druščine. V hitrem diru jahači ob spremljavi godbe dirjajo do lesenega 
droga ali štebeka, na katerem je bariglca in ga skušajo s kovlečem ali želez-
nim količem razbiti. Štehovci se po vsakem krogu vračajo na izhodiščno 
mesto in ta postopek traja, dokler bariglica ni razbita. Štehovci se spet 
zberejo in bariglco trikrat objezdijo, pri čemer dvignejo kranclč ali venček, 
ki ga končno dajo vodji fantov. Zmagovalec s kranclčkom v roki otvori 
visoki rej ali prvi rej (koroško rej za ‘ples’). Danes se visokemu reju dodaja 

 19 Za štehvanje in visoki rej nazadnje povzeto: Peter Wiesflecker, »Buag nam dajte dobr 
čas« – Das Untergailtaler Kirchtagsbrauchtum. V: a Jahr, 55–60. Prim. tudi Wiesflecker, 
Feistritz 318–324. Isti, Hohenturm, 332–339. Isti, Das Gailtaler Kufenstechen. V: Gailtaler 
Kufenstechen. Kodex der Burschenschaften, o. O. 2001, 10–17. 

  Gerhard Heindl, Gailtaler Kufenstechen und Lindentanz. V: Volkskunst heute Heft 2, 15 
(1996) 3–5. Niko Kuret, Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir, Ljubljana 1963. 

  Leopold Kretzenbacher, Ringreiten, Rolandspiel und Kufenstechen. Sportliches Reiter-
brauchtum von heute als Erbe aus abendländischer Kulturgeschichte, Klagenfurt 1966. 

  Oskar Moser, Das Gailtaler Kufenstechen. Nach neuen Forschungen und historischen 
Quellen. V: Carinthia I 156 (1966) 48–95. Wilhelm Neumann, Zur Geschichte des Kärnt-
ner Kufenstechens. Ein frühes Zeugnis aus der »Gegend« nördlich Villach. V: Carinthia 
I 168 (1978), 195–205.
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plesna prireditev, ki jo priredijo fantje in traja do naslednjega jutra. V tem 
sklopu je treba opozoriti na vidike iniciacije. Praznik je predvsem socialni 
dogodek. To pa zato, ker je žegnanje bilo in je nasploh praznik praznikov. 
V nobenem drugem dnevu v letu ni tako bogate izbire hrane. Ta kratek 
presledek prostega, neobremenjenega časa, daleč od naporov vsakdanjika, 
se kaže tudi v žegnanjski pojedini, ki se ob skromni vsakodnevni hrani 
dejansko kaže kot pojedina.20 

Vendar pa se posebnost tega dne kaže v ritualu, pri čemer se na to šego 
ne sme gledati izključno z vidika, da želi kmečka družba, za katero je konj 
v središču njihove pridobitne dejavnosti, prikazati svojo sposobnost rav-
nanja s konji.21 Ziljsko žegnanje nas povrne daleč v preteklost, in sicer ne 
le s pogledom na njegov nastanek, temveč tudi v njegovi funkcionalnosti. 
Prav v sprejemu fantov v t. i. konto, katerie dolžnost je organizacija žegna-
nja, najdemo ritual iniciacije, s čimer je dokončan sprejem fantov v svet 
odraslih. Tudi v visoki rej se mešajo poganske predstave o lipi kot svetem 
drevesu, ki se pripisuje Slovanom, z rituali plodnosti. Pomislimo na to, 
da je ta ples izveden že kar kot ritualni ples, v katerem se ples povezuje z 
družbo, preden ne izzveni v radoživem koraku. Istočasno je visoki rej tako 
tudi iniciacija za mlade pare. Prvič so sprejeti v javnosti v specifični druž-
beni vlogi kot možje in žene. V tem »prvem« plesu jim je strogo predpi-
san – omogočen in dovoljen – tudi medsebojni telesni stik. Tudi odločitev 
fanta, katero dekle bo izbral za ples na žegnanju, je iniciacija, tako da zelo 
subtilno nagovarja oziroma predpostavlja snubljenje žene.22

 20 O žegnanjih glej Wiesflecker, Fetstritz, 315.
 21 O ziljskih prevoznikih in tovornikih med drugim: Wiesflecker, Feistritz, 268–278. Isti: 

»Da drausssen in Frohnleiten« – Untergailtaler Bauern als Sämer und Fuhrleute. V: a 
Jahr, 117–122. Isti: Ziljski furmani. Konjereja kot glavni vir dohodkov ziljskih kmetov 
od poznega srednjega veka do konca 19. stoletja. V: Koledar Mohorjeve družbe 2009, 
Klagenfurt/Celovec-Wien/Dunaj-Ljubljana 2008, 78–85. Herbert Klein, Der Saumhandel 
über die Tauern. V: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde (1950), 
37–114.

 22 O poskusih tolmačenja tega običaja in o razpravljanjih o tem v literaturi tu ne moremo 
detajlno govoriti. Na vsak način je nedopustno reducirati spodnjeziljsko žegnanje le na 
štehvanje, četudi mu od nekdaj velja glavno zanimanje. Tako Oskar Moser kot Leopold 
Kretzenbacher, če omenimo le dva pomembna avstrijska etnografa, ki sta se ukvarjala s 
tem običajem, se vprašanje o izvoru običaja ne da razrešiti. Kot je ugotovil Kretzenbacher, 
bo to vprašanje ostalo nerešeno, dokler arhivski viri ne bodo omogočili jasnih dokazov. 
Torej je izvor štehvanja nejasen. Legenda, po kateri je štehvanje nastalo po zmagi nad 
Turki, je lep primer poskusa razlage ljudi naše doline in zasluži, da se ga na kratko omeni 
v obeh variantah. Ob obrambi pod Turki, ki so v zadnjem četrtletju 15. stoletja večkrat 
obiskali Koroško in morili ter požigali tudi v Ziljski dolini, se je srčnim možem v dolini 
posrečilo ujeti poveljnika tega vpada. Potem naj bi ga na vaškem trgu, privezanega na kol, 
mimo jahajoči kmetje pobili s kiji. Po drugem pripovedovanju naj bi se nekemu kmetu 
iz Čač posrečilo, da je v boju premagal poveljnika turškega oddelka, zaradi česar so se 
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Opozoriti je treba tudi na socialno komponento šege, ki je na primeru 
žegnanja posebno jasna. Saj so se tudi šolarji in mladi fantje, ki so bili 
pehtre ali so pripravljali praznik solsticija (šentjanževa noč), s tem naučili 
gibati se v skupini in prevzeti odgovornost.23 Skupna doživetja iz tega časa, 
morda celo prva bezljanja lahko združujejo, sklepajo ali poglabljajo prija-
teljstva ali vsaj skupne spomine. Obenem so bile stopnje iniciacije, primer-
ljivo s starostjo, v vedno močnejši povezavi z vaško skupnostjo, z drugimi 
besedami rites du passage, ki segajo od šolskih dni pa vse do obdob ja, 
preden mladenič ni soočen s samoodgovornostjo, poroko in družino. Kaj 
pa mlado dekle, mlada žena: tudi ona ni reducirana izključno le na pasivno 
vlogo snubljene. Primer tega bi bila lahko šega, ki je povezana s trenjem 
lanu. 

Tako naj bi se vsak moški, poročen ali samski, izogibal terilnice, ker so 
dekleta in žene s trenjem skušala mimoidoče moške privabiti, jih napasti 
in jim odpadke trenja vtakniti za ovratnik srajce. Ker to močno srbi, je 
bil tak napad že samo zato neprijeten. V tolažbo je dobil fant, ki so mu 
terice tako nagajale, od ene od njih lepo rdeče jabolko. Na koncu trenja pa 
je bil fant, ki je bil eni od deklet posebno všeč, vendarle odlikovan. To se 
je zgodilo z rogujem, drevescem z okrasnim trakom in cigarami, ki so ga 
terice ob koncu dela poslale temu fantu. Če je darilo sprejel, so bile terice 
pogoščene. Neredko je temu sledil improviziran ples. Sprejem roguja je bil 
končno tudi enak zaroki in je predstavljal dekletovo vnaprejšnje soglasje.24 

Turki umaknili. Po povratku domov naj bi to svoje junaško dejanje pokazal na sodčku, 
ki je bil na kolu. Odtlej naj bi se v spomin na uspešno obrambo pred Turki ta dogodek 
stalno organiziral. 

  Toda štehvanje naj bi v marsičem izhajalo iz posnemanja viteških iger, ki so našle svoj 
zgled v rimski Quintani, vojaški vaji, ki so jo izvajali v taboru na lesenem drogu v ve-
likosti moža. Srednjeveški turnir na dvoru pozna v modificirani obliki ta dvoboj pod 
imenom Quintana. Tovrstne »turnirje« najdemo vse do baroka. Pri vrtiljaku ali igrah 
s kočijami naj bi zadevali gibljive cilje, ki so bili razporejeni v krogu. Takšne prireditve 
najdemo, neodvisno od življenja na dvorih, čeprav največkrat omejene na mesta, vse do 
19. stoletja, v zgornji Italiji in Istri. V Spodnjeziljski dolini je lokalna tradicija vzreje konj 
in prevozništva prevzela in modificirala ta vzgled viteških iger, ki so bile v iztekajočem 
se srednjem veku dostopne širšim krogom prebivalstva. Temu so botrovali tudi obredi 
za plodnost in želja dokazati pogum pri ravnanju s konji.

 23 O običaju pehtre prim. Wiesflecker »Mi žalimo vsi skupaj« – Brauchtum zwischen Ad-
vent und Fasching. V: a Jahr, 187–191. Običaj pehtre je bil posebej upoštevan vse do 
druge polovice 20. stoletja v spodnjeziljskem Zahomcu. V začetku petdesetih let je bil 
celo predmet radijske oddaje in je bila pri tem prikazana pot pehtre skozi vas. Scenarij v 
slovenskem jeziku te oddaje je v osebnem arhivu avtorja.

 24 Wiesflecker, Feistritz, 350.
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Ziljsko dekle v tradicionali noši (žegen v Bistrici 2008)

praznik in praznovanje kot posnetek dvornega življenja

V vseh obdobjih zgodovine doživljamo praznovanja na dvoru kot veli-
častno iniciacijo. V središču teh iniciacij je vladar, oder je njegov. Njegovi 
dvorjani igrajo v najboljšem primeru le stranske vloge, predvsem pa je dvor 
le statist, ljudstvo je – tako kot v pravem gledališču – publika, na drugi 
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strani deloma tudi del uprizoritve.25 Praznik na dvoru obsega vsa področja 
življenja in vsakdanjika, poroko in zakon, lov in podobna razvedrila, ver-
ske obveznosti in obiske maše ali romanj, pa vse do smrti in pogreba. Pra-
znovanje na dvoru, uprizorjeno lahkotno, ne oziraje se na stroške, vsebuje 
izpiljeno, precizno dramaturgijo, je izraz dvornega obredja, ki spremlja 
vladarja tudi v vsakdanjem življenju, vodi njega samega in vse okrog njega 
ter ga obenem loči in dviga od vseh drugih.26 

Vsa skupnost je povezana s to državno igro, v kateri ima vsak svojo vlo-
go. Praznovanje na dvoru se posnema. Dvor Ludvika XIV. v francoskem 
Versaillesu je zgled tudi drugim evropskim dvorom. Kultura praznovanja 
na dvoru vladarja oblikuje kulturo praznovanja plemstva, ki se zgleduje po 
kulturi življenja in umevanja sebe na dvoru vladarja. Ta plemiška kultura 
oblikuje tudi praznovanja, kulturo praznovanj širših krogov v mestih in 
na deželi, in sicer vse do praznične in navadne obleke. 

Tako vsebuje spodnjeziljsko štehvanje jasne odmeve viteških iger sred-
njega veka oz. novoveških turnirjev, baročnih iger in razkošnih plesov, ki 
jih je prirejal dvor. Tudi pri oblačenju so opazni vplivi dvorskega okolja: na 
glavi so meščanska pokrivala, ki se danes nosijo kot spomin na historične 
meščanske obleke. V primerjavi z naglavnim nakitom zgodnjenovoveških 
vladaric ali kraljevih vdov in v t. i. krezlcu, torej bogato nagubanem ovrat-
niku, s katerim se končuje bluza spodnjeziljske žegnanjske noše, je viden 
odmev vratne nabornice novoveške vladarske in dvorne obleke. Vendar 
so vladarski dvor kot center in utelešenje okusa, ekskluzivnosti in kulture 
praznovanj posnemali ne le v oblačenju, pač pa tudi v praznovanju samem, 
zlasti pri tistih praznovanjih, ki so obenem mejniki v življenju, kot sta 
poroka in smrt. Za te obrede in šege rabi francoska znanost izraz rites de 
passage.27 

 25 Prim. recimo: Johann Christoph Lünig, Theatrum Ceremoniale Historico Politicum oder 
Historisch- und Politischer Schau-Platz aller Ceremonien … so wohl in Ecclesiasticis, als 
Politicis vorgegangenen solennen Actibus beobachtet worden, Leipzig 1719–1720.

  Tu (zv. 15) je vladar opisan: visoki gospodje so sicer umrljivi ljudje kot drugi ljudje: toda 
ker jih je bog sam dvignil nad druge in naredil za svoje namestnike na Zemlji, da so torej 
pred Svetim pismom v tem razumevanju kar bogovi imenovani, imajo torej vzrok, da se 
na najrazličnejše načine razlikujejo od drugih ljudi, da torej v očeh svojih podložnikov 
uživajo toliko večji ugled in spoštovanje.

 26 Značilen primer z dunajskega dvora. Elisabeth Kovacs, Kirchliche Zeremoniell am Wie-
ner Hof des 18. Jahrhunderts im Wandel von Mentalität und Gesellschaft. V: Mösta 32 
(1979), 109–142. Strnjeno o habsburšem obredju z nadaljnjo literaturo Karl Vocelka/
Lynne-Heller, Die Lebenswelt der Habsburger. Kultur-und Mentalitätsgeschichte einer 
Familie (Graz-Wien-Köln 1997).

 27 Prim. k temu: Angela Stöckele, Über Geburten und Tuafen der Habsburger am Kaiserhof 
in Wien von Leopold I. bis Maria Theresia, phil. Diss. (Wien 1971). O knežjem zakonu: 
Elisabeth Kovacs, Die ideale Erzherzogin. Maria Theresias Forderungen an ihre Töchter. 
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Poroka je eden od viškov v koledarju dvornih praznovanj. Že sama snu-
bitev in prihod neveste se odvijata z veliko obredi. Nevestin snubec vstopa 
z vrsto vozov in konjev. Enako veličasten je prihod neveste v njen bodoči 
dom. Sámo poroko uokvirjajo številna praznovanja, pri katerih se izme-
njuje lov z glasbenimi večeri in gledališkimi predstavami. Na nekaterih 
dvorih je posebno praznovanje predstavljalo spremljanje mladega para v 
spalnico. Kralj Johann von Sachsen (1801–1873) poroča v svojih spominih: 
»Vse poročene princese so nevesto spremljale do doma in jo pospremile do 
postelje. Zdaj me je morala najvišja dvorna mojstrica neveste obvestiti, da 
smem priti. V spremstvu vseh poročenih princes sem vstopil v spalnico in v 
navzočnosti vseh princev, princes in dam legel v posteljo. Ko so družine in 
spremstva odšli, sem še enkrat vstal, da bi opravil nočno toaleto.«28

Praznično izoblikovane elemente, kot spremljanje neveste in poročne-
ga sprevoda v bodoči nevestin dom, pa najdemo tudi pri kmečki poroki. 
Namesto dvorjanov knežjega dvora so tukaj tvorili cortege ali sprevod po-
ročni gostje. Vendar pa, presenetljivo, najdemo tudi celo prizor polaganja 
v posteljo. O običaju spodnjeziljske poroke29 imamo poročilo s konca 18. 
stoletja, da je ženin peljal v spremstvu glasbe svojo ženo do poročne spal-
nice, kjer sta ženin in nevesta, ne da bi žalila častivrednost, slekla zgornja 
oblačila in legla v posteljo. »Vendar sta takoj spet vstala, si oblekla praznič-
na oblačila in sta bila povsem prosta, lahko sta plesala in stregla gostom.«30

S tem pa kmečki podložnik ni samo posnemal navad knežjega dvora. 
Skupna, pred pričami opravljena »ženitev« je namreč imela tudi globlji for-
malnopravni pomen. V plemiškem svetu so bile poroke neredko opravljene 
per procurationem, to pomeni, da v času poroke ženin ni bil navzoč, pač pa 

V: Mitteilungen des Instituts für ostereichische Geschichtforschung 94 (1986) 49–80. O 
iniciaciji, poroki in zakonu na evropskih knežjih dvorih: Peter Wiesflecker, Von »idealen 
Erzherzoginen« und den »Hengsten Europas«. Initiation, Heirat und Ehe an Europas 
stenhöfen. V: Johannes Giebauf/Andrea Penz/Peter Wiesflecker (Hgg.), Im Bett mit der 
Macht. Kulturgeschichtliche Blicke in die Schlafzimmer der Herrschenden, Wien-Köln-
-Weimar 2011, 109–143.

 28 Hellmuth Kretzschmer (Hg.): Lebenserinnerungen des Königs Johann von Sachsen, Göt-
tingen 1958, 71.

 29 O spodnjeziljski poroki tudi: Peter Wiesflecker, Posluši poštena nevesta« – Hochzeit und 
Hochzeitsbrauchtum im Unteren Gailtal. V: a Jahr, 137–145. Isti, »Ich hab mir eine Braut 
gewählt …« V: Festschrift 50 Jahre Singgemeinschaft Oisternieg, Feistritz/Gail 1999, 
6–11. Isti, Feistritz, 2 85–299. Isti, Mann und Frau. V: Draschitz. Ein Dorf im Wandel, 
Draschitz 2005, 86–93. Isti, Poroka in zakonska zveza pred dvesto leti. Narodopisna skica 
iz Spodnje Ziljske doline. V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu 2005, Klagenfurt 2004, 
69–77. Helena Ložar - Podlogar, V adventu snubiti – o pustu ženiti. Svatbene šege Zilja-
nov, Klagenfurt 1995. Georg Graber, Volksleben in Kärnten, Klagenfurt 1934, 383–406. 
Niko Kriegl (izšlo posthumno), Vascit pr Zile, o. O. 1999.

 30 StLA, Hs 280, fol. 37–38. 
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ga je nekdo zastopal. Da bi bil zakon veljaven, je bilo pripravljeno poročno 
ležišče, kjer je namestnik položil nogo pod odejo, ker je za veljavnost kato-
liškega zakona velevalo, da je moral biti konzumiran. Tako je bilo, recimo, 
1490, ko je kasnejšega cesarja Maksimilijana I. pri poroki z Ano Bretonsko 
zastopal namestnik. 

Tak pravni vidik je imelo v okviru spodnjeziljske poroke tudi v praznič-
ni obliki predstavljeno skupno ležišče. S tem aktom je bila ponazorjena 
(insinuirana) postelja, kjer je bil zakon quai izvršen. To je še toliko bolj 
jasno vidno, če vemo, da v 17. in 18. stoletju niso bile v Spodnji Ziljski do-
lini 14-letne neveste nobena redkost, to pomeni, da je morala biti dejanska 
konzumacija zaradi mladoletnosti odložena.31 

Dvor je bil tudi ob koncu življenja zgled pri podeželski kulturi prazni-
kov. Umiranje je bilo na dvoru tako kot na deželi javni akt, v katerega je 
bilo vpleteno ne le družinsko okolje, pač pa tudi širša javnost, pri čemer 
sta bila smrt in pogreb, če že ne praznika pa praznična dogodka.32 Od po-
znega srednjega veka je bil pri dvornem mrliškem odru uporabljan knežji 
razkošen mrtvaški oder (paradebett), ki je na podeželju našel ustreznico 
v sobi v osrednjem hišnem prostoru, kjer so bile postavljene kmečke pare. 
Baročni žalni oder pri rekviemih in zadušnicah je bi preprost mrtvaški 
oder (katafalk). V podeželskih cerkvah je bila namesto tega krsta prekri-
ta z dolgim, črnim prtom. Vendar pa je tudi dvor posnemal podeželje. 
Na dunajskem dvoru, recimo, poznamo daleč v 18. stoletje segajoč običaj 
kajenja na Sveti večer, silvestrovo in na predvečer Svetih treh kraljev, kar 
se je na podeželju ohranilo do danes. Prosvetljeni absolutizem je takim 

 31 Wiesflecker, Feistritz, 291. Z nadaljnjimi opozorili na dvorne kronike, ki jih je izdal prim. 
Wiesflecker, Feistritz, 381, opombe 20–24.

 32 O kulturi mrtvih v Spodnji Ziljski dolini: Peter Wiesflecker, »Umriete murma« – Von 
Krankheit und Sterben, Tod und Totenkult. V: a Jahr, 167–175. Isti, Feistritz, 302–308. 
Isti, Sterben, Tod und Totenkult im Unteren Gailtal. V: Leben mit dem Tod. Tagungsband 
des Symposions »Leben mit dem Tod« 30. oktobra 2004 v Bistrici na Zilji, izd. Singge-
meinschaft Oisternig, Feistritz /Gail 2004, nefolirano. Isti, Dem Ende entgegen – Alter, 
Krankheit und Tod. V: Draschitz, 93–99. Isti: »Umriete murma« Šege v Spodnji Ziljski 
dolini ob umiranju in smrti. V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu 2006, Klagenfurt 
2005, 90–97. Graber, Volksleben in Kärnten, Graz 1934, 407–420. Pavle Zablatnik, Volks-
brauchtum der Kärntner Slowenen, Klagenfurt 1992, 102–112. Jelena Leiler, Blače so 
drugačne. V: Marija Makarovič (Hg.), Tako smo živeli. Življenjepisi koroških Slovencev 
11, Klagenfurt/Celovec 2003, 73–134, tu 131–133. Prim. tudi poglavje Šege ob smrti v spo-
minih Milke Kriegl. V: Marija Makarovič (Hg.), Tako smo živeli. Zum Totenbrauchtum 
in Südkärnten, Življenjepisi koroških Slovencev 11, Klagenfurt/Celovec 2003, 291–292. 

  Za šege ob smrti na južnem Koroškem Peter Wiesflecker, »Jetzt weicht die Welt vor mir 
zurück!« Sterben, Tod und Ewigkeit in der bäuerlichen Welt Südkärntens. V: Theresia 
Heimerl/Karl Prenner (Hgg.), Vergänglichkeit. Religionswissenschaftliche Perspektiven 
und Thesen zu einer anthropologischen Konstante, Graz 2011, 113–133
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dvornim običajem, ki so istočasno predstavljali most s kulturo praznikov 
in vsakdanjim življenjem, naredil konec, tako kot je bilo konec velikim in v 
velikem stilu uprizorjenim dvornim praznovanjem. Če sta cesar Karel VI., 
cesarica Marija Terezija in njen mož cesar Franc I. z velikim spremstvom 
in z obredi vsako leto obiskala okrog 30 cerkva in samostanov na Dunaju, 
so se ti obiski cesarskega dvora javnih bogoslužij zmanjšali v času sovla-
danja Jožefa II. na pet ali šest na leto.33 Pa tudi pri teh je bilo obredje zelo 
omejeno. To na dvoru, kjer se vladar ni imel za središče, pač pa za prvega 
služabnika države, ni imelo nobenega mesta več. 

Mnoge reforme Jožefa II., ki so bile sicer namenjene državni blaginji in 
so bile usmerjene v koristi, niso uspele tudi zato, ker so šle mimo življenjske 
resničnosti in čustvenih potreb podložnikov. 

Kajti tako tedaj in danes velja: človek potrebuje praznike. Nestroyev 
stavek, da bi bil vsak enkrat rad »prekleti mulc« in bi rad malo pobezljal, 
vsebuje veliko dejanskega stika tistega vidika človeške eksistence, ki poleg 
vsakdana in temu pripisanih lastnosti, kot so pretenzije, potrebe, izzivi in 
prav nič redko preobremenitve, plehkost in rutina, predvidevanja, discipli-
na in discipliniranje, morajo dodati še nekaj: praznike. Veliko vprašanje in 
hkrati velik izziv je bil in je vedno znova, namreč tisto, kako posameznik 
oblikuje praznik kot praznik in praznovanje ter kaj mu to pomeni – beg 
ali kompenzacijo.

Prevedel Franc Rozman

imiTaTion, iniTiaTion anD pREScRipTion. commEnTS on 
THE RuRaL FEaSTS FRom a HiSToRicaL poinT oF viEw anD 
on THE caSE oF THE LowER gaiL RivER vaLLEy  
Summary

On the basis of three points of view, i.e. on a feast as a copy, on a feast as an initiation and 
on the tense atmosphere of a feast and its official regulations, feasts and celebrations are 
being examined in this article from a historical perspective. The historical perspective 
is clarified mostly on examples of the feast culture in the multilingual area of the Lower 
Gail River Valley in South Carinthia. The feast culture of this rurally imprinted society is 
also reflected in the courtly world and many remarkable parallels of the rites of passage, 
mostly connected with marriage and death, can be found. 
The intervention in the feast culture and in the, with the traditions connected, yearly rou-
tines was a sign of regulations made by the Enlightened Absolutism under Maria Theresa 

 33 Kovacs, Zeremoniell, 132–134. Prim. tudi Peter Wiesflecker, Das Privileg des Klausurein-
tritts für Staatsoberhäpter und Mitglieder regierender Häuser. V: Analecta Cisterciensia 
61 (2011), 168–221, tu 183–184, in 194–195.
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and Joseph II. These new regulations led to a reduction of numerous provincial feasts. The 
governmental regulations did not end with the reduction of the feast. The State and the 
Church always kept a close eye on the public decency of their subjects. 
Next part of the article deals with different forms of initiation, which was getting – of 
course age appropriate – heavily integrated into the rural society and was extended from 
the school times to the times of young adults, before a young man and a young woman 
were given away to their personal responsibility, marriage and family. The initiation in this 
sense does not only mean the introduction to cult, rites and manners, not only integra-
tion into a large social, religious and cultural entity but also regulating and disciplining.

KopiE, iniTiaTion, REgLEmEnTiERung.  
anmERKungEn ZuR LänDLicHEn FESTKuLTuR  
auS HiSToRiScHER pERSpEKTivE am BEiSpiEL  
DES unTEREn gaiLTaLES 
Zusammenfassung

Anhand von drei Zugängen – dem Fest als Kopie, dem Fest als Initiation und dem Span-
nungsfeld von Fest und obrigkeitlicher Reglementierung – werden im Beitrag Fest und 
feiern aus historischer Perspektive untersucht. Konkretisiert wird dies vorrangig an 
Beispielen aus der Festkultur des gemischtsprachigen Gebiets des Unteren Gailtales in 
Südkärnten. Dabei wird die Festkultur dieser agrarisch geprägten Gesellschaft in jener 
der höfischen Welt gespiegelt, wobei bemerkenswerte Parallelitäten der rites de passage, 
insbesondere bei Heirat und Tod, feststellbar sind.
Einen Eingriff in die Festkultur und den durch das Brauchtum bestimmten Jahreslauf 
bedeuteten die Verordnungen des Aufgeklärten Absolutismus unter Maria Theresia und 
Joseph II., die zu einer Reduktion der zahlreichen sog. Bauernfeiertage führten. Die staat-
liche Reglementierung erschöpfte sich jedoch nicht allein in der Reduktion von Feiertagen. 
Staat und Kirche beachteten stets mit scharfem Auge die Sittlichkeit ihrer Untertanen.
Ein weiterer Abschnitt gilt verschiedenen Formen von Initiation, die – dem jeweiligen 
Lebensalter angemessen – eine immer stärkere Einbindung in die dörfliche Gemeinschaft 
mit sich brachten und sich von der Schulzeit bis ins junge Erwachsenenleben erstreckten, 
ehe der junge Mann und die junge Frau in die Selbstverantwortung, Ehe und Familie 
entlassen wurde. Initiation bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur Einführung in 
Kult, Ritus und Lebensart, nicht nur Einbindung in ein größeres soziales, religiöses oder 
kulturelles Ganzes, sondern zugleich auch Reglementierung und Disziplinierung.
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Slovenske vinske kraljice: 
dokumentarno-vizualna razlaga 
identitetnih simbolov

m o j c a  R a m š a k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 663.2:39(497.4)

Mojca Ramšak: Slovenske vinske kraljice: dokumentarno-vizualna razlaga identitetnih 
simbolov. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 83=48(2012), 2–3, str. 100–133
V letih pred osamosvojitvijo in po njej so slovenski vinogradniki in vinarji skrbeli za 
poudarjanje lastne identitete tudi z ustanavljanjem različnih častnih vinskih institucij, 
ki imajo v nekaterih vinorodnih deželah Evrope in ZDA že dolgo tradicijo. Takrat so 
se razširile prireditve podeljevanja kraljevih nazivov tudi v drugih kmetijskih pano-
gah, npr. poleg vinske kraljice še mlečna kraljica, kraljica suhe robe, kraljica različnih 
pridelkov ali dejavnosti. Zaradi takšnega porasta vladarskih nazivov slovenskim žen-
skam, ki seveda niso dedni, niti pridobljeni s poroko, pač pa z izvolitvijo v skupnosti 
glede na znanje, sposobnosti in zunanji videz, se vprašamo, kateri motivi in mehaniz-
mi sprožajo ustanavljanje tradicij ustoličevanja kraljic na področju kmetijstva. 
Ključne besede: etnologija, vino, kultura pitja, vinogradništvo, festivali, turistične 
prireditve, Slovenija

1.01 Original Scientific Article 
UDC 663.2:39(497.4)

Mojca Ramšak: The Slovene Wine Queens: a Documentary-Visual Description of Identity 
Symbols. Review for History and Ethnography, Maribor 83=48(2012), 2–3, pp. 100–133
In the period around the independency declaration the Slovene winegrowers and wine-
makers took care of the their own identities by establishing different honorary wine 
institutions, which already have a long tradition in some European wine-growing 
countries and in the USA. At the same time the number of events in which the queens 

 * Izr. prof. dr. Mojca Ramšak, znanstvena sodelavka na Oddeleku za etnologijo in kul-
turno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zavetiška 5, SI – 1000 
Ljubljana, mojca.ramsak@guest.arnes.si
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and kings of other agricultural branches are being elected, increased. Next to the Wine 
Queen there are still the Milk Queen, Woodware Queen, and Queen of different har-
vest or activities. On account of such growth of ruler titles, which are not inheritable 
or gained by marriage but won with being elected for one’s knowledge, skills and looks 
one must consider the motives and mechanisms for inventing the traditions of queen 
pageants in the agricultural branch. 
Key words: ethnology, wine, culture of drinking, wine-growing, festivals, tourist 
events, Slovenia

začetki izumljanja vinsko-vinogradniške ginokracije

Po osamosvojitvi leta 1991 so začeli slovenski vinogradniki in vinarji 
bolj skrbeti za lastno identiteto tudi z ustanavljanjem različnih častnih 
vinskih institucij, ki imajo v nekaterih vinorodnih deželah Evrope dolgo 
tradicijo. Prvo lokalno vinsko kraljico – kraljico terana – so na območju 
nekdanje Jugoslavije kronali že leta 1979, potem pa so lokalne nazive začeli 
podeljevati še drugod. Leta 1995 pa so po tujih, zlasti nemških in avstrij-
skih vzorih, poskrbeli tudi za kronanje prve slovenske vinske kraljice v 
Vipavi. V Ljutomeru, kjer je bilo že leta 1872 ustanovljeno vinorejsko dru-
štvo, so leta 1986 kronali ljutomersko vinsko kraljico, v Svečini leta 1987 
svečinsko vinsko kraljico. V tem času so svoje kraljice, princese in kralje 
dobili tudi pridelovalci vin v nekaterih okoliših ali v vinorodnih krajih. 
Novo mesto je leta 1992 prvič podelilo naziv cvičkov kralj, Maribor je leta 
1996 dobil kraljico mariborskega vinorodnega okoliša; od leta 1999 pode-
ljujejo naziv vinska kraljica Radgonsko-Kapelskih goric, cvičkova princesa 
in ambasador cvička; od leta 2005 ptujska vinska kraljica; od leta 2006 do 
2008 kraljica vina zelén, ki se je leta 2009 preimenovala v vipavsko vinsko 
kraljico; od leta 2008 pa imamo vinske kraljice slovenske Istre, kraljice 
metliške črnine, kogovske vinske kraljice in cerkvenjaške vinske kralji-
ce. Mandat slovenske vinske kraljice in drugih tovrstnih kraljic traja eno 
leto, razen pri vseh štajerskih kraljicah (mariborska, ptujska, kogovska, 
cerkvenjaška in radgonsko-kapelska vinska kraljica), kjer traja dve leti, pri 
svečinski vinski kraljici pa velja, da mora biti tudi poročena ali živeti v 
izvenzakonski skupnosti, njen mož pa z njeno izvolitvijo postane oskrb-
nik svečinske vaške trte. Vinska kraljica je lahko izvoljena večkrat, lahko 
je tako lokalna kot slovenska vinska kraljica ali pa lokalna in regionalna 
kraljica. Pokrajine z največ vinskimi kraljicami se pokrivajo s siceršnjimi 
vinogradniškimi območji iz severovzhodne, iz zahodne in južne Sloveni-
je, izvzete pa so nevinogradniške pokrajine osrednje Slovenije, Gorenjske, 
Notranjske, Koroške in Spodnje Posavske regije (Kuljaj 2005: 186; Šoštarič 
2011: 9; Curk 2011: 17–25; Pavček idr. 2003).
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Sočasno so nekatera lokalna društva, ki skrbijo za izobraževalno, dru-
žabno in kulturno življenje ter prilagajanje novim okoliščinam na področ-
ju kmetijstva, prirejala novodobne praznične dogodke v zahvalo naravi 
in ljudem, ki jo obdelujejo. Ena od takšnih občin z dvajsetletno tradicijo 
podeljevanja krone so Juršinci v Prlekiji, kjer so od leta 1993 do 2012 po-
delili častne kraljičine nazive na prireditvah, imenovanih Zahvala jeseni, 
t. i. kraljicam jeseni, kruha, vina, sadja, sira, perutnine, poljedelstva, cvetja, 
gospodinj, trsničarstva, glasbe, srčni kraljici, kraljici konjereje, gostoljubja 
in turizma, narave in lovcev, običajev, medu, vode, gradu in Slovenskih 
goric (Toplak 1997; 2004; 2010). Kasneje so drugod po Sloveniji turistična 
društva podeljevala še druge kraljičine nazive, npr. kraljica suhe robe v 
Ribnici (od leta 2011), prehranska industrija pa se je vključila z mlečnimi 
kraljicami slovenskih blagovnih znamk (npr. Zelene doline Slovenije, od 
leta 2008), ki spodbujajo k rednemu uživanju mlečnih izdelkov, ozaveščajo 
o pomenu zdravega načina prehranjevanja, promovirajo uživanje mleka in 
mlečnih izdelkov, opozarjajo na nevarnosti pri nakupu mleka in mlečnih 
izdelkov in ozaveščajo o kakovosti domačega, slovenskega mleka brez gen-
sko spremenjenih organizmov.

• kraljica terana (od 1979–1991; od 2006–)
• ljutomerska vinska kraljica (od 1986)
• svečinska vinska kraljica (od 1987)

• kraljica mariborskega vinorodnega okoliša (od 1996)
• cvičkov kralj (od 1992)

• slovenska vinska kraljica (od 1995)
• vinska kraljica Radgonsko-Kapelskih goric (od 1999)

• cvičkova princesa (od 1999)
• ambasador cvička (od 1999)

• ptujska vinska kraljica (od 2005) 
• kraljica vina zelén (od 2006–2008), preimenovana  

v Vipavsko vinsko kraljico (od 2009)
• vinska kraljica slovenske Istre (od 2008)

• kraljica metliške črnine (od 2008)
• kogovska vinska kraljica (od 2008)

• cerkvenjaška vinska kraljica (od 2008)

Kronologija nastanka slovenskih vinskih kraljic  
in drugih častnih moških vinskih institucij
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Ob takšnem porastu vladarskih nazivov1 slovenskim ženskam, ki seve-
da niso dedni, niti pridobljeni s poroko, pač pa z izvolitvijo v skupnosti gle-
de na znanje, sposobnosti in zunanji videz, in zaradi želje, da bi vsaka vas 
imela svojo kraljico, se vprašamo, kateri motivi in mehanizmi spodbujajo 
tradicijo ustoličevanja kraljic na področju kmetijstva, še zlasti ker začetki 
podeljevanja segajo v čas poznih sedemdesetih let 20. stoletja. 

Poleg tega bi bilo dobro vedeti, ali je ta vinska in druga ginokracija, 
vladavina žensk, res premik v mentaliteti, ki veča družbeni položaj žensk 
na podeželju (Frazer 2001: 444, 446), ali gre le za dekorativno obrednost v 
službi vinogradniško-vinarskega, mlekarskega ali drugega marketinga na 
področju kmetijstva.

SLOVENSKA
VINSKA 

KRALJICA

S L O V E N I J A

LOKALNE
VINSKE 

KRALJICE

Kogovska 
vinska kraljica

Mariborska 
vinska kraljica

Vinska kraljica 
slovenske Istre

Cerkvenjaška 
vinska kraljica

Ljutomerska 
vinska kraljica

Vipavska 
vinska kraljica

Ptujska 
vinska kraljica

Svečinska 
vinska kraljica

Kraljica 
Metliške črnine

Kralj 
cvička

Cvičkova 
princesa

Kraljica 
terana

Kraljica Radgonsko-
-Kapelskih goric

Organiziranost vinskih kraljic v Sloveniji 
(vir: Curk 2011: 15)

vinske kraljice v medijih

Mediji,2 ki poročajo o kronanjih vinskih kraljic in spremljajočih dru-
žabnih dogodkih, kot glavne motive najpogosteje izpostavljajo širjenje 

 1 kraljica pomeni tudi vladarski naslov (v nekaterih državah je kraljica vladarica), pri-
dobljen dedno, s poroko (kraljeva žena) ali z izvolitvijo; ženska, ki je kje najvidnejša, 
najpomembnejša: npr. kraljica plesa, lepotna kraljica – miss, kraljica barv, kraljica morja, 
kraljica športa – atletika. 

 2 Mediji, ki redno ali pogosto poročajo o kronanjih kraljic, so: Večer, Primorske novice, 
Slovenske novice, Dolenjski list, NeDelo, 7D, Bonbon, Jana, Lea, Žurnal, Kmečki glas, 
POP TV, RTV SLO, Radio City, spletne strani Društev vinogradnikov in druge lokalne 
spletne strani.
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slovesa vin v Sloveniji in tujini, širjenje kulture pitja vina, zlasti med mla-
dimi, in dvig vinske kulture nasploh, domoljubje, dobrodelnost, zastopanje 
ali promoviranje vinogradnikov in vinarjev, vin, lastne vinogradniško-
-vinarske družine, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, možnost 
predstavitve Slovenije, občin ter vinskih območij kot turistično zanimivih 
lokacij. Kraljice za druge dejavnosti oziroma pridelke promovirajo tudi 
uživanje slovenskih pridelkov ali izdelkov ter promoviranje zdrave pre-
hrane nasploh, zato podeljevanje nazivov pogosto sovpade na svetovni dan 
zdravja (7. april), z lokalnimi sejmi, vinogradniškimi igrami in prazniki 
(npr. praznik terana in pršuta na Krasu; kmečki praznik v Svečini) ali je 
v času pobiranja pridelkov v visokem poletju in jeseni (npr. v Juršincih 
konec julija). Kraljice poleg tega omenjajo še druge osebne motive, pri če-
mer prednjačijo zlasti opravljanje različnih zadolžitev in funkcij hkrati ter 
spodbude družine in/ali partnerja. 

Zato lahko rečemo, da so vinske kraljice na eni strani sodoben marke-
tinški pojav, ki se je pojavil s porastom vinogradništva in vinarstva v zaseb-
nem sektorju ter je v osnovi namenjen pospeševanju prepoznavnosti vin, 
širjenju kulture pitja vina, vključno z razločevanjem vin in povezovanjem 
s hrano, ohranjanju starih in ustvarjanju novih ritualnih dogodkov, pove-
zanih z vinom, kot so obredni rez vaške trte, praznik pomladi, postavitev 
klopotca, trgatev, martinovo, ledena trgatev, predstavitev vin, turistični 
ogled kleti, dan odprtih vrat vinskih kleti, vinski sejem in mednarodna 
promocija vin in Slovenije, vinogradniške igre, dnevi turizma z veselico ali 
brez nje, srečanje vinskih in drugih kraljic iz celotne Slovenije, kronanje 
kraljic v drugih krajih, pohod po vinski cesti, društveno ocenjevanje vin, 
degustacije, otvoritev vinogradniško-vinarskih objektov, blagoslov vina v 
cerkvi, potop po penino, kraljičino rebulo ali metliško črnino v tolmunu, 
snemanje videospotov in televizijskih oddaj, obisk v vrtcih, predstavljanje 
simbolov vinskih kraljic študentom, dobrodelno pranje avtomobilov, spre-
jem pri županu, predstavitev kmečkega praznika v radijskih oddajah, graj-
ski večer, poroka vinskih kraljic v okviru kmečkega praznika, organizacije 
in udeležba na kraljičinem plesu ipd. Nekatere kraljice se v času svojega 
vinskega kraljevanja udeležijo skoraj 150 različnih prireditev, same se sre-
čujejo tudi v okviru Kluba vinskih kraljic Martina. Naziv vinska kraljica 
in obveznosti, ki iz njega izhajajo, jim postanjo v času trajanja mandata, pa 
tudi kasneje, način življenja. 

»Sodelovanje na določenih prireditvah je na začetku morda pomenilo 
tudi obvezo, a skozi leta to pomeni bogatenje same sebe, spoznavanje novih 
ljudi, novih krajev, kultur, drugih običajev. Spoznanje, da pripadaš sku-
pini ljudi, katere povezuje krona, ki predstavlja žlahtnost v več pomenih, 
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navdaja človeka z radostjo ter ponosom.« (Svečinska vinska kraljica leta 
1994)3

Na drugi strani pa ženske v vlogi vinskih kraljic s svojo pojavnostjo in 
obrednimi ceremoniali prihajajo iz ozadja te pretežno moške gospodarske 
panoge, kjer so tradicionalno bile le ob strani, čeprav so tudi one kot de-
lovna sila odločilno vplivale na gospodarstvo. S svojo pojavnostjo v liku 
kraljic sporočajo, da »brez žensk ni vina«, da so »ženske in vino za skupaj«, 
ker jih družijo »lepota, nežnost, prefinjenost in očarljivost«. Na te nove 
funkcije žensk – vinskih kraljic v teh kmetijskih panogah – se nanašajo tu-
di številne druge metafore in sinonimi, ki jih dobijo po izvolitvi v medijih: 
»kraljica slovenske zemlje«, »prva dama vinogradnikov«, »poznavalka in 
ljubiteljica vin«, »ambasadorka slovenskih vin«, »glasnica plemenitosti slo-
venskih vin«, »cvetica slovenskih vin«, »krona slovenskega vinogradništva 
in vinorodne dežele«, »poslanica slovenskega turizma in kulturne dedišči-
ne«. Kadar sta okronani dve generaciji žensk iz iste družine, dobi starejša 
naziv »kraljica mati«. Za kraljičino provenienco novinarji radi ponavljajo 
sintagmo »ljubezen do trte, vina ali vinska kultura so ji bili položeni v zib-
ko«. Take pozitivne metafore kraljicam predstavljajo čast in spoštovanje v 
okolju, kjer živijo. Kadar pa se ob kronanjih pojavijo različni zapleti, npr. z 
licenco prireditve, se medijem zdi, da vinska kraljica ni dovolj avtonomna 
in se metaforično sprašujejo, »kdo obira kraljičino grozdje« ali »kdo pije 
njeno vino«, čeprav kandidatke za kraljico s tem pravzaprav nimajo nič. V 
nekaterih primerih mediji poročajo tudi skrajno žaljivo in prikazujejo vin-
ske kraljice kot »pijane vinske mušice«, dajejo senzacionalistične poudarke 
v naslovih člankov, npr. »Vinska kraljica zgoraj brez«, »Vinske kraljice pile 
na Triglavu«, v primeru drugih izvolitev jim prilepijo dvoumne in seksi-
stične nazive, npr. za mlečno kraljico, ki jo je nek tiskani medij v naslovu 
poimenoval kar »Lepa mlekarica«.4 Nekatere vinske kraljice sporočila za 
medije oblikujejo kar same in s tem skrbijo za lastno prepoznavnost ter 
širjenje vednosti o pomenu vinskih kraljic.

 3 Za osebni pogled na kraljevanje in institut vinske kraljice se zahvaljujem Romani in Anji 
Jamšek ter Aniti Šerbinek iz Svečine, Tini Rajh, vinski kraljici v Cerkvenjaku, kraljici 
terana Martini Rebula iz Brestovice pri Komnu; Klavdiji Štuhec iz Gabrnika pri Ptuju, ki 
je bila kraljica glasbe, Alenki Kump iz Mostja, ki je bila kraljica vode, ter Suzani Horvat 
iz Ptuja, ki je bila kraljica gradu (vse tri nominirane v Juršincih).

 4 Čeprav je ta metafora lahko razumljena kot lepa prodajalka oz. distributerka mleka in 
mlečnih izdelkov, pa je na drugi strani to tudi krava, ki daje mleko. Da je bila prispodoba 
mišljena bolj v drugem pomenu, sklepam iz konteksta in fotografije, ki mlečno kraljico 
prikazuje v izrezu obraza in dekolteja.
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Svečinska vinska kraljica 1994 (»kraljica mati«) in njena hči, Mariborska  
vinska kraljica 2008 na dan njenega kronanja ob Stari trti na Lentu v Mariboru 

(vir: osebni arhiv družine Jamšek iz Svečine)

zgodovina instituta vinske kraljice

V vinogradniških delih Evrope, npr. v Španiji, Nemčiji, Avstriji, Franciji, 
so izbori vinskih kraljic obvezni spremljajoči dogodki največjega praznika 
vinogradnikov, tj. trgatve.5 V ZDA so imeli že leta 1908 v vinogradniških 
regijah Kalifornije praznik, t. i. »Dan grozdja«; najbolj pa so se razmahnili 
v 20., 30. in 40. letih 20. stoletja. Največji festivali so potekali v Escondidu 
in Pasadeni, ko so obiskovalci prihajali celo z vlaki iz San Diega. Festivale 
so spremljala kronanja grozdnih kraljic – Grape Day Queen, leta 1923 so 
o tem posneli tudi nemi film z Agnes Ayres, znano ameriško medvojno 
igralko nemih filmov, ki je igrala tudi z Rudolphom Valentinom. Po drugi 
svetovni vojni je »Dan grozdja« v Kaliforniji začel bledeti, grozdje so na 
festivalih zamenjali z avokadom in citrusi, katerih pridelava se je povečala 
zaradi boljšega vodovodnega omrežja. Zadnji »Dan grozdja« je bil leta 1950, 
nato so ga obnovili zopet v 90. letih 20. stoletja (Breier 2011). Tudi drugod 
v ZDA so potekali izbori vinskih kraljic, npr. v Ohiu, v mestu Sandusky 
so leta 1940 na festivalu Ohio Grape s 75.000 obiskovalci izbrali kraljico 
festivala, Ohio Grape Festival Queen, ki je bila iz Zahodne Virginije, in 

 5 Poimenovanja vinskih kraljic drugod po svetu: la reina de la vendimia (špansko), regina 
del vino in celo regina del bio-vino (italijansko), Weinkoenigin (nemško), grape queen ali 
queen of grape ali grape day queen (angleško, ameriško). 
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njenih pet spremljevalk. Na festivalu The Little Italy v Clintonu v Indiani, 
ki poteka od leta 1966, so že naslednje leto izbrali kraljico grozdja, Queen 
of Grapes (Little Italy Festival Town; Ohio Grape Festival 2011). V kanad-
ski provinci Ontario že 61 let v septembru poteka Niagara Grape and Wine 
Festival, ki privabi tudi po 100.000 turistov, od leta 2001 pa podeljujejo 
tudi naziv grozdnemu kralju, Grape King, in sicer za odličnost v vinograd-
ništvu ter za promocijo vina in vinske industrije. Naziv vinski kralj lahko 
dobijo tudi ženske (doslej si je ta naziv v provinci Ontario prislužila le 
ena, leta 2010), toda s tem ne postanejo kraljice grozdja, ampak naziv kralj 
grozdja ostane v moški obliki (Grape Growers of Ontario). 

Dan grozdja s kronanjem kraljice v Escondidu, Kalifornija leta 1923 
(vir: Escondido History Center)

Grape Day Queen, Escondido Grape Day Festival, Kalifornija, 2010 
(vir: http://www.flickr.com/photos/jfchavarry/4982735790/)



108 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/2–3 • RAzpRAvE – studIEs

Ohio Grape Festival Queen Jerry Brumfield iz Huntingtona  
iz Zahodne Virginije in njenih pet spremljevalk leta 1940 

(vir: Ohio Grape Festival 2011)

Izbor vinskih kraljic v Nemčiji, v okrožju Pfalz, ki je bilo ravno dovolj 
vinsko zavedno in podjetno, čeprav vinorodno ne največje in ne najbolj 
znano, se je začel leta 1931. Morda je prav zato skupina ljubiteljev vina 
ugotovila, da nujno potrebujejo kraljico. Zato so si zamislili, da bi najlepše 
dekle na vsakoletnem sejmu v kraju Neustadt an der Weinstraße izvolili za 
vinsko kraljico. Ironično je prva vinska kraljica postala prebivalka Pirma-
sensa, ki je kot mesto znano po tem, da tam trta sploh ne uspeva. Za dekle, 
ki je leta 1931 postala vinska kraljica, so organizatorji trdili, da je to prva 
vinska kraljica na sveta, in če ni šlo za marketinško zavajanje, je šlo verjet-
no za nevednost, saj so kronanja potekala tudi že drugod. Nato so pfalške 
vinske kraljice volili vsa trideseta in z večjimi medvojnimi prekinitvami 
vsa štirideseta leta. Pfalška vinska kraljica je neuradno predstavljala vina 
svoje pokrajine in počasi postajala simbol vsega nemškega vinogradništva. 
Druge nemške vinorodne pokrajine niso dolgo stale ob strani in leta 1949 
so po običaju izvolili dekle kot pfalško vinsko kraljico, ki je obenem in 
takrat sploh prvič dobila tudi naziv nemška vinska kraljica. To leto je tako 
postalo zadnje leto pfalške vinske nadvlade. Ko so Nemci uvideli, da je vin-
ska kraljica institut, ki je lahko koristen, so se zadeve lotili po nemško, se 
pravi skrajno resno in natančno ter z neverjetnim občutkom za podrobno-
sti. Od leta 1950 dalje je vsaka izmed trinajstih nemških vinskih pokrajin 
volila svojo regionalno vinsko kraljico. Pogoji so bili natančno določeni, 
bistveno pa je bilo, da je bilo dekle neporočeno in da se je poklicno ukvar-
jalo z vinom oziroma da je bilo doma iz vinogradniške družine. Nato se je 
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teh trinajst finalistk vsakič spoprijelo za naslov nemške vinske kraljice na 
vsenemškem festivalu vina v kraju Neustadt an der Weinstraße, kjer se je 
vse skupaj tudi začelo in kjer je tako še danes. Vsako leto drugi vikend v 
oktobru izmed finalistk izberejo nemško vinsko kraljico. 

Ruth Bachroth – prva pfalška vinska kraljica leta 1931 
(vir: http://www.pfaelzische-weinkoenigin.de/kroenung/historisches.php)

Vinska kraljica iz Kemptna v Nemčiji, leto neznano (foto: Phot. Klotz 
& Bscher, Kempten, Germany; vir: http://www.flickr.com/photos/

fleurdecoucou/3590099710/)
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Nemška vinska kraljica kot tudi vinske kraljice posameznih pokrajin 
ali vinskih območij, so spoštovane in čaščene osebe. Nemška vinska kra-
ljica je institucija, ki se redno udeležuje najvišjih državnih protokolarnih 
dogodkov, prav tako pa jo najrazličnejše državne delegacije jemljejo s seboj 
na uradne obiske. Kasneje je moda izbora pljusknila iz Nemčije tudi v ne-
katere druge srednjeevropske države, na Madžarsko in v Avstrijo, tako da 
je bila razširitev na Slovenijo logičen korak (Radmilovič 2007).

Institut Slovenske vinske kraljice je zaživel leta 1995 v Vipavi, ko je 
potekala inavguracija prve slovenske vinske kraljice. Celoten splet in ina-
vguracija projekta Slovenska vinska kraljica je bila avtorsko delo Branka 
Voduška. Od leta 1995 do 1999 je v različnih organizacijskih okoljih in 
marketinških spletih – z izjemno široko podporo različnih vej gospodar-
stva – skrbel za uveljavitev, prepoznavnost, medijsko pojavnost in celotno 
infrastrukturno podporo širokega spleta aktivnosti Slovenske vinske kra-
ljice. Bil je tudi predsednik strokovne komisije za izbor, ki je na osnovi 
javnega razpisa zbrala kandidatke in jih na osnovi njihovega znanja, reto-
ričnih in prezentacijskih sposobnosti razvrstila ter na tej osnovi razglasila 
slovensko vinsko kraljico za posamezno leto in dve njeni spremljevalki. 

Prva vinska kraljica v samostojni Sloveniji je bila iz Bele Krajine, naziv so  
ji podelili leta 1996 v Vipavi (vir: b. n. a., Iz družinskega albuma 2012)

Vsakokrat je inavguracija potekala kot izjemno odmeven in vabljiv javni 
dogodek. Prav tak značaj so imeli kasneje vsi dogodki, na katerih se je po-
javljala slovenska vinska kraljica ter jih aktivno ali zgolj pasivno spremljala. 
Od leta 1999 je nosilec projekta Slovenska vinska kraljica Pomurski sejem, 
ki je tudi registriral istoimensko blagovno znamko pri Uradu za varstvo 
intelektualne lastnine (De Corti 2003: 12). Poleg tega imamo, kot je bilo 
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že uvodoma omenjeno, lokalne vinske kraljice oziroma kraljice določene 
regije, pokrajine ali določenega vina. V vsaki regiji imajo to poimenovanje 
različno urejeno. 

Podeljevanje častnega naziva vinske kraljice poteka tudi na Hrvaškem. 
Prvi izbor kraljice vina oziroma vinske kraljice zagrebške županije je bil 
podeljen leta 2003 (za leto 2002), kandidatke pa so morale izpolnjevati 
podobne pogoje kot pri nas in opraviti izpit pred strokovno komisijo. Pr-
vi izbor vinske kraljice Republike Hrvaške je bil leta 2006 (v organizaciji 
Zagrebškega velesejma oziroma Vinovite – mednarodnega sejma vina in 
opreme za vinarstvo ter vinogradništvo). Izbori vinskih kraljic potekajo 
tudi v drugih županijah, npr. v krapinsko-zagorski (od 2007) ter siško-
-moslavški (od 2009). Tudi na Hrvaškem imenovanja kraljic spremljajo 
posebne slovesnosti z veliko udeležbo vinarjev in vinogradnikov, mini-
stra za kmetijstvo ter prijateljev kandidatk. Na Hrvaškem so bili samo 
na področju vinogradniškega področja Vinodola ob koncu trgatev znani 
podobni izbori, a ne vinskih kraljic, ampak »Ružic Vinodola«. 

Izbor Rožice Vinodola 2012 kot poletna turistična atrakcija 
(vir: Deranja 2012)

Zadnji tak izbor je bil v Novem Vinodolskem leta 1880 tik pred napa-
dom trtne uši in peronospore, ki sta povzročili propad vinogradništva na 
tem območju. O tem izboru je sicer ohranjenih malo podatkov. Šele v 20. 
stoletju je na podlagi izročila postala znana legenda o turški ugrabitvi ene 
od »rožic« in ene od izbranih »rožic« ter opis vinogradniškega lege, kjer je 
potekal izbor »rožic«. Leta 2004 so ponovno obnovili izbor na tem obmo-
čju. Razlika med izbori iz 19. stoletja in današnjimi je v tem, da je nekoč 
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zadoščalo, da so bile rožice mlade in lepe ter da so kar najhitreje obirale 
grozdje, najboljšo rožico pa so potem ovenčano z listi trte in ob glasbi 
pospremili v mesto. Danes pa morajo rožice obvladati tudi vinogradniško 
in enološko teorijo, degustacijske veščine ocenjevanja in prepoznavanje 
vin ter se pomeriti v nočni trgatvi, bosonogem stiskanju grozdja, tlačenju 
grozdja z batom, nošenju vode v brentah, sočenju sadja ipd. (b. n. a., Vinska 
kraljica; b. n. a. Ružica Vinodola; Deranja 2012). 

kaj naredi vinsko kraljico in kaj vinskega kralja?

Institucija Vinska kraljica Slovenije skrbi za promocijo slovenskih vin, 
vinogradništva in slovenske vinorodne dežele. Vinska kraljica Slovenije 
v domovini in svetu predstavlja slovenski turizem in slovensko kulturno 
dediščino ter širi kulturo pridelovanja, negovanja in kulturnega uživanja 
vina.

Vinsko kraljico Slovenije vsako leto izbere posebna komisija na osnovi 
javnega natečaja. Za ta naziv se lahko potegujejo dekleta, ki so opravila pre-
izkus splošnega znanja, poznavanja vinogradništva in vinarstva v Sloveniji 
ter znanja ponudbe vina. Prav tako se morajo dobro odrezati tudi na javni 
predstavitvi v slovenskem jeziku ter v enem od svetovnih jezikov. Pogoja 
za pridobitev tega naziva sta tudi, da dekleta niso poročena, so stara med 
18 in 30 let in imajo vozniški izpit. Izbrana kandidatka je nato okronana 
na svečanem dogodku, ki ga organizira nosilec projekta Pomurski sejem 
(Projekt vinska kraljica Slovenije; Curk 2011: 17). Nekateri lokalni preizku-
si za izbor vinskih kraljic pa znajo biti podobni celo izpitom na fakulteti. 

Stol za vinsko kraljico arhitekta Janeza Suhadolca je naročil Pomurski sejem, 
izdelal ga je Tone Makše, z vinskimi motivi ga je poslikal Leon Belušič  

(vir: Polanc Govekar, Suhadolc 2009)
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Kandidatke na zaprtem delu tekmovanja pisno odgovarjajo na vpraša-
nja o vinogradništvu in vinarstvu, našteti morajo vinorodne okoliše, opi-
sati, kje je mogoče gojiti določene sorte, našteti sorte lastnega vinorodnega 
okoliša. Pred zvedavo in navijaško javnostjo se pomerijo v splošnem znanju 
o regiji kot turistični destinaciji z navedbo proizvodov in storitev, ki jih obi-
skovalec lahko najde na vinski turistični cesti, naštejejo najpomembnejše 
prireditve v letu, značilne jedi ipd. Na koncu se vse kandidatke pomerijo 
še v praktični prepoznavi lista določene trte, predstavitvi vina, pravilnem 
odpiranju steklenice in postrežbi vina (Macarol 2011: 7). 

Vinska kraljica 2011 
(vir: Bakal [2011])

»Najprej se mora kandidatka prijaviti na razpis, ki je objavljen na spletni 
strani mestne občine Maribor. Na izbor za novo Mariborsko vinsko kralji-
co se lahko prijavijo dekleta, katerih starši so vinogradniki v mariborskem 
vinorodnem podokolišu okoliša Štajerska – Slovenija ali pa so same kakor-
koli povezane z vinogradništvom, npr. kot dijakinje in študentke ustrezne 
smeri. Dekleta ne smejo biti v letu prijave starejša od 25 let. Imeti morajo 
primerno znanje iz vinogradniške stroke. Hkrati morajo biti pripravljena 
sodelovati na prireditvah in srečanjih, ki jih za predstavitev Maribora in vin 
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mariborskega vinorodnega podokoliša pripravlja Zavod za turizem Maribor. 
Nato je kandidatka po e-mailu obveščena o dnevu izbora v prostorih Zavoda 
za turizem Maribor. V mejlu je pripet tudi pravilnik o izboru Mariborske 
vinske kraljice in ocenjevalni list z navedenimi področji ocenjevanja. Pri 
izboru kandidatke je najprej pomemben njen splošni vtis (komunikativnost, 
izražanje, trema, nastop pred občinstvom ipd.), nato komisija oceni nje-
no poznavanje vinogradniške stroke (poznavanje štajerskih vin, značilnosti 
Mariborskega vinorodnega okoliša in nazadnje poznavanje Stare trte), na 
koncu kandidatka prinese steklenico vina lastne pridelave, izbere primeren 
kozarec, predstavi vino in ga pravilno postreže komisiji. Sama sem do izbora 
prelistavala knjige in se izpopolnjevala v potrebnem znanju o vinih, Stari trti 
in Mariborskem vinorodnem okolišu, saj, čeprav sem rasla s trto od rojstva, 
je bilo moje znanje takrat zelo borno. S samim govorom pred občinstvom si 
nisem preveč belila glave, saj sem imela izkušnje od igranja predstav in go-
vornih nastopov v osnovni in srednji šoli. Moji nagovori so vedno sovpadali 
s tematiko prireditve, na katero sem bila povabljena, namenjeni pa so bili 
trti, vinarjem, vinogradnikom in vsem ljubiteljem vina, ki so se tam zbrali.« 
(Mariborska vinska kraljica 2008)

»Posebnost Svečine je, da ne moreš oz. ti ni potrebno kandidirati za naziv. 
Kandidatka za vinsko kraljico namreč postaneš, če s partnerjem v zakonski 
ali zunajzakonski zvezi živiš na kmetiji, katere ena izmed panog mora biti 
vinogradništvo. Približno deset dni pred tradicionalnim Kmečkim prazni-
kom v Svečini se zberejo možje bivših svečinskih vinski kraljic in oni so tisti, 
ki med vsemi kandidatkami po posebnem sistemu točkovanja izberejo novo 
svečinsko vinsko kraljico in ji še isti večer pridejo novico sporočiti na njen 
dom. Ko sem izvedela, da sem bila izvoljena za 14. svečinsko vinsko kralji-
co, sem bila odkrito presenečena, najprej sem želela ta naziv zavrniti, a se 
svečinski vinogradniki niso dali prepričati. Pomisleke sem imela predvsem 
zaradi tega, ker imam dva majhna otroka in ker nisem vedela, kakšne na-
loge me vse čakajo, prepričana pa sem bila, da temu ne bom kos. Tudi moj 
partner ni bil zadovoljen, saj sva bila oba prepričana, da sem bila izvoljena 
prekmalu in da bi bilo bolje, če bi ta naziv nosila čez dve ali štiri leta. Ni-
koli ne bom pozabila dneva, ko so mi svečinski vinogradniki prišli sporočit 
novico. Že dve leti pred tem, kot tudi to leto, sem od različnih ljudi slišala 
namigovanja, da pa bom sedaj jaz svečinska vinska kraljica, vendar temu 
nisem posvečala prevelike pozornosti, saj sem menila, da bom to postala le, 
če bom sama tako želela. Nisem vedela, kako izbirajo vinsko kraljico, niti 
kako ji pridejo novico sporočiti. Predstavljala sem si, da prideta kakšna 
dva ali trije predstavniki in vprašajo, če bi si želela sprejeti ta naziv. Jaz bi 
jim seveda rekla, da se mi čas še ne zdi primeren, in oni bi nato odšli do 
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naslednje kandidatke. Takrat, 16. septembra, pa je bil že pozen večer, otroci 
so že zdavnaj spali, ko je naenkrat pozvonilo, s partnerjem sva se spogle-
dala, kdo bo šel odpreti vrata in odšla sem jaz. Ko sem jih odprla, sem bila 
nemalo presenečena. Pred vrati so stali vsi možje, ki so sodelovali pri izboru, 
ter predsednica Turističnega društva Svečina in takratna vinska kraljica. 
Njihov predstavnik je stal pred vrati in v trenutku osuplosti mi je dal v ro-
ke šopek rož ter mi čestital in mi povedal novico, da so me izbrali za novo 
svečinsko vinsko kraljico. Ko sem jih povabila noter, mi je bilo kar nerodno. 
Soba, v kateri sprejemamo večje skupine gostov, je bila razmetana, po mizah 
so bile nametane obleke otrok in še veliko stvari, ki jih nisem pospravila od 
dopusta. Nekako sem na hitro pripravila vsaj toliko miz, da so lahko sedli. 
Šopek sem odložila kar na eno od miz in ga pustila tam brez vode. Na srečo 
imamo doma vedno vsaj vino, da sem ga lahko postregla, a ničesar drugega 
nisem imela za dati na mizo za toliko ljudi, tako da mi je bilo res izredno 
neugodno. Kakorkoli, možem bivših vinskih kraljic, ki jih takrat sploh nisem 
vseh poznala, sem že ponudila, da lahko naslednjo svečinsko vinsko kraljico 
izbirajo pri nas, jaz pa jih bom pač takrat pogostila tako, kot se spodobi.« 
(Svečinska vinska kraljica 2010)

»Jaz sem dobila iz javnosti informacijo, da se pripravljajo na Krasu, Dru-
štvo vinogradnikov in vinarjev Krasa, na izbor prve Vinske kraljice Terana 
(po 15-ih letih spet, ampak v drugačni vlogi, kot je bila nekoč) in seveda sem 
bila takoj za to in sem se prijavila na javni natečaj, razpis. Doma so me 
seveda predhodno sicer nagovarjali, da bi bilo fajn, da bi se prijavila na ta 
razpis in debata je bila tudi, da bi v primeru zmage bila to dobra priložnost 
dodatne promocije kmetije in seveda korak naprej v promociji vin Krasa. 
Kakšen mesec po razpisu, kateri je bil objavljen junija, smo se kandidatke 
dobile s člani organizacije tega izbora, da so nam dali napotke kaj in kako. 
Na prvi izbor se nas je prijavilo osem punc, ki smo dobile le napotek, da naj 
si same pregledamo čim več literature s področja vinogradništva in vinar-
stva, literaturo o pridelavi kraških vin, Zakon o vinu, literaturo o turistični 
ponudbi Krasa, o kraški kulinariki. Skratka: v roke nismo dobile nič, le ustne 
napotke. Tako smo se punce same, vsaka po svoje, pripravljale na ta izbor. 
Na dan izbora smo punce stale na odru in pred množico publike odgovar-
jale na zastavljena vprašanja petčlanske strokovne komisije, ki je bila pod 
odrom (predsednik Društva Vinarjev in vinogradnikov Krasa, Predstavnica 
Kmetijsko svetovalne službe, Predstavnica za Razvoj turizma na Krasu, Or-
ganizator Praznika Terana in Pršuta in Enolog Zadružne kleti Vinakras). 
Na izboru smo dobile deset vprašanj in eno praktično nalogo. Odgovor na to, 
katera je zmagovalka, smo dobile takoj. Po izboru je bila finalistka okrona-
na in prevzela je vse naloge in zadolžitve tega mandata. Kar zadeva oblačil, 
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krone in lente sem jaz prvo leto vse to sama zrihtala, kasneje pa so to nalogo 
prevzeli člani Društva Vinogradnikov Krasa. Kar zadeva pa nagovorov, si 
kraljice same sestavijo govor, ki pa se seveda mora nanašati na Kras, vina in 
ponudbo pokrajine od koder prihaja ter na prireditev, na katero je Kraljica 
vabljena. Po vsakoletnem izboru Kraljice Terana mora le-ta prvi obisk izpe-
ljati na samem Prazniku Terana in pršuta v Dutovljah, potem je Občinski 
Praznik v Sežani in nato si prireditve sledijo ena za drugo.« (Dvakratna 
vinska kraljica terana 2006 in 2008)

Kronanje vinske kraljice v Ljutomeru 2011 
(vir: Košti 2011)

Člani Evropskega reda vitezov vina, ki so na Cvenu pri Ljutomeru okronali 16. 
vinsko kraljico (vir: mš [Miha Šoštarič] 2011)
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V Svečini je izbor prve vinske kraljice potekal na igrišču v okviru kmeč-
kih iger, kjer je bil postavljen improviziran vinograd na kolje. Množica 
ljudi na šestem kmečkem prazniku je opazovala skupino šestih spretnih 
vinogradnic pri vinogradniških opravilih. Šparone so vezale po starem s 
trto, rozge pa s slamo, ki si jo je bilo treba pripraviti in zvezati na »hlap-
ca«. Najhitrejšo in najspretnejšo, ki je povsem pravilno odgovorila tudi 
na postavljena vprašanja iz vinogradništva ter s tem pokazala najboljše 
praktično in teoretično znanje, je komisija s pomočjo gledalcev soglasno 
imenovala za prvo svečinsko vinsko kraljico. Kronanje je opravil učitelj vi-
nogradništva s takratne Kmetijske šole Svečina. Kraljici so na glavo nadeli 
krono, spleteno iz rozg vinske trte, in jo posadili na vinski sod. Šele pozneje 
je dobila kraljica novo krono, pri izdelavi katere je sodeloval tudi vaški 
umetnostni kovač. Sešili so ji tudi kraljičin plašč, ki ga nosi ob protokolar-
nih priložnostih. Blago za kraljičin plašč sta kupila in podarila zakonca iz 
Svečine, tudi šivilja je bila domačinka (Pavček idr. 2003).

Poleg instituta vinske kraljice obstaja še priznanje za kralja cvička, ki 
se podeljuje od leta 1992 v okviru prireditve Teden cvička v mesecu maju 
v Novem mestu.6 Za razliko od vinskih kraljic pri kralju cvička ne ocenju-
jejo veščin, splošnega in posrednega znanja o vinu ter regiji ter zunanjega 
videza. Tudi starost kandidata ni merilo. Kralj cvička lahko postane le tisti 
vinogradnik iz dolenjskega vinorodnega okoliša, ki ima najbolje ocenjeni 
cviček zadnjega vinskega letnika, ki ustreza določbam Pravilnika o regi-
stru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št 16/07), Pravilnika o 
vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček (Uradni 
list RS, št. 3/00 in 66/04) ter pogojem Pravilnika Zveze društev vinograd-
nikov Dolenjske o ocenjevanju vin v okviru prireditve Teden cvička. Zato 
je naziv kralj cvička priznanje za kakovostno delo in ima tudi ekonomski 
pomen, še zlasti če vinogradnik živi le od prodaje vina. Zanimivo je, da si 
je prvi naziv kralj cvička leta 1992 prislužila ženska (in nato ista še enkrat 
leta 1996), vendar ni dobila naziva kraljica cvička. Poleg nje je naziv kralj 
cvička dobila samo še ena ženska, in sicer leta 2004.

Poleg kralja cvička, ki si naziv prisluži s kakovostjo vina, istočasno ozi-
roma od leta 1999 podeljujejo naziv tudi za ambasadorja cvička, ki se prav 
tako izkaže v gospodarskem smislu, s tem ko postavi cviček na višjo raven, 
npr. pridela cvičkovo penino ipd. Tudi med ambasadorji cvička je bila ena 
ženska, in sicer leta 2002. 

Cvičkovo princeso (tudi ta naziv se podeljuje od leta 1999) pa žirija 
izbere podobno kot druge vinske kraljice. Pri tem upošteva njeno znanje 

 6 Do leta 2012 je bilo priznanje cvičkova kraljica podeljeno dvema ženskama.
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o cvičku in cvičkovi deželi, njeno prepričljivost in vtis, ki ga z odgovori 
pusti na ocenjevalcih. 

Vsi trije nazivi: kralj cvička, ambasador cvička in cvičkova princesa 
tvorijo cvičkov dvor, katerega poslanstvo je promocija cvička.

Kralj cvička 2010 na podelitvi naziva na Tednu cvička v Novem mestu 
(vir: http://www.bajnof.si/?kat=0102&kralj_cvicka_2010)

Kralj cvička in cvičkova princesa 2012 
(vir: B. D. G. 2012)

Gospodarski vidik, ki ga cvičkovi vinski kralji morajo izkazati z najbolj-
šim vinom v svojem okolišu, lahko predstavijo tudi druge aktualne vinske 
kraljice, in sicer s t. i. kraljičinim vinom, vse v znamenju trženja vina iz 
domače kleti. Kraljičino vino pomeni tudi tisto vino, ki je v letu ali dveh 
kraljevanja vinski kraljici najbolj pri srcu in ga v protokolarno-izobraže-
valne ali domoljubne namene predstavlja na raznih dogodkih.
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»Grape King« iz kanadske province Ontario leta 2010 je bila ženska (levo) in 
aktualni kralj grozdja leta 2011 (desno) (vir: Samantha 2011)

»Postala sem prava domoljubka, ponosna denimo na veliko zmago slo-
venske nogometne reprezentance nad rusko. Seveda sem se udeležila zgo-
dovinske tekme v Mariboru. Dobro podlago zanjo, ki je zadostovala za 
uvrstitev na svetovno prvenstvo, sem morda prispevala tudi sama. Fantje iz 
reprezentance, ki so na pripravah bivali v tem delu Slovenije, so si namreč 
očetov sivi pinot, ki me bo predstavljal kot kraljičino vino, s seboj odnesli na 
prvo tekmo v Rusijo. Če bom šla na svetovno prvenstvo v Južnoafriško re-
publiko, bom s seboj v spodbudo našim fantom gotovo vzela kakšno buteljko 
tega vina. Morda pa res prinaša srečo.« (Ptujska vinska kraljica leta 2009) 
(Podbrežnik 2009: 24)

 

Kraljičina rebula je bilo vino Vinske kraljice Slovenije 2010 (vir: S. K. 2010)
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Kraljičino vino metliška črnina, ki ga je izbrala druga kraljica  
metliške črnine leta 2009 (vir: Nastav 2009)

Sponzorski avtomobil, ki ga kraljice navadno dobijo v uporabo za čas trajanja 
mandata in kasneje v odkup pod ugodnimi pogoji, s kraljico metliške črnine, ki 

drži kraljičino vino – metliško črnino leta 2009 (vir: b. n. a., Kraljična prisega 2009)

Posebna oblika rituala, povezanega s kraljičinim vinom, so potopi po 
vino, ki so se začeli leta 2010, ko se je takratna vinska kraljica Slovenije 
prvič potopila po penino Vinske kleti Goriška brda v osem metrov globoki 
tolmun Krčnik, pod naravni kamniti most, ki ga je ustvarila deroča voda 
potoka Kožbanjšček. Penina je imela odlične pogoje za zorenje, tako je 
nastala posebna briška penina in posebna blagovna znamka. Leta 2011 sta 
se ponovno potopili vinski kraljici 2010 in 2011, potapljači pa so na dno 
potopili tudi metliško črnino Vinske kleti Metlika. To je bilo prvič, da je 
belokranjsko vino zorelo v Goriških brdih (Žugelj 2012). Tudi nekateri 



Mojca Ramšak, Slovenske vinske kraljice: dokumentarno-vizualna razlaga … 121

drugi, zlasti štajerski slovenski vinogradniki, so začeli eksperimentalno 
po pol leta zoreti svoje izbrane penine na dnu Piranskega zaliva in s tem 
proizvajati posebne blagovne znamke.

Vinski kraljici 2010 in 2011 sta se potopili po kraljičin zaklad, rebulo in  
metliško črnino, v osem metrov globoki tolmun Krčnik (vir: Žugelj 2012)

kaj loči vinsko kraljico od lepotne ‚misice‘?

Prireditve in festivali, ki izbirajo in častijo vinske kraljice, so dogodki, 
kjer se na ogled postavi skrbno izbrana prehransko-pivska ter lokalno-na-
cionalna identiteta, ki privablja turiste v manjše, sicer morda slabše obi-
skane kraje. Ti identitetni simboli se prestavijo iz zasebnih ali družinskih 
sfer, kot so krst, poroka, pogreb, rojstni dan, družinska srečanja, prazniki 
itd., v javno sfero in so panorama okusa, ki simbolično povezuje preteklost 
s sedanjostjo, zasebnost z odprtostjo v svet. Semiotika dogodkov pode-
ljevanja naziva vinske kraljice je usmerjena v poudarjanje in utrjevanje 
lokalne identitete z neprikritimi gospodarskimi, političnimi in velikokrat 
tudi verskimi interesi (npr. žegnanje vina ob liku škofa ali s pravim duhov-
nikom, ponekod pa poleg tega tudi sodelovanje duhovnika v folklornem 
programu). V igri in manipulaciji hrane in vina kot pomembnih identi-
tetnih simbolov se kot tretji senzualni element pojavi še lik vinske kralji-
ce. Njena javna podoba je kostumografska in dramaturška manipulacija 
osebne, družinske, lokalne in nacionalne identitete. Zunanje obiskovalce 
nagovarja z lepoto, poznavalstvom, izbranostjo, različnimi spretnostmi in 
veščinami, domačinom pa pomeni potrditev skladnosti tradicije in sodob-
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nih izzivov gospodarstva. Zelo pomembna sestavina pri obredni formuli 
iniciacije vinske kraljice je njen materialni inventar. Tega z manjšimi varia-
cijami sestavljajo: pozlačena krona oziroma diadem (simbol oblasti), častna 
lenta, včasih prstan, obleka oziroma plašč, kraljičin stol (npr. pri izboru 
vinske kraljice Slovenije), kraljičin ključ (Juršinci), kraljičino vino, zastava 
(npr. z motivi jabolka in grozdja v Svečini), viničarske škarje (za može oz. 
partnerje vinskih kraljic v Svečini), kraljičino spremstvo, npr. paži. Izum-
ljene tradicije, ki so oblikovale, formalno vpeljale in prilagodile glavne 
like vinskih kraljic, princes in kraljev temu osnovnemu modelu, so tesno 
povezane s potrebo po novih lokalnih, regionalnih in nacionalnih identi-
tetah, ki se je pojavila v časovno določljivem obdobju konec 20. stoletja in 
se hitro uveljavila kot del nove slovenske prepoznavnosti.

Išče se nova kraljica metliške črnine (vir: Zevnik 2012)

Čas, ki ga kraljice namenijo svoji kostumografski podobi, priča, da ima 
izbor kraljic poleg marketinške in izobraževalne funkcije tudi spolno di-
menzijo. S svojim materialnim inventarjem in novo družbeno vlogo ter 
zaradi pravilnika, ki, razen v izjemnih primerih (npr. pri vinski kraljici 
Svečine in v Ribnici pri suhorobarski kraljici), dovoljuje priti v izbor le 
neporočenim mlajšim ženskam, slutimo, da ‚ozaljšanost‘ lahko pomeni 
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tudi na ogled postavljeno možno poročno izbiro (Lozica 2000: 77–78). Da 
je privlačen videz pomemben dejavnik izbora vinskih kraljic, kaže tudi 
dejstvo, morajo le-te priložiti h kandidaturi tudi svojo fotografijo, ki je 
hkrati tudi pomoč pri identifikaciji kandidatk na izpitu. Zdi se, da ima 
izbor ritualno vlogo v življenjskem ciklu deklet, ki so povezana z vinom, in 
da gre za obred prehoda, ki brez zunanje privlačnosti skorajda ni možen. 
Izbor vinskih kraljic je torej obred prehoda, ki zaznamuje prehod iz enega 
statusa (ali faze) v drugega. Praktično ne gre za prehod iz dekliškega ob-
dobja v žensko, pač pa bolj za prehod iz stanja z manj družbenimi vlogami 
in odgovornostmi v stanje, ko jih vinska kraljica v letu ali dveh svojega 
kraljevanja sprejme veliko. In ker je alkohol v večini kultur pomemben 
element pri ritualih, se tudi to materialno in simbolno lepo pokrije. 

Simbolika materialnega je tudi v idejnih podlagah oblačilne podobe 
vinskih kraljic. Tako je o obleki četrte ptujske vinske kraljice modna obli-
kovalka povedala: »Zgodba obleke je prav tesno povezana s poslanstvom, 
ki ga opravlja vinska kraljica. Obleka iz svile že po barvi spominja na je-
sensko naravo, obsijano s soncem, in še prav posebej gričevnata pobočja, 
na katerih se vijejo dolge, mehke linije trtnih nasadov. Med viticami, ki 
ovijajo bogat ovratnik, se lesketajo žlahtne perle v barvah zrelih grozdnih 
jagod. Različne barve perl ponazarjajo različne sorte trt, ki jih v tej deželici 
ni malo. Obleka in kraljica bosta skupaj pripovedovali zanimive zgodbe 
o vinu.« (slp 2011: 18) Sprva so si slovenske vinske kraljice obleko, krono, 
lento ipd. priskrbele same in po svojem občutku, sčasoma pa je to postal 
pomemben stranski posel pri kronanju vinskih in drugih kraljic. Ena od 
svečinskih vinskih kraljic, ki se spominja svoje obleke in ceremoniala, pra-
vi: »Obleko za sam ceremonial kronanja sem si izposodila v Slovenskem na-
rodnem gledališču Maribor. Bila je drap barve, obogatena s čipko ter naborki 
na rokavih, segala je do tal. Na prizorišče dogajanja sem prišla v spremstvu 
štirih deklet, ki so v rokah nosile simbole, ki jih zastopa vinska kraljica; bokal 
z vinom, košaro s sadjem, košaro s kruhom in košaro s cvetjem. Sam cere-
monial kronanja je vodil priznan mlad vinogradniški strokovnjak, oblečen v 
frak in s cilindrom na glavi. Na odru je bil postavljen prestol. Na vsaki strani 
sta stala dva fanta, paža, ki sta držala plašč in krono. Okronal me je vaški 
starosta – moj tast. Po pozdravnem nagovoru navzočim, v katerem sem se 
zahvalila za zaupanje ter strnila misli o nadaljnjem povezovanju, razvoju in 
promociji vin ter kraja samega, po prejemu čestitk in šopka od predstavnika 
vinogradnikov iz sosedje Avstrije, sem se s svojim spremstvom odpeljala s 
kočijo na grad, kjer je sledil ogled razstav ter druženje z obiskovalci.« (Sve-
činska vinska kraljica 1994)
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Za mlečno kraljico Zelene doline 2012 je modna oblikovalka izdelala 
dolgo svileno obleko v belini z zelenimi detajli in biseri, ki naj bi pred-
stavljali čistost in svežino mlečnih izdelkov. Dodala je mehak suknjič v 
beli barvi, ki dopolnjuje njeno obleko (Okronali 2012). Sama kraljica je 
simboliko obleke razložila s simboliko čiste narave, belino z mlekom, ki je 
tudi bele barve, zelene podrobnosti pa so ji predstavljale naravno bogastvo 
slovenske pokrajine in slikovito krajino podeželja, ki jo je treba ohranjati, 
saj se s tem ohranjajo delovna mesta v slovenskem kmetijstvu in živilstvu 
(Marot 2012: 13).

Mlečni kraljici Zelene doline 2011 in 2012 
(vir: b. n. a., Okronali 2012)

Izbor vinske kraljice, po besedah kandidatk in zatrjevanjih organizator-
jev, ni enak kot izboru za mis lepote, saj pri izboru vinske kraljice poleg 
privlačnega videza komisija upošteva tudi njihovo znanje, znanje jezika, 
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spretnosti in komunikativnost. Vinske in druge kraljice ter organizatorji 
podelitev teh nazivov poudarjajo, da nikakor ne gre za izbor ‚misic‘, ampak 
da z njihovo pomočjo širijo kulturo pitja in uživanje drugih slovenskih pre-
hranskih izdelkov. Ne glede na dejstvo, da se kakšna preizkuša tudi v mane-
kenstvu, ena od njih pa je bila tudi mis Štajerske leta 2005, jih mediji vztrajno 
predstavljajo kot zgolj lepe (npr. »zeleno-bela mis«), pa tudi v stroki so izbori 
vinskih kraljic včasih označeni kot »trend izbiranja vinskih lepotic«. 

»Prav gotovo je, da je katerakoli oseba, ki je oblečena v kraljico, opazna 
povsod, kamor pride. Lepo je, ko pridemo v odprte družbe, kjer te ljudje 
najprej gledajo spoštljivo, nato pa si skozi pogovor ustvarijo sliko o simbolu 
vinske kraljice. Manj prijetno je, ko te gledajo le od daleč, ko ne pride do 
medsebojnega kontakta in ko ljudje marsikdaj iz kakšne prireditve odidejo 
z vtisom, da so vinske kraljice kot nekakšne misice, ki se samo pokažejo 
in nimajo kaj povedati. Zavedam se, da kot aktualna kraljica nisem tako 
podkovana, da bi znala odgovoriti na vsa vprašanja povezana z vinom in 
vinogradništvom in s časom sem se začela zavedati, da nisem bila izvoljena 
zaradi tega, saj imamo strokovnjake, ki so postavljeni za to, ki so se šolali za 
to. Jaz pa sem se z vinogradništvom začela spogledovati šele pred devetimi 
leti in o njem vem malo, še manj o vinarstvu, znam pa razložiti aktualne 
probleme vinogradnikov, znam širiti kulturo pitja vina in znam izpostaviti 
lepote našega kraja.« (Svečinska vinska kraljica 2010) 

»Vse več ljudi, na srečo, mojega naziva nima za lepotnega, temveč vedo, 
da z njim predstavljamo nekaj, kar je slovensko, domače.« (Mlečna kraljica 
2012) (Marot 2012: 139)

»Prizadevamo si, da mlečna kraljica Slovenije ne bi postala še ena v nizu 
lepotnih kraljic. Njena vloga je namreč pomembnejša, saj je njeno poslanstvo 
ozaveščati ljudi o pomenu uživanja visoko kakovostnih mlečnih izdelkov.« 
(Organizator izbora 2012 o mlečni kraljici) (b. n. a., Okronali 2012)

Včasih pa kraljice tudi same nevede privolijo v medijske podobe, kjer 
jih predstavijo v podrejeni, pasivni govorici telesa, slikane z vrha, torej 
s pozicije moči fotografa ali v stiliziranih pozah pri kmečkih opravilih 
oziroma v vinogradu, po možnosti z dolgo ceremonialno obleko in drugo 
pripadajočo dekoracijo, s sponzorskim avtomobilom, kjer jih postavijo v 
pozicijo objekta, ki privablja poglede, zbuja poželenje ipd. Sublimno ogla-
ševanje skozi blagovno znamko vinskih in drugih kraljic je še najmanj 
dodelano pri kraljici suhe robe, verjetno zato, ker se za ta naziv poteguje 
manj kandidatk brez starostne omejitve in ker je prireditev še mlada, prva 
podelitev je bila leta 2011 v Ribnici. Ostaja dejstvo, da se kmetijske pano-
ge promovirajo tudi z žensko lepoto, ki je enako pomembna kot znanje, 
social ne veščine in samozavest.
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Mlečna kraljica Zelene doline 2011 na kmečkem prazniku  
z razstavo velikih in malih živali v Cankovi (vir: bž 2011)

Cvičkova princesa 2012 pred dobrodelnim pranjem  
avtomobilov (vir: P. P. 2012)

Ali je vinska kraljica političen naziv?

Ob koncu se to zdi morda res za lase privlečeno vprašanje. Toda če-
prav pri izboru vinskih kraljic in drugih sorodnih likov na videz ne gre 
za ideološke in politične posege v tradicijo, pa iz zgodovine slovenskega 
vinogradništva in vinarstva vemo, da je prav država bistveno vplivala na 
ti panogi, npr. ko je narekovala obnovo vinogradov po napadu zajedal-
cev in boleznih trte konec 19. stoletja ali določala sorte trt v začetku 20. 
stoletja, potem ko je poskušala izkoreniniti šmarnico v Avstro-Ogrski 
in Kraljevini Jugoslaviji oziroma ko je sto let kasneje načrtno dvigovala 
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status vina (Černelič 2008: 177, 178). Zato ni presenetljivo, da je politika 
prisotna tudi pri izborih vinske ginokracije bodisi z lobiranjem lokalnih 
in regionalnih politikov z gospodarstvom in kmetijstvom, včasih pa kar 
z neprikritim sodelovanjem v samih komisijah, ki izbirajo kraljice. Pro-
moviranje vina pogosto spremljajo vidni predstavniki iz politike, npr. pri 
izboru prve vinske kraljice Slovenije leta 1995 je sodeloval predsednik 
države in tudi kasneje so se predsedniki Republike Slovenije družili z 
vinskimi kraljicami še na drugih dogodkih, kot so kmetijski sejmi ali 
kulinarično-vinske pokušine. Vinske kraljice, fotografsko ovekovečene 
s predsednikom države, so simbol nacionalne identitete kot npr. zastava 
ali grb. Na izborih vinskih kraljic so pogosto prisotni ministri za kmetij-
stvo, predsedniki političnih strank in poslanci, župani pa vabijo kraljice 
na razna srečanja ipd. 

Čeprav na prvi pogled morda ni povsem jasno, kašno zvezo imajo 
lahko vinske kraljice s politiko, pa po premisleku lahko rečemo, da je 
izumljena tradicija vinskih kraljic le nadaljevanje državno podprtega na-
predka v kmetijstvu, ki je bil v 20. stoletju večkrat in iz različnih vzrokov 
prekinjen. 

V Svečini so npr. dvakrat, leta 2009 in 2011 na vsakoletnem kmečkem 
prazniku v septembru, zares poročili aktualni vinski kraljici, ritual mlado-
poročencev pa je bil oglaševan kot del turistične ponudbe in vrh kmečkega 
praznika. To je model, ki je poznan že s t. i. Kmečke ohceti v Ljubljani, ka-
sneje pa tudi iz drugih krajev, kot so Bled, Bohinj, Semič, Laško.7 Protokol 
porok vinskih kraljic leta 2009 in 2011 v Svečini je bil vsakič prilagojen 
lokalnemu izročilu in brez posebne kostumografske podobe. Svatje so no-
sili taka svečana oblačila, kot bi jih sicer na enakem dogodku, obiskovalci 
celotne prireditve pa so bili v vlogi naključnih opazovalcev, saj sta civilni 
in cerkveni obred vseeno potekala pretežno v krogu družine. 

 7 Kmečka ohcet v Ljubljani je bil večdnevni turistični dogodek, na katerem se je med leto-
ma 1965 in 1990 na poročilo čez sto parov v nošah iz večine evropskih držav, Amerike, 
Afrike in Azije. Pare iz Slovenije so izbirali bralci Dnevnika, v finalu je par moral prika-
zati splošna znanja in spretnosti, žirija pa je ocenila splošen vtis. Takrat je bil to paradni 
primer folklorizma, kjer so šege in navade s podeželja prenesli v mestno okolje in upo-
rabljali ljudsko izročilo v neizvirnem kontekstu. S prireditvijo kmečka ohcet v Ljubljani 
so, ne glede na strokovne pomisleke, v nekdanji Jugoslaviji promovirali gospodarstvo, 
spodbujali ustvarjalnost folklornih skupin, obrtnikov, trgovcev, gostinskih in turističnih 
delavcev ter umetnikov. Tudi zaradi te prireditve, so se ljudje začeli bolj zavedati pomena 
dediščine in reklamiranja Slovenije kot turistične dediščine. (b. n. a., Kmečka ohcet v 
Ljubljani 2008; Poljak Istenič 2011)
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Prava poroka vinske kraljice na kmečkem prazniku v Svečini leta 2011 kot izredni 
del siceršnje turistične ponudbe. Tudi leta 2009 se je tedanja svečinska vinska 

kraljica poročila v okviru kmečkega praznika (vir: Grosman 2011)

Videz in funkcije vinskih kraljic so spremenljive, odvisne od individu-
alne in skupnostne želje po invenciji tradicije. Z uporabo in prilagajanjem 
tradicije za potrebe vinogradniško-vinarskega marketinga vsekakor nasta-
jajo nove različice lokalnega izročila, ki izražajo trenutno ustvarjalnost in 
tudi družbeno-kulturne spremembe. Zato simbolno ali drugačno politično 
podporo pri izborih vinske ginokracije lahko razumemo tudi v smislu po-
moči vinogradniško-vinarski panogi. Kar pa seveda samo po sebi ne more 
biti dovolj. Za obstoj in dvig vinske kulture bodo potrebni še drugi ukrepi, 
vezani zlasti na spremenjene klimatske razmere, močno konkurenco iz 
soseščine, povečevanje socialne države ter dostopnost javnih preventiv-
no-kurativnih programov za zmanjšanje alkoholizma. Šele ob razumeva-
nju prepleta vseh omenjenih dejavnikov, kot so znanje, socialne veščine, 
marketing, tradicija, politika in družabno ter kulturno pitje vina, lahko 
razumemo pomen vinskih idr. kraljic ter kraljev. Kraljice pri sebi navadno 
svojo vlogo tudi razumejo celovito, v vseh omenjenih razsežnostih in zato 
nemalokrat konec svojega mandata pospremijo z mislijo, kot je tale: »En-
krat kraljica, vedno kraljica.« 
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THE SLovEnE winE QuEEnS: a DocumEnTaRy-viSuaL 
DEScRipTion oF iDEnTiTy SymBoLS  
Summary

The coronation of Wine Queens is a contemporary marketing phenomenon, which in 
Slovenia grew with the growth of winegrowing and winemaking in private sector in the 
years before the independence declaration. The basic goal of this phenomenon is the pro-
motion of wine recognisability, the expansion of wine drinking culture, the preservation 
of old and establishment of new with wine connected rituals. On the other hand women 
are, as Wine Queens with their appearance and ceremonies, given the chance of stepping 
in the foreground of this mostly male industry branch in which, until now, they had to 
stand aside, although they contributed a great deal to the industry as labour force. Ritu-
als, connected with Wine Queens in Slovenia are following the example of similar event 
mostly from Germany, Austria and France. The oldest reports reach back to the begin-
ning of the 20th century to the USA and to the end of the 19th century to Croatia. Next to 
the Wine Queens there is also one another recognition known in Slovenia, i.e. the Wine 
King (for the Cviček). Unlike the Wine Queen the Wine King is not judged by his skills, 
general and special knowledge on wine and the region or by his looks. He is only judged 
by the quality of his wine, which is mostly of an economic meaning. Other branches in the 
food industry also elect their queens (for example the Milk Queen), who promote certain 
Slovene trademarks; some tourist societies also present other queen titles. 
Events and festivals where the Wine Queens are elected or honoured are events in which 
carefully selected food and drink as well as local and national identities that invite tourists 
to smaller, less visited locations, are being presented. Those identity symbols are shifting 
from private, family spheres to the public sphere. The semiotics of the events awarding the 
Wine Queen titles is focused on the emphasis and strengthening of local identities with 
overt economical and often also religious interests. In the game and manipulation of food 
and wine as important identity symbols the figure of a Wine Queen appears as the third 
sensual element. Her public image is a costumographic and dramaturgic manipulation 
of personal, family, local and national identity. The invented traditions, which shaped, 
formally introduced and adapted the main figures of Wine Queens, Wine Princesses and 
Wine Kings, are closely connected with the need of new local, regional and national identi-
ties. This need appeared in the period at the end of the 20th century and asserted itself as 
a part of the new Slovenian recognisability. 

DiE SLowEniScHEn wEinKöniginnEn: EinE 
DoKumEnTaRiScH-viSuELLE ERKLäRung DER 
iDEnTiTäTSSymBoLE 
Zusammenfassung

Die Krönung der Weinköniginnen ist eine moderne Marketingerscheinung, die in Slowe-
nien in den Jahren vor und nach der Selbständigkeitserklärung und mit dem wachsenden 
Weinanbau und Weinherstellung im Privatsektor einen Aufschwung erlebte. Sie ist in 
erster Linie der Förderung der Weinerkennbarkeit, der Verbreitung der Weintrinkkultur, 
der Erhaltung von alten und der Entwicklung von neuen, mit Wein verbundenen, Rituale 
gewidmet. Auf der anderen Seite können aber Frauen in ihrer Rolle als Weinköniginnen, 
mit ihrem Erscheinungsbild und mit den Ritualzeremonien langsam aus dem Hintergrund 
dieser meistens männlichen Wirtschaftsbranche hervortreten, wo sie traditionsbezogen 
beiseite stehen mussten, obwohl auch sie entscheidend zu der Wirtschaft als Arbeitskraft 
beitrugen. Die slowenischen mit den Weinköniginnen verbundenen Rituale lehnen sich 



Mojca Ramšak, Slovenske vinske kraljice: dokumentarno-vizualna razlaga … 133

stark an ähnliche Ereignisse aus Deutschland, Österreich und Frankreich. Die ältesten 
Berichte über solche Rituale reichen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA 
und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nach Kroatien zurück. Neben dem Institut der 
Weinköniginnen kennt man in Slowenien noch die Auszeichnung für den Weinkönig (für 
Cviček), wobei bei dem Weinkönig nicht wie bei der Weinkönigin nach seinen Fähigkeiten, 
Allgemein- und Spezialwissen über den Wein und die Region oder nach seinem Aussehen 
beurteilt wird, sondern nur nach der Qualität seines Weines, was mehr oder weniger von 
ökonomischer Bedeutung ist. Auch andere Lebensmittelbranchen wählen ihre Königin-
nen (z. B. die Milchkönigin), die die bestimmten Warenzeichen slowenischer Herkunft 
fördern. Verschiedene Touristenverbände verleihen auch andere Königinnen-Titeln. 
Die Veranstaltungen und Festivals, die die Weinköniginnen wählen und ehren, sind 
Events, bei denen sorgfältig ausgewähltes Essen und Trinken sowie die Lokal- und Natio-
nalidentität zur Schau gestellt werden, die die Touristen in kleinere, weniger besuchte Orte 
einladen. Diese Identitätssymbole wechseln so aus den privaten, familiären Sphären in die 
öffentliche Sphäre. Die Semiotik der Krönung der Weinkönigin ist an die Hervorhebung 
und Verstärkung der Lokalidentität mit unverhüllten wirtschaftlichen und öfters auch 
religiösen Interessen gerichtet. Im Spiel mit der Manipulation des Essens und des Weines 
als Identitätssymbolen kommt als drittes sinnliches Element noch die Figur der Weinkö-
nigin dazu. Ihr öffentliches Erscheinungsbild ist eine kostümographische und dramatur-
gische Manipulation der persönlichen, familiären, lokalen und nationalen Identität. Die 
erfundenen Traditionen, die die Hauptfiguren der Weinköniginnen, Weinprinzessinnen 
und Weinkönige gestalteten, sie einführten und anpassten, sind eng mit dem Bedürfnis 
nach neuen lokalen, regionalen und nationalen Identitäten verbunden. Dieses Bedürfnis 
ist Ende des 20. Jahrhunderts erschienen und etablierte sich sehr schnell als Teil der neuen 
slowenischen Erkennbarkeit. 
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kongresi  in  simpoziji  – 
congresses and symposia

41. mednarodni kulturnozgodovinski  
simpozij Modinci/Mogersdorf  

(Avstrija, Fürstenfeld od 5. do 8. julija 2011)

Tema 41. simpozija, ki so ga pripra-
vili štajerski kolegi, je nosila naslov 
Posli v panonskem prostoru od 18. do 
zgodnjega 20. stoletja. Opaziti je, da 
število udeležencev tega simpozija 
polagoma, toda vztrajno upada. To 
pot nas je bilo 86, več kot polovica 
je bilo predstavnikov Štajerske (27) 
in Gradiščanske (26), Slovencev je 
bilo 12 (vendar brez delegacije), 9 iz 
Železne županije (komitat Vas), 8 iz 
Šomodske županije (Somogy) in 4 s 
Hrvaške. Simpozij, ki ima železno 
pravilo, da sme zajemati le 13 refe-
ratov, zanima vse manj udeležencev. 
Znanstveniki morajo danes z referati 
»nabirati« točke, zato se težko odlo-
čijo za tridnevni simpozij v začetku 
julija, na katerem so le pasivni ude-
leženci. Da denarnih težav niti ne 
omenjam. Reči pa je treba, da simpo-
zij ohranja visok nivo referatov, teme 
so raznovrstne; ozemlje, ki je zdaj 
razdeljeno med štiri države in ki mu 
predvsem jezikovne ovire onemogo-
čajo enotno raziskovanje, počasi le 
dobiva bolj celovito sliko.

Uvodni referat je imela Elke Ham-
mer - luza iz Gradca, ki je predstavi-
la gospodarske in socialne razmere 
kmečkih poslov na Štajerskem. Hlap-

ci in dekle so zajemali velik del štajer-
skega prebivalstva in živeli v težkih 
razmerah. Delali so v glavnem od 
sončnega vzhoda do zahoda, in to raz-
lična dela. Prostega časa je bilo malo, 
povsem so bili odvisni od gospodarja, 
od njega so dobivali hrano in stano-
vanje, bivali pa so v glavnem po hle-
vih in skednjih. Njihova mobilnost je 
bila velika, zato so komaj ustvarjali 
trdnejše odnose. Nezakonske matere 
so po pravilu izgubile službo, kar je 
zanje pomenilo hudo finančno obre-
menitev. Tudi poroke med deklami 
in hlapci so bile bolj redke, ker niso 
imeli možnosti ustvariti si lastno go-
spodinjstvo. Plačilo v naturalijah in 
denarju ni omogočalo prihrankov, to 
se je posebej pokazalo ob boleznih in 
v starosti.

Ambrus Miskolczy (Vas) je svoj re-
ferat osredinil na dve zgodnji deli, in 
sicer Gregorja von Berzeviczyja, ki je 
o položaju kmetov na Ogrskem objavil 
knjigo že 1806, in na kritiko Ferenca 
Kazinczyja, ki je polemiziral v Hor-
mayerjevem Archivu leta 1817. Obe 
deli je Miskolczy komentiral na pod-
lagi novih virov in rokopisov.

Rudolf kropf (Gradiščanska) je 
predstavil zanimiv prikaz o poslih 
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na gospostvu Schleining od srede 
18. do srede 19. stol. Zelo natančno 
je primerjal stanje in razmere poslov 
v posameznih vaseh, ki so bile kljub 
enemu gospostvu precej različne. Za-
nimivo je bilo, da so tam tudi romske 
družine imele hlapce in dekle.

gernot peter Obersteiner (Gradec) 
je obravnaval vprašanje poslov v šta-
jerskem deželnem zboru, kjer je bil 
1857 po zgledu Krakova sprejet prvi 
provizorični poselski red. Ta je vpeljal 
poselsko knjižico, kar je bilo potem 
izboljšano še s posebnim redom leta 
1885 in leta 1895. Precej zaslug za ure-
janje tega vprašanje je imel poslanec 
in pesnik Carl Morré (1832–1897), ki 
je pri nas najbolj znan po igri Revček 
Andrejček.

Eva toth in gabor lukacs (Somo-
gy) sta avtorja referata o kmetijskih in 
poselskih uradnikih na dvoru grofa 
Georga Festeticsa v obdobju od konca 
18. stol. do začetka 19. stol. Referat je 
temeljil predvsem na raziskavi približ-
no 100.000 ha obsegajočega posestva 
v Keszthelyju in je za tisti čas uvajal 
metode, ki so močno podobne tudi 
današnjim. Kako naj se gospodari in 
izkorišča takšno posestvo, je o teo-
riji in praksi napisal prvi madžarski 
znanstveni učbenik Janos Nagyvathy, 
grof Festetics pa je na teh spoznanjih 
leta 1797 ustanovil višjo kmetijsko šo-
lo.

dragica čeč (Koper) je svoj referat 
posvetila pravnemu položaju in soci-
alni resničnosti ženskih poslov konec 
18. stol. in v začetku 19. stol. Na pod-
lagi zaslišanj in prostovoljnih pripove-
dovanj je po arhivskih virih ugotovila, 
da je bil položaj ženskih poslov tudi 
po poselskem patentu zelo negotov. 
Večkrat so bile organizirane kot lena 
sodrga in kriminalizirane ter izgnane 

v domovinske občine, in to ob smrti 
staršev, bolezni, nosečnosti, sporih z 
delodajalci ipd.

gergely krisztián Horváth (Vas) je 
predstavil problem poslov v komitatu 
Moson v prvi polovici 19. stol. Takrat 
se je zelo povečal delež obdelovalne 
zemlje, skoraj podvojil se je odstotek 
travnikov, in to je privedlo do vedno 
večje potrebe po deklah in hlapcih. 
Leta 1828 je bilo to število največje na 
Ogrskem in je znašalo kar 68 odstot-
kov.

Andrej studen (Ljubljana) je s svo-
jim referatom vzbudil največje za-
nimanje in priznanje. Govoril je o 
vsakdanjiku služkinj v meščanskem 
gospodinjstvu. Pri obravnavanju 
problematike meščanskih služkinj 
dobimo vpogled tudi v svet ljubezni, 
spolnosti in nravnosti tistega časa. 
Za meščane je bila tedaj prav značil-
na dvojna morala. Avtor je na podlagi 
virov prikazal nekaj ljubezenskih in 
spolnih afer meščanskih očetov in si-
nov, problematiko nezakonskih otrok, 
podal pa je tudi vpogled v t. i. »šund 
literaturo«, v kateri so služkinje iskale 
romantično ljubezen in si z begom v 
fiktivni svet nadomeščale neizpolnje-
ne ljubezni.

zoltán görzy in Norbert span-
nenberger (Somogy) sta se posvetila 
problemu kajžarjev in njihovi social-
noekonomski relevanci v drugi polo-
vici 18. stol. v južni Transdanubiji. To 
sta storila na podlagi izbranih prime-
rov, ki naj bi okarakterizirali ta proces.

katarina Horvat (Hrvaška) je pri-
kazala posle v Zagrebu na podlagi šte-
tij prebivalstva v letih od 1880 do 1910, 
v času, ko je njihov delež padel z 8,85 
odstotkov prebivalstva na 5,99 odstot-
kov. Opomnila je tudi na pravni polo-
žaj poslov in kako so sodobniki gledali 
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na posle ter jih opisovali. Zanimal jo je 
tudi regionalni izvor poslov.

Elisabeth schöggl – Ernst (Gradec) 
je na zanimiv in sintetičen način pred-
stavila tobačno tovarno v Fürstenfel-
du, ki je začela delovati že leta 1691, 
in njen vpliv na socialno strukturo 
podeželja. Da bi preprečili zaposlitev 
v tovarni, ki je plačevala bolje, kot so 
meščani poslom in dninarjem, je bi-
la za zaposlitev v tovarni še konec 17. 
stol. zagrožena smrtna kazen. Tovar-
na se je kljub temu vse bolj razvijala, 
z uvedbo proizvodnje cigar sredi 19. 
stol. so zaposlovali pretežno ženske; 
leta 1902 je tovarna zaposlovala 2239 
delavcev in delavk, kar je bilo najviš-
je število. Zaposlovali so prebivalce 
sosed njih vasi in predvsem ljudi s 
kmečkega področja bližnje Ogrske. 
Tovarna je že zgodaj uvedla social-
ne ukrepe in tobakarice so od druge 
polovice 19. stol. že veljale za »dobro 
partijo« in socialno niso bile uvršče-
ne med dekle. Število zaposlenih se je 
po 1. svetovni vojni zmanjšalo, zaradi 
tehnološkega napredka pa je bila de-
lovna sila zaposlena tudi v kmetijstvu.

zlata Živaković - kerže (Hrvaška) se 
je osredinila na najpomembnejše me-
sto v Slavoniji, to je na Osijek, pritegni-
la pa je še bližnji Vukovar in gospostvo 
Valpovo. Na osnovi štetij prebivalstva 
v letih 1890, 1900 in 1910 je obravnava-
la predvsem kmetijstvo, obrt, trgovino, 
promet in banke ter na teh področjih 
zaposlene dekle, hlapce ter posle.

Herbert Brettl (Gradiščanska) je 
opisal vidike kmečkih sezonskih de-
lavcev na gradiščanskih majerijah 
okrog leta 1900. Prikazal je, koliko so 
zaslužili za posamezna dela (žetev, ko-
šnja, mlačev, sajenje pese). Ta sezonski 
način dela se je obdržal tudi še po letu 
1945. Sezona se je začela s peso mar-
ca in se končala z njenim spravilom 
novembra meseca. Sezonski delavci 
so prihajali tudi s Slovaške, iz Šlezije, 
z Moravske in s Češke ter s severnega 
dela Štajerske, ki meji na Ogrsko.

Poldnevna ekskurzija nas je tokrat 
peljala na ogled cerkve v Altenmarktu 
in Breitenfeldu, obiskali smo tudi mu-
zej v Vrbni (Feldbach).

Franc Rozman
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OtO lutHAR – MARtIN pO-
gAčAR: DežeLa senc (sPo-
min na izgon in izginotje 
juDovske skuPnosti v PRe-
kmuRju). založba zRc sAzu 
ljubljana, 76 str., ljubljana 2012

Publikacija z izjemno sporočilno vre-
dnostjo in z vsemi lastnostmi dobre-
ga učnega pripomočka za poučevanje 
o holokavstu in spominjanje nanj, je 
nastala v okviru projekta »Neglected 
Holocaust: Remembering the Depor-
tation of the Jews in Slovenia«, kate-
rega financiranje sta omogočila Task 
Force for International Cooperation 
on Holocaust Education, Remem-
brance and Research, in Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport Republike Slovenije. Eden od 
poglavitnih ciljev avtorjev publikacije, 
ki je nastajala tudi v sodelovanju s Pe-
dagoškim inštitutom Slovenije, je bil 
odgovoriti na vprašanje, »zakaj se je 
zgodil eden najbolj žalostnih prizorov 
človeške zgodovine?«. Izhodišče za pi-
sanje in razmišljanje so bile množične 
deportacije prekmurskih Judov apri-
la leta 1944. Zadnje dejanje množič-
nih deportacij, ki so pomenile konec 
nekoč cvetoče in vplivne judovske 
skup nosti v pokrajini onstran Mure, 
se je zgodilo novembra istega leta. To 
je bil čas vojne, ko so morali pokraji-
no, mesta in vasi zapustiti ljudje, ki so 
bili preganjani samo zato, ker so bili 
drugačni. Domača ognjišča so morali 
zapustiti tako rekoč čez noč, pozabiti 

na vse, kar so ustvarili in se prepustiti 
viharju krutega preganjanja in smrti. 
Ta tudi prekmurskim Judom ni priza-
našala, večina jih je umrla v nemških 
koncentracijskih taboriščih, največ v 
zloglasni tovarni smrti Auschwitz. Iz 
pokrajine med Muro in Rabo so tako 
izginili mnogi člani judovskih družin 
Sonnefeld, Hiršl, Ebenšpanger, Berger, 
Arvay, Schwartz, Stern, Spitzer, Schön-
tag, Rosenberger, Preis, Pollak … Na 
silo in z vso krutostjo so izgnali otro-
ke, celo dojenčke, ženske in moške, 
mlade in stare, zdrave in bolne, vse … 
Kot poudarjata v uvodnem prologu 
avtorja besedila Oto Luthar in Martin 
Pogačar: »je to njihova zgodba ali, toč-
neje, to je skromen poskus pripovedi o 
tem, zakaj so morali oditi in zakaj so 
za njihovo bogato kulturo ostali samo 
nagrobniki, nejasne družinske zgodbe 
in na pol pozabljena imena /…/ zaradi 
česar se človeku, ki se poglobi v zgo-
dovino te pokrajine, včasih zazdi, da 
je potonil v Deželi senc«. Povsem na 
mestu je tudi njuno vprašanje, zakaj 
se je o tej tragediji do nedavnega tako 
malo vedelo, zakaj je bil spomin nanjo 
tako zabrisan in – končno – »zakaj od 
nekaterih hiš, delavnic, molilnic /…/ 
ni ostalo niti toliko, da bi za njimi zra-
sle vsaj sence …«.

V prvem delu knjige (lahko bi jo 
poimenovali tudi berilo za učenje o 
holokavstu) avtorja nanizata splošna 
dejstva in resnice o uničevanju Judov 
med nacistično vladavino v Nemčiji in 
okupirani Evropi vse do konca druge 

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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svetovne vojne leta 1945. Menita, da je 
načrt za uničenje Judov eno najbolj ža-
lostnih poglavij človeške zgodovine in 
ob tem razložita pojma holokavst (za-
žgan) in šoa (katastrofa). Mladi bralci 
se na dokaj enostaven način seznanijo 
z načrti za uničevanje Judov povsod 
po Evropi in hkrati spoznajo vzroke 
za preganjanje judovskega prebival-
stva. Nazorno je predstavljen Adolf 
Eichman, ki je bil brez dvoma eden od 
ključnih organizatorjev holokavsta 
in eden najodgovornejših Hitlerjevih 
sodelavcev za organizacijo in izvajanje 
»dokončne rešitve judovskega vpraša-
nja« (nem. Endlösung der Judenfrage). 
Zdaj že vemo, da je bilo po rezultatih 
raziskav, ki se opirajo skoraj izključno 
na dokumente SS, v okviru tega na-
črta pobitih skoraj 6 milijonov Judov. 
Groz ljiva številka, za katero pa še ve-
dno mnogo ljudi kljub neizpodbitnim 
dokazom trdi, da je izmišljena in da 
»taborišč, v katerih so pobijali ljudi, 
sploh ni bilo; da so taboriščniki umi-
rali zgolj zaradi bolezni in pomanjka-
nja, ki je spremljajo vojno«. Dvomov o 
obstoju uničevalnih taborišč ni, bila so 
in mnoga so veljala za prave »tovarne 
smrti« (Auschwitz-Birkenau). Za lažje 
razumevanje tega genocida, ki mu v 
človeški zgodovini ni primerjave, sta 
avtorja predstavila izvore sovraštva 
do Judov vse od srednjega veka dalje. 
Dotaknila sta se tudi antisemitizma, 
ki je postal od konca 19. stoletja rasni 
antisemitizem in korenini v antropo-
loških rasnih idejah iz obdobja raz-
svetljenstva. Nazorno predstavita tudi 
nacizem in nacistično ideologijo ter 
preganjanje Judov v nacistični Nemčiji 
vse od prihoda nacistov na oblast leta 
1933, predvsem pa od leta 1938, ko so 
se začeli radikalni ukrepi proti Judom. 
Opisano je delovanje koncentracijskih 

in uničevalnih taborišč in objavljen je 
zemljevid teh taborišč po Evropi.

V drugem delu knjige je predstavlje-
no dogajanje med letoma 1941–1945 
na območju današnje Slovenije. Naj-
prej je strnjeno opisana navzočnost 
judovskega prebivalstva v slovenskih 
deželah, predvsem na Koroškem, Šta-
jerskem in Kranjskem, pri čemer je bila 
še zlasti pomembna vloga mariborske 
srednjeveške judovske skupnosti, ki 
si je v starem mestnem jedru zgradila 
sinagogo. Ta je bila nekaj časa celo se-
dež vrhovnega rabinata za Štajersko, 
Koroško in Kranjsko in tudi sicer je 
predstavljala duhovno, versko in kul-
turno središče judovske skupnosti. Po 
izgonu Judov iz mesta in dežele (1496–
1497) so bili Judje vse do konca 18. sto-
letja izrinjeni na obrobje slovenskih 
dežel. V tem času se začnejo v več jem 
številu naseljevati v Prekmurju, kjer 
doseže njihova številčnost vrhunec 
proti koncu 19. stol. Najvažnejši sre-
dišči prekmurskega judovstva sta bili 
Lendava in Murska Sobota. Judje so se 
naselili tudi v večjih vaseh, med kate-
rimi je bila pomembna postojanka v 
Beltincih. Bili so nosilci gospodarske 
pobude, razvijali so obrt, trgovino (v 
Murski Soboti so bili začetniki veletr-
govine), ustanavljali so prve tovarne, 
tiskarne in denarne ustanove. O de-
javnosti in življenju judovske skup-
nosti tik pred aprilskim napadom sil 
osi na Kraljevino Jugoslavijo leta 1941 
izvemo največ iz pogovora z Eriko 
Fürst. Je ena redkih še živečih prek-
murskih (slovenskih) Judinj, ki je ve-
rodostojna priča dogajanja v taborišču 
Auschwitz. Spominja se otroštva in 
zgodnje mladosti, ko je srečno živela s 
sestro, očetom in mamo v Murski So-
boti. A srečo je prekinila vojna, najprej 
nemška in nato madžarska okupacija 
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in nato konec aprila 1944 dokonč-
no zapečatila deportacija v taborišče 
Auschwitz. Prekmurski Judje so bili 
odpeljani v taborišča smrti v okviru 
programa uničenja vseh madžarskih 
Judov potem, ko so v državi prevzeli 
oblast nacisti. V štirih valih (drugi v 
začetki maja, tretji oktobra in četrti 
novembra 1944) je bila odpeljana in 
nato uničena tako rekoč celotna prek-
murska judovska skupnost. Erika o 
vsem tem razvija osebno zgodbo, ki 
jo je v zadnjih letih nekajkrat že pove-
dala mladim (gimnazijcem v Murski 
Soboti in dijakom Prve gimnazije v 
Mariboru) in avtentično izpostavila 
strahotno trpljenje v taboriščih smrti. 
Njena pripoved je dragocen dokument 
časa, ki se ga je treba venomer spomi-
njati in nikoli pozabiti. Kljub temu da 
so bili Nemci januarja 1945 že precej 
zbegani, jih to ni odvrnilo od priprav 
na t. i. »Todesmarsch« – pohod smrti. 
Erika se je v zadnjem trenutku odlo-
čila, da se mu bo izognila, da ne bo 
zapustila sestre in matere. Skočila je 
v sneg in se skrivala, dokler drugi ta-
boriščniki niso odšli. Na obeh straneh 
so jih spremljali tudi oboroženi vojaki 
s psi: »Tam sem počakala in nato od-
šla v tisto barako, kjer je bila mama, 
se skrila pod njeno ležišče. Nemci so 
se vračali in z ležišč dobesedno vlekli 
ujetnice in jih streljali …«. Uspelo ji je 
preživeti in dočakati svobodo. »Sestra 
in mama nista bili pokretni … Sama 
sem hodila s taboriščniki po skla-
diščih in iskala, če so Nemci pustili 
kakšno hrano … Po vodo smo hodili 
v bazen, kjer so se Nemci poleti ko-
pali … v enem od skladišč sem našla 
moko, jo dala v ruto in iz te moke 
sem potem kuhala žgance. V drugem 
skladišču sem našla konzervo zelja. 
Bila je tako velika, da je nisem mogla 

dvig niti in zato sem jo kotalila do na-
še barake …« Tako pripoveduje Erika 
in se spominja, kako začudeno so jih 
gledali Rusi, ko so osvobodili tabori-
šče. Pravi, da so bili »presenečeni, ko 
so nas zagledali, kako izgledamo, saj 
naj bi jih bila sama kost in koža«. Po 
osvoboditvi taborišča ji je bilo v Bu-
dimpešti ponujeno, da odide v ZDA. 
A s sestro o tem nista hoteli niti sliša-
ti, saj sta si zapomnili očetove zadnje 
besede: »Vidimo se doma.« Bili sta 
nam reč prepričani, da jih oče čaka do-
ma … Z oslabelo mamo sta se vrnili v 
Prekmurje, najprej z vlakom v vagonu 
krompirja do Sombotela (Szombathe-
ly), nato pa peš do Prosenjakovcev in 
od tam z vozom v Mursko Soboto, kjer 
sta našli napol porušeno hišo … Oče je 
za vedno ostal v taborišču … Začelo se 
je novo življenje, polno trpljenja in po-
manjkanja. Začeli so se ukrepi povoj-
nih oblasti, med njimi je pritisnila tudi 
nacionalizacija premoženja. Redki 
preživeli Judje so bili vse bolj odrinjeni 
na rob javnega in socialnega spomina. 
Spomin na tragedijo in trpljenje prek-
murskih Judov je vedno bolj bledel. 
Porušena je bila sinagoga v Murski So-
boti, nacionalizirana lendavska sina-
goga, oropano judovsko pokopališče 
v Beltincih. Šele v zadnjem desetletju 
in pol se zgodovinski spomin končno 
krepi, resnica prihaja na dan in počasi 
bomo doumeli, da se holokavst ni zgo-
dil nekje daleč vstran od nas … Dežela 
senc nas v to prepriča in trdno verja-
memo, da bodo po drobni knjižici z 
veseljem posegali učitelji in profesorji 
zgodovine in vsi tisti, ki imajo nalogo 
prenesti spomin na to temno poglavje 
tudi na mlade. Še več, da ga po dolgih 
letih končno spoznajo in odkrivajo 
resnice preganjanja tistih, ki so trpeli 
samo zato, ker so bili drugačne vere …
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Publikacijo bogatijo izbrane foto-
grafije (naslovnico krasi fotografije 
Erike Fürst s sestro in teto) in nekaj 
dokumentarnega gradiva (tudi gradi-
vo iz grafičnih romanov Jason Lutes, 
Berlin, City of Stones in Berlin, City of 
Smoke; Art Spiegelman, Maus, Zgod-
ba o preživetju), oblikovala jo je Tanja 

Radež, jezikovno pregledali Helena 
Dobrovoljc in Mateja Curk, recen-
zenta sta bila Eva Klemenčič in Goran 
Hutinec, glavni urednik pa Aleš Po-
gačnik. V 300 izvodih jo je natisnila 
tiskarna Collegium Graphicum iz 
Ljubljane.

marjan toš 



navoDiLa avToRJEm pRiSpEvKov Za ČZn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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