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UDK 352(497.4)"777/1993"
             94(497.4)"777/1993"
1.02 Pregledni znanstveni članek

Župani – 
simbol slovenske lokalne 

samouprave in demokracije
Ob 1240-letnici prve omembe župana

Stane Granda
Dr., redni profesor, znanstveni svetnik

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
Vipavska 13, SI – 5000 Nova Gorica
e-pošta: granda.stanko@gmail.com

Izvleček:
Namen članka je predstaviti položaj in vlogo župana skozi obdobje slovenske 
zgodovine vse od leta 777, ko je bil imenovan najstarejši funkcionar naše lokalne 
samouprave, pa do sodobnega časa oz. do leta 1993, ko je samostojna slovenska 
država z zakonom o lokalni samoupravi ponovno vzpostavila funkcijo župana. 
Pri tem avtor ugotavlja, da je bila avstrijska vlada bolj naklonjena lokalni 
samoupravi kot oba jugoslovanska režima, kjer je forma, če je bila, prevladovala 
nad vsebino. Seveda pa so na vsakokratne županske volitve še kako vplivale 
tudi notranjepolitične in gospodarske razmere na lokalni ravni.

Ključne besede: 
Slovenci, pravna zgodovina, lokalna samouprava, župani, demokracija
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Maribor, letnik 17 (2017), št. 2, str. 449–462, 25 cit.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Uvod1

Primerjava sintagem iz preteklosti "oče župan", tudi "občinski oziroma srenjski 
oče" in današnji družbeni položaj in ugled župana2 v Sloveniji, kaže vso dramo 
javnih funkcij v novejši zgodovini. V Mariboru še bolj kot v Ljubljani, čeprav 
neke bistvene razlike ni. Ne glede na to, pa nam pogled na vlogo in pomen 
županov v novejši evropski zgodovini kaže, da je obravnava te funkcije vse prej 
kot trivialna. Iz evropske in nenazadnje svetovne novejše zgodovine vemo, da 
je položaj župana velikih, zlasti glavnih mest izjemno pomemben. V nekaterih 
primerih je ta funkcija celo nekakšen filter, poizkusni test za preskok na najod-
govornejša mesta v nekaterih državah. Tudi zato se je v mednarodni diplomaciji 
uveljavilo nekakšno nenapisano pravilo, da tuji državnik ob obisku glavnega 
mesta praviloma obišče župana, ki pa pravno sploh ni državni, ampak mestni 
funkcionar, predstavnik lokalnih, ne pa državnih struktur. V zvezi s tem naj 
omenimo še neko pravilo, verjetno nenapisano, da se mora župan pokloni-
ti tudi okupatorski oblasti, ponekod ji simbolično pokloni celo mestni ključ. 
Seveda ne gre za priznavanje kapitulacije, o njej sklepa državna oblast, ne pa 
lokalna samouprava, ampak je to simbolična gesta, za katero se skriva prošnja 
za priznavanje lokalne oblasti, zlasti pa za milostno postopanje okupacijske 
vojske do civilnega prebivalstva. Tako je bilo, ko so v okviru avstrijsko-franco-
skih vojn Napoleonovi vojaki vkorakali v Ljubljano, tako je bilo 1941. leta. Pri-
kazovati dolžnost skrbi za ljudi, ki so te izvolili oziroma za katere si odgovoren 
kot izdajo, je hujskaštvo najnižje vrste. Kot vemo, to smo lahko opazovali celo v 
vojnah ob razpadanju socialistične Jugoslavije, celo njeni "ljudski" armadi ropa-
nje civilnega prebivalstva ni bilo tuje.

Ostanimo na simbolni ravni pomena in ugleda mestnega župana. Spomni-
mo se Willya Brandta (1913–1992), ki je bil v letih 1957–1966 župan Zahodne-
ga Berlina, svojo politično kariero pa končal kot nemški kancler (1969–1974) 
oziroma ena svetovnih političnih avtoritet. Za naš slovenski prostor so izjemno 
pomembni tudi dunajski župani, ki so bili vzor mestnim v monarhiji. Ne samo 
krščanskosocialni Karl Lueger (1897–1910), ki je vplival na Janeza Evangelista 
Kreka, ampak tudi njegovi socialdemokratski nasledniki, ki so z dejavnostjo na 
komunalnem področju, zlasti pa v stanovanjski gradnji za delavstvo v najšir-
šem smislu besede, trajno zaznamovali naše nekdanje skupno glavno mesto. 
V zadnjem letu je eden najzanimivejši županov oziroma županj prva rimska 
županja Virginia Raggi, ki je na volitvah kot kandidatka populističnega poli-

1 Temeljno delo za obravnavano vprašanje je Sergij Vilfan, Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, 
Pravna obzorja 5 (Ljubljana, 1996), 526 strani. 

2 Božo Grafenauer, "'Občina' in 'župan' v slovenskem pravnem izrazoslovju", Lex localis: revija za lokal-
no samoupravo (2006), str. 11–25. 
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tičnega gibanja Pet zvezd dobila prepričljivo večino 67,2 % glasov, za katero pa 
obstoji nevarnost, da bo zaradi svoje neizkušenosti in posledičnih napak pri 
vodenju italijanskega glavnega mesta izničila ne samo sebe, ampak tudi stran-
ko. Glede na naš nekdanji politični sistem se moramo posebej spomniti tudi 
nekdanjega dejanskega leningrajskega župana Kirova (Серге́й Миро́нович 
Ки́ров, 1886–1934), rojenega kot Kostrikov, katerega umor je J. V. Stalin izra-
bil za masovne politične obračune znotraj boljševiške partije. O svetovnem 
pomenu nekdanjega lokalnega politika je v zadnjem desetletju najzgovornejši 
primer vzpon ruskega predsednika Vladimirja Vladimiroviča Putina, ki je svojo 
kariero začel kot lokalni politik v Peterburgu.

Naj uvodni del zaključim z ugotovitvijo, da sta Maribor in Ljubljana3 glede 
na svoj pravni položaj, ki določa tudi položaj mesta v družbi in župana v drža-
vi, primerljiva le za obdobje, ko sta bila osrednji mesti oblasti (1922 oziroma 
1924–1929). Pred dograditvijo železnice Dunaj-Trst sta položaj Maribora zno-
traj slovenske Štajerske ogrožala Celje in Ptuj, znotraj slovenskega ozemlja pa je 
bil najpomembnejši Trst, pred Mariborom sta bili tudi glavni deželni mesti Gori-
ca in Celovec. Položaj drugega slovenskega mesta je Maribor dobil z nastankom 
stare Jugoslavije in ni bil kasneje nikoli več ogrožen. V socialističnem obdobju 
je bil v nekaterih pogledih zaradi pomena mariborske industrije in številčnosti 
delavstva politično celo pomembnejši. Pravno nejasen, vsebinsko pa razumljiv 
je nedavni poziv mariborskih mestnih oblasti, ki zahtevajo poseben oziroma 
Ljubljani primerljiv položaj mesta ob Dravi, kar naj bi prinesel poseben zakon o 
Mariboru. Slabost tega predloga je njegova finančna prozornost oziroma ome-
jenost. 

Pomen funkcije župana skozi čas

Župan je glede na prvi slovenski zapis te funkcije v letu 777 najstarejši sloven-
sko imenovani funkcionar naše lokalne samouprave, značilen za velik del, ne 
pa vseh Slovanov. V naravi njegove funkcije in oblasti ter tudi osebnih lastno-
sti je vzrok najglobljega spoštovanja pa tudi največjega prezira in zaničevanja 
ljudi, ki naj bi jim načeloval in jih navzven predstavljal. Dejstvo, da je po uvedbi 
demokracije postal, tudi tisti, ki se je razglašal za neodvisnega, eksponent stran-
karstva, zgodovinsko gledano ni tako novo, saj so tudi v preteklosti za župani 
stale določene sile, bolj ekonomske kot idejne. Problem je v tem, da je ideolo-
ško nasprotje veliko bolj ostro kot pa socialno, saj daje možnost političnega 

3 Ljubljanski župani skozi čas, 500 let ljubljanskih županov / Ljubljana Mayors Through Time: 500 
Years of Ljubljana Mayors, ur. Sonja Anžič, Damjan Hančič, Tatjana Šenk, Zgodovinski arhiv Ljubljana 
(Ljubljana, 2004).
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izjavljanja tudi tistim, katerih edina lastnina oziroma posest sta nestrpnost in 
predvsem zavist. 

Beseda župan "najbrž ne izvira iz slovanskega besednega zaklada".4 Najno-
vejši Slovenski etimološki slovar kljub obilici slovanskih paralel v tem pogledu 
ne prinaša novih spoznanj.5 Naši predniki naj bi tako funkcijo kot njeno poime-
novanje prevzeli ob preseljevanju ali najkasneje ob naselitvi. Rusi je ne poznajo. 
Šlo naj bi torej za nek starejši jezikovni substrat. Gre za teritorialno funkcijo 
vaškega predstojnika z upravno in nižjo sodno funkcijo, prevzeto in uvelja-
vljeno ob trajni naselitvi, torej prevladi poljedelstva nad pašništvom. Župani so 
"skoraj od samega začetka sestavni deli slovenske družbe". To dokazujejo tudi 
številni primerki priimka župan in njegove številne izpeljave.

Funkcija župana se je skozi zgodovino zelo spreminjala.6 To je posledica 
združevanja raznih predfevdalnih lastnosti županstva s funkcijami župana v 
fevdalizmu.7 Tudi teritorialno so precejšnje razlike. Na Štajerskem so od jožefin-
skega obdobja običajnejši rihterji, kar pa nima zveze s sodstvom.8 V oglejskem 
patriarhatu zasledimo gastalduse,9 v Beneški Sloveniji in Beneški Istri zasledimo 
pod vplivom Benetk tudi dekane. Ogrski župan, ki je na želu županije ali komi-
tata, s tem nima zveze. Ni organ lokalne samouprave, ampak oseba, ki jo ime-
nuje kralj in je vojaški poveljnik, načelnik sodstva in pobiralec kraljevih davkov. 
Župana pozna tudi Jeseniški rudniški red iz leta 1381, ki omenja v rudniških in 
fužinarskih krajih župana, katerega posebna pravica je omejena na vinotoč.10 

Srednjeveški župan je ob oblikovanju fevdalnega družbenega sistema dobil 
v zemljiškem gospodu nestrpnega konkurenta, ki se mu je moral slej kot prej 
vdati oziroma je moral z njim sodelovati. Seveda ne na enakopravni osnovi. 
Popolnoma si ga zemljiški gospod ni mogel podrediti, ker je imel, kot bi danes 
rekli, za seboj svojo volilno bazo. Še več, sodelovanje pri deželskih sodiščih je 
pomenilo izjemno visoko priznanje te funkcije. Spremenil se je na eni strani 
v zastopnika svojih kmečkih sotovarišev, na drugi strani pa v eksponenta in 
nekakšnega pomočnika zemljiškega gospoda, na škofjeloškem ozemlju tudi 
predstojnika fevdalnega urada za več naselij,11 nagrajenega lahko z privilegira-
no dvojno hubo ali njenim delom, lahko tudi samo z neko dodatno služnostjo, 

4 Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev (Ljubljana, 1996), str. 52, ss (dalje: Vilfan, Pravna zgodovina 
Slovencev).

5 Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar (Ljubljana, 1997), str. 767.
6 Branko Šuštar, "Arhivske obravnave občin", Arhivi 25 (2002), št. 1 (Žontarjev zbornik) (bogata naved-

ba literature), str. 187.
7 Josip Gruden, Slovenski župani v preteklosti (Ljubljana, 1916), str. 18 ss. 
8 Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, str. 379.
9 Prav tam, str. 134.
10 Prav tam, str. 193.
11 Prav tam, str. 99.
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ki ima lahko svojo osnovo v svobodnem župskem svetu kot obliki plačila za 
funkcijo. Županska funkcija načelno ni bila dedna, ampak voljiva.

Župan fevdalnega obdobja ni nujno povezan z vsemi prebivalci določene-
ga kraja, ampak lahko načeluje tudi skupnosti oseb v njem, onim, ki sodijo pod 
istega zemljiškega gospoda. Doslej ni nihče zavrnil možnosti, da je ob teh župa-
nih kot predstavnikih zemljiškega gospoda formalno ali neformalno obstajal 
tudi skupni vaški župan, ki je skrbel za urejanje skupnih zadev kot so vaške poti, 
kali in podobno.

Ob obravnavi župana bi morali obravnavati tudi župo. Ker pa je izrazito 
podeželska teritorialna enota, jo moramo, ko govorimo o meščanih naših mest, 
pustiti ob strani. Obravnava pretežno vaškega župana pa je bila nujna, ker je 
"komunalna ureditev mest utegnila ponekod podaljšati življenje in dajati novih 
življenjskih sil starim slovenskim oblikam vaške samouprave."12 Očitno je že 
zelo zgodaj prišlo, kljub različni razredni osnovi, do neke funkcijske interakcije. 
Župan je krajanom posameznih ali večjih manjših naselij nekako pisan na kožo 
in obstaja, četudi ga formalna oblast ne pozna ali ne upošteva. Pri nas je preživel 
vse zgodovinske upravne reforme in oblast ga je upoštevala, kolikor se ji je to 
zdelo primerno. Ena takih nenavadnih potez je ta, da so ob uvedbi hišnih številk 
1771. leta v številnih primerih prav županova dobila številko 1. V naši zgodo-
vinski zavesti je premalo prisotno dejstvo, da je stara županska oziroma občin-
ska ureditev, ki je bila najbolje ohranjena na Primorskem, preko grofa Stadiona, 
ki je tu kot guverner služboval pred revolucijo 1848, to je v letih 1841–1847, 
posredno vplivala na pravno oblikovanje občinskega zakona neposredno po 
koncu revolucije. Kolikor je znano, so slovenske razmere neposredno vplivale 
samo še na izdajo gozdnega zakona 1849.13

 Podeželski župan 19. in naslednjih stoletij ni popolnoma identičen nek-
danjim županom. Razlike, tudi na slovenskem ozemlju, so časovne in terito-
rialne. Francozi, ki niso marali avtonomije, so župane imenovali. Dejansko so 
bili predstavniki države, ne ljudstva. Župani so kasneje na ozemlju nekdanjih 
Ilirskih provinc izgubili svojo staro funkcijo in so bili imenovani, drugod so svoj 
delokrog ohranili. To se pozna celo pri podpisovanju peticij za Združeno Slo-
venijo, ki jo na Slovenskem Štajerskem marsikje, vsaj formalno, vodijo župani. 
Občine, termin se je namesto soseske, srenje ali komun začel pojavljati po revo-
luciji 1848 in je prenesen iz hrvaškega jezika,14 so bile bistveno večje. Večji je 
bil tudi njen in županov delokrog. Tretja razlika je pojavljanje občinske uprave.

V nasprotju s splošnim prepričanjem so naša mesta, razen Ljubljane od leta 

12 Prav tam, str. 219.
13 Daniela Juričić Čargo, "Urejanje občinskih zadev na območju tržaškega gubernija pred letom 1849", 

Arhivi 32 (2009), št. 2, str. 181–214.
14 Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, str. 449.
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1504, imela mestne sodnike, ki so bili predstavniki ustanovitelja oziroma dežel-
nega kneza. Med številnimi reformami Jožefa II. so tudi take, ki so posegle v 
samoupravo oziroma upravo naših mest. Vzroki za to so številni. Nenazadnje 
tudi konflikti med državno upravo in mestno samoupravo in pa slabe finančne 
razmere v naših mestih. Župana so podredili državni kresijski upravi, ki je nad-
zirala njegovo usposobljenost. Župani so skupaj s tremi mestnimi svetniki in 
mestnim tajnikom upravljali pod imenom magistrat naloge mestnega sodnika, 
sindika in pisarja. Bili so stalno plačani državni uradniki. Po letu 1808 je župane 
večjih mest imenoval cesar. V glavnih deželnih mestih je bila to dejansko nje-
gova državna oblast. To je ostalo vse do revolucije oziroma novega občinskega 
zakona 17. marca 1849. Zanimivo je, da je Jožef II. dal župana tako Mariboru 
kot Gradcu, vendar se za prave demokratične funkcionarje upoštevajo šele od 
1861. leta dalje.

Župani od vzpostavitev občin leta 1849 dalje

Občine je vpeljal občinski zakon 17. marca 184915, torej neposredno po koncu 
revolucije oziroma izdaji oktroirane ustave. Kljub temu ni bil otrok reakcije 
in kaže določeno sorodstvo z obdobjem revolucije, ki ga najbolj karakterizira 
geslo: "Svobodna občina v svobodni državi." Revolucija 1848/49 ga je zazna-
movala tako v dobrem kot slabem. Pod slednje mislimo kmečko nezaupanje 
v novo državno inštitucijo, še zlasti, ker so k njej kmete silili državni uradniki. 
Janez Trdina tako opisuje dogajanje v rojstnem kraju Mengeš: "Ko izbirajo Men-
gšani novega župana, zavržejo z velikim kričem dosedanjega – modrega Stare-
ta, in izvolijo sebičnega, za srečo soseskino neskrbnega Dolenca."16 Ob volitvi 
soseskinih mož, za katere je navduševal "pecirksavtman" Pavič von Pfauenthal, 
je prišlo do takega razburjenja, da so mu kmeti onemogočili nastop. Ko jih je 
prijavil zaradi "puntarije zoper cesarja, cesarske postave in uradnike", je bil na 
sodišču zaslišan tudi Trdina.17

Reakcionarna je bila nadaljnja izvedba, saj prvim volitvam niso več sledi-
le naslednje, ampak jih je oblast "odložila", dotedanjim pa podaljšala mandat. 
Nov zakon je bil izdan 5. marca 1862. Značilno je, da sta oba veljala za vasi in 
mesta. Čeprav je v mnogočem sledil onemu izpred trinajstih let, je vendarle 
odpiral možnost občinskih redov in občinskih volilnih redov za posamezne 

15 Janko Polec, "Uvedba občin na Kranjskem l. 1849/1850", Zgodovinski časopis 6–7 (1952–1953), str. 
686–732. 

16 Janez Trdina, Spomini. 1. del. Zbrano delo 1 (Ljubljana, 1946), str. 194 (dalje: Trdina, Spomini. 1. del).
17 Trdina, Spomini. 1. del, str. 196–197.
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dežele. Med Istro, ki ga je kot prva dobila 1863. leta in Kranjsko, ki je bila v tem 
pogledu 1866. leta zadnja, so ga dobile tudi ostale dežele s slovenskim prebival-
stvom. Po tej občinski zakonodaji je vodil občino voljen občinski zastop, sesta-
vljen iz občinskega odbora in občinskega predstojništva. Leta 1849 pri volitvah 
niso upoštevali stanovskega in interesnega zastopstva, pač pa leta 1860, ko so 
morali upoštevati stanovsko pripadnost, davčni in poklicni cenzus. Volivce so 
na podlagi skupne vsote davkov razdelili v tri volilne razrede. Konkretno, v tre-
tjem razredu so bili oni, ki so skupaj plačali zadnjo tretjino davka, k prvi sku-
pini pa so poleg onih, ki so plačali prvo tretjino davkov, sodili tudi volivci po 
poklicnem cenzusu. Mestni statuti so lahko določili tudi nekoliko drugače. Po 
volilnem redu iz leta 1887 so prvo skupino v Ljubljani tvorili tisti, ki so plače-
vali nad 100 gld davka, drugo 25–100 gld in tretjo 5–25 gld ter neobdavčeni z 
meščanskimi pravicami. Vsaka skupina je imela 10 mandatov.18

Na tri oziroma za tri leta izvoljeni občinski odbor je izbral predstojništvo, 
ki ga sestavljajo iz občinskega odbora izvoljen župan in nekaj svetnikov, največ 
tretjine članov občinskega odbora, ki izvršuje sklepe odbora in upravlja občin-
ske zadeve. Poleg samoupravnih zadev je občina upravljala tudi nekatere nalo-
ge, ki jih je nanjo prenesla država. Za prve je bila občina pod nadzorom najvišje 
avtonomne enote, to je dežele, za prenesen delokrog pa državnemu organu, to 
je deželni vladi, ki je imela pravico občinski zastop razpustiti.

Obnova demokracije, ki sta jo prinašala oktobrska diploma in februarski 
patent, Slovencev ni našla tako nepripravljenih in neizkušenih kot marčna 
revolucija 1848/49. Vloga županov je v narodni politiki postala vse pomemb-
nejša, zlasti v času taborov (1861–1871). Na Koroškem so prav župani, med 
njimi tudi slovenski, po odpravi konkordata, ko so lokalni župniki izgubili nad-
zor nad ljudskimi šolami, škodili uveljavljanju materinščine v ljudskih šolah, 
češ da je za obrtno in trgovsko delovanje v večinsko nemško govorečem svetu 
nemški jezik bolj potreben.

Vloga in pomen statutarnih mest

Iz zgodovine naših mest poznamo statutarne občine, ki jih je predvideval že 
zakon iz leta 1849. To naj bi postala na podlagi lastnih statutov pomembna 
mesta, ki so bila z njim izvzeta iz splošne deželne zakonodaje o občinah, v 
prenesenem delokrogu pa za razliko od večine niso bile podrejene okrajnim 
glavarstvom, to je najnižjim teritorialnim inštitucijam države, ampak dežel-
nim vladam. Statutarna mesta so bila na slovenskem ozemlju Ljubljana, Gorica, 

18 Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, str. 455–456.
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Celovec, Maribor, Celje, Ptuj, Trst pa je imel raven dežele.
Župan se je naslanjal na delo nekaj članskega magistrata, ki ga je izbral za 

leto dni iz občinskega zastopa in nekaj magistratnih svetnikov, to so višji občin-
ski uradniki, ki so imeli pravico glasovati na sejah magistrata. To pravico so imeli 
o stvareh z njihovega delovnega področja referenti.19 Magistrat mestnih občin 
je imel širši delokrog, ker je lahko opravljal tudi naloge, ki jih je na podeželskem 
področju okrajno glavarstvo.

Samouprava na naselbinski podlagi, ki se je tudi stekala k monarhu, ki je 
bil v Avstriji edini nosilec suverenosti, je bila njena najvišja oblika demokracije.

Ker se je plemstvo v veliki meri odtujilo slovenskemu narodnemu gibanju, 
odbijali so ga skrajni, zlasti nemški kulturi in jeziku sovražni nazori, pa tudi 
meščanstvo se je počasi ogrevalo za slovenstvo, mnogi so bili prepričani, da Slo-
venci 1848. leta niso uspeli ravno zaradi njih, je moč županov naglo naraščala. 
Ker so bili med njimi številni slabo izobraženi in v začetku celo nepismeni, so 
jih mnogi poniževali in žalili. Značilen je naslednji opis župana in njegove dru-
ščine v času slogaštva:

… v moji rojstni župniji so se tako zbirali pri dobrem vipavcu sodnik, davkar, 
župnik, župan in par vaških magnatov /…/. Tu so se navduševali za mili slovenski 
narod, a za njega ni nihče ničesar storil, skupno so se tudi navduševali za narodno 
slogo, a za njega ni nihče ničesar storil.20 

Kljub temu pa se je iz njih začela formirati slovenska nižja politična elita. 
Podcenjevanje gor, podcenjevanje dol, bili so izvoljeni in za seboj so imeli ljudi, 
ki so z razvojem demokracije in političnega življenja postajali vse pomembnej-
ši. Svoj pomen in vlogo so pokazali verjetno že pri znameniti Schmerlingovi 
peticiji, še bolj pa v čitalniškem gibanju, da o taborih niti ne govorimo. Pravo 
moč so župani dejansko dobili z ločitvijo duhov in razvojem strankarstva. 
Postali so poglavitno politično orožje posameznih strank. Nekakšno kulmina-
cijo politične vloge in pomena v avstrijskem obdobju pa je pomenila I. svetovna 
vojna. Potrebovala jih je država, potrebovali so jih ljudje. Po njihovi zaslugi je 
bilo trpljenje njihovih občanov marsikdaj zelo olajšano, materialno so bili manj 
prizadeti. Tudi v znamenitem deklaracijskem gibanju 1917. in 1918. leta njiho-
ve vloge ni mogoče prezreti.

19 Prav tam, str. 453.
20 Matija Škerbec, Pregled novodobnega slovenskega katoliškega gibanja. I. del (Cleveland, 1956), str. 52
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Po letu 1918

Občine so bile pri Slovencih zelo pomembne tudi v času stare Jugoslavije.21 
Kaj je dejansko lahko pomenil v tem času župan, govorita klasična primera 
ljubljanski Juraj Adlešič in mariborski Alojzij Juvan22. Z zakonom o volitvah v 
občinska zastopstva je bil dokončno odpravljen sitem davčnega volilnega cen-
zusa po občinah. Te so bile podrejene oblastem. Šestojanuarski režim je občin-
ske organe razrešil, nove župane so imenovali še obstoječi veliki župani. Nov 
zakon o občinah, sprejet 14. marca 1933, je predvidel nove volitve občinskih 
odborov. Nadzor nad njimi je pripadal srezkim načelnikom. Občina je morala 
po novem šteti vsaj 3000 prebivalcev. Zato je prišlo do komasacije občin. Zakon 
o mestnih občinah iz 22. julija 1934 je še priznaval statutarne občine, ki so osta-
le iste. Organa sta bila mestni svet in predsednik mestne občine. Predsednika 
in dve tretjini so volili s splošnim, neposrednim in javnim glasovanjem, tretji-
no je določil ban. Znamenita liberalna komasacija občin sredi tridesetih let je 
najboljše potrdilo, kako šibka je bila dotlej liberalna politika v tem pogledu in 
koliko ji je pomenila.

Z vstopom v Jugoslavijo so se starega ogrskega upravnega sistema otresli 
prekmurski Slovenci. 

Starojugoslovanski upravni sistem je po letu 1923 do 6. januarske diktature 
poznal tudi velike župane, ki so bili na čelu oblasti in so bili predstavniki beo-
grajske oblasti, ne samouprave. Podrejeni so bili notranjemu ministru.

Pod Italijo so najprej odstavili občinske oblasti in namesto njih postavili 
gerente. Občinske volitve so bile v začetku leta 1922, sledila jim je doba odsta-
vljanja Slovencev in postavljanje italijanskih komisarjev. Od leta 1926 so obsta-
jali le še od kralja in vlade imenovani potestati, enako tudi posvetovalni občin-
ski sveti. Izvedena je bila tudi komasacija občin.23

Koroški Slovenci so v veliki meri živeli v rahlo modificiranem starim avstrij-
skim upravnim sistemom.

Totalitarne ali k totalitarizmu nagnjene oblasti lokalni samoupravi, kljub 
razglašanju takega ali drugačnega samoupravljanja, niso bile naklonjene. V njih 
vidijo izraz ljudske volje, ki je nikoli ne morejo vsebinsko povsem nadzorova-
ti, ali pa eksponente njim nasprotne in celo opozicijske oblasti. Zato so bili v 
času II. svetovne vojne stari župani žrtve tako okupacijskih kot revolucionar-

21 Primerjaj: Jakob Polenšek, Novomeški župani med obema vojnama. Univerza v Ljubljani, Filozofska 
fakulteta, Oddelek za zgodovino (diplomsko delo) (Ljubljana, 2008).

22 Maksimiljan Fras, Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas (Maribor, 2013).
23 Občine na Goriškem od srede 19. stol. do druge svetovne vojne, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (Nova 

Gorica– Tolmin–Ajdovščina, 1986).
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nih oblasti, ki je med njimi "našla" prve "pristaše" kontrarevolucije in kolabo-
racije. Žal doslej ni še nihče sistematično obdelal vprašanja, koliko županov je 
bilo žrtev partizanskih likvidacij. Vsekakor so izvrševanje županskih funkcij v 
najboljšem smislu besede smatrali za zločin. Dejansko je bil župan v skladu z 
župansko tradicijo pri Slovencih dolžan za svoje občane posredovati pri vseh 
oblastnikih.

"Ljudska" oblast po 2. svetovni vojni

Tudi po II. svetovni vojni stara občinska samouprava ni mogla tekmovati z 
geslom vso oblast sovjetom oziroma takoimenovanim ljudskim, delavskim ali 
socialističnim samoupravljanjem.24 Formalno je bila odpravljena, neformalno 
pa je delovala in smo jo čutili zlasti pri elektrifikaciji, napeljavi vodovodov, tele-
fonov in asfaltiranju vaških poti, ko so za akcijam stali lokalni mnenjski vodi-
telji, ne pa eksponenti "ljudske" oblasti. Na drugi strani je hkrati potrebno pri-
znati, da so nekateri predsedniki ljudskih ali mestnih odborov čutili v sebi svoje 
obveznosti do ljudi in se vsebinsko obnašali kot župani, kar pa formalno niso 
bili. Svojevrsten "župan" vseh slovenskih mest je bi Edvard Kardelj, oče samo-
uprave po lastnih ideoloških predstavah, ki je osebno stal za mnogimi arhitek-
turnimi posegi, katerih namen je bil zmanjšati vizualno nadvlado cerkvenih 
stolpov nad našimi mesti. Koper je mogoče najbolj znan primer, vendar se je 
še bolj vključeval v Ljubljani, kjer je stal ne le za zidavo stolpnic, ki naj bi skrile 
cerkve, ampak tudi za uničenjem znamenitega Kozlerjeve palače, ki mu je po 
besedah pokojnega prof. dr. Metoda Mikuža rušil njegovo videnje ljubljanskih 
parad oziroma povork, kot smo takrat rekli. Kot je znano, je nek arhitekt, ki 
se mu je hotel prikupiti, načrtoval tudi rušenje novomeške kapiteljske cerkve, 
sedanje stolnice in njeno nadomestitev z monumentalnim spomenikom revo-
lucije. Hvala Bogu, je med rečenim in storjenim daleč in tako je tudi v komunal-
ni ureditvi naših mest ostalo marsikaj dobrega kljub nasprotni volji komunal-
nih prvakov.

Zakon o lokalni samoupravi (1993)

Župane je ponovno vzpostavila samostojna slovenska država z zakonom 

24 Janez Kopač, "Kraji in občine kot upravnoteritorialne enote 1945–1955", Arhivi 28 (2005), št. 2, str. 
205–212; Janez Kopač, Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945–1955, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 
Gradivo in razprave 29 (Ljubljana–Kranj, 2006).



459

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

o lokalni samoupravi konec leta 1993. Tudi ob njej so se lomila kopja, ki jih 
poznamo že iz zgodovine: komunisti so zahtevali pokrajine, liberalci velike 
občine, konzervativci majhne. Dejansko imajo pri tem še najmanj besede obča-
ni. Kritika občin ni neupravičena, vendar je vprašanje, če ni ta upravičena zato, 
ker je država v skladu s ''kardeljansko'' tradicijo občinam naložila preveč nalog, 
med njimi tudi take, na primer osnovno šolstvo, ki jih mora vedno upravljati 
država. Mnogi se namreč ne morejo sprijazniti z dejstvom, da država ne umira, 
ampak je vsak dan, tudi v našo škodo, bolj vitalna.

Danes se v zvezi z občinami v samostojni Sloveniji običajno žaljivo navaja 
prav njihovo število. Zanimivo je primerjati, kako taka dejstva navajajo pred-
vsem pristaši nekdanje komunistične oblasti, ki jo je na lokalnem nivoju, ne v 
velikih mestih, marsikje izgubila. Oni so zagovorniki pokrajin, za katere domne-
vajo, da bi jim povrnila del politične oblasti. Dejstvo je, da je poosamovojitveno 
ustanavljanje občin neverjetno pokazalo zgodovinsko dediščino. Za Štajersko 
so bile značilne številne in majhne občine in to se je v veliki meri ponovilo. 
Na Primorskem se je predvsem zaostrilo vprašanje nekdanje skupne občinske 
lastnine. Vsekakor je v večini krajev, ki so se vrnile k lastnim občinam, opazen 
velik in očiten razvoj. Marsikje so se, zlasti na Štajerskem, znova začeli uvelja-
vljati člani rodbin, ki jih poznamo iz naše lokalne zgodovine 19. in 20. stole-
tja. Na Dolenjskem in Notranjskem, kjer je bila revolucija najbolj krvava, tega 
praktično ni. Posebno je zanimivo opazovati mesta, katerih meščani so v veliki 
meri izgubili identiteto, stare elite so izumrle, se izselile ali pa bile materialno 
uničene.25 Ni zamerljivo dejstvo, da se v današnji Sloveniji kot uspešni župani 
uveljavljajo celo prišleki iz nekdanjih jugoslovanskih republik ali v Novi Gori-
ci, kjer je "zavladal" Prekmurec. Vsekakor imajo slovenska mesta s komunalno 
politiko bistveno več težav v poosamosvojitvenem obdobju kot pa podeželje. 
Seveda pa izguba tradicije ni edini ali ključni moment.

Iz zgoraj navedenih dejstev sledi, da ima županska funkcija tako v lokalni 
samoupravi kot državni upravi številne naloge. Iz zgodovine izhaja, da mora 
župan biti predstavnik svojih volivcev, ključno pa je, ali dela v korist srenje, ki jo 
predstavlja, ki ga je volila ali pa za katero ga je državna oblast zadolžila. Temelj-
na je seveda komunalna dejavnost in rezultati na področju urbane arhitekture, 
vodovoda, kanalizacije, skrb za prosvetne in kulturne inštitucije, skratka vse tisto, 
kar je za neko naselje in njegove prebivalce skupnega. Dosežki na tem področju 
so podlaga za ocenjevanje uspešnosti župana. V obdobju kapitalizma to še pose-
bej velja za njegove praktične dosežke na področju gradnje delavcem dostopnih 
in primernih stanovanj. Večja so mesta, večji so problemi in temu primerni so 
tudi dosežki. Župani velikih mest so bili vzor vsem drugim doma in v tujini.

25 Primerjajmo samo imena lastnikov starih meščanskih vil.
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* * *

Uvodna zgodovinska skica o položaju in vlogi županov med Slovenci naj se 
konča s splošnim opozorilom, da so na vsakokratne županske volitve še kako 
vplivale tako razmere v prestolnicah, zlasti nazorih vladajočih elit o demokraci-
ji in avtonomiji. Pri tem ugotavljamo, da je bila avstrijska vlada bolj naklonjena 
lokalni samoupravi kot oba jugoslovanska režima, kjer je forma, če je bila, pre-
vladovala nad vsebino. Seveda pa so na vsakokratne županske volitve še kako 
vplivale tudi notranjepolitične in gospodarske razmere na lokalni ravni. Vpra-
šanje prestiža volilne zmage je pogosto zameglila ali potisnila na rob ključne 
lokalne probleme, ki bi jih je moral reševati vsakokratni župan.

Stane Granda

MAYORS – A SYMBOL OF SLOVENIAN LOCAL SELF-GOVERNANCE 
AND DEMOCRACY 

SUMMARY

The mayor is, regarding the first Slovenian record of this function in the year 
777, the oldest Slovenian appointed functionary of our local self-governan-
ce, which is indicative of many, but not all Slavs. The nature of this function, 
authority, and also personal traits is the basis of the deepest respect but also the 
greatest contempt and scorn from the people they are supposed to head and 
represent. Our ancestors supposedly adopted the function and its naming as 
they migrated. Mayors became the elected administrative and judicial autho-
rity, and the outwardly representative of the inhabitants of the "župa" as the 
lowest territorial unit. The function of the mayor changed greatly throughout 
history. This is the consequence of the merger of various pre-feudal characte-
ristics of the mayoral position with the functions of the mayor in feudalism, 
capitalism, and communism. Despite much opposition of the territorial land 
and later the bureaucratic state administration, the mayor was never quite sub-
dued. They could limit their democratic essence for a few years or decades and 
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appoint them themselves, in such times they were informally replaced by local 
opinion leaders, but they could never really suppress them. 

The creation of and independents Slovenian state also means the complete 
reinstatement and restoration of the oldest Slovenian function of authority. 
The precondition for the creation of the mayoral function is the settlement 
of the population, the triumph of agriculture over herding, the formation of 
the "župa" as the fundamental territorial unit of self-governance and judici-
ary. Nominally, although through a completely different legal basis of oral and 
written privileges and statutes, mayors were also adopted by cities and market 
towns. 

Their position, role, content, and the range of the function as well as its 
autonomy depended greatly from the founder or the lord of this non-agricul-
tural settlement. The wide range of their real authority also depended greatly 
on the dominant views on local self-governance. With social development 
the mayoral function also became the victim of political or party differentia-
tion. The mayors of the capital and major cities become key actors in the social 
atmosphere.

Unlike most political functions, however, it still had great operative ability 
that is shown outwardly in the realisation of promises made during elections 
on urban, social, financial, legal and security issues. In non dominant nations 
in multinational states the election of every mayor was also a manifestation of 
national emancipation and the symbol of resistance against centralisation. It 
is also evidence of the desire for national and political equality, which are the 
cornerstone of democracy.

Mayors are one of the best historical examples of the general and specific 
state forming of Slovenians. 
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Uvod

V pričujočem članku bo govora o nekdanjem ljubljanskem županu in pravniku 
Matiji Burgerju. Ta, v virih dokaj slabo zastopani in posledično precej nepozna-
ni župan, je današnji slovenski prestolnici načeloval med letoma 1851 in 1857. 
To je bil čas t. i. Bachovega absolutizma, ko je bila oktroirana ustava ukinjena, 
oblasti, podobno kot v predmarčni dobi, strašno nezaupljive do kakršnega koli 
javnega izražanja narodne pripadnosti,1 dovoljenega časopisja pa malo. Prav 
tako je dotično obdobje zaznamovala gradnja t. i. južne železnice od Ljubljane 
proti Trstu ter precejšnja rast prebivalstva Ljubljane. Da bi bolje razumeli okoli-
ščine, v katerih je Burger županoval, se bomo v raziskavi – še preden se posve-
timo njegovemu življenju in delu – na kratko posvetili splošnim političnim in 
gospodarskim razmeram v Avstrijskem cesarstvu in predvsem na Kranjskem, ki 
so vladale sredi 19. stoletja, ko je bil Burger politično dejaven.

Politične in gospodarske razmere

Leto 1848 je za slovensko ozemlje pomenilo konec t. i. predmarčne dobe. Ta se 
je sicer začela z dunajskim kongresom (1815) in velja za čas hudega vladarske-
ga absolutizma in brzdanja narodnih gibanj narodov Habsburške monarhije. 
V tem času (1814–1866) je bilo celotno slovensko etnično ozemlje zadnjič v 
zgodovini sestavni del iste države, a so stiki med Slovenci v osrednjih deželah, 
na Ogrskem in Lombardsko-beneškem kraljestvu, ostali precej šibki.2 Marca 
1848 je na Dunaju izbruhnila revolucija in osovraženi kancler Metternich je 
odstopil. Volitve v prvi avstrijski državni zbor so bile sredi junija 1848. Nače-
loma so imeli volilno pravico vsi moški državljani, starejši od 24 let, a je veljala 
vrsta omejitev. Septembra 1848 je bil objavljen zakon o odpravi podložništva, 
medtem ko so se v državnem zboru vse bolj zapletale razprave o ustavi. Oktobra 
1848 je na Dunaju izbruhnila nova revolucija, revolucionarji pa so se dvignili v 
obrambo Ogrske, ki jo je dvor skušal vojaško pokoriti. Vojska je konec meseca 
vstajo na Dunaju zadušila, državni zbor pa se je zatem zopet sestal v moravskem 
Kroměřížu. V začetku decembra je nebogljeni cesar Ferdinand žezlo prepustil 
nečaku Francu Jožefu, novi kancler Felix zu Schwarzenberg pa se je na vso moč 
trudil okrepiti njegovo oblast.3 Novi cesar je marca 1849 razglasil oktroirano 

1 Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. 
stoletja do konca 20. stoletja (Ljubljana, 2006), 57–71 (dalje: Vodopivec, Od Pohlinove slovnice).

2 Boris Golec, "Od začetka novega veka do pomladi narodov 1848", v: Slovenski zgodovinski atlas, ur. 
Drago Bajt in Marko Vidic (Ljubljana, 2011), 105–111.

3 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice, 58–61.
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ustavo, državni zbor pa razpustil. Konec decembra 1851 je omenjeno ustavo 
ukinil, prav tako pa je razglasil, da so ministri odgovorni le njemu. Schwarzen-
berg je aprila 1852 umrl, s tem pa je vse do leta 1859 prenehal tudi kanclerski 
naslov. Od leta 1852 imel velik vpliv v vladi notranji minister Alexander von 
Bach. Slednji se je naslanjal predvsem na vojsko in uradništvo. Uvedel je stro-
go cenzuro in policijski nadzor nad sumljivimi državljani. Precej je tudi zožil 
možnosti društvenega delovanja in tiska. V državi je posledično zavladalo poli-
tično mrtvilo. Ko je Avstrijsko cesarstvo julija 1859 izgubilo vojno proti zdru-
ženim francosko-italijanskim silam, je moral odstopiti. Cesar je oktobra 1860 
izdal t. i. oktobrsko diplomo, februarja 1861 pa še februarski patent, s čimer se je 
parlamentarno življenje v cesarstvu ponovno začelo.4

Leta 1850 so dežele dobile oktroirane deželne ustave, s predpisi za volitve 
v deželne zbore. Ustave so bile odpravljene že naslednje leto, deželni zbori pa v 
dobi absolutizma niso bili obnovljeni. Izvršilna oblast je bila v rokah državnih 
uradnikov in deželnih namestnikov.5 Leta 1849 uveljavljena upravna razdelitev 
slovenskega ozemlja se vse do konca Habsburške monarhije tako rekoč ni več 
spreminjala. Dežele so bile ločene s starimi zgodovinskimi mejami, kresije so 
bile odpravljene, ustanovljena so bila okrajna glavarstva. Najmanjše upravne 
enote so bile občine.6 Od leta 1850 je imela Ljubljana poseben občinski red in 
bila kot pomembnejše mesto izvzeta iz deželne zakonodaje o občinah. Nosilec 
mestne samouprave je bil občinski svet, župane pa je potrjeval cesar.7 Nemci, ki 
so na Kranjskem predstavljali okoli 5 % prebivalstva, so imeli tam veliko politič-
no in gospodarsko-finančno moč. Ta je slonela predvsem na Kranjski hranilni-
ci, ki je bila do konca monarhije (poleg drugih nemških finančnih korporacij) 
glavni vir za ohranjanje kranjskega nemštva. Nemščina je na Kranjskem ostala 
uradni in deželni jezik vse do zatona monarhije.8

Petdeseta leta 19. stoletja so bila za slovenski prostor pomembna prelomnica 
v gospodarskem in družbenem razvoju. Z zemljiško odvezo, dokončno osvobo-
ditvijo kmeta in svobodnejšo trgovinsko ter obrtno politiko9 se je tudi tukaj začel 
čas modernega tržnega gospodarstva. Velika prednost za Ljubljano v tem času je 
bilo dejstvo, da je bila med letoma 1849 in 1857 končna postaja južne železni-
ce in posledično pomembno trgovsko in prometno središče. Od tega so imeli 
koristi mali obrtniki in železarji ter predvsem prevozniki, ki so prevažali blago 

4 Več avtorjev, Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega pri-
znanja Republike Slovenije: 1848–1992 (Ljubljana 2006), 21–27.

5 Prav tam, str. 22.
6 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice, 67.
7 Darinka Kladnik, Mestna hiša v Ljubljani: pomembni dogodki v zgodovini mesta (Ljubljana, 1996), 

101–102.
8 Dragan Matić, Nemci v Ljubljani: 1861–1918 (Ljubljana, 2002), 7.
9 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice, 65. 



M. Bele: Matija Burger, ljubljanski župan 1851–1857 

466

med Ljubljano in tržaškim pristaniščem. Ljubljansko prebivalstvo je med letoma 
1851 in 1857 zraslo z 17.256 na 20.747 prebivalcev.10 V pristanišču ob Ljubljani-
ci so letno iztovorili in natovorili do dva milijona dunajskih stotov trgovskega 
blaga, ki ga je prevažalo skupno 900 čolnov, 1000 velikih tovornih voz ter 35.000 
majhnih kmečkih vozov. Ko je poleti 1857 železnica dosegla tudi Trst, je to pre-
vozništvo naenkrat prenehalo uspevati. Enako se je zgodilo s prometom po Lju-
bljanici.11 V drugi polovici desetletja so se razmere vidno poslabšale. Kmetje, ki 
so v povprečju imeli za seboj nekaj zelo uspešnih gospodarskih let, so prisluženi 
denar v večini primerov zapravili, poleg tega pa so jih pestili davki z odškodnino 
za odvezo ter odprta vprašanja v zvezi z uporabo pašnikov in gozdov, ki so bila še 
vedno v rokah velikih zemljiških posestnikov. Zadolževanje je v naslednjih dese-
tletjih spravilo mnoge kmečke lastnike ob hišo in kmetijo.12

Izvor in družina

Bodoči ljubljanski župan Matija (v nemških virih Mathias) Burger je prihajal 
iz Vogelj na Gorenjskem, slabih osem kilometrov jugovzhodno od Kranja. Še 
dandanes obstaja v tem kraju hiša z domačim imenom "pri Purgerjevih."13 Nje-
govi sodobnikovi in drugi, ki so o njem pisali po njegovi smrti, se glede nje-
govega rojstnega leta niso strinjali.14 Iz ohranjene rojstne knjige je sicer raz-
vidno, da se je rodil (morda kakšna dva dneva) pred 3. februarjem 1795 (ko 
je bil najverjetneje krščen) očetu Antonu Burgerju in materi Salome ter da je 
imel sestro dvojčico po imenu Marija (ki je bila krščena pred njim).15 Glede na 
skope podatke, ki so nam na voljo, lahko sklepamo, da je bil kmečkega rodu 
in sorodnik (morda nečak) generacijo starejšega Janeza Burgerja. Tudi Janez je 
bil kmečki sin iz Vogelj, kasneje pa premožen advokat, (v času Ilirskih provinc) 
mer, lastnik gradu Brdo pri Lukovici16 ter praded pisatelja in notarja Janka Ker-
snika. Slednji se je na dotičnem gradu tudi rodil in ga kasneje podedoval. Sorod-

10 Lojze Pipp, "Razvoj števila prebivalstva Ljubljane in bivše vojvodine Kranjske," Kronika slovenskih mest 
2 (1935), št. 1, 66–72 (dalje: Pipp, "Razvoj števila prebivalstva Ljubljane").

11 Jože Žontar, "Ljubljana v 18. in prvi polovici 19. stoletja," v: Zgodovina Ljubljane: prispevki za mono-
grafijo: gradivo s Posvetovanja o zgodovini Ljubljane, 16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani, ur. Ferdo 
Gestrin (Ljubljana, 1984), 157–176.

12 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice, 65. 
13 Za ta podatek se zahvaljujem patru Andreju Piršu.
14 "Novičar iz avstrijanskih krajev", Kmetijske in rokodelske novice, 18. april 1857, št. 31, str. 124; 

"Pozabljeni ljubljanski župan 2", Jutro, 8 december 1944, št. 282, str. 5.
15 Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŽA Šenčur, rojstna knjiga XIV. 1784–1800, str. 161. Za pomoč pri branju 

in dešifriranju rojstne knjige se zahvaljujem dr. Andreju Hozjanu.
16 Grad stoji osem kilometrov severovzhodno od Domžal (Ivan Stopar, Grajske stavbe v osrednji 

Sloveniji, I. Gorenjska, Območje Kamnika in Kamniške Bistrice, 7 (Ljubljana, 1997), 12).
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stvo med Matijo in Janezom (ter Jankom Kersnikom) poleg priimka in kraja 
izvora še dodatno izpričuje dejstvo, da je bil, kakor je razvidno iz nagrobnega 
spomenika,17 v istem grobu z Matijo pokopan Janezov vnuk, vladni svetnik, 
sodniški pripravnik in Kersnikov stric Leopold pl. Höffern-Saalfeld. Bodoči 
župan Matija Burger se nikoli v življenju ni poročil, prav tako ni, kolikor je meni 
znano, nikjer dokazov o kakšnih koli njegovih izven-zakonskih potomcih.

Nastanitev v Ljubljani

Vsaj trije omenjeni pripadniki Matijeve širše družine so bili pravniki (vsaj eden 
je bil tudi zdravnik) in za to stroko se je (morda s stričevo ali bratrančevo 
finančno podporo) odločil tudi sam. Ni znano, kje je študiral. Še najverjetneje 
se zdi, da je pravno fakulteto obiskoval na Dunaju. Absolvirati je moral nekje do 
leta 1822, ko je vstopil v državno službo kot praktikant uprave državnih pose-
stev v Ljubljani. Kot justiciar18 je bil dodeljen državnemu gospostvu v koroškem 
Beljaku, leta 1824 pa državnemu gospostvu v Osojah s sedežem v Trgu na Koro-
škem (Feldkirchen in Kärnten). Leta 1828 ali 1829 je državno službo opustil, 
se s Koroške preselil v Ljubljano in tam odprl odvetniško pisarno. V Laibacher 

17 "Pozabljeni ljubljanski župan 2", Jutro, 8 december 1944, št. 282, str. 5; Ivan Prijatelj, Janko Kersnik–
njega delo in doba. Sešitek I. Leta mladosti in učenja (Ljubljana, 1910), 7–12, 19–21; "Anhang", 
Laibacher Zeitung, 18. april 1857, št. 87, str. 358.

18 Justiciarji so bili v čau pred odpravo podložništva uradniki pri zemljiškem gospodu, ki so zanj opra-
vljali sodne posle (SSKJ I, 560, geslo: Justiciar). 1 

 

POSKUS REKONSTRUKCIJE DRUŽINSKEGA DREVESA MATIJE BURGERJA 
 
 

Anton Burger ∞ Salome    Janez Burger ∞ Lippich Carciari 
     

 
     Matija Burger      Marija  1. hči ∞ mož pl. Höffern-Saalfeld         2. hči 
*malo pred 3.2.1795, †15.4.1857                *morda 1.2.1795 
 

 Leopold pl. Höffern-Saalfeld             Berta ∞ Jožef (Josip) Kersnik           drugi otroci

                          

      Janko Kersnik      drugi otroci 
                *4.9.1852, † 28.7.1897 
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Zeitung se je od tistega časa naprej (ko je tudi že promoviral) večkrat omenjal 
kot kurator ali advokat. Prostore svoje pisarne je v prihodnjih letih iz neznane-
ga razloga večkrat menjaval. Najprej jih je, kot kaže, imel na današnjem Ciril-
-Metodovem trgu, zatem pa še na Kongresnem trgu, Trgu francoske revolucije, 
na Čopovi ulici, na Mestnem trgu, na Dunajski cesti in Nazorjevi ulici.19 

Iz obdobja, ko se je Burger selil iz Koroške v Ljubljano, se nam je ohranil 
edinstven, v slovenščini pisan vir, s katerim imamo izpričano njegovo skrb za 
dušni blagor soljudi. Gre za 188 strani dolgo, z roko napisano biografijo z naslo-
vom Shivlenje ſvetiga Euſtahjusa (Življenje svetega Evstahija). Slednji je bil rim-
ski vojak in mučenik, ki je umrl v prvi polovici 2. stoletja po Kristusu. Burger v 

19 "Amtsblatt", Laibacher Zeitung, 22. julij 1828, št. 88, str. 628; "Amtsblatt", Laibacher Zeitung, 20. 
maj 1830, št. 60, str. 375; "Inteligenz-Blatt", Laibacher Zeitung, 6. december 1832, št. 146, str. 626; 
"Amtsblatt", Laibacher Zeitung, 25. maj 1837, št. 62, str. 332; Vlado Valenčič, Zgodovina ljubljanskih 
uličnih imen (Ljubljana, 1989), 227; Vlado Valenčič, Rezika Traven, Ljubljanske ulice (Ljubljana, 1980), 
44, 46, 120–121 (dalje: Valenčič, Traven, Ljubljanske ulice); "Pozabljeni ljubljanski župan 1", Jutro, 30. 
november 1944, št. 275, str. 3.

Prva stran rokopisa 
Burgerjevega dela 
Življenje sv. Evstahija 
(Narodna in univer-
zitetna knjižnica, 
Rokopisna zbirka, 
J. Burger 1/2010, 
Shivlenje ſvetiga 
Euſtahjusa)
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uvodu k njegovemu življenjepisu natančneje ne pojasnjuje svojih motivov, ne 
govori o sebi, prav tako ne o slovenstvu ali nemštvu. Dotični življenjepis pre-
prosto priporoča v branje tistim, ki bi želeli "posnemati dejanja odkritosrčnih 
kristjanov". Več ne pove, tako tudi ni jasno, kaj ga je spodbudilo k pisanju.20 
Besedilo je napisano v za tisti čas značilni bohoričici in v gorenjskem dialek-

20 Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisna zbirka, J. Burger 1/2010, Shivlenje ſvetiga Euſtahjusa, 
besedilo na začetku knjige, stran brez številčne oznake ("Kdor iſhe svelizhanja ga bo v krishih najdil. 
Kdor ga v reſnici iſhe, ſe mu nobeden krish preteshak ne zdi, ſe brani, ſe trudi, ſe poti, se upera, vſe 
zopernoſti preſtoji de doſeshe vezhno plazhilo, ki ga zhloveſhka duſha posheli. Ravno ta trud najdem v 
zelim shivlenju ſvetiga Euſtahjusa, kteriga branje vſakterim perporozhim, sato ki je njegovo djanje polno 
praviga kerſhanſkiga duha: zhiſtoſti, pokorſhine, pravize, miloſti, ſtrahu boshjiga in ljubesni bozhje. 
Duha ki sanizhuje ta ſvet, ki poklezin vred noſt zhloveka v ſebi in v drusih obrajta posemelſko blago ushi-
va kakor bi ga ne ushival, je veſel zhe ga ima, je veſel zhe ga nima, zhe mu je odvseto, ga lahko pogreſhi, 
ki raji vſe preter pi tud umerje, kakor de bi Boga resha lil. Kdor sheli djanje odkrito ſerzhnih kriſtjanov 
in njih bogabojezhnoſt poſnema ti, naj bere zhivlenje ſvetiga Euſtahjusa in bo videl kaj zhiſta ljubesen 
boshja v gorezhih kerſhanſkih ſerzah premore, in koliko jim ljuzh boshiga raſvetlenja perpomore, de je 
kerſhanſka vera ſama ljuzh praviga raſvetlenja, in de je tam terda tema, kjer je ni. M. Burger").

Zadnja stran rokopisa 
Burgerjevega dela 
Življenje sv. Evstahija 
(Narodna in univer-
zitetna knjižnica, 
Rokopisna zbirka, 
J. Burger 1/2010, 
Shivlenje ſvetiga 
Euſtahjusa)
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tu, ki današnjega bralca močno spominja na Prešernovega. Burger se ob koncu 
podpiše s celim imenom (brez doktorskega naslova), tako da o njegovem avtor-
stvu ni dvoma. Glede na dostavljen kraj in datum je razvidno, da je življenjepis 
pisal, ali vsaj dokončal, sredi oktobra 1829 v Hrašah ("Hraſhe 15. Kosaperſka 
1829"), pri katerih je šlo morda za Hraše pri Medvodah, šest kilometrov južno 
od njegovega rojstnega kraja. 

Burger je bil med letoma 1844 in 1848 pravni svetovalec Kranjske hranil-
nice, takrat najuglednejšega in sploh najstarejšega denarnega zavoda na Slo-
venskem. V njenem odboru je imel mesto kuratorja med leti 1838 in 1842. Prav 
tako je bil že od leta 1830 član Kranjske kmetijske družbe, strokovne organiza-
cije za pospeševanje kmetijstva na Kranjskem, ki je med drugim izdajala časnik 
Kmetijske in rokodelske novice. Slednje so izhajale med letoma 1843 in 1902 in 
so bile – poleg katoliške Zgodnje danice – praktično edini slovenski časopis 
večine petdesetih let 19. stoletja (torej v času Bachovega absolutizma). Poleg 
vsega zgoraj omenjenega se je Burger od leta 1844 udejstvoval tudi kot član 
društva Kranjskega deželnega muzeja, kasnejšega Muzejskega društva za Kranj-
sko, ki je bilo v njegovem času usmerjeno predvsem v naravoslovje.21 

Dejavnost v času marčne revolucije do izvolitve za župana
 

Že leta 1848 je Burger postal član odbornik takrat ustanovljenega Slovenskega 
društva, kar je bil verjetno še eden izmed razlogov, da so ga Kmetijske in roko-
delske novice nekaj let kasneje imenovale "v vsem verl domorodec".22 Šlo je za 
narodnopolitično društvo, ustanovljeno aprila 1848 v Ljubljani (razšlo se je 
slabih pet let kasneje). V začetku se je ognjevito zavzemalo za program Zedi-
njene Slovenije in nasprotovalo frankfurtskim volitvam. Novo vodstvo z Jane-
zom Bleiweisom na čelu je nato začelo delovati zmerneje. Razglasilo se je za 
nepolitično in začelo v ospredje postavljati slovensko kulturno dejavnost in 
uveljavljanje slovenščine v javnosti.23 Burger je bil kot odbornik Slovenskega 
društva izvoljen junija 1848. Med izvoljenimi so očitno prevladovali pravniki, 
med katerimi je bil že omenjeni Burgerjev sorodnik Leopold pl. Höffern-Saalfe-
ld. Zanimivo je tudi dejstvo, da je bil v skupini izvoljenih odbornikov tudi odve-
tnik Blaž Crobath (Dr. Blaže Krobath), izobraženec, kulturnik in domoljub ter 
dolgoletni delodajalec Mihe Kastelica in Franceta Prešerna. Slednji je pri njem 

21 "Pozabljeni ljubljanski župan 2", Jutro, 8. december 1944, št. 282, str. 5; Enciklopedija Slovenije 5, 392–
393, gesli: Kranjska hranilnica (S.Gr.) in Kranjska kmetijska družba (E.U.); Vodopivec, Od Pohlinove 
slovnice, 64–65. 

22 "Novičar iz avstrijanskih krajev", Kmetijske in rokodelske novice, 18. april 1857, št. 31, str. 124.
23 Enciklopedija Slovenije 12, 58–59, geslo: Slovensko društvo (S.Gr.).
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kot koncipient služboval kar 14 let.24

Medtem ko poznanstvo med Blažem Crobathom in Matijo Burgerjem ne 
more biti vprašljivo, tega ne moremo zanesljivo trditi za Burgerja in Prešerna 
(slednji je spomladi 1848 že nekaj časa živel v Kranju). Iz virov ni razvidno, 
vendar smemo spričo okoliščin domnevati, da sta bila vsaj bežna znanca. Oba 
Gorenca, sicer iz različnih koncev te pokrajine,25 sta se v Ljubljano preselila 
konec dvajsetih let 19. stoletja in zatem "iz pravd kovala rumenjake" oz. delala v 
pravniški stroki.26 Čeprav Prešernu takrat še ni uspelo odpreti odvetniške pisar-
ne, je moral imeti kot Crobathov uslužbenec (vsaj občasne) stike z drugimi lju-
bljanskimi odvetniki. Teh v tridesetih in prvi polovici štiridesetih let 19. stoletja, 
ko je mesto imelo med 13.000 in 18.000 prebivalcev, še ni moglo biti posebej 
veliko in so se med seboj poznali.27 

Kakor se zdi, se je Burgerjeva politična pot začela v mesecih po izbruhu 
marčne revolucije, ko so se stvari spreminjale skoraj iz meseca v mesec. Sprva, 
kakor se zdi, se ni (preveč) vidno silil v ospredje, prav tako pa se verjetno ni 
(preveč) izrazito proslovensko (oz. pronemško) opredeljeval. Poleg tega ni (na 
prehud način) prihajal v spore z državo. Slednje je kasneje morda botrovalo 
dejstvu, da je bil s strani dvora na Dunaju prav on potrjen za župana. Aprila 
1848 je bil po navodilu kranjskih deželnih stanov skupaj z grofom Andrejem 
Hohenwartom, baronom (Antonom)28 Codellijem in pravnikom Jožefom 
Orlom poslan na Dunaj, kjer je zasedal t. i. centralni odbor odposlancev avstrij-
skih dežel. Ukvarjal se je predvsem z vprašanji novih deželnih ustav, reforme 
občinskih redov in zemljiške odveze.29 Prav tako je bil Burger maja istega leta 
eden izmed izvoljenih v kranjski začasni deželni zbor (sicer samo kot name-
stnik). Ta je bil nato sklican le enkrat, in sicer v drugi polovici junija.30

24 "Perva velika skupšina", Kmetijske in rokodelske novice, 14. junij 1848, št. 24, str. 101; "Pred 27 leti!", 
Kmetijske in rokodelske novice, 3. marec 1875, št. 9, str. 73; Enciklopedija Slovenije 2, 85, geslo: Crobath 
Blaž (M.Št.).

25 Med Vogljami in Vrbo je dobrih 33 kilometrov.
26 France Prešeren, Poezije in pisma, ur. Janko Kos (Ljubljana, 1998), 117 (Kupido! ti in tvoja lepa starka) 

(dalje: Prešeren, Poezije in pisma).
27 Pipp, "Razvoj števila prebivalstva Ljubljane", 68.
28 Šlo je za Antona II. (1801–1883), prastrica izumitelja Antona (III.) Codellija (Enciklopedija Slovenije 2, 

78, geslo: Codelli (M.Sle.)).
29 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi396303/, pridobljeno: 13. 10. 2016; Jože Žontar, 

"Začetki ustavnosti na Slovenskem," Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, št. 2 (2007), 
str. 27–29 (dalje: Žontar, "Začetki ustavnosti").

30 Besondere Beilage, Laibacher Zeitung, 15. junij 1848, št. 72, stran brez številčne oznake; Žontar, 
"Začetki ustavnosti", 30; Andrej Rahten, "Der Krainer Landtag," v: Die Habsburgermonarchie 1848–
1918. Band VII/2., ur. Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch (Wien, 2000), str. 1740.
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Izvolitev za župana in županovanje

Za župana je bil Matija Burger izvoljen 27. marca1851, potem ko je prejšnje 
leto začela veljati provizorična uredba, s katero so bili postavljeni temelji nove 
mestne avtonomije. Občinski odborniki, ki so se oktobra 1850 zbrali na prvi 
seji, so dobili nalogo, da med seboj izvolijo novega župana. Novembra so na 
naslednji seji tako izvolili velikega slovenskega domoljuba Mihaela Ambro-
ža. Slednji je bil rojeni Ljubljančan, ki je v Gradcu in na Dunaju študiral pravo. 
Kasneje je deloval kot državni uradnik v Smledniku, Ribnici, na Bledu, v Ljublja-
ni in Boštanju, kot okrajni komisar v Smledniku in član začasnega kranjskega 
deželnega zbora. Leta 1850 je postal ljubljanski občinski odbornik.31 Na Dunaju 
pa so z Ambroževo potrditvijo zavlačevali, tako da mu je postalo jasno, da nje-
gova izvolitev na dvoru ni bila sprejeta z navdušenjem. Konec februarja 1851 
je Ambrož na notranje ministrstvo poslal pismo, s katerim se je svoji izvolitvi 
odpovedal. Mesec dni kasneje so ljubljanski občinski odborniki izvolili moža 
po imenu Ivan Baumgartner, ki pa ga vlada ni hotela predlagati cesarju v potr-
ditev. Izgovor za to je bil carinski prestopek, zaradi katerega je bil Baumgartner 
kaznovan, in ki je po vladnem pojmovanju Baumgartnerja izključeval od aktiv-
ne in pasivne volilne pravice. Pravi vzrok je bil v resnici isti kot pri Ambrožu, 
namreč preveč goreča politična udeležba v prevratnih dneh leta 1848. Konec 
marca je bil tako na tretjih volitvah izvoljen Burger, ki je nekaj dni kasneje konč-
no prejel cesarjevo potrditev.32 22. aprila 1851 je bila na vrsti svečana zaprisega. 
Najprej so se visoki mestni in deželni uradniki zbrali pri slovesni maši v ljubljan-
ski stolnici, zaprisega pa se je zatem zgodila v sejni dvorani na magistratu.33 Ob 
koncu te je novi župan, po besedah Kmetijskih in rokodelskih novic "globoko 
ginjeniga serca" izrazil svojo zahvalo ter naklonjenost ljubljanskim občinskim 
odbornikom, ki bodo cesarju vedno ostali vdani.34 

Na občinski seji – dan po Burgerjevi zaprisegi – je bil za ljubljanskega 
podžupana skoraj soglasno izvoljen Ambrož. Ambrož je kot podžupan in prvi 
magistratni svetnik deloval do leta 1855, ko je odstopil zaradi rastočega obsega 
svojih zasebnih poslov. V tem času se je namreč ukvarjal s trgovino z deželnimi 

31 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi128206/, pridobljeno: 14. 10. 2016; France Škerl, 
Ljubljana v prem desetletju ustavne dobe 1860–1869 (Ljubljana, 1938), 3 (dalje: Škerl, Ljubljana v 
prem desetletju ustavne dobe); "Politiške oznanila", Ljubljanski časnik, 11. oktober 1850, št. 56, str. 1.

32 "Pozabljeni ljubljanski župan 1", Jutro, 30. november 1944, št. 275, str. 3.
33 Več avtorjev, Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 1504–2004 – Ljubljana city admi-

nistration from the first mayor onwards 1504–2004 (Ljubljana, 2004), 43.
34 "Novičar iz Ljubljane", Kmetijske in rokodelske novice, 23. april 1851, št. 17, str. 82; "Richtamtlicher 

Theil", Laibacher Zeitung, 23. april 1851, št. 92, str. 383.
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pridelki ter ustanovil parni mlin v današnji Kosovelovi ulici.35 Vse do svojega 
odstopa je bil Burgerju v veliko oporo. Kasneje se je v politiko sicer vrnil in bil 
dobrih deset let po Burgerju ponovno izvoljen za ljubljanskega župana (tokrat 
je cesarjevo potrditev dobil). Čeprav je bil Ambrož v preteklosti označen za 
"prvega slovenskega ljubljanskega župana",36 smo lahko prepričani, da ni bil 
prvi tamkajšnji župan slovenskega izvora. Prav tako je mogoče reči, da Mati-
ja Burger slovenskemu narodu nikakor ni bil nasproten, čeprav se kot njegov 
zagovornik morda ni tako očitno izkazal in ga je Ambrož v tej stvari prekašal. 

Burger je bil v času svoje izvolitve za župana na dobrem glasu kot sposoben 
odvetnik in je zato imel dosti posla. Iz tega razloga se je, kakor je kasneje o njem 
pisal dnevnik Jutro, na vso moč upiral svoji izvolitvi za župana, a jo je naza-
dnje le sprejel. Zdi se, da je od vsega začetka računal na Ambroževo pomoč, sam 
pa jemal svojo funkcijo "bolj s formalne strani."37 Tako mu je v upravnih rečeh 
izurjeni Ambrož izpeljal vso reorganizacijo in sistematizacijo magistratnega 
osebja in povrh še prevzem občinskega premoženja, delo, ki bi ga moral sicer 
izvršiti prvi magistratni svetnik (kar je Ambrož slednjič tudi postal). Zatem je 
bil Ambrož oktobra 1851 izvoljen še za županovega namestnika. Vladni zasto-
pnik je tej izvolitvi nasprotoval. Na dotično mesto je bil zato imenovan Anton 
Samassa iz znane zvonarske rodbine, ki je v prvi polovici 18. stoletja v Ljubljano 
prišla iz kraja Forni Avoltri na severu Furlanije–Julijske krajine.38

Bachov absolutizem komaj nastalim občinskim avtonomijam ni prizane-
sel. Leta 1853 so bile ukinjene volitve občinskih svetnikov, občinski svet pa je 
postal uradniški aparat. Svetniki v času Burgerjevega županovanja so bili tako 
dokaj apatični in nedejavni. Neredno in neradi so prihajali na občinske seje, ki 
so bile zato pogosto nesklepčne. In še tisti, ki so prišli, so večinoma molčali in 
le ob glasovanju pokazali svoje mnenje. Da bi zagotovili sklepčnost, so nanje 
pogosto pošiljali mestne uradnike. Ko se je med svetniki, ki so na seje redno 
prihajali, večalo nezadovoljstvo, je bilo slednjič predlagano, naj se število za 
sklepčnost sej zniža. Stvar je ostala odprta vsa leta Burgerjevega županovanja,39 
tako da mu pri svetnikih ni uspelo kaj doseči.

S sistematizacijo uradniških mest in plač je novi župan uvedel strožja načela 
v magistratno personalno politiko, ustvaril točen pregled mestnega premože-

35 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi128206/, pridobljeno: 14.10.2016; Enciklopedija 
Slovenije 1, 56, geslo: Ambrož Mihael (V.Mel.); Valenčič, Traven, Ljubljanske ulice, 69.

36 "Na tisto tiho domovanje", Slovenski narod, 31. oktober 1930, št. 249, str. 3; Več avtorjev, Ljubljanski 
župani skozi čas – Ljubljana mayors through time: 500 let ljubljanskih županov – 500 years of 
Ljubljana mayors: 1504–2004 (Ljubljana, 2004), 118 (dalje: Več avtorjev, Ljubljanski župani skozi 
čas).

37 "Pozabljeni ljubljanski župan 1", Jutro, 30. november 1944, št. 275, str. 3.
38 http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi533646/, pridobljeno: 14. 10. 2016.
39 Škerl, Ljubljana v prem desetletju ustavne dobe, 3. 
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nja in se ves čas trudil napraviti red v mestnih financah. Med predhodne ukrepe 
je treba prišteti še urejanje mestne razsvetljave, čiščenja ulic in trgov ter kidanja 
snega. Na Ambrožev predlog se je tlakovalo nekaj cest, pretlakoval se je tudi 
Novi trg.40 Mestne finance so bile v njegovem čas v zelo slabem stanju. Zgradila 
se ni skoraj nobena večja stavba, čeprav je bila potreba po novih šolskih poslo-
pjih zelo velika. Edina večja javna stavba, ki se je zgradila v tem času, je bila nova 
trnovska cerkev, zidana med junijem 1854 in novembrom 1855. Šlo je za nasle-
dnico prvotne cerkve iz leta 1753, v kateri se je na veliko soboto 1833 Prešeren 
zaljubil v Julijo Primic.41 Novo cerkev iz Burgerjevega časa je aprila 1895 močno 
prizadel potres, a je bila zatem obnovljena in prenovljena.42

V času Burgerjevega županovanja se je v Ljubljani ustanovila popolna nižja 
realka. Odprli so jo v začetku oktobra 1852. Realke so bile splošnoizobraževal-
ne šole, ki so omogočale maturantom vstop na univerzo. V skladu z avstrijskim 
osnutkom za reorganizacijo gimnazij in realk, ki je predvideval ustanovitev vsaj 
ene samostojne trirazredne nižje realke v vsaki deželi, je bila omenjena ljubljan-
ska realka sploh prva na Slovenskem.43 Pouk je potekal v nemščini. Ker na novo 
šolsko stavbo ni bilo misliti, so se za realko uporabile učne sobe v licejskem 
poslopju, kjer se je pred tem poučevalo teologijo (sam ljubljanski licej je bil do 
tedaj že nekaj časa opuščen). Zaradi pomanjkanja sredstev je bila višja realka v 
Ljubljani ustanovljena šele leta1873.44

Iz istega vzroka je občinski svet v letih Burgerjevega županovanja odkla-
njal vsako pobudo za ustanovitev in zidanje novih ljudskih šol. Značilno je, da 
je zahtevalo ustanovitev teh šol, zlasti pa trirazredne deške šole pri Sv. Jakobu 
(poleg že obstoječih trivialk pri sv. Petru in v Trnovem) cesarsko namestništvo 
že v letih 1853 in 1857, a zadeva se vse do konca leta 1857 ni premaknila naprej. 
Občinski svet je namreč ves čas vztrajal na stališču, da ni denarja. Splošen razvoj 
Ljubljane je bil zaradi takih razmer nekoliko počasnejši. V občinskem prora-
čunu se je povečeval deficit, kar se je zelo očitno pokazalo pri Ambroževem 
odhodu. Tako stanje je postajalo nevzdržno in na proračunski seji oktobra 
1855 je dokončno počilo. Poročevalec Ivan Zhuber (sicer vpliven zdravnik in 
predavatelj) je tedaj prikazal le malenkosten primanjkljaj, "ki se bo z dobrim 
gospodarjenjem že pokril". Burger je tedaj odločno posegel vmes in vztrajal, da 
je resnični primanjkljaj mnogo večji ter da bi bilo nujno treba uvesti občinske 

40 Valenčič, Traven, Ljubljanske ulice, 86.
41 Prešeren, Poezije in pisma, 118 (Je od veselga časa teklo leto).
42 http://www.trnovo.info/homepage/zgodovina/arhitekturna-zgodovina, pridobljeno: 17. 10. 2016.
43 Enciklopedija Slovenije 10, 126–127, geslo: Realka (Z.Med.).
44 Jože Ciperle, Podoba velikega učilišča ljubljanskega – Licej v Ljubljani 1800–1848 (Ljubljana, 2001), 

244–249.
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doklade na neposredne davke.45 
Ljubljana do tedaj ni imela davčnih doklad, ki bi obremenjevale meščane 

in občinski svetniki so jih tudi zdaj gladko odklonili. Namesto tega je bil spre-
jet Zhuberjev predlog o najemu posojila. Vmes je poseglo namestništvo, ki je 
mestnim svetnikom dokazalo, da je primanjkljaj za leto 1856 mnogo večji, kot 
je trdil Zhuber.46 Slednji je še zmeraj ostajal pri svojem predlogu za najetje poso-
jila, vendar z njim ni uspel. Mestni svetniki so bili po večkratnih poskusih sep-
tembra 1856 tako prisiljeni popustiti županovemu predlogu o davčnih dokla-
dah (10 % na neposredne davke), kar je deželna vlada zatem potrdila. Borba se 
je tako končala z županovo zmago. Novonastali prihodki so mu kmalu prišli 
še kako prav zaradi nepričakovanih stroškov v zvezi z obiskom cesarja Franca 
Jožefa in cesarice Elizabete v Ljubljani.47

Cesarski par (s katerim je bila tudi njuna 20-mesečna hči Zofija) je prišel na 
obisk novembra 1856.48 Po poročanju Kmetijskih in rokodelskih novic ni bil noben 
"jezik v stanu dopovedati veselje, v kterem so igrale serca neštevilne mno žice 
ljudstva, ko je zagledalo premilostljivega Očeta in premilo Mater svojo". Burger 
je cesarja sprejel obdan s celotnim osebjem svojega magistrata, nato se je cesar s 
kočijo peljal v mesto ter tam sprejel še nekaj izbranih veljakov. Cesar in cesarica 
sta v neverjetno bogato okrašeni Ljubljani, polni navdušenih opazovalcev, zatem 
obiskala več različnih ustanov in posameznikov, slednjič pa pot nadaljevala proti 
Trstu. Burger je imel z vsem skupaj kot kaže velike stroške, saj si je moral denar 
zanje izposoditi tako pri Kranjski hranilnici kot tudi pri posameznikih.49

Burger je januarja 1857 še doživel sprejem občinskega proračuna za priha-
jajoče leto. Obstoječi primanjkljaj se je uspel pokriti z že omenjenimi doklada-
mi na vse direktne davke, prav tako pa se je našel primeren znesek za odplačilo 
dolgov. Tako je Burger ponovno postavil ljubljanske finance na realno podlago, 
kar je bila ena njegovih največjih zaslug.50

Smrt

Dne 15. aprila 1857 je Burger nenadoma umrl na svojem stanovanju na 
Mestnem trgu zaradi kapi. Otrok, kot smo že povedali, ni imel. Imel je očitno 

45 "Pozabljeni ljubljanski župan 2", Jutro, 8. december 1944, št. 282, str. 5.
46 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi866273/, pridobljeno: 19. 10 .2016.
47 "Pozabljeni ljubljanski župan 2", Jutro, 8.december 1944, št. 282, str. 5.
48 Etbin Henrik Costa, Denkbuch der Anwesenheit Allerhöchstihrer Majestäten Franz Josef und Elisabeth 

im Herzogthume Krain (Laibach, 1857), IX–XLV.
49 "Nji veličanstvi", Kmetijske in rokodelske novice, 19. november 1856, št. 93, str. 372–373; "Nji veličan-

stvi", Kmetijske in rokodelske novice, 29. november 1856, št. 96, str. 383–384.
50 "Pozabljeni ljubljanski župan 2", Jutro, 8. december 1944, št. 282, str. 5.



M. Bele: Matija Burger, ljubljanski župan 1851–1857 

476

vsaj nekaj stikov s svojo (širšo) družino, ki je tri dni kasneje v Laibacher Zeitung 
naznanila, da se bo v ljubljanski stolnici za nekdanjega župana pela maša zadu-
šnica.51 Kakor se zdi, je bil Burger pokopan pri cerkvi sv. Krištofa za Bežigradom, 
na pogrebu pa se je zbrala "obila množica pogrebcov vseh stanov".52 Pri nekda-
nji cerkvi sv. Krištofa je šlo za srednjeveško cerkev, ki se je v virih prvič omenjala 
že leta 1476. V tem času je bila večkrat prenovljena in predelana, leta 1958 pa 
so jo podrli, ker je bila napoti Gospodarskemu razstavišču.53 

Na Burgerjevem nagrobnem spomeniku, ki zdaj stoji na severnem koncu 
Navja, je vklesano, da je bil star 61 let. To je napačen podatek, saj je bil Bur-

51 "Anhang", Laibacher Zeitung, 18. april 1857, št. 87, str. 358.
52 "Novičar iz avstrijanskih krajev", Kmetijske in rokdelske novice, 18. april 1857, št. 31, str. 124.
53 http://barok.zrc-sazu.si/Spomeniki/Kristof.aspx, pridobljeno: 19. 10. 2016.

Nagrobni spomenik 
Matije Burgerja (Foto: 
Martin Bele)
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ger, kot smo že povedali, rojen v začetku februarja 1795 in torej ob svoji smrti 
star 62 let in dobra dva meseca. Po Burgerjevi smrti je ostalo župansko mesto 
v Ljubljani polna štiri leta nezasedeno, 20. aprila 1861 pa ga je zasedel Mihael 
Ambrož (tokrat ga je cesar potrdil). Vodenje županskih poslov sta v vmesnem 
času prevzela Anton Samassa in Ivan Guttman.54 

Martin Bele

MATIJA BURGER, MAYOR OF LJUBLJANA 1851–1857

SUMMARY

This article, written on the basis of archive and newspaper sources, and Sloveni-
an and Austrian literature, deals with the life and work of lesser-known mayor 
of Ljubljana, Matija Burger. The purpose of the article is therefore to present 
the life and work of the Mayor, whose achievements may seem negligible to 
today's readers (at first glance). On the other hand, when examining the wider 
context, it turns out that Burger was active as far as the circumstances allowed 
him, while having no margin of manoeuvre.

Burger, who was mayor of Ljubljana from 1851 to 1857, was from Vogelj 
near Kranj, where he was born in 1795. His term as mayor coincided with the 
time of the Bach's absolutism (when there was a considerable political deadlock 
in the crown lands of the Austrian Empire) and the construction of the South 
railway from Ljubljana to Trieste. At that time, there was still a lively transport 
between Ljubljana and Trieste, which brought significant traffic to local trans-
porters. Burger studied law (probably in Vienna) and then served for several 
years as an official on state lands in present-day Austrian Carinthia. At the end 
of the 1920s, he moved to Ljubljana and began working as a lawyer. Being a 
laywer, it is possible that he met with France Prešeren, who was a bit younger 

54 "Pozabljeni ljubljanski župan 2", Jutro, 8. december 1944, št. 282, str. 5; Več avtorjev, Ljubljanski župani 
skozi čas, 118.
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and who also lived in Ljubljana. The premises of his office were exchanged by 
Burger on several occasions. Burger never started a family and he never had 
children. Concerning his private life, we can conclude that he was a Slovenian 
patriot (although not one of the loudest) and a man of faith.

Somewhere at the time of the March Revolution, he began to politically 
engage and became a councillor of the so-called Slovenian society. Initially, 
this society was fiercely advocating for the program of the United Slovenia and 
opposed the elections in Frankfurt. The new leadership under Janez Bleiweis 
then opted for a more moderate stance. It declared itself non-political and 
began to put at the forefront the Slovenian cultural activity and the promotion 
of Slovenian in public use. At this time, Burger did not expose himself politically, 
though he was active. After two candidates had already been nominated for the 
position of mayor in Ljubljana, but who Vienna refused to confirm, Burger, too, 
was nominated and elected at the end of March 1851 (and then confirmed).

His term as Mayor might seem unspectacular for today's ears, as Burger was 
almost completely broke. As such, he persuaded his councillors for a long time to 
introduce tax returns, which they resisted to support. In September 1856, after 
repeated attempts, the councillors were forced to yield to the Mayor's propos-
al on tax allowances (10% on direct taxes), which the provincial government 
subsequently confirmed. The fight ended with the Mayor's victory. The newly 
arrived tax revenues later proved to be immensely useful due to unexpected 
expenses in connection with the visit of Emperor Franz Joseph and Empress 
Elizabeth to Ljubljana (November of the same year). The improvement of the 
state of the city's finances can be considered Burger’s greatest achievement. In 
April 1857, Burger unexpectedly died from a stroke in his apartment at the City 
Square. He was buried at the church of St. Christopher in Bežigrad, and at the 
funeral, supposedly a great crowd from Ljubljana had gathered. Since 1958 the 
Church of St. Christopher is no more.
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Izvleček:
Avtor v prispevku predstavlja prva ljubljanska demokratična župana. Mihael 
Ambrož (1808–1864) je bil župan Ljubljane med letoma 1861 in 1864. Bil 
je izrazito slovensko usmerjen, zato je v tedanjem času težko shajal. S svojim 
značajem, zunanjostjo in srčnostjo je bil nekaj posebnega med slovenskimi 
politiki 19. stoletja, pa tudi ljubljanskimi župani. Prizadeval si je za enotnost 
med nemškim in slovenskim prebivalstvom, hotel je biti župan Ljubljančanov. 
S svojim županovanjem je postavil model, ki v političnem pogledu ni našel 
nadaljevanja. Pravnik dr. Etbin Henrik Costa (1832–1875) je bil ljubljanski 
župan med letoma 1864 in 1869 in je bil ena najbolj kontradiktornih slovenskih 
političnih osebnosti. Že njegovi sodobniki si niso bili na jasnem, ali ga sploh 
smejo prištevati za Slovenca ali pa je uskok, ki je iz osebnih koristi preskočil iz 
nemškega ali vsaj nemškutarskega v slovenski tabor.
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Uvod

Čas po revoluciji pomeni novo obdobje lokalne samouprave. Delovala je na 
podlagi ustave oziroma zakonov v rangu ustave (decembrska ustava) in občin-
skih redov. Ljubljana je kot deželno glavno mesto dobila začasno srenjsko 
postavo za deželno glavno mesto. Bila je izvzeta iz deželne zakonodaje o obči-
nah, podrejena namestništvu oziroma deželnemu predsednik in ne okrajnim 
glavarstvom. Župana so volili iz tridesetčlanskega občinskega odbora z najmanj 
polovico vseh glasov. Mandat je trajal tri leta. Potrebna je bila cesarjeva potrdi-
tev župana. Predstavnikom višje deželne oblasti pa je moral poslati lastnoročno 
prisego. Namestnika z enoletnim mandatom je odbor izvolil po izvolitvi župa-
na. 

Župan je vodil magistrat, ki so ga sestavljali pet odbornikov in župan za eno 
leto ter po potrebi več svetovalcev in pomožno osebje. Župan je bil skupaj z 
magistratom pod nadzorom občinskega odbora. Odgovoren je bil za občinska 
opravila, razporejal delo magistrata in imel disciplinsko oblast. Predstavljal je 
občino navzven in v civilno-pravnih zadevah. Sklepe, ki naj ne bi bili v skladu z 
zakonodajo, je lahko zadržal, moral pa poslati deželnemu predsedniku.

Občinske seje so bile javne, na željo župana ali šest odbornikov lahko tudi 
zaprte. Župan je moral biti navzoč na vsaki seji. Lahko ga je nadomeščal name-
stnik. Sklic seje je lahko zahtevala tretjina odbornikov ali deželni predsednik. 
Vsebina seje je morala biti v zapisniku.

Plačilo in druge prejemke župana je določal občinski odbor. V bistvu so 
določila o lokalni samoupravi ostala nespremenjena do konca monarhije.1

Odmev dunajske revolucije marca 1848. leta v Ljubljani je sprožil beg lju-
bljanskega župana Janeza Fischerja iz mesta pred tistimi, ki naj bi jih vodil ozi-
roma jih pred oblastni predstavljal in zanje skrbel. To se je zgodilo kljub dejstvu, 
da po Janezu Trdini, "v Ljubljani ni bilo deset ljudi, ki bi imeli pravi pojem o kon-
stituciji, večidel še te besede nikoli slišali niso. To reč je najbolje razumel dr. Aha-
čič, pa je tudi slovel 1848 kot ženi prvega reda. Silen politik je bil tudi Delkot, 
najbolj popularen pa Ambrož."2 Vzrok njegovega strahu niso bili toliko njegovi 
"zločini" nad prebivalstvom, kot zloraba funkcije v smislu vpetosti v takratni 
absolutistični režim. V tem, na videz nepomembnem dogodku, polnem simbo-
like, se kaže vsa tragika ene najstarejših upravno-političnih funkcij med našimi 
ljudmi. Vpetost med pripadnostjo sredini, ki jo je predstavljal in bližini oblasti, 
katere navodila naj bi vpeljeval med "podrejenimi", kaže praktično nerešljiv 
problem te funkcije: kaj je primarno, komu mora biti bližji, "podanikom" obči-

1 Sonja Anžič, Ljubljanski župani skozi čas (Ljubljana, 2004), str. 15.
2 Janez Trdina, "Spomini", v: Zbrano delo I–II, ur. in opremil Janez Logar (Ljubljana, 1946–1948).
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ne ali državi? Dejstvo je, da nedemokratični režimi avtonomije, samoupravlja-
nja ne marajo, četudi ga razglašajo za temelj obstoječega družbenega sistema. 
Svojevrstni absurd zgodovine je tudi v tem, da obdobje taiste revolucije zaklju-
čuje občinski zakon iz marca 18493 katerega način izvajanja je eden najbolj 
ilustrativnih primerov obračuna z velikim prelomom. Začetek novega obdobja 
predstavlja občinski zakon z dne 24. aprila 1859.4 V obeh primerih gre za izved-
bena zakona, saj osnovna načela glede občin določajo ustave.

Gornje dogajanje se še kako odraža v življenju in delu prvega ljubljanskega 
demokratičnega župana Mihaela Ambroža (1808–1864).

3 Provizorični občinski zakon z dne 17. marca 1849, Avstrijski drž. zak. št. 170, je imel obvezno moč od 
20. marca 1849 do 26. aprila 1859.

4 Občinski zakon z dne 24. aprila 1859, Avstr. drž. zak. št. 58, je imel obvezno moč od 27. aprila 1859 do 
3. januarja 1864.

Mihael Ambrož 
(dLib)



S. Granda: Mihael Ambrož in Etbin Henrik Costa – prva ljubljanska ...

482

Mihael Ambrož (1808–1864)

Ljubljančan Mihael Ambrož je ena najbolj zanimivih in po svoje razburljivih 
slovenskih osebnosti slovenske zgodovine 19. stoletja. Po izobrazbi je bil prav-
nik. Študiral je v Gradcu in na Dunaju, vendar ga kot študenta ne najdemo med 
takratnimi slovenisti oziroma slavisti, torej med našimi rojaki, ki so tlakovali 
pot v idejo in prakso samostojnega slovenskega kulturnega razvoja in Združe-
ne Slovenije. Na eni strani je bilo to še nekoliko zgodaj, že 1836. leta je bil na 
Smledniku v službi, po drugi strani pa smemo trditi, da so mu bila bližja socialna 
in politična vprašanja, kar samo pomeni, da nacionalnemu ni dajal prioritete 
kot nekateri drugi iz njegovega časa. V nekem smislu je podoben zgoraj ome-
njenemu pravniku Ahačiču, ki pa je bil v socialnih in političnih vprašanjih še 
bolj radikalen, neke vrste poklicni revolucionar, ki zaradi svojega načina življe-
nja in dela dolgo časa ni dobil službe in je veljal za "zakotnega pisača ali vinkel-
šreiberja" ter hujskača kmetov.

Mihael Ambrož je pred revolucijo 1848 kot okrajni uradnik služboval poleg 
že omenjenega Smlednika še v Ribnici, na Bledu, v Ljubljani, Boštanju in zopet 
na Smledniku. Kot osebnost in uradnik je moral biti izjemno ljudski in si je pri-
dobil na Kranjskem največjo možno popularnost. Zlasti med preprostimi lju-
dmi. Položaj okrajnih uradnikov je bil na Kranjskem oziroma ozemlju bivših 
Ilirskih provinc bistveno drugačen od onega na Štajerskem in delu Koroške, 
kjer so še vedno obstajale okrajne gosposke in so bili v veliki meri odvisni od 
njih. Na Kranjskem so prav upravni uradniki v bistvu največja opozicija in kriti-
ka fevdalnega družbenega reda. Ni slučajno, da so prav oni, ne pa meščani, kot 
piše v večini del, ki obravnavajo to obdobje, stali za prvo uprizoritvijo Linharto-
vega Matička v Novem mestu.

Revolucija 1848. leta ga je takoj prevzela in to bolj v smislu demokracije kot 
pomladi narodov. V tem smislu je treba razumeti njegovo misel, da 

smo se iz dosedanjih pogovorov v frankfurtskem zboru prepričali, da hrepenijo 
Nemci zagotoviti največjo prostost ljudstva in to prostost z združeno močjo zoper 
notranje domače protivnike ohraniti in zoper zunanje tuje sovražnike obraniti.5 

Tako so na Kranjskem, kjer so nemški pritisk manj čutili, razmišljali še 
mnogi, verjetno tudi Prešeren in njegov krog (Anton Laschan). Lahko bi jih 
označili za prve slovenske liberalne demokrate v najboljšem smislu besede. 
Nenazadnje je tudi ob oktobrski vstaji ostal nekaj časa na Dunaju, po povratku 
domov pa je z vodilnim delavcem radeške papirnice, ki naj bi bil baje njegov 

5 Kmetijske in rokodelske novice 6, 1848, št. 28. 
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svak, "kolovratil" po podeželju in podpihoval kmete, kar mu je prineslo obse-
žno preiskavo6 in težave v županski službi. V nobenem primeru ne gre za naci-
onalno mlačnost, ampak realnost, ki so jo izražali tudi slovenski "nacionalisti", 
ki so trdili, da bodo slovenski jezik v šole in urade, bolj zaradi njihovih sodnih 
funkcij, uprava in sodstvo na najnižji stopnji nista bila ločena, uvedli takrat in 
tako, kot se bo zdelo njim primerno. Iz Ambroževega delovanja, že pred 1848 je 
uradoval slovensko, je dovolj primerov, da v narodnem pogledu ni bil mlačen, 
se pa je kot upravni in sodni uradnik zavedal terminološke nebogljenosti takra-
tnega slovenskega jezika. Zato je je 1861. leta s Costo in Svetcem ustanovil prav-
niško društvo, ki naj bi, poleg študija pravnih problemov, skrbelo predvsem za 
pravno terminologijo. Kot je znano, je bila ravno ta eden glavnih vzrokov, da 
Avstrijski uradni list ni mogel dlje časa izhajati v slovenskem jeziku O njegovem 
resničnem, ne pa platonskem slovenstvu se lahko prepričamo celo iz sumar-
nega članka v SBL.7 Samo v njegovem odnosu do "navadnih" ljudi, dela z njimi 
in za njih lahko razumemo, da je bil 1848. leta član provizoričnega kranjskega 
deželnega zbora in kar v treh volilnih okrajih Višnji Gori, Škofji Loki in Rado-
vljici izvoljen, in to prepričljivo, za poslanca v dunajski ustavodajni parlament. 
Njegova izvolitev je nekaj posebnega v slovenskem prostoru. Takrat so kmetje 
volili kmete, meščani meščane. Zato so povsod na Kranjskem, razen v Ljubljani, 
zmagali kmetje ali njim naklonjeni možje, ne pa "škrici". Ambrož je bil spreje-
mljiv za vse kmete in meščane in v tem je posebnež. Obžalujemo lahko, da se 
njegovega življenja in dela še ni lotil biograf. Dovolj je gradiva za znanstveno, 
seveda neavtorizirano biografijo, ki je z prvo že po temeljnem načelu historič-
nih ved v nepremagljivem nasprotju. 

Mihael Ambrož se je kljub velikim izkušnjam in ugledu ter odgovornim 
funkcijam v dunajskem parlamentu, takratni visoki politiki, čutil poklicanega 
za delo na področju lokalne uprave. 1849. leta se je odpovedal državni službi 
in se dal 1850. leta izvoliti za občinskega uradnika in župana. Oblast zaradi nje-
govega delovanja v revolucionarnem letu 1848/49 njegove županske funkcije 
ni potrdila in se je, zavedajoč se pomena te funkcije lokalne samouprave, tudi 
funkcije župana, županstvu 1851. leta odpovedal. Še naprej pa je opravljal služ-
bo prvega magistratnega svetnika. Kot izkušen pravnik in parlamentarec je v 
tem času napisal poslovnik za ljubljansko občino. 

V času neoabsolutizma se je Mihael Ambrož situaciji moral prilagoditi. S 
svojimi stališči ni izstopal, ni pa izpuhtelo njegovo politično in demokratično 
prepričanje. Upoštevati je treba znameniti "Sicherheitsgesetz iz leta 1854", ki 
je kaznoval z globo do 100 gl, ali zaporom do 14 dni protipolicijsko vedenje 

6 Dokumentacija je v Arhivu Republike Slovenije.
7 "Mihael Ambrož" v: Slovenski bibliografski leksikon, I. knjiga, 1. zvezek (Ljubljana, 1925), str. 8–10.



S. Granda: Mihael Ambrož in Etbin Henrik Costa – prva ljubljanska ...

484

na javnem zborovanju in "vsako demonstrativno ravnanje, ki naj bi se ž njim 
izražala nenaklonjenost vladi ali nespoštovanje njenih naredb."8 Kljub vsemu 
pa se zdi, da je med njim in v nekem smislu novo slovensko politiko prihajalo 
do v začetku manjših, nato pa vse večjih razhajanj glede jezika. Dopuščamo ver-
jetnejšo možnost, da je bil bolj kot jezik sporen dejansko odnos do liberalizma 
kot idejnega ozadja marčne revolucije 1848. leta. Čeprav so vsi v predmarčni 
dobi šolani slovenski izobraženci zasebno bolj ali manj uporabljali za vsakdanje 
sporazumevanje nemški jezik, se je v javnosti zahtevala njena slovenizacija, še 
zlasti, ker je veljalo prepričanje, da so Slovenci bili leta 1848 neuspešni, ker so jih 
"izdali" narodno premalo osveščeni meščani. Ambrož je bil realist in je v jeziku 
videl predvsem sredstvo za sporazumevanje. Prav tako ni skrival prepričanja, da 
se moramo Slovenci nemščini in nemški kulturi zahvaliti za skupno kulturo in 
osebni intelektualni razvoj in napredek. Očitno ni bil za delitve ljudi na podlagi 
jezika, ki ne more biti sredstvo ideologije, ampak bolj odnosa do sodobnosti, 
zlasti napredka. Slovenskega jezika in njegovih pravic ni postavljal pod vpra-
šaj, prav tako ne slovenske kulture, ni pa hotel nemškega postaviti "pred vrata". 
V nekem smislu spominja na Karla-Dragotina Dežmana, ki ga je slovenska 
konzervativnost pomagala speljati iz slovenskega tabora. Kljub vsemu pri tem 
mislimo tudi službo v mestni upravi, ki kritičnih, zlasti pa nergavih meščanov 
nikoli ne zadovolji. 1861. leta je postal prvi demokratični ljubljanski župan. Ob 
tem velja izpostaviti njegovo nastopno izjavo: 

Želimo samostojnost na ustavni podlagi brez prekucij. Vsi narodi se morajo 
združiti v ta namen v bratovski edinosti — črna zemlja, ki krije mnoge za svobodo 
padle, naj pokrije staro sovraštvo in stare razprtije naroda, da postane prelita kri 
seme za pomlajeno svobodo. 

Kaže namreč na zrelega človeka, ki ceni demokracijo in ji želi vse podrediti. 
Tokrat, izvoljen je bil 20. aprila, ni imel težav s potrditvijo, posle je prevzel 28. 
maja, ampak je županoval v skladu s svojim političnim prepričanjem. Ne more-
mo ga označiti za ideologa, še manj za populista, ampak človeka, ki je vzpo-
stavljal podobo novega demokratičnega meščanskega župana. Naslov prvega 
slovenskega župana je zaslužil predvsem z uvajanjem slovenskega uradovanja, 
sicer pa je ustanovil deško šolo pri sv. Jakobu in predlagal ustanovitev višje real-
ke. To so dosežki na kulturno-prosvetnem področju. Na komunalnem področju 
je mesto leta 1861 dobilo plinsko razsvetljavo, postavil je komisijo za izvedbo 
kanalizacije, ki je bila v Ljubljani na izjemno nizki stopnji, ter tlakoval nekate-
re ulice in trge. Iskal je prostor za kopališče ob Ljubljanici. Z uvedbo ubožne 

8 Prav tam.
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blagajne, ki naj bi zbirala prispevke za reveže oziroma berače, je hotel te mote-
če nesrečnike umakniti iz javnosti. Za današnje "ljudoljube" zveni to mogoče 
kruto, toda vesti, kako so berači in klošarji v papirnate vrečke ob pogrebih skozi 
mesto lovili vosek, ki je kapljal s sveč in ga nato prodajali, pove dovolj.

 Mestno blagajno je reševal s pasjim davkom, meščanom pa je skušal 
pomagati z določanjem cen mesa, ki naj bi se oblikovale na podlagi podatkov 
za nekatera sosednja večja mesta. Splošno mnenje je bilo, da so previsoke, da 
mesarji izkoriščajo monopol. Pri oceni županovanja mu ne moremo očitati 
pomanjkanja ambicioznosti, ki jo kaže uvedba plinske napeljave ter kanaliza-
cije in tlakovanja. To so namreč temeljni predpogoji, poleg pravnih, da nek kraj 
imenujemo mesto, ki se loči od vaških naselij. Svojo ekonomsko naravnanost 
je kazal že poprej, ko je zagovarjal ustanovitev tobačne tovarne in dal postaviti 
prvi parni mlin. Premog, ki ga je bilo treba v Ljubljano voziti, bi nadomestili s 
šoto in bi tako pomagali tudi revnim prebivalcem z Ljubljanskega barja.

Kot eden izmed vodilih slovenskih politikov je bil med ustanovitelji Lju-
bljanske čitalnice. Verjetno je bila predsedniška funkcija bolj posledica župan-
ske kot pa družbenega položaja znotraj takratne slovenske politike.

Mihaela Ambroža, izjemno čustvenega in dinamičnega politika v letu 1848, 
je življenje zelo izučilo. Svojega temeljnega liberalnega prepričanja ni nikoli 
opustil Za razliko od številnih njegovih sodobnikov je dajal najvišjo vrednost 
demokraciji, ker naj bi ta po svojem bistvu najbolj koristila tudi slovenstvu. V 
duhu svojega razumevanja časa in županske funkcije v Ljubljani je 1863. leta 
spremljal ljubljansko na njegovem izletu v Idrijo. Ker je bilo izrazito nemško 
orientirano, so to razglasili za narodno izdajo. Kot predsednik ljubljanske čital-
nice je odstopil. Deloval je za edinost med nemškim in slovenskim prebival-
stvom, pri čemer je šel ob izletu filharmoničnega društva v Idrijo 1863 predaleč, 
kar je izzvalo kritiko Vilharjevega Napreja in Bleiweisovih Novic ter imelo za 
posledico, da se je odpovedal čitalniškemu predsedništvu.

Političnega zatona ga je rešila nenadna smrt 25. aprila 1864. Glede na nje-
govo zunanjost bi domnevali, da je bil srčni bolnik.

S svojim značajem, zunanjostjo in srčnostjo je bil nekaj posebnega med slo-
venskimi politiki 19. stoletja, pa tudi ljubljanskimi župani. Prizadeval si je za 
enotnost med nemškim in slovenskim prebivalstvom, hotel je biti župan Lju-
bljančanov. S svojim županovanjem je postavil model, ki v političnem pogledu 
ni našel nadaljevanja. Nadaljnja desetletja, vse do konca avstrijske vladavine so 
vsebino in politično barvo ljubljanske županske funkcije določali nemško-slo-
venski odnosi, nato pa leva-desna razmerja. Vsekakor izjemnih razmer okupa-
cije in totalitarizma ne moremo šteti k normalnim v duhu naših razglabljanj in 
presojanj izvajanja županskih funkcij.
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Dr. Etbin Henrik Costa (1832–1875)

Drugi ljubljanski župan pravnik dr. Etbin Henrik Costa (1832–1875) je ena naj-
bolj kontradiktornih slovenskih političnih osebnosti. Že njegovi sodobniki si 
niso bili na jasnem, ali ga sploh mejo prištevati za Slovenca ali pa je uskok, ki 
je iz osebnih koristi preskočil iz nemškega ali vsaj nemškutarskega v slovenski 
tabor. In to so očitali človeku, ki je moral svojo župansko kariero predčasno 
zaključiti zaradi nemškega nacionalizma. Dejstvo je, da so njegovo župansko 
funkcijo slovenski meščani dojeli kot ponovno slovensko zmago. Ko je 16. 
julija 1864 je Costa prisegel, so na magistratu prvič izobesili slovensko zastavo, 
deležen je bil tudi posebne počastitve s podoknico, ki jo je napisal kasnejši naj-
ostrejši nasprotnik Fran Levstik.

O Etbinu Henriku Costi ostaja sicer drobna biografija izpod peresa enega 
njegovih redkih intimnih prijateljev in daljnega sorodnika po ženini strani, 
Viljema Urbasa.9 Napisal jo je na podlagi njegovega znamenitega dnevnika v 35. 
zvezkih. Pravzaprav je neke vrste obširen nekrolog, za kaj več pa avtor ni imel 
ne ambicij ne znanja. Omenjenega dnevnika nam ni uspelo najti. Zelo verjetno 
so bili uničeni po II. svetovni vojni v kontekstu uničenja kulturne zapuščine 
malega notranjskega gradiča Koča vas, kjer jo je hranila njegova pranečakinja 
Greta Schollmayer. Možno je, da ga vendar nekdo še ima, da se je kje zataknil. 
Obstajal je tudi za objavo prilagojen prepis, ki ga je napravila sestra Cornelija, 
vendar nam tudi tega ni uspelo najti.10

Da bo mera in nesreča polna, je spominu Etbina Henrika Coste za vrat mlin-
ski kamen obesil sicer izjemni literarni zgodovinar Anton Slodnjak z romanom 
Pogine naj – pes!11 V njem je opisal njegove odnose s pisateljem in tajnikom 
Slovenske matice, Franom Levstikom, ki naj bi jih najbolj ilustrirala skrajno 
nedostojna Costova izjava na Levstikov račun. Tega ne opravičuje niti dejstvo, 
da naj bi bilo to storjeno v obrambo Costovega očeta in z istimi besedami in da 
je bil izjemni slovenski pisatelj in literarni teoretik osebnostno zelo neurejen in 
izjemno ostrega jezika.12

Sodobniki dr. Etbina Henrika Coste so si bolj ali manj enotni v mnenju, da 
je bil mož strahoten deloholik, izobražen in skrajno ambiciozen ter naj bi si 

9 Viljem Urbas, Dr. E. H. Costa (Ljubljana, 1877).
10 Z zapuščino Etbina Henrika Coste, večina jo je v rokopisnem oddelku NUK in je skrbno popisana, del 

pa v Arhivu Republike Slovenije, sem se ukvarjal nekaj let. Usmeril sem se predvsem na iskanje dnev-
nika, vendar neuspešno. Ker je vseboval številne podrobnosti, bi njegovo odkritje podobo slovenske 
zgodovine v tretji četrtini 19. stoletja v marsikateri podrobnosti, zlasti glede medčloveških odnosov, 
predstavilo povsem drugače.

11 Ljubljana, 1946.
12 Citiram po spominu. Ob številnih selitvah v službi in doma, konkretnih zapiskov o tem ne morem 

najti.
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kot tak celo podredil očeta slovenskega naroda, dr. Janeza Bleiweisa. Zadnje 
je gotovo pretirano, gotovo pa mu je mož, ki ga s svojim ugledom ni mogel 
ogroziti, bil pa je izjemno delaven in skrajno zvest, na svoj način imponiral. Kot 
poroča Janez Trdina, sta se oba oblačila malo ekscentrično, Etbin pa naj bi imel 
po vrhu še zelo zoprn glas. Oba je tudi družila konzervativnost, ne pa klerikali-
zem, kar mu bolj iz navade kot poznavanja ljudi in dobe pripisujejo manj izo-
braženi zgodovinarji.

Pri pojasnjevanju Costove osebnosti smo v zadregi, saj ne vemo, kje začeti, 
da bi bolje opisali njegovo osebnost, bili objektivni in nežaljivi. Še kot otroku mu 
v rojstnem Novem mestu ni umrl samo brat, ampak tudi mama. Oče se ni več 
poročil, gospodinjila mu je pokojničina sestra oziroma Etbinova teta. Imel je še 
sestro Kornelijo. Novo mesto naj bi stari Costa13 zapustil kot državni finančni 
uradnik v iskanju boljše možnosti za šolanje otrok. Naj bi zaradi sinovega štu-
dija kasneje iskal možnost, da bi se preselil v Gradec, kjer je Etbin obiskoval 
pravno fakulteto, vendar ni dobil ustreznega službenega mesta, neizpolnjeni so 
bili tudi nekateri drugi pogoji.

Oče Henrik Costa, ki formalno ni imel visoke izobrazbe, se je doma in v 
tujini s svojim vztrajnim dopisovanjem v različne časopise in revije dobro uve-
ljavil. Kot doktor se je lahko podpisoval, ker mu je kraljevska bavarska univerza 
v Würzburgu podelila doktorat za zasluge na strokovno-znanstvenem podro-
čju. Trpel je, ker ni bil plemiškega porekla, nedokazanemu "de", se je moral po 
sodnem sklepu odpovedati, nikoli se ni mogel finančno opomoči. V nekem 
smislu je to uspelo šele njegovemu vnuku še danes zelo upoštevanemu Henriku 
Schollmayerju von Lichtenbergu.14 Pravzaprav ni imel niti svoje hiše, kar je bil v 
njegovi dobi kriterij življenjske uspešnosti. To nenazadnje ni čudno, saj je ogro-
mno sredstev vložil v šolanje otrok in nakupe knjig ter časopisov in arhivalij. 
Zbral je strahotno kulturno bogastvo, ki ga takratni Slovenci niso znali ne ceni-
ti, ne zadržati doma. Usoda velikega dela Valvasorjevega kulturnega bogastva, 
ki je bila prodano v Zagreb, je velika kulturna tragedija. Kljub vsemu je ohranje-
na. Velik del Costove zapuščine, pravzaprav obeh Cost, pa je bil prodan v Rusijo 
(Peterburg), kjer se je kljub strahotam II. svetovne vojne čudežno ohranil, ven-
dar je skoraj nedosegljivo daleč, del je je v NUK-u in Arhivu Republike Slovenije, 
izjemno dragocen del pa je uničen, ker je bil po II. svetovni vojni odpeljan na 
uničenje v Vevče.15 

13 Glej "Etbin Henrik Costa", v: Slovenski bibliografski leksikon (SBL), I. knjiga, 1. zvezek (Ljubljana, 
1925), str. 85– 86 (dalje: "Etbin Henrik Costa", SBL); tudi Henrik Costa, www.posavci.si/osebe/costa-
-henrik/118/, pridobljeno: 17. 11. 2016.

14 Prav tam. 
15 Na Rakeku sem se srečal celo z šoferjem, ki jo je po nalogu "ljudske oblasti" z kamionom vozil v papir-

nico Vevče.



S. Granda: Mihael Ambrož in Etbin Henrik Costa – prva ljubljanska ...

488

Po študiju v Gradcu, kjer ni ne iskal ne srečal slovenskih kulturno-politič-
nih prizadevanj, pa bi jih kot pravnik zaradi nekaterih slovenskih predavanj 
na tamkajšnji pravni fakulteti po doktoratu iz filozofije 1853 in 1855 prava 
vrnil v Ljubljano. Oče mu je vcepljal željo po akademski karieri, njegov cilj naj 
bi bil zasedba rektorskega mesta dunajske univerze, vendar je sin očitno med 
študijem v graški deželni prestolnici dojel, da mu za znanstveno kariero nekaj 
manjka. Številni dnevniki, ki jih je pisal, od dnevnika prebranih knjig, dnevnika 
prejete in oddane pošte, finančnemu dnevniku in že omenjenemu osebnemu 
dnevniku v 35. zvezkih, kjer je zapisoval celo zasebne izjave nekaterih sloven-
skih prvakov, kažejo, da je očetu uspelo vcepiti v sina računovodsko menta-
liteto, njegov biograf jo označuje kot pedantnost, kaj več pa ne. Zato se je po 
povratku vrnil v Ljubljano, se sprva posvečal zgodovini in se začel orientirati v 
političnem prostoru. Ljubljana je bila premajhna, da tega nekateri ne bi opazili, 
po drugi strani pa je delavoljnih laikov povsod primanjkovalo. Skok v sloven-
sko politiko mu je dejansko uspel z urednikovanjem Vodnikovega spomenika 
oziroma albuma 1859. leta. 1863. leta je postal načelnik Južnega Sokola in leto 
kasneje se je po nepričakovani Ambroževi smrti zavihtel na mesto Ljubljanske-
ga župana. Kljub temu uspehu ni nikoli premagal očetove sence, ki je oteževala 
njegov prodor v slovensko javnost oziroma med "prvake". Stari Costa ima za 
slovensko kulturo s svojim zbiranjem dokumentov in pisanjem večjo zaslugo 
kot marsikateri njegov tedanji in kasnejši kritik. Dejstvo pa je, da je vse življenje 
ostal Kranjec, ki je znal in uporabljal ter cenil tako slovenski kot nemški jezik, 
ni pa zmogel intelektualnega preobrata iz deželne v narodno zavest. Podob-
no lastnost je imel poleg številnih drugih, na primer enega takratnih največjih 
bogatašev krškega Kočevarja tudi znameniti dr. Anton Foerster, najbolj znani 
Slovenec iz leta 1848, ki se je celo znašel podpisan na nekem letaku skupaj s 
Karlom Marxom, pa mu tega nihče ne šteje v slabo. Oba sta imela tudi negativni 
odnos do kulturnopolitičnih prizadevanj slovenskega naroda, pri čemer stare-
mu Costi očitajo celo avtorstvo lepaka "Kranjc Kranjcam" ter denunciantsko 
pisanje v tržaško in graško nemško časopisje

Etbin Henrik Costa je bil ambiciozen, celo v lastno škodo, saj je s tem 
mnoge odbijal od sebe, in je to skušal prenesti tudi v županovanje. Pri tem se 
je srečeval s finančnimi problemi. 1866. leta si je mesto za tekoče poslovanje 
sposodilo 100 000 gld, ki so njegove načrte omejevali. Nekatere obveznosti, na 
primer kanalizacijo, je nadaljeval od predhodnika. Kljub temu je bil v njegovem 
času kupljen grad Podturn, Lattermanov drevored je dobil plinsko razsvetljavo, 
dokončal je znameniti litoželezni most Pod trančo, vpeljal mestne fijakerje, ki 
so 1865. leta dobili svoj poslovnik, ter uvedel sodčke za praznjenje človeških 
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odpadkov.16 S pomočjo dr. Kovača je mesto ustanovilo otroško bolnico. V času 
kolere 1866. leta je veliko energije vložil v njeno zatrtje. V prizadevanjih, da bi v 
Ljubljano dobil mariborske delavnice Južne železnice ali da bi finančno izrabil 
vojno v Italijo, ni bil uspešen. Nadaljeval pa je z prizadevanji za tobačno tovar-

16 "Etbin Henrik Costa", SBL, str. 120.

Etbin Henrik Costa 
(dLib)
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no. 1867. leta je bil dobil drugi mandat, ki pa se je še istega leta vsebinsko kon-
čal. Vzrok so bili nacionalni konflikti. Zaradi nemško-slovenskega konflikta 23. 
julija, ki se je začel s spopadom med kmečkimi in mestnimi fanti na Jančah in se 
nadaljeval potem v Ljubljani in v katerega je za pomiritev neprevidno pritegnil 
ljubljanske sokole, lokalni policiji, ki jo je spravil pod mestno oblast, je premalo 
zaupal, je bil suspendiran, mestni svet pa naslednje leto, 13. avgusta 1868, raz-
puščen.17 Nacionalni konflikt, ki je grenil županovanje njegovemu predhodni-
ku, je tokrat zlorabila nemška stran, ki jo je slovenski uspeh na deželnih volitvah 
1867. leta prestrašil. Kaj je bilo lažjega kot ljubljanskega župana odstaviti, tudi s 
pomočjo nemškega nacionalnega časopisja. Še toliko bolj, ker je imela Avstrije 
velike zunanje in notranje politične težave, ki so bile posledica vojne v Italiji in 
avstrijsko-pruske vojne. Nemški nacionalizem je bil v naletu, osrednja oblast 
oslabljena. To je s svojo neprevidnostjo, ki so jo nekateri videli kot nevarnost 
državljanske mednacionalne vojne v glavnem deželnem mestu, plačal drugi 
ljubljanski župan. Pri tem mu ni prav nič pomagalo, da je bil deželni poslanec za 
velik del Notranjske, da je bil od 1865. leta nosilec viteškega križa Gvadalupske-
ga reda, ki mu ga je podelil mehiški cesar, sicer cesarjev brat Maksimiljan, da je 
1866. leta od avstrijskega cesarja prejel viteški križ Franc-Jožefovega reda in da 
je mu je decembra leta 1866 še avstrijski cesar podelil viteški križ Franc Jožefo-
vega reda, da je bil od maja 1867. leta ljubljanski častni občan, nenazadnje tudi 
to, da je bil sodno v zvezi s pretepom spoznan za nekrivega. Vse do 1882. leta, 
ko je bil izvoljen Peter Grasselli, so na ljubljanskem magistratu vladali Nemci. 
Podobne posledice, čeprav bistveno drugačne in v drugem času, je zaradi nem-
ško-slovenskega konflikta doživel tudi Ivan Hribar. Takrat pa ga niso mogli več 
nadomestiti ljubljanski Nemci. Sledil mu je veliki slovenski pisatelj Ivan Tavčar.

Osebna prizadetost odstavljenega župana je bila velika in jo je skušala lju-
bljanska sredina nadomestiti z izvolitvijo dr. Etbina Henrika Coste za predsedni-
ka Slovenske matice, kjer se je dokaj izkazal, ljubljanski Slovenci pa so občinske 
volitve abstinirali, kar je bila velika napak in voda na nemški mlin. 1869. leta je 
po 15 letih sicer ne sklenjenega pripravništva odprl lastno advokatsko pisarno.

Glede na dejstvo, da svojega drugega poslanskega županskega mandata še 
ni niti dobro začel, je dejstvo, da je postal žrtev nemškega nacionalizma, one-
mogočalo treznejšo analizo njegovega županovanja. Dejstvo je, da je nadaljeval 
s komunalno modernizacijo, ki jo je začel že njegov predhodnik (kanalizacija, 
most), in jo skušal nadgraditi z dejavnostjo (fijakerstvo), ki bi ji danes rekli taksi 
služba, značilna za prava mesta. Glede njegovih manj uspešnih prizadevanj na 
finančnem področju, tu naj bi bil uspešen njegov nemški naslednik, pa smo pri-
pravljeni celo sklepati, da je to bilo po svoje dobro. Če pomislimo na Costo-

17 Prav tam.
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vo sodelovanje v za slovensko gospodarsko zgodovino tragičnim projektom 
zavarovalnice Slovenije, bi se mu lahko kaj podobnega zgodilo tudi pri vodenju 
mestnih financ. Svojci so za njim dedovali tudi dolg.

Etbin Henrik Costa je po boju z rakom na želodcu ter bolezni jeter in srca 
umrl v Ljubljani, dne 28. januarja 1875, star komaj 42 let. To, da je bil Costa 
resnično izredno delaven in mučenik za narodno stvar, kot so ga imenovali, 
potrjuje tudi dejstvo, da se mu je v izkaz spoštovanja na dan njegovega pogreba 
v Ljubljani poleg uradnikov, županov in drugih veljakov poklonilo nad 12.000 
ljudi. Zaprte so bile prodajalne, iz hiš so plapolale črne zastave in ni žalovalo 
samo mesto, temveč vsa dežela.

 

Stane Granda

MIHAEL AMBROŽ AND ETBIN HENRIK COSTA – THE FIRST 
DEMOCRATIC MAYORS OF LJUBLJANA 

SUMMARY

In this piece the author presents the first two democratic mayors of Ljubljana 
who took their post after the revolution, which brought about a new period of 
local self-governance. It operated based on the constitution, laws associated 
with it (December constitution) and municipal laws. Ljubljana as the capital 
of a province gained a temporary unified law for the provincial capital city. It 
was exempt from the provincial legislation on municipalities, and was subor-
dinate to the provincial president. The mayors were elected by the municipal 
council, which had thirty members, with at least half the votes. The mandate 
lasted three years. The mayor also had to be approved by the emperor. He also 
had to send a handwritten pledge to the representatives of higher provincial 
authorities. A deputy with a one-year mandate was elected by the council after 
the mayor’s election.

The mayor led the magistrate, which was formed by five committee mem-
bers and the mayor and, when needed, also advisors and auxiliary staff, for a year. 
The mayor along with the magistrate was under the supervision of the munici-
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pal council. He was responsible for the tasks of the municipality, arranged the 
magistrates work and had disciplinary authority. He represented the munici-
pality in public, civil and legal affairs. He could veto resolutions which were not 
in accordance with the law, but had to send them to the provincial president.

Mihael Ambrož (1808–1864) was mayor of Ljubljana between the years 
of 1861 and 1864. He was distinctly pro-Slovenian, which made it difficult for 
him to govern. With his personality, appearance and heartiness he was rather 
unique among Slovenian politicians of the 19. century as well as among the 
mayors of Ljubljana. He earned his title as the first Slovenian mayor with the 
introduction of Slovenian officiation, and he also founded the Boy’s School 
at St. Jacob and proposed the founding of a higher Realschule. In the field of 
utilities, he ensured that the city got gas lighting in 1861. He also put together 
a commission for the construction of a sewer, which was very primitive in Lju-
bljana. Some roads and squares were paved. He showed his economic align-
ment earlier, when he argued in favour of founding a tobacco factory and had 
the first steam mill built.

He strived for unity among the Slovenian and German inhabitants, but he 
wanted to be mayor to all the citizens of Ljubljana first and foremost. As mayor 
he provided an example that was later politically not continued. We cannot 
brand him as an ideolog, even less so a populist, but as a man who maintained 
the image of a new democratic bourgeois mayor.

Lawyer dr. Etbin Henrik Costa (1832–1875) was mayor between 1864 and 
1869 and was one of the most contradictory individuals in Slovenian politics. 
Even his contemporaries did not know whether he should be considered Slo-
venian or "uskok" – one who switched to the German or at least "Deutschtüm-
ler" side when he personally benefited from it. He performed his duty as mayor 
diligently and well, and the citizens were very happy with him. So much so that 
the former emperor of Mexico presented him with the knightly cross of Gua-
dalupe in April 1865, and in December 1866 he was awarded the knightly cross 
of the order of Franz-Joseph by the emperor of Austria. The municipal council 
awarded him after three years of service as mayor with honourable citizenship 
in 1867. The municipal council elected him mayor again on 12 June 1867 and 
was sworn in on 3 July. At the end of that month a conflict erupted between the 
German Turners and the Slovenian athletic society Sokol, whose activity was 
banned by the government the next day. Etbin was blamed for this incident by 
his opponents; there was even a hearing, where his guilt was not established. He 
was nevertheless temporarily dismissed from his post by the provincial presi-
dent in September 1876. The insistence of his opponents about his guilt was so 
intensive that the government disbanded the municipal council on 24 Septem-
ber, which also ended Costa’s term as mayor. 
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Izvleček:
Nemška ljubljanska župana Josef Suppan in Karel Deschmann sta bila v samem 
političnem vrhu kranjskih Nemcev in sta ves čas tesno sodelovala – Suppanov 
podžupan in naslednik na županskem mestu je bil Deschmann. Obdobje 
njunega županovanja (1869–1871 in 1871–1874) je čas prevlade nemštva na 
Kranjskem in Ljubljani. Kljub nesoglasjem s slovensko večino v deželnem zboru 
in stopnjevanjem mednacionalnih napetosti ni mogoče zanikati pozitivnih 
učinkov nemške občinske oblasti na gospodarski, socialni in kulturni razvoj 
Ljubljane.
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Začetek ustavne dobe in ljubljanska mestna občina

Josef Suppan je zasedel mesto župana kot predsednik Ustavovernega društva, 
torej dejansko nemškoliberalne stranke na Kranjskem. Bil je tretji ljubljanski 
župan t.i. ustavne dobe, ki se je začela s koncem neoabsolutizma ter sprejemom 
oktobrske diplome 1860 in februarskega patenta 1861, ki sta omogočila poli-
tično združevanje in nekakšno obliko ne ravno demokratičnih volitev. Ustavna 
doba je tudi čas, ko se je nacionalizem hitro uveljavljal med množicami. Bistve-
na okoliščina pri tem je vloga napredka na področju izobraževanja, zlasti pa 
odprava nepismenosti, širjenje tiska in svoboda združevanja ter ustanavljanja 
društev.

Narodna pripadnost in s tem povezana uporaba jezika postajata čedalje 
močnejši dejavnik identifikacije posameznika. Konkurirata dotedanjim pred-
modernim "klasičnim" faktorjem istovetenja takratnih Kranjcev oz. Ljubljanča-
nov, kot so npr. pripadnost monarhiji, deželni patriotizem in zvestoba habsbur-
škemu vladarju ter rimskokatoliški cerkvi.

V začetku šestdesetih let 19. stoletja so se na Kranjskem zakoreninile ideje, 
ki so ostale prisotne ves čas do razpada habsburške monarhije. Nemško-libe-
ralni tabor vztraja na stališčih, da je Kranjska nemška dežela, saj jo je avstrijski 
cesar leta 1815 uvrstil med tiste dežele, s katerimi je vstopil v nemško zvezo. 
Nemčija se ne sme odpovedati Kranjski, saj ta dežela pomeni zvezo z Jadran-
skim morjem. Prebivalstvo Kranjske je sicer v večini slovansko, vendar nikjer ne 
vladajo množice, pač pa inteligenca. Kultura, ki je naredila to deželo civilizira-
no, je nemška in jezik kulture je nemški. Ves napredek in blaginja prebivalstva 
sta odvisna od nemške kulture in gospodarskega sodelovanja z nemško govo-
rečimi deželami. Slovenstvo je izmišljotina iz leta 1848, ki jo je oživila "oktobr-
ska megla" leta 1860. Večina podeželskega ljudstva stoji daleč od tega gibanja 
in se ima za Kranjce, izjeme so se našle le v Ljubljani in posameznih mestih, kjer 
so živeli "Novičarji" – naročniki Kmetijskih in rokodelskih novic. Takšna so bila 
stališča kranjskih Nemcev.

Nasprotni, slovenski tabor nastopa z zahtevami po Zedinjeni Sloveniji, 
samostojni upravni enoti, v kateri bi bili združeni vsi Slovenci, ter enakoprav-
nosti slovenščine v uradih, sodiščih in šolah. Slovenski narodnjaki so bili prete-
žno bolj konzervativni, v precejšnji meri so se opirali tudi na cerkev, saj je bila 
duhovščina pomemben dejavnik pri ohranjanju slovenskega jezika in naravni 
zaveznik proti nemškim liberalcem.

Nemci so se zavzemali za močno centralizirano državo, Slovenci pa za 
federalizem in močno deželno avtonomijo. Tak je bil v grobem politični okvir 
na Kranjskem in v Ljubljani v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja.

Prvi župan ustavne dobe je bil Mihael Ambrož, ki je županoval v času med 
1861 in 1864. Ambrož sicer ni tajil svojega slovenskega porekla in simpatij do 
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slovenščine, vendar je želel voditi previdno in uravnoteženo politiko do slo-
venskega in nemškega tabora, ki sta v času njegovega županovanja pospešeno 
nastajala. Nekatere njegove prijazne poteze do kranjskih Nemcev so Slovenci 
pretežno sprejeli kot izdajstvo, zato da je njegov poskus spravljive politike pro-
padel. 

Drugi ljubljanski župan ustavne dobe, Etbin Henrik Costa, je bil tako po 
jeziku kot po kulturi Nemec, ki pa je iz politično-kariernih in osebnih razlogov 
postal slovenski prvak. Obdobje njegovega županovanja (1864–1868) pome-
ni čas radikalizacije in stopnjevanja napetosti med nemško-liberalno-centra-
lističnim ter slovensko-konservativno-federalističnim taborom (če nekoliko 
posplošimo sicer v resnici precej bolj disperzno notranjo podobo obeh tabo-
rov). Podobno kot je župan Costa bolj deklarativno Slovenec, v resnici pa slo-
venščine komaj vešč nemško govoreči intelektualec, se tudi mestna občina 
na zunaj rada kaže kot slovenska (npr. vrh gradu vihra slovenska trobojnica, 
pozdravno pismo Richardu Belcrediju ob nastopu njegove vlade 1865 občina 
pošlje le v slovenščini), čeprav je dejansko stanje v glavnem ostalo enako kot 
prej – uradovanje občine ostaja nemško.

Politika na deželni in občinski ravni je bila ves čas habsburške monarhi-
je zelo odvisna od vsakokratne dunajske vlade in veter, ki je od tam vel, je bil 
velikokrat zelo spremenljiv. Tako se je zgodilo tudi s prihodom vlade Friedri-
cha Ferdinanda Beusta, ko so z Dunaja prišle drugačne usmeritve: federalistični 
kranjski deželni zbor se je razpustil, nova vladna pričakovanja so se poznala 
tudi na občinskih nadomestnih volitvah. Vlada je odločilno vplivala na volitve 
1867, in sicer na to, kako so volili uradniki – tokrat v nemškoliberalno smer: od 
12 mest, ki so bila na voljo, so jih 10 zasedli Nemci. V novem občinskem svetu 
je sedelo 13 svetnikov Centralnega odbora (tj. Nemcev) in 17 prvega meščan-
skega odbora (proslovenskega).

Julija 1867 je sicer prisegel nov/star slovenski župan Costa, vendar se je 
kmalu nepremišljeno zapletel v spopad v Schantlovi veži, ko je, namesto da bi 
– pri tem ko so se slovenski Sokoli lotili nekega nemškega turnarja – na pomoč 
poklical policijo, pripeljal slovenske Sokole. Eksces je rezultiral v fizičnem 
obračunavanju s sodnim epilogom. Zato je bil Costa suspendiran vse do voli-
tev 1868, na katerih pa so Nemci dobili večino, podžupan pa je postal nemški 
prvak Josef Suppan. Costo so Nemci "vrgli" z županskega stolčka v nekaj tednih 
in spomladi 1869 za trinajst let prevzeli oblast v Ljubljani. 

Josef Suppan, ljubljanski župan 1869–1871

Pomenljivo je, da je bil prvi nemški župan Ljubljane tudi prvi predsednik prve 
stalne strankarske politične tvorbe na Kranjskem: nemškoliberalnega Ustavo-
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vernega društva, ustanovljenega 7. julija 1868. Podpredsednik tega društva je 
postal znan slovenski renegat in najznamenitejši nemškutar Karl Deschmann 
(Dragotin Dežman), ki je kasneje Suppana nasledil na županskem mestu. Na ta 
način se je nemškoliberalna stranka na Kranjskem tudi formalno oblikovala, 
saj so se do takrat zgolj oblikovali volilni odbori pred vsakokratnimi volitvami.

Josef Suppan je bil rojen v slovenski družini, njegov oče je bil doma iz Zasi-
pa pri Bledu. Po šolanju na gimnazijah v Innsbrucku in Ljubljani, je pravo štu-
diral v Innsbrucku in Gradcu. Od 1861 dalje je bil Suppan odvetnik v Ljubljani, 
od istega leta pa je bil kot član deželnega zbora aktiven tudi v politiki, kar je 
tudi ostal vse do leta 1873. Takrat je s te funkcije odstopil, ker je bil izvoljen za 
poslanca v državnem zboru in je to ostal cel mandat 1873–1879. Vse od 1863 
pa do 1883 je bil Suppan tudi občinski svetnik v Ljubljani, v letih 1869–1871 pa 
je bil, kot že omenjeno, ljubljanski župan. Razlogi za odstop z županskega polo-
žaja niso povsem jasni, menda tudi zato, ker se je potegoval za mesto deželnega 
predsednika. Njegovi najpomembnejši županski dosežki so bili pospeševanje 
ljubljanskega prostovoljnega gasilstva, začetek zidave državne tobačne tovarne 
leta 1871 in pričetek projekta finansiranja ljubljanskega loterijskega posojila, ki 
je izpadlo precej posrečeno in mestu še desetletja kasneje zagotavljalo izdatne 
denarne vire. 

Tobačna tovarna v Ljubljani, ki je bila ustanovljena 1871, je bila tretja največja v avstrijskem delu 
monarhije in je pomenila eno največjih pridobitev nemške dobe v Ljubljani (zgodovinanadlani.si/wp-
content/uploads/2015/09/91-1_ljubljana_tobačna_tovarna_1903.jpg)
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Začetek Suppanovega županovanja je potekal v poskusih sprave s sloven-
sko večino prebivalstva. V pozdravnem dvojezičnem nagovoru ob nastopu nje-
gove županske funkcije je prav to pričakovanje izpostavljal njegov podžupan 
Karel Deschmann in poudarjal Suppanovo zmernost in treznost. V slovenščini 
se je potrudil govoriti tudi nov župan, ki je obljubil, da materni jezik Ljubljan-
čanov ni v nevarnosti in je pozval meščane k enotnosti. Ob zaključku govora je 
celo klical "Živijo!" To se je Franu Levstiku zdelo še posebej smešno, Suppanova 
zagotovila, da bo spoštoval tudi slovenske interese, pa neiskrena. Zdelo se mu 
je, da je to znak slabosti ter dejstva, da njegova stranka nima v ljudstvu nobene 
podpore.

Kmalu po nastopu županovanja je bil Suppan soočen z izrednimi razme-
rami. Maja 1869 je prišlo do spopada med nemškimi turnarji ter žandarji (ki so 
prve spremljali na turnarskem izletu v okolico) na eni in slovenskimi kmeti na 
drugi strani. Do spopada je prišlo na Jančah in Vevčah z eno smrtno žrtvijo na 
slovenski strani. Župan je bil v teh tednih precej paničen. Bal se je vdora kme-
tov v mesto, saj so se širile alarmantne vesti o približujočih trumah razjarjenih 
okoličanov. Suppan je prosil tudi za vojaško okrepitev in dejansko dobil dva 
dodatna eskadrona huzarjev. Število mestnih policajev je ljubljanski občinski 
svet povečal z 12 na 20 in jim odobril dodatno nagrado, obenem pa poslal vladi 
resolucijo z zahtevo, naj prepreči izvajanje slovenskega političnega programa, 
zlasti tabore. Ob tem je svet tožil, da se ljubljanskim meščanom krati uživanje 
narave in svoboda gibanja, saj se ne morejo varno odpraviti izza ljubljanskih 
zidov. V mestu so se pojavili Nemcem sovražni napisi, prišlo je do posameznih 
incidentov. Za ubitim Slovencem se je zvonilo po vseh farah, oblasti pa so ga 
pokopale ob 4. uri zjutraj, da ne bi prišlo do zbiranja Slovencev in demonstracij. 
Njegov grob so ljudje množično obiskovali in prekrili s cvetjem.

Pomembno je poudariti, da je Ustavoverno društvo, ki je vladalo v Ljublja-
ni, čedalje bolj kazalo nemškonacionalno usmeritev. Medtem ko je novembra 
1869 še sprejemalo sklepe o tem, da so odlični zakoni dovolj in da jih je treba 
samo sprovajati ter da germanizacija ni potrebna, so leta 1870 že odkrito kazali 
simpatije za Prusijo v prusko-francoski vojni. Marca 1871 je Ustavoverno dru-
štvo pristopilo k sklepom nemškoliberalnega strankinega dne na Dunaju 26. 2. 
1871, kar so do tedaj uradno nadnacionalni kranjski ustavoverci opravičevali z 
nujno potrebo po enotnosti pri boju proti federalizmu in reakciji. Pri tem je šlo 
za dokaj logično reakcijo, saj so se ustrašili nastopa konservativne Hohenwar-
tove vlade in bili razočarani nad zavrnitvijo njihovih ponudb mladoslovencem, 
da bi se združili v enotno liberalno stranko. 

Prav tako ne čudi, da je je bila nemška občinska oblast pogosto v sporih s 
slovenskim deželnim zborom. Slednji je omejeval občinsko premoženjsko in 
samoupravno področje – npr. neodobren statut občine ali zavrnitev loterijske-
ga posojila 1871, ki je bilo odobreno naknadno. Slovenci so to potezo kasneje 
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označevali za svojo zaslugo, češ da ni prišlo do katastrofe ob zlomu borze 1873, 
saj bi denar, ko bi ga že takrat odobrili, Nemci gotovo naložili v delnice.

Glede Josefa Suppana je potrebno izpostaviti, da je bil ugleden pravnik. Bil 
je tudi sodnik državnega in kasneje upravnega sodišča. Od 1886 je bil tudi član 
direkcije Kranjske hranilnice. Njeno delovanje je reorganiziral in izboljšal ter 
vplival na to, da je ustanova ne samo dobičkonosno poslovala, temveč delovala 
tudi v javno dobro. S tovrstnim opravljanjem funkcije člana direkcije Kranjske 
hranilnice je bil, če omenimo samo najpomembnejše projekte, zaslužen za gra-
dnjo šole Schulvereina in podporo nemških društev zlasti gasilskega, gradnjo 
stavbe Filharmonije, pripravo gradnje nemškega gledališča, gradnjo dolenjske 
železnice ter podporo deželnemu muzeju. 

Iz navedenega je razvidno, da je Josef Suppan imel izredno pomembno 
vlogo ne samo za Ustavoverno društvo, tj. nemškoliberalno stranko, temveč 
zlasti za nemško narodno skupnost v Ljubljani, ki je do konca monarhije pred-
stavljala okrog 15 % ljubljanskega prebivalstva.1 

V zvezi s tem nekoliko paradoksalno zveni dejstvo, da se Suppana do 1866 
lahko šteje kot zmernega slovenskega narodnjaka. Tako je npr. leta 1864 bra-
nil izvolitev Luke Svetca za poslanca na Kočevskem (proti Francu Kromerju, 
Jož. Derbitschu, Lambertu Luckmannu)2, leta 1866 pa je s svojim glasom odlo-
čil sprejem Bleiweisovega predloga, da uvedejo slovenščino v srednje šole na 
Kranjskem. Kljub nedvomni nemški orientaciji mu je težko odrekati pozitiven 
pristop in zasluge za splošno blaginjo na Kranjskem. V socialnem pogledu je 
pozitivno vplival z uvedbo starostne hranilnice in z izdatnimi podporami Dru-
štvu za zgradbo delavskih stanovanj v Ljubljani za Bežigradom. Izkazal se je zla-
sti ob financiranju Dolenjske železnice – Kranjska hranilnica je leta 1891 pre-
vzela tretjino osnovnih delnic (400.000 K) ter vse prioritetne delnice (12 mili-
jonov K) in tako bistveno zmanjšala obrestno jamstvo dežele Kranjske. Zaradi 
svojih zaslug je bil Suppan tudi večkrat odlikovan ter razglašen za častnega 
meščana Ljubljane.3 

Karel Deschmann (Dragotin Dežman), 1871–1874

Podobno sposoben kot Suppan, za posamezna področja znanosti izjemno 
nadarjen, v politiki in javnem življenju pa uspešen in delaven, je bil četrti lju-

1 Povzeto po: Dragan Matić, Nemci v Ljubljani, 1861–1918, Historia 6 (Ljubljana, 2002) (dalje: Matić, 
Nemci v Ljubljani, 1861–1918).

2 Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga (Ljubljana, 1932), str. 685.
3 Slovenska biografija, Josef Suppan, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi630660/, pridoblje-

no: 17. 11. 2016.
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bljanski župan ustavne dobe oz. drugi nemški župan Karel Deschmann. Po 
poreklu Slovenec iz zavedne slovenske družine, pesnik v slovenskem jeziku, 
avtor udarnih nacionalističnih pesmi "Še Slovenija ni zgubljena" in "Proklete 
grablje", je bil do srede 1861 strasten narodnjak, potem pa postal še bolj stra-
sten nemčur in nasprotnik Slovencem. Razlogi za njegov politični preobrat so 
še vedno predmet diskusije. Zdi se, da je obupal nad pretežno konzervativno 
in nazadnjaško prevladujočo klerikalno politiko slovenskega tabora ter šibko 
slovensko intelektualno komponento. Kljub formalno nedokončani izobrazbi 
(nedokončan študij medicine in prava) je bil priznan vsestranski intelektua-
lec z neverjetno energijo. Od leta 1852 do smrti je bil kustos Deželnega muze-
ja, njemu gredo zasluge za prve arheološke raziskave in najdbo kolišč na lju-
bljanskem barju. Sicer pa se je ukvarjal še z botaniko, zoologijo, mineralogijo, 
etnografijo in jezikoslovjem. Deschmannove politične funkcije so bile: mestni 
svetnik (1861–1883), poslanec deželnega zbora (1861–1889), poslanec v 

Karel Deschmann 
(Dragotin Dežman), 
ljubljanski župan, 
voditelj kranjskih 
Nemcev in s strani 
Slovencev najbolj 
osovražen odpadnik 
(Ilustrirani Slovenec, 
št. 35, 19. 8. 1926)
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državnem zboru (1861−1867 in 1873–1879) in župan mesta Ljubljane (1871–
1874). Po oktobrskih volitvah 1873 je bil Deschmann izvoljen v državni zbor, 
zato je spomladi 1874 odstopil zaradi preobremenjenosti.4

Ko je marca 1871 kot župan odstopil Josef Suppan in je bil izvoljen Karel 
Deschmann, je Suppan spet postal predsednik Ustavovernega društva – tj. 
dejansko nemške stranke na Kranjskem. Utemeljitev nemškega mestnega sve-
tnika Kalteneggerja, zakaj so izbrali Deschmanna za župana, je bila zelo svoje-
vrstna. Povedal je, da so ga hoteli oškodovati za nadloge, ki jih je utrpel od slo-
venskih narodnjakov. "Nazadnje bi moral tisti izmed nemčurjev postati župan, 
ki je dobil že največ klofut," se je glasil komentar v Slovenskem narodu. Z začet-
kom Deschmannovega županovanja, ki sovpada z nastopom Lasser-Auersper-
gove vlade, se je začelo najhujše obdobje germanizacije in protislovenskega pri-
tiska na Kranjskem. Leta 1872 so Nemci postavljali svoje ljudi na ključna mesta. 
Alexander Auersperg, dotedanji deželni glavar, je postal deželni predsednik 
in napovedal, da bo z manj dobrohotnimi, a vendar legalnimi sredstvi skušal 
doseči spravo. "Tako sredstvo so bile tudi vislice, ki jih je v Aradu postavil rajni 
Haynau", so komentirali Slovenci. Leta 1872 se je nadaljevala čistka na uradni-
ških mestih, tako na primer vsi šolski nadzorniki na Kranjskem postanejo trdi 
Nemci. Deschmann je po eni strani veljal za enega od prvih treh mož nemške 
stranke (poleg Suppana in deželnega predsednika Alexandra Auersperga), po 
drugi strani pa naj mu pravi Nemci nikoli ne bi zaupali, saj so ga kot bivšega 
panslavista gledali postrani. Za Deschmanna je veljalo, da je tudi preračunljiv, 
saj je leta 1872 odklonil mesto deželnega glavarja in raje ostal župan. Plača 
deželnega glavarja je znašala zgolj 1800 goldinarjev letno, sam pa je prejemal 
1600 goldinarjev za župansko mesto, 1000 goldinarjev kot deželni odbornik in 
800 goldinarjev kot kustos deželnega muzeja. 

V času Deschmannovega županovanja se je stopnjeval razkol med mlado- 
in staroslovenci, ki so se ga ustavoverci, tj. kranjski Nemci zelo razveselili in 
pozdravili. Ker so si mladoslovenci in nemški ustavoverci bili ideološko pov-
sem blizu, se je Suppan že veselil združevanja in razlagal, da njih in mladoslo-
vence loči le državnopravno in narodno vprašanje, kar pa je le navidezni zid. 
Res je videti, da so se idejno glede vsega oboji "prekrivali" in bi mladoslovenci 
morda lahko opustili federalizem. Vendar so se glede vprašanja germanizacije 
še naprej usodno ločevali in zlasti pri enakopravnosti slovenščine mladoslo-
venci niso mogli popustiti. Prav pri tem vprašanju pa je po oceni mladosloven-
cev bil Deschmann zagrizen nasprotnik slovenskih zahtev in krivec, da ni prišlo 
do sporazuma, saj naj bi "zaprisegel zoper jezik svoje matere in zoper svoj narod 

4 Slovenska biografija, Karel Dežman, http://www.slovenska-biografija.si/iskanje/?q=karel+de%C5%B 
Eman, pridobljeno: 17. 11. 2016.
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delati". 
Nasprotja med deželnim zborom in mestnim svetom so se stopnjevala tudi 

za časa župana Deschmanna. Deželni zbor tako ni odobril zvišanja občinskih 
naklad, nemški večini je vsilil občinski statut, zavrnil odobritev milijonskega 
loterijskega posojila ter omejil število ur nemščine na ljubljanskih štirirazredni-
cah – glavnih šolah. Na drugi strani pa so Slovenci obžalovali, da je deželno 
predsedstvo uslišalo Deschmanna in uvedlo nemščino kot učni jezik v 3. in 4. 
razredu na mestni ljudski šoli. 

12. maja 1874 je Deschmann odstopil z županskega mesta. Nasledil ga je 
tretji nemški župan Anton Laschan. Kontinuiteta opisane politike pod vsemi 
tremi župani je bila vsekakor ohranjena vse do 1883, ko so Nemci izgubili 
oblast v Ljubljani. Takrat se je z odhodom vlade Lasser-Auersperga in nastopom 
vlade grofa Taaffeja politični veter z Dunaja začel obračati Slovencem v korist.5

Sklep

Zanimiva okoliščina je, da so kranjski ustavoverci, ki so bili kljub raznim stru-
jam nemškoliberalna stranka, od svojih treh ljubljanskih županov izbrali dva, 
ki sta bila po rodu in po zgodnji politični pripadnosti Slovenca. Prvi je bil Josef 
Suppan, prvi predsednik Ustavovernega društva, ki je bilo društvo po imenu, 
po svojem bistvu pa stranka, drugi pa najznamenitejši slovenski renegat Karl 
Deschmann (Dragotin Dežman), prav tako eden od ustanoviteljev Ustavo-
vernega društva. Suppan je mandat ljubljanskega župana nastopil leta 1869, 
1871 pa ga je prepustil Deschmannu, ki je županoval do 1874. Za oba (zlasti za 
Deschmanna) je značilen preobrat od zavednega Slovenca v odkritega zago-
vornika nemške prevlade. Poleg zagovarjanja napredka, boja proti nazadnja-
štvu in cerkvi, povzdigovanja nemške kulture in tesne gospodarske povezave 
Slovencev na Kranjskem z nemškimi deželami Avstrije, liberalne svobodomisel-
nosti ter celo (sicer v resnici zgolj deklarativne) "nadnacionalnosti", je obema 
težko odreči zasluge za Mestno občino Ljubljana. V precejšnji meri sta beležila 
uspehe pri izpolnjevanju županske in ostalih funkcij v smislu doseganja javne-
ga interesa v obliki izpeljave konkretnih projektov, ki so prinesli napredek na 
gospodarskem, kulturnem in izobraževalnem področju. Oba sta svoje politično 
delovanje poleg županske funkcije izvrševala kot občinska svetnika ter deželna 
in državna poslanca, kar je zaokroževalo njuno politično oz. javno podobo.

5 Povzeto po: Matić, Nemci v Ljubljani, 1861–1918.
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Dragan Matić

MAYORS OF LJUBLJANA: JOSEF SUPPAN (1869–1871) 
AND KAREL DESCHMANN (1871–1873)

SUMMARY

An interesting circumstance is that the members of Carniolan pro-constituti-
on group, who, despite their various political currents, were a German-Libe-
ral party, yet out of their three mayors of Ljubljana two were Slovenians not 
only by nationality, but also by their early political affiliation. The first, Josef 
Suppan, was the first chair of the Pro-Constitution Society, which was a soci-
ety only by name, when really it was a political party; while the second, Karl 
Deschmann (Dragotin Dežman), was the most renowned Slovenian renegade, 
and also one of the founders of the Pro-Constitution Society. Suppan was elec-
ted mayor of Ljubljana in 1869, and in 1871 he handed over his mayoral func-
tion to Deschmann, who governed until 1874. Both (especially Deschmann) 
went through a characteristic transition from nationally conscious Slovenians 
to prominent advocates of German domination. In addition to advocating pro-
gress, combating backwardness and the church, raising the German culture, 
and promoting close economic links of Slovenians in Carniola with the Ger-
man crown lands of Austria, as well as liberal freedom of thought and even (in 
fact only declarative) "supranationalism", it is difficult to deny them credit for 
all the positive things they had done for the city municipality of Ljubljana. To a 
great extent, they recorded successes in fulfilling their role as mayors and other 
functions in the sense of achieving the public interest in the implementation of 
concrete projects that brought progress to the economic, cultural, and educa-
tional spheres. In addition to being mayors, both of them exercised their politi-
cal influence as municipal councillors and provincial and state representatives, 
which rounded off their political or public images.
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Izvleček:
Dragotin Dežman, eden najbolj razgledanih Slovencev druge polovice 19. 
stoletja, je bil sprva dvojezični slovensko-nemški pesnik ter goreč zagovornik 
slovenstva in slovanstva. Po usodnem prestopu v nemški jezikovni in kulturno-
politični tabor leta 1861 – med letoma 1871 in 1874 je bil tudi ljubljanski župan 
ſ je postal eden najbolj osovraženih intelektualcev v slovenskem prostoru. V 
pričujočem prispevku se omejujemo na Dežmanovo literarno ustvarjalnost 
in njegovo podobo v slovenski literarni zgodovini po letu 1861, kakor se 
kaže v literarni satiri in karikaturi ali v izjavah slovenskih literatov. Dežman je 
v literarnih reprezentacijah in izjavah literarnih ustvarjalcev predmet ostrih 
napadov, ti so bili nemalokrat žaljivi tudi do njegovih nespornih dosežkov na 
različnih strokovnih področjih. 

Ključne besede: 
Dragotin Dežman, Karel Deschmann, slovensko-nemška identiteta, narodni 
renegat, literarna satira in karikatura, ljubljanski župan 
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Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Uvod 

Dragotin Dežman1 (1821–1889) je bil v drugi polovici 19. stoletja eden naj-
bolj vsestransko razgledanih Slovencev. Njegov raziskovalni in interesni spek-
ter se je razpenjal od literarne ustvarjalnosti, kritike, časnikarstva, zanimanja 
za glasbo, slovarske, zgodovinske in muzejske dejavnosti do mnogovrstnih 
panog naravoslovja, antropologije, arheologije in narodnostne politike, ki ga je 
tudi najusodneje zaznamovala in velikokrat zasenčila njegova prizadevanja in 
dosežke na drugih področjih. 

Ko je Dežmanu pri treh letih umrl oče, ga je vzel v oskrbo stric Mihael, bogat 
ljubljanski trgovec, prijatelj Frana Metelka in zaveden Slovenec. Po ljubljanski 
gimnaziji in liceju je na Dunaju študiral medicino, se po daljši bolezni odločil 
za študij prava, hkrati se je intenzivno ukvarjal z naravoslovnimi študijami. Leta 
1849 se je kot doktorand vrnil v Ljubljano, kjer je začel izvajati kmetijski pouk 
v slovenščini, namenjen učiteljskim in duhovnim pripravnikom. Med letoma 
1851 in 1852 je na ljubljanski gimnaziji poučeval naravoslovne predmete in 
leta 1852 postal kustos kranjskega deželnega muzeja,2 ki ga je vodil vse do smrti 
leta 1889 in oživil zlasti prirodoznanstveno delovanje muzejskega društva. Raz-
iskoval je rastlinstvo na Kranjskem, še posebej na Ljubljanskem barju, za Wol-
fov nemško-slovenski slovar je pripravil prirodopisno terminologijo, pisal je o 
pticah, vodil je izkopavanje mostišč na Ljubljanskem barju in še marsikaj. Med 
letoma 1871 in 1874 je opravljal tudi funkcijo ljubljanskega župana. V ta čas 
sodijo tudi njegova prizadevanja za novo zgradbo muzeja, kar je tudi uresničil. 
Dežman je bil sprva goreč zagovornik slovenstva in slovanstva, leta 1861 pa 
se je v kranjskem deželnem zboru pridružil nemškutarsko-nemški ustavoverni 
stranki ter postal celo njen voditelj. Do konca svojega življenja je ostal nem-
ški Kranjec in avstrijski ustavoverec ter doživljal najhujše obsodbe narodne-
ga izdajstva.3 V pričujočem prispevku se omejujem na Dežmanovo literarno 
ustvarjalnost in njegovo podobo v slovenski literarni zgodovini po letu 1861, tj. 
po njegovi politično-ideološki preorientaciji.

1 Dragotin Lončar navaja različne pisave Dežmanovega imena. V krstni knjigi je zapisan kot Deschmann, 
v ljubljanski gimnaziji leta 1835 kot Deschmann in naslednji dve leti kot Deshmann. Še leta 1856 se 
je javno podpisal Dragotin Dežman. Po prestopu v nemški tabor se je podpisoval Karl Deschmann, 
vendar tudi še po slovensko (Dežman), kot npr. v zasebnem dopisovanju Bleiweisu in Zarniku leta 
1861. Prim. Dragotin Lončar, Dragotin Dežman in slovenstvo (Ljubljana, 1930), str. 306 (dalje: Lončar, 
Dežman in slovenstvo). 

2 Prim. Anton Kacin, "Dežman, Karel (1821–1889)", v: Primorski slovenski biografski leksikon. 4. sno-
pič, Čotar – Fogar, 1. knjiga (Gorica, 1977), dostopno na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi172598/, pridobljeno: 2. 12. 2016 (dalje: Kacin, "Dežman, Karel (1821–1889)").

3 Prim. Lončar, Dežman in slovenstvo, str. 333.
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Dežman – zagovornik slovenstva in slovensko-nemški pesnik

Dragotin Dežman je bil v otroških letih vzgajan v slovenskem duhu, saj je od 
svojega tretjega leta prebival v Ljubljani pri stricu Mihaelu, ki je bil navdušen za 
slovenstvo. Njegovo zgodnje literarno ustvarjanje je bilo dvojezično, v sloven-
skem in nemškem jeziku. Ob narodnoprebudnih slovenskih pesmih, ki jih je po 
letu 1848 objavljal v Bleiweisovih Novicah in Koledarčku ali v časopisu Slove-
nija, je pisal tudi nemške pesmi. Nahajajo se v ljubljanskem muzejskem arhivu. 
Nastale so med letoma 1853 in 1855, nekaj osnutkov je nedatiranih. Lončar 
navaja koncept nemškega soneta in treh drugih pesmi, nastalih med 1853 in 
1855, ter sedem nedatiranih nemških pesmi, med katerimi najdemo prolog in 

Dragotin Dežman 
(1821–1889) (sl.
wikipedia.org/wiki/)



J. Čeh Steger: Dežmanov prestop v nemški tabor in njegova ...

506

pozdrav avstrijskemu cesarju in cesarici.4 
Kljub omenjenemu dejstvu je bil Dežman vse do usodnega prestopa v nem-

ški tabor izjemno goreč zagovornik slovenstva in slovanstva. V tem kontekstu 
nemara ni odveč omeniti, da je bil leta 1839 celo med tistimi ljubljanskimi dija-
ki, ki so nosili krsto poljskega izgnanca in pesnika Emila Korytka, kar je veljalo 
za narodno demonstracijo, in da se je 1843. leta med prvimi naročil na Bleiwe-
isove Novice.5 Leta 1848 je goreče prebujal narod k samozavesti, domoljubne-
mu delu in širil slovansko idejo. V prvi številki časopisa Slovenija iz leta 1848 
je objavil pesem budnico z naslovnim verzom Še Slovenija ni zgubljena, ki se 
ponavlja kot refren na koncu vsake od osmih kitic. Z navdušenjem je objemal 
vse slovanske brate in se kazal kot najiskrenejši panslavist, kar dokazuje tudi 
predzadnja kitica te pesmi: 

Ni zgubljena – k slavi vabi 
Svojih sinov um in dlan. 
Živa krepka že pozabi 
Bolečine starih ran;
Še Slovenija ni zgubljena!6 

Dežmanovo slovansko navdušenost potrjuje tudi govor, ki ga je imel 1. 
januarja1849 na besedi ljubljanskega Slovenskega društva . Objavljen je bil 2. 
januarja 1849 v časniku Slovenija pod naslovom Slava Slavljanom in ponati-
snjen v Prilogi k Slovenskemu narodu dne 29. junija 1879. Govornik je s pate-
tično retoriko vabil k združitvi Slovencev, prebujal narodno zavest, častil slo-
vanstvo in skupno slovansko mater, govoril o zgodovinski trobenti, ki oznanja 
svetu slavo Slavjanov in velikopotezno pozdravljal slovanstvo: 

Slava Slavjanom! naj bode v prihodnič naše pozdravljenje! 
O sladke besedi! Naj se glasite po gorah in dolinah iz ust ovčarja in prostiga 
kmeta, po mestih, trgih in gradovih, pri zborih in veselicah, slavjanske matere naj 
vam detičem v zibeljki prepevajo, slavjanske device naj z vama junake pri ločitvi 
poslové, in vsaki izmed nas naj se tako obnaša, da se bode po besedih in djanjih 
skazala: Slava Slavjanom!7 

Ko je istega leta pisal v časopis Slovenija o petem, zadnjem, zvezku Kranjske 
čbelice, je razlagal, da je njen temeljni pomen v širjenju slovanskega duha med 

4 Prav tam, str. 309.
5 Kacin, "Dežman, Karel (1821–1889)".
6 Dragotin Dežman, "Še Slovenija ni zgubljena", Slovenija, 4. julija 1848, str. 4. 
7 "Dežman kot bivši narodni Slovenec", Slovenski narod, 29. junija 1879, št. 147, str. 1. 
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Slovenci: "V resnici! Njenih zaslug za razširjanje slavljanskiga duha med Sloven-
ci, za obujanje naše nadepolne mladosti nihče ne more tajit."8 Tudi med letoma 
1850 in 1851, ko je bil suplent na ljubljanski gimnaziji, je navduševal slovenske 
dijake za slovanstvo. Na svojem domu je zbiral najboljše učence in z njimi pre-
biral srbske narodne pesmi. Vajevci – med njimi zlasti Ivan Tušek in Valentin 
Zarnik ſ so v njem videli svojega mentorja za naravoslovje in literarno dejav-
nost. Leta 1851 je nagovoril dunajskega pesnika Johanna Nepomuka Vogla za 
nemški prevod srbskih narodnih pesmi o kraljeviču Marku. Prevedel mu jih je v 
prozni obliki, ta pa jih je nato prelil v verze in leta 1851 izdal na Dunaju v knjigi 
z naslovom Marko Kraljevits. Serbische Heldensage.9 

Dežman nastopi proti nemškutarstvu 

Dežman je pred svojim prestopom v nemški tabor celo svaril pred nemškutar-
stvom. Še leta 1855 je v Bleiweisovem Koledarčku slovenskem objavil humori-
stično pripovedno pesem Proklete grablje. Gre za prepesnitev koroške ljudske 
pripovedke, ki jo je v Novicah leta 1844 objavil Matija Majar. Dežmanova pesem 
pripoveduje o nekem Anžetu iz Rovt, maturantu ljubljanske gimnazije, katere 
učni jezik je bil nemščina. Fant se je po končani maturi vrnil v domači kraj na 
počitnice, vendar doma ni hotel več govoriti slovensko in je kar naprej momljal 
po nemško, kaj pomeni to ali ono, češ da se ne spomni več slovenskih besed. 
Tudi sicer mu doma ni bilo več nič po godu, ne materino opominjanje, naj ne 
bo ošaben, ne domača hrana niti jutranje oglašanje pastirja. Anže se nekega 
poletnega dne pojavi na travniku pri spravljanju sena. Pred njim ležijo grablje 
z navzgor obrnjenimi zobci. Zdaj znova začne s svojim: "Was heißt das?" Nato 
ponevedoma stopi na grablje, a te ga udarijo po ustih, da se mu ulije kri. V tistem 
trenutku izreče po slovensko: "Proklete grablje." Dežman se v tej pesmi ponor-
čuje iz vseh tistih, ki se zaradi ošabnosti ali oportunizma sramujejo svoje mate-
rinščine, in jo sklene z naslednjimi verzi:

Naj bodi tistim v prid letá povest,
Ki grdit' le domači jezik znajo 
In druz'ga nič, kot kruh domači jest'.
Če glas slovensk' le sliš'jo – godernjajo.
Gotovo ni za tak nesramne žnablje
Mazila boljšega na svet' kot – grablje?10 

8 Cit. po: "Panslavistiški renegat Dežman", Slovenski narod, 29. junija 1879, št. 147, str. 2. 
9 Prav tam, str. 2. 
10 Dragotin Dežman, "Proklete grablje", Slovenski narod , 29. junija 1879, št. 147, str. 2. 
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Dežmanov prestop v nemški tabor

Vse do leta 1860 je bil Dežman slovensko oz. slovansko usmerjen. Bleiweis ga je 
tega leta v Novicah priporočil kot dobro znanega domorodca za poslanca. Spo-
mladi 1861 je bil izvoljen v kranjski deželni zbor in postal tudi poslanec držav-
nega zbora na Dunaju. Na Dunaj je šel skupaj z drugimi slovenskimi poslanci 
in podpisal peticijo, namenjeno državnemu ministru Schmerlingu, ki je zah-
tevala vpeljavo izključno slovenskih ljudskih šol, enakopravnost slovenskega 
jezika na srednjih in visokih šolah, v uradih in zakonodaji, uvedbo uradnega 
slovenskega časnika in združenje vseh slovenskih dežel. Slovenski dijaki, člani 
dunajske Slovenije, so jih pričakali na južnem kolodvoru in priredili veličasten 
sprejem, na katerem sta spregovorila Toman in Dežman. Slednji pa jim je med 
drugim polagal tudi na srce, da se morajo poročati s Slovenkami, zato da bodo 
lahko vzgajali svoje otroke v pravem slovenskem duhu.11 

Po prihodu na Dunaj se je začel Dežman odmikati od slovenstva. Dne 8. 
junija 1861 ni več podpisal Tomanove interpelacije glede slovenskega učnega 
jezika v višjih razredih gimnazije, 27. junija je v državnem zboru nastopil proti 
govoru Andreja Černeta oziroma njegovi izjavi, da "smo Slovenci Parija med 
Slovani". Strinjal se je z rabo slovenščine v ljudskih šolah, na višji ravni pa je 
zagovarjal pomen nemščine in nemške kulture na slovenskih tleh. Med drugim 
je povedal: 

Mi živimo z Nemci v bratovski slogi, in naj nas Bog varuje, da bi se kedaj seme 
prepira in sovraštva med nas zasejalo (Pravo! Na levi). Moja gospoda, ne bodimo 
malodušni; tudi jaz hočem, da naj se narodu vse pravice podelijo; da je ljudski 
jezik sredstvo, po katerem se ljudstvo izobražuje; al kjer gre za višjo duševno pov-
zdigo, tam bi jaz ne poznal prave koristi svojega naroda, ako bi besedo poprijel za 
odpravo nemškega jezika in nemške kulture.12 
 
Dunajska Die Presse je Dežmanu podelila naziv nemški Kranjec. Nemci so 

ga izvolili v Idriji, pozneje tudi v Kočevju in Tržiču za častnega meščana. Iz prvo-
tno strastnega zagovornika slovenstva in slovanstva se je spremenil v zagovor-
nika nemške kulture in nemškega jezika na slovenskih tleh ter v očeh Sloven-
cev postal narodni odpadnik najhujše vrste. Bil je osmešen, osramočen, ljudje 
na cesti in v deželnem zboru so ga napadali, dunajski študenti so ga pozvali tudi 

11 Prim. Damir Globochnik, "Dragotin Dezhman / Karel Deschmann ſ biografska skica", Revija SRP 23, 
št. 121/122 (2015). Dostopno na http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp121/damgl121/drago121.
htm. Pridobljeno: 12. 11. 2016 (dalje: Globochnik, "Dragotin Dezhman / Karel Deschmann ſ biograf-
ska skica"). 

12 "Govor gosp. Dežman-a, poslanca kranjskega, v zbornici poslancov 27. junija", Novice, 10. julija 1861, 
št. 28, str. 227.
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na dvoboj, kar je obakrat prezrl.13 
Dežman je svojo narodno-politično preorientacijo napovedal že v pismu 

Valentinu Zarniku in dunajskim študentom z dne 9. januarja 1861, v katerem 
je zavrnil njihovo prošnjo za politični časnik. V tem pismu beremo ſ podobno 
kot nekaj desetletij pozneje pri Cankarju ſ zelo ostro kritiko slovenstva, zaosta-
losti, provincialnosti, dvojne morale, pohlevnosti, prepirljivosti, pijančevanja 
ipd. Dežman je bil zdaj prepričan, da sta znanje nemščine in pripadnost nemški 
kulturi edino zagotovilo za kulturni napredek slovenskega naroda: 

Komaj začnemo zdaj nekoliko prostejši sopsti, komaj je vlada z verigami, ki so 
nas skozi 11 let zvezane držale, nekoliko odjenjala, se zopet čujejo ravno tisti 
ostudni glasovi o narodnosti in o jeziku. Mi hočemo politizirati, pa smo še popol-
noma otroci v vseh državnih zadevah, smo gluhi za ojstre svaritve zgodovine, smo 
neobčutni za krvave rane, ki so nam jih zadnja leta vsekala, in zares zaslužimo, da 
nas tiranska vlada zopet v zasluženo suženjstvo telebi. Naša vest se mora najprej 
zbuditi. Pri taistih stacionih, kjer so Slovani l. 1848 mučenico svobodo posebno 
trinoško trpinčili, naj postojmo, naj se skesajmo, naj si na prsi bijemo, rekoč: 
"Sveta svoboda, odpusti nam in nebeška luč omike razsvetli naše možgane!" 
Če bomo na ta način sami sebe spoznali, če se bomo spokorili, če se bomo zavedli, 
da ne nemščina, temveč naša lenoba, naša farška potuhnjenost in pohlevnost, 
naše črtenje vsake zdrave in pravične kritike, naša zaljubljenost v jerhaste hlače, 
v kranjske oštarije in v pijančevanje, naša apatija za javne reči, naša tesnosrčnost, 
naša prazna baharija, naša poželjivost po ravsanju in kavsanju, naša surovost 
so poglavitni vzroki, da ne napredujemo; če bomo k temu spoznanju enkrat 
prišli, takrat bomo šele v resnici svobodni postali. Do tiste dobe pa po svetlobi 
hrepenečemu Slovencu le nemška omika pravo pot napredovanja pokazati 
more.14 
 

Dežman v karikaturi in literarni satiri

Dežmanovo narodno odpadništvo je zelo odmevalo v literarni satiri in kari-
katuri. Grablje iz njegove pesmi Proklete grablje so postale osrednji satirični 
simbol zanj in za nemškutarje ter eden prvih stereotipnih simbolov slovenske 
karikature. Jakob Alešovec, avtor prvega slovenskega satiričnega lista Brencelj, 
ki je začel izhajati 1869, je Dežmana zmeraj prikazoval z grabljami, persiflažo 

13 Globochnik, "Dragotin Dezhman / Karel Deschmann ſ biografska skica". 
14 Dragotin Lončar, "Dragotina Dežmana pismo Valentinu Zarniku z dne 9. januarja 1861, Iz politične 

korespondence dr. Janeza Bleiweisa" (Priobčuje dr. Dragotin Lončar), Naši zapiski 6, št. 1 (1909), str. 
11–13. 
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njegove pesmi Proklete grablje pa zapisal tudi v pesmi Moj program omenjene-
ga satiričnega lista: 

Za nemčurske drzne žnablje
Jaz imam 'proklete grablje',
K'tere vsak'mu v roke dam, 
Če v podobi ga podam.15 

Jakob Alešovec je leta 1870 izdal tudi zbornik satiričnih pesmi, zbadljivk in 
zgodb z naslovom Brencelj v koledarjevi obleki, v kateri je dobila ironično-sati-
rična podoba Dežmana prav posebno mesto. Omeniti velja na primer cikel šti-
rih pesmi Jakoba Alešovca z naslovom Štirje letni časi, v katerih se posmehuje iz 
Dežmanovega nemškutarstva, ali karikaturo Planeta, katera se posebno ponoči 
sučeta okrog Dežmana, na kateri orožnika v Blatni vasi stražita grablje, nanje pa 
je obešen cilinder kot znamenje nemškutarjev in nemških liberalcev. Karikatu-
ra namiguje na nočno stražo, ki je bila na stroške mesta vzpostavljena 23. maja 
1869 pred Dežmanovo hišo v Blatni vasi (pozneje Kolodvorski ulici) v teda-
njem predmestju Ljubljane, imenovanem tudi Kravja dolina.16 Celostranska 
karikatura Dežmana se nahaja v Levstikovem zabavljivo-šaljivem listu Pavliha z 
dne 30. junija 1870, na kateri je ves omamljen od nemštva, ki ga ponazarja cilin-
der, okrog katerega so ovite makove glavice. Grablje pa so tokrat skrite v pod-
pisu karikaturista Klička. V isti številki Pavlihe Levstik pod naslovom Dragutin 
Dežman na tragikomičen način prikaže v prvi osebi Dežmanovo preobrazbo iz 
narodnega zanesenjaka v narodnega renegata: 

Najstrastnejša ljubezen se časi preobrne v najstrastneje sovraštvo. To se je zgodilo 
pri meni. Zatorej zoper Slovence, svoje brate, delam, da mi kosti pokajo, govorim 
v deželnem zboru in v mestnem odboru ter po nemškutarskih društvih, katerim 
prvosedujem, tudi pišem v 'Tagblattu' in drugih novinah, hodim z Brandstetter-
jem na 'verfassungstage', celo z nemškimi turnarji na Janjče. Mojo ljubezen je pov-
sod najti, kjer ni slovenstva, a moje sovraštvo povsod, kjer je slovenstvo.17 
 
Najobširnejšo literarno upodobitev je Dragotin Dežman oz. Karel 

Deschmann dobil v literarnem delu Valentina Zarnika Don Quixotte della Bla-
tna vas s podnaslovom Načrt tragične komedije v štirih dejanjih, s predigro in 
s petjem. Za rabo prihodnjih dramatikov, nekoliko v prozi, nekoliko v prostih 
rimah. To besedilo je avtor podpisal s psevdonimom Servantes mlajši in je bilo 

15 Jakob Alešovec, "Moj program", Brencelj, št. 1 (1871). 
16 Prim. Fran Levstik, "Iz Ljubljane", Slovenski narod, 13. julija 1869, št. 81, str. 2. 
17 Fran Levstik, "Dragutin Dežman", Pavliha 1, št. 5 (1870), str. 18–19. 
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natisnjeno v Zagrebu 1862. Predmet posmeha tukaj ni le Dežmanovo renegat-
stvo, ampak tudi njegova naravoslovna in literarna dejavnost. Zakaj tak naslov? 
Za don Kihota je Dežmana po njegovih napadalnih nastopih proti slovenščini, 
ki jih je imel v državnem zboru, razglasila tudi dunajska Morgenpost. Blatna vas 
pa je, kot smo že omenili, predel današnje Kolodvorske ulice v Ljubljani, kjer je 
imel Dežman svoj dom. Od 23. maja 1869 je imel za nekaj mesecev pred svojo 
hišo v Blatni vasi tudi nočno stražo, ki ga je varovala pred slovenskimi izzivanji 

Naslovnica Zarnikove 
satirične komedije 
Don Quixotte della 
Blatna vas (com-
mons.wikimedia.org/
wiki/)
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in napadalci. 
 Zarnikova tragična komedija je odgovor na satirično pesnitev Eine Thi-

erfabel aus Krain, ki je izšla leta 1861 na Dunaju pod psevdonimom Jocosus 
Hilarius der Jüngere. Avtorstvo te satire, ki skozi živalske figure smeši slovensko 
narodno gibanje in konkretne predstavnike tedanjega političnega in kultur-
nega življenja, Bleiweisa starega leva, Tomana iskrega konja, mladega peteli-
na Costo, starega volka Ahačiča idr., je Fran Šuklje pripisal dr. Keesbacherju.18 
Drago Lončar pa to satirično živalsko basen pripiše Dežmanu na podlagi roko-
pisa, ki se nahaja v ljubljanskem muzejskem arhivu.19 O Dežmanovem avtorstvu 
Eine Thierfabel aus Krain je moral biti prepričan tudi Valentin Zarnik, ko ja pisal 
satirično komedijo Don Quixotte della Blatna vas, saj nas na Dežmana opozarja 
že uvodna navedba, ki pravi, da se glavna oseba Don Quixotte po svojem spre-
obrnjenju imenuje Jocosus, torej enako kot avtor omenjene Thierfabel.20 

Dogajanje v satirični komediji Don Quixotte della Blatna vas je Zarnik 
umestil na Kranjsko in na Dunaj pred državno zbornico, in sicer v leti 1858 in 
1861. Opis glavne osebe se ujema z Dežmanovimi obraznimi potezami in nje-
govim raziskovanjem rastlinstva na Ljubljanskem barju. Jocosus v ljubljanskem 
močvirju, blizu ižanskega mostu, v gosti megli nabira mah in ga spravlja v bota-
nično škatlo. Avtor opiše njegov bledi obraz, črne brkice in temen pogled skozi 
očala. Nato se pojavi privid: iz močvirja se dvigne prikazen, postava velike mlade 
žene z modrimi očmi in zlatimi lasmi, ki ji segajo daleč čez pleča in ji valovijo 
kot zrela pšenica na polju, ter z rumeno-črno-rdečim trakom okrog pasu. Opis 
ponazarja alegorijo čiste Germanke. Imenuje se Thusnelda in je kraljica Valhale, 
kamor po starogermanskem mitu pridejo po smrti slavni možje, ki so zaslužni 
za napredek svojega naroda. Thusnelda prihaja iz podzemlja, kjer se nahajajo 
slavni Germani, med katerimi imajo posebno mesto umetniki, Lessing, Goethe, 
Heine in drugi. Jocosus se Thusnelde prestraši, vendar se mu ta smehlja in ga 
med porogljivimi očitki zaradi kratkotrajne izdaje germanstva povabi k sebi. 
Ta nato pade pred njo na kolena in ji obljubi, da se vrača v germansko naročje. 
Thusnelda zdaj upa, da bo postal v kranjski kronovini vodja nemške kulture in 
da bo spisal lepo brošuro, s čimer Zarnik namiguje na Dežmanovo že omenje-
no satirično pesem Eine Tierfabel aus Krain:

Frankfurt naj bode gospodar okol' Soče, Drave;
Slavni 'Bund' naj objema brege bistre Save.

18 Lončar, Dežman in slovenstvo, str. 329.
19 Prav tam, str. 329.
20 Prim. Valentin Zarnik, Don Quixotte della Blatna vas. Načrt tragične komedije v štirih dejanjih, s pred-

igro in s petjem. Za rabo prihodnjih dramatikov, nekoliko v prozi, nekoliko v prostih rimah (Zagreb, 
1862), drugi natis (dalje: Zarnik, Don Quixotte della Blatna vas). 
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Ti boš odslej njegov Apostel in major,
V kranjski kronovini nemške kulture matador.
/…/ 
Ak ni drugač spiši lepo tudi nam brošuro,
Da lahko rečem, v Teb' se nisem b'la zmotila
Ker te germanizatorja med sini Krajne sem zvolila.21  

Jocosus odlušči s svojih očal debelo skorjo slovenstva in se z dušo in s tele-
som zapiše nemštvu. Toda nemški umetniki ga pravzaprav nočejo medse. Thu-
sneldini odločitvi se najbolj posmehuje Heine, ker da Jocosus ni noben ume-
tnik. Avtor v tem delu smeši protagonistovo pretirano željo po časti in slavi:

Zakaj naznanila sem Te kakor nov'ga gosta,
Pa Heine krohotaje se: Ah kako si ti priprosta!
Me zavrne . – Glej, da pridobiš si njega,
Ker me zdaj s sarkazmi vedno drega.
Pravi: "V močvirju se dobi le žaba in mrčes
In druga živina brez perut in brez peres!
"Originell ist wohl deine Passion."
"Al' 'genie' tam najti, je pa vse zastonj!"
Zatorej pazi, da nemškutarijo retabliraš,
Doro glej, da moje zaupljivosti ne blamiraš!22 

V drugem dejanju se dogajanje premakne v poletne dni avgusta 1861 in na 
cesto pred Schottenthor na Dunaju, ki vodi v državno zbornico. Jocosus sedi 
na ograji in čaka na vplivne urednike in publiciste dunajskih časnikov, da bi 
ga oprali blamaže v državnem zboru, ko je ob Tomanovem govoru 1861 prosil 
celo predsednika zbornice, da pokliče govornika k redu. Toda časnikarji mu vsi 
po vrsti odrečejo pomoč. Ves poklapan se odpravi proti predmestju, zapre se v 
svojo sobo in prebira basni Karla Vogta, Goethejev ep Reinecke Fuchs, Raabe-
jeve satire, spise Martina Lutra pa spet nemški leksikon rim, francoski slovar, 
Heinejevo Wintermärchen in cel kup nemških časopisov (Ost und West, Presse, 
Gr. Tagesposte). Pripravlja se na pisanje že omenjene Thierfabel aus Krain. Ko jo 
spiše, so v Valhali jezni, češ da to ni nobena literatura. V tretjem dejanju Heine 
v Valhali pred kraljico Thusneldo striže celo korenček, češ, prav ji bodi, ker mu 
ni verjela, da "v močvirju se dobi le žaba in mrčes / in druga živina brez perut in 
brez peres".23 

21 Prav tam, str. 5–6.
22 Prav tam, str. 6.
23 Prav tam, str. 20.
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V četrtem dejanju se dogajanje znova premakne na Kranjsko. Jocosus je ves 
potrt, brošura mu ni pomagala, da bi bil sprejet v Valhalo. Poleg tega se čitalnice 
na Kranjskem vse bolj množijo. Oprime se poslednjega poskusa in želi z nasko-
kom podljubeljskih Cimbrov zavzeti ljubljansko čitalnico. Pot poteka od Tržiča, 
kjer je bil Dežman častni meščan, do Ljubljane. Jocosus, prvi general Cimbrov, 
jaha na ostareli kobili, ki se imenuje "Heitere Muse". Pot je mokra in blatna. Ob 
glasnem petju pesmi Hej Slovani, kobila začne poplesavati, ker jo je tako naučil 
prejšnji lastnik Poljak, in noče naprej. Jocosus slednjič osramočen pade s kobile 
v blato, Cimbri se obrnejo proti domu, v čitalnici pa se razlega vse močnejši 
smeh. 

 Dežman je v Zarnikovi satirični komediji Don Quixotte della Blatna vas 
dobil klavrno podobo narodnega odpadnika, z verbalno in situacijsko komi-
ko pa so osmešena tudi njegova literarna in naravoslovna prizadevanja. Jedke 
obtožbe na račun Dežmanovega prestopa v nemški jezikovni in politično-kul-
turni prostor bi lahko med slovenskimi pisatelji zasledovali naprej. Na primer 
Janez Trdina ga je v pismu dr. Pavlu Turnerju označil takole:

On je bil najgrji lopov in naš najnevarnejši nasprotnik in hudodelec, dokler je 
živel in za lopova in hudodelca moramo ga imeti tudi po smrti njegovi. Na grob 
trebalo bi mu postaviti črn steber z gadovo podobo in napisano: Tukaj počiva 
najgnusnejši izmed vseh sinov, koje je rodila mati Slovenija, njen črni izdajalec in 
morilec, pravi naslednik Jude Iškarijota, Dragotin Dežman. Popotnik, ki bereš to 
vražje njegovo ime, pljuni mu na grob in prekolni ga ter hvali božjo pravičnost, 
ki je začrtala v srce vsemu človeštvu sveti zakon, da vsakega izdajalca domovine 
zaničuj, črti in preklinjaj rod za rodom zdaj in do konca vekov.24 

Pravičneje ga je leta 1911 v pogovoru z Izidorjem Cankarjem ocenil le Ivan 
Cankar, ki je sicer obsodil njegovo renegatstvo, ni pa mu zaradi tega odrekel 
zaslug na drugih področjih.25 

Sklep 

Razlogov za Dežmanov usodni prestop ni mogoče dokončno pojasniti. Raz-
iskovalci navajajo različne razloge, od osebnih zamer, sporov in častihlepja 
do verjetnejših, tj. pripadnosti liberalizmu, zagledanosti v nemško kulturo in 
nestrinjanje z (jugo)slovansko orientacijo slovenskih politikov po letu 1861, na 

24 Prim. Aleksander Hudovernik, "Spomini na Janeza Trdino III", Ljubljanski zvon 33, št. 2 (1913), str. 
353–354. 

25 Prim. Izidor Cankar, Leposlovje – eseji – kritika (Ljubljana, 1968), str. 140. 
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kar posebej opozarja Janez Cvirn.26 
Dežmanovi nastopi proti zahtevam za uveljavitev slovenščine v šoli, ura-

dih in gledališču ostajajo neizpodbitno dejstvo. To je še posebej težko razumeti, 
če ga opazujemo v luči literarnega ustvarjalca in vemo, da je bil že pred letom 
1848 in še več kot desetletje potem goreč zagovornik slovenstva ter oster kritik 
nemškutarstva. Hkrati je treba priznati, da so bili po njegovem prestopu v nem-
ški tabor napadi nanj iz vrst slovenskih literatov zelo ostri in nemalokrat žaljivi 
tudi do njegovih nespornih dosežkov na različnih strokovnih področjih. 

Jožica Čeh Steger

DEŽMAN'S DEFECTION TO THE GERMAN CAMP AND HIS CULTURAL 
IDENTITY IN THE LIGHT OF LITERARY HISTORY

SUMMARY

Dragotin Dežaman (1821ſ1889) is regarded as one of the most broadly educat-
ed Slovenians of the 19. Century. His spectre of interest and research spanned 
from art, criticism, journalism, history and museum activities, many branches 
of the natural sciences, ethnology and archaeology to politics in which he first 
ardently supported Slovenians and Slavs, but then joined his adversaries and 
entered in the provincial assembly of Carniola the German Verfassungstreue 
(Pro-Constitution) party and even became its leader. Between 1871 and 1874 
he was the mayor of Ljubljana. 

The exact reasons for Dežman’s faithful defection will never be fully 
explained. Researches cite different reasons, from the less likely personal 
resentments, quarrels, and ambition, to the more probable liberal reasons, 
affection for German culture and consistent disagreement with the (Yugo) 

26 Janez Cvirn, "Kdor te sreča, naj te sune, če ti more, v zobe plune", Zgodovina za vse 14, št. 2 (2007), str. 
56.
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Slavic orientation of Slovenian politicians. His speeches in the state parliament 
and his opposition to the introduction of the Slovenian language in schools, 
public offices, and theatre remain an indisputable fact. His position is even 
more difficult to understand if we look at him from the perspective of a Slo-
venian-German literary creator, since he was already an ardent supporter of 
Slovenians and a critic of the so-called nemškutars (Slovenians who consid-
ered themselves German and supported the Verfassungstreue party) prior to 
1848 and remained so for another decade. This is further supported by two of 
his published poems Še Slovenija ni zgubljena (Slovenia is not yet lost ſ 1848) 
and Proklete grablje (Damn rake ſ 1855). At the same time, one should admit 
that after Dežmans defection, the attacks on him by Slovenian literary creators, 
especially by the "vajevci" who hoped for his support in fighting for Slovenians, 
were very sharp and often degrading to his undisputable achievements in vari-
ous expert fields.

In literary satire and caricature Dežman became depicted as the most 
hated Slovenian and the worst kind of national renegade. The rake from one 
of his songs became the central metaphor for him (even in caricatures) and the 
nemškutars, as they appear in for example Levstiks Pavliha (1870) and Brencelj 
as presented in the political satire paper written by Alešovec. 

His miserable image, including the mocking of his efforts in various expert 
fields, was further contributed to by Valentin Zarnik in his brochure Don Quix-
otte della Blatna vas (1862).

Meanwhile Janez Trdina said about Dežman that he is "the most disgusting 
among all the sons born by mother Slovenia", Ivan Cankar, despite an unam-
biguous branding as a national renegade, did not deny him the credit of his 
work in research. 
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Metličan Anton Laschan je bil precej opazen protagonist javnega življenja druge 
polovice 19. stoletja in je v ne tako majhni meri zaznamoval takratno politič-
no dogajanje. Najprej je služboval pri okrajnem uradu v Novem mestu (1836), 
nato v Ljubljani (1844) in tik pred revolucijo (1847) v Beljaku. Bil je koncipist 
in tajnik pri namestništvu v Ljubljani (1850), deželni svetnik v Trstu (1860) in 
od 1861do 1869, ko je bil upokojen, zopet v Ljubljani. Med leti 1871−1882 je 
bil ljubljanski občinski svetnik, 1874−1882 zadnji nemski ljubljanski župan in 
1874−1883 zastopnik veleposestva v kranjskem deželnem zboru, kjer je bil 
član finančnega in peticijskega odseka.1

V decembru leta 1883 je bil povzdignjen v dedni viteški stan na podlagi 
statuta avstrijskega reda železne krone. Ob tem si je izbral predikat "Moorland" 
(Barjanski2), ker se je kot ljubljanski župan zelo zanimal za kultiviranje ljubljan-
skega barja, segajočega delno v mestni okoliš. Pri tem si je pridobil tudi obilo 
zaslug, za kar je dobil priznanje v podelitvi reda železne krone in plemstva.3

To, da je bil Anton Laschan vsestransko razgledan in aktiven na političnem 
prizorišču in literarnem odru, so dejstva. O njegovih osebnostnih lastnostih se 
je neznani avtor razpisal v Laibacher Zeitung, in sicer v članku "Anton Ritter 
Laschan von Moorland", ki ga je časopis objavil dan po njegovi smrti. Neznani 
avtor se je v skoraj dvostolpičnem članku dotaknil Laschanove osebnosti. Tako 
je pohvalil pokojnikovo umnost, srčnost in značajskost. Izpostavil je pokojni-
kovo bogato strokovno znanje, njegovo uglajenost, še bolj pa strogo samodi-
sciplino v odnosu do obveznosti in resnice, kar ga je izoblikovalo v odličnega 
uradnika, ki je svoj poklic opravljal skrajno zavzeto in predvsem vzorno. V nje-
govem političnem delovanju je v nadaljevanju izpostavil leto 1848 in ob tem 
politični opredelitvi ponovno načelno držo "ein echter Oesterreicher im besten 
Sinne des Wortes." ("pravi Avstrijec v najboljšem pomenu besede.") Laschanova 
angažiranost v javnem življenju se ni končala z njegovim odhodom v pokoj, saj 
je bil dejaven skoraj do smrti.4 

Pohvaljena je bila njegova splošna razgledanost in izobraženost ter oseb-
ni interes za arhitekturo. Avtor izpostavlja Laschanovo prijateljstvo z grofom 
Auerspergom, kar dokazujejo njegova osebna srečanja z njim in živahna kore-
spondenca. Leta 1967 je bil tudi član ljubljanske odprave, ki se je ob grofovi 
70-letnici odpravila v Gradec. Glede na njegovo javno udejstvovanje se temu ne 
gre čuditi. Prav tako tudi ne dejstvu, da je bil v dobrih odnosih tudi s Prešernom, 

1 Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga (Ljubljana, 1925−1932), str. 619 (dalje: SBL).
2 das Moor – barje, močvirje.
3 Fran Vidic, "Neznan Prešernov distih", Ljubljanski zvon (1935), str. 183−184 (dalje: Vidic, "Neznan 

Prešernov distih").
4 "Anton Ritter Laschan von Moorland", Laibacher Zeitung, št. 43, 23. 3. 1897, str. 368.
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o čemer priča literarna zapuščina obeh.5 
Avtor je izpostavil Laschanovo sodelovanja s časopisi Carniola in Illyrisches 

Blatt ter subtilen sonet ob Dežmanovi smrti. Gre za Laschanove posmrtnice 
Matiji Čopu, ki se ga je spominjal štiri leta v Illyrisches Blatt, po dva soneta.6

Po poročanju Ljubljančanke se je v pokoju Laschan ogromno posvečal bra-
nju, zlasti nemški zgodovinski literaturi, predvsem Rankeju, ki ga je visoko cenil 
in se z njim pri političnih in družbenih vprašanjih v celoti strinjal.7

Pisec članka je zapisal, da pogovor z Laschanom nikoli ni bil dolgočasen, 
saj je bil poln spominov iz njegovega frankfurtskega obdobja, geografskih in 
duhovnih ekskurzov. Zanimivo pa je dejstvo, da se neznani avtor niti z besedo 

5 Prav tam.
6 In sicer: štev. 30 z dne 23. julija 1836, štev. 28 z dne 15. julija 1837, štev. 31 z dne 4. avgusta 1838 in 

štev. 28 z dne 11. julija 1839 (Vidic, "Neznan Prešernov distih", str. 180. Glej tudi Janko Kos, Slovenska 
književnost (Ljubljana, 1996), str. 251).

7 "Anton Ritter Laschan von Moorland", Laibacher Zeitung, št. 43, 23. 3. 1897, str. 368.

Anton Laschan pl. 
Moorland (www.bil-
darchivaustria.at)
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ne dotakne njegovega županovanja v Ljubljani.8

V zadnjem delu članka so navedene še pomembnejše prelomnice njegove-
ga življenja, hkrati so na koncu našteti tudi žalujoči ter kraj in čas slovesa.9

Laschanovo delovanje v revolucionarnem letu 1848/1849

Kot je bilo izpostavljeno v že omenjenem nekrologu, je bila Laschanova aktiv-
nost v revolucionarnem letu 1848/1849 precej opazna. V Novem mestu je 
bil kar s sedmimi glasovi izvoljen v frankfurtski zbor. V zvezi z volitvami10 se 
je v Ljubljani sestal poseben odbor, ki je predlagal kandidate za frankfurtske 
poslance in med katerimi najdemo tudi Laschana.11 Člani novomeške volilne 
komisije so volili soglasno in imenovali Antona Laschana za poslanca, za nje-
govega namestnika pa so izvolili advokata dr. Franca Zupančiča. Laschan je v 
tistih letih veljal za liberalca, k čemur nas navaja njegovo znano prijateljstvo s 
Prešernom. Iz njegove zapuščine12 je tudi slovensko vabilo v ljubljansko Sloven-
sko društvo, ki je ostalo očitno brez odmeva, saj ga v seznamu članov ni najti. 
Zdi se, da je Laschan ostal mnogim iz let službovanja na Kranjskem v prijetnem 
spominu, da pa se je do tedaj že močno spremenil.13

Kar zadeva volitve leta 1848, naj še zapišemo, da so za Laschana bile legalne, 
ker so bile razpisane za nemško zvezo, katere del je bila tudi Kranjska. To zvezo 
je bilo možno razpustiti le soglasno, enostranske odločitve niso bile možne. 
Tudi pravolivci so po njegovem mnenju izkoristili svojo pravico in dokazali, da 
so za volitve, volilni možje pa bi morali izpolniti svojo dolžnost. 

Če ga bodo potrdili tudi na kompetentnem mestu, bo v Frankfurt odšel. 27. maja 
so Laschana obvestili, da je notranji minister izvolitev potrdil in mu poslali poslan-
sko izkaznico. Poslanska dieta je znašala 150 gld mesečno, za poten stroške mu 
je pripadal pavšal v znesku 100 gld. Gubernij je izrazil zeljo, da bi se v primeru 
potovanja preko Dunaja oglasil pri vladi, da bi se informiral o avstrijskih stališčih 
do frankfurtskega parlamenta.14

8 Prav tam.
9 Prav tam. 
10 Vasilij Melik, "Frankfurtske volitve na Slovenskem", Zgodovinski časopis 2−3 (1948/1949), str. 69−134.
11 "Bekanntmachung. Die Wahl zum Frankfurter Parlament betreffend," Laibacher Zeitung, št. 52, 29. 4. 

1848, nepaginirano.
12 Zgodovinski arhiv Ljubljana, Privata x, Laschan, sommaruga, rechbach.
13 Stane Granda, Dolenjska v revolucionarnem letu 1848/49. Doktorska disertacija (Ljubljana, 1994), str. 

176 (dalje: Granda, Dolenjska v revolucionarnem letu 1848/49).
14 Prav tam, str. 178.
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Laschanovo delovanje je odmevalo tudi v takratnem časopisju, čeprav je, 
kot že zapisano, že prej sodeloval in objavljal v Illyrisches Blatt.15 

Tako je jeseni leta 1848 v dolenjskem Sloveniens Blatt Laschan nastopal v 
članku "Mitheilungen aus der Pauluskirche".16 Dr. Vest je na podlagi stenograf-
skih zapiskov opisal dogajanje v zvezi s spornima 2. in 3. členom nemške ustave 
in obnašanje dolenjskega poslanca Antona Laschana, ki ni bil niti proti in niti 
za. Laschan je oktobra v frankfurtskem parlamentu glasoval proti večini, ki je 
sprejela 2. in 3. člen, ni pa se strinjal z manjšino in je ostal, kot sam pravi, izoli-
ran. Ob tem je želel, da se njegovo mnenje objavi pri rezultatih glasovanja. Med 
drugim je navedel tudi razloge za svojo odločitev. V prvi vrsti gre za odsotnost 
večine avstrijskih poslancev, kot drugi razlog pa je navedel svoj mandat, ki mu 
nalaga sodelovanje pri novi ureditvi celotne Nemčije. 

Laschan je ključni pomen za obstoj države videl v ureditvi prihodnjih odno-
sov z Ogrsko. Po njegovem mnenju bi Avstrija hitreje in učinkoviteje izvršila svoje 
poslanstvo proti vzhodu, če bi ostala izven Nemčije, kar bi od nje zahtevalo pre-
cej dela in časa. Laschan ni bil prepričan v smotrnost avstrijskega angažiranja na 
Balkanu. Menil je, da bi bilo obe donavski kneževini pametneje z diplomacijo in 
denarjem spraviti izpod ruskega vpliva ter ga nadomestiti z nemškim.17

Dr. Vest je članek zaključil v pomirjujočem tonu, saj bo do dokončnega 
sprejetja minilo še nekaj časa, ob tem pa tudi ni videl nevarnosti, da bo Nemčija 
svoje zahteve uveljavljala s silo: 

Uebrigens glaube ich nur noch beifügen zu sollen, daß die über die Verfassung 
jetzt angenommenen Beschlüsse nochmals zur Verhandlung und dann erst 
definitiven Schlußfassung kommen werden. Bis dies geschieht, haben Regierung, 
Reichstag und Volk in Oesterreich noch Zeit genug, sich zu erklären, Mittel und 
Wege zu bezeichnen, wie man sich verständigen und einnen könne; … 18 

Laschan je torej kot vladni uradnik sledil politiki dvora in cesarja, a bil tudi 
na strani revolucije in parlamenta in kljub pozivom ni želel zapustiti parlamen-
ta v Frankfurtu.

Za odpoklic frankfurtskih poslancev se je zavzemalo tudi Slovensko dru-
štvo v Ljubljani, na izredni skupščini 22. novembra so se še posebej dotaknili 
tega vprašanja. Sprejeli so poslanico, ki so jo poslali vladarju, v njej pa zahtevajo 

15 SBL, str. 619.
16 Dr. Vest, "Mittheilungen aus der Pauluskirche", Sloveniens Blatt, št. 20, 14. 11. 1848, str. 78–79 (dalje: 

Vest, "Mittheilungen aus der Pauluskirche").
17 Granda, Dolenjska v revolucionarnem letu 1848/49, str. 259.
18 Vest, "Mittheilungen aus der Pauluskirche", str. 79 (Mimogrede bi bilo verjetno za dodati še to, da bo 

do končne verzije sedaj sprejetih odlokih v zvezi z ustavo prišlo šele po ponovnih pogajanjih. Do 
takrat imajo vlada, parlament in narod v Avstriji še dovolj časa, da izrazijo svoje mnenje….).   
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nedeljivost monarhije ter enakopravnost narodov. Obsodili so frankfurtski par-
lament, češ da krši zgodovinske in naravne pravice narodov Avstrije, monarhu 
pa naložili odpoklic frankfurtskih poslancev.19

Laschanovo stališče je bilo decembra še vedno enako. Pripadal je levemu 
centru in veljal za protipruskega kandidata. Avstrija se po njegovem mnenju 
ne bi smela umakniti iz Nemčije in Evrope ter zapustiti svoje vodilne vloge. 
Novomeški poslanec je bil torej pripadnik tistih sil v avstrijskem cesarstvu, ki so 
videle prihodnost demokratične Avstrije v združeni Nemčiji. Laschan ni verjel 
v možnost, da bi bila Avstrija v bližnji prihodnosti sposobna lastnega demokra-
tičnega razvoja. Njegov najvišji cilj mu je bila združena Nemčija.20

Dr. Vest je v omenjenem članku poleg poslanca Laschana omenil tudi pred-
sednika parlamenta, ki mu je bil zelo naklonjen. Podobno naklonjenost je izka-
zoval članek avtorja "J," z naslovom "Heinrich v. Gagern".21 Povod za nastanek 
članka je prav omenjeno Laschanovo vedenje ob sprejemu znamenitih členov, 
pri čemer se po mnenju avtorja poslanec ni držal predsednikovega mnenja. 
Gagern je postal tako rekoč zastopnik lokalnih interesov in zavrnil delitev 
Avstrije. Tožil je nad kmečko nezaupljivostjo do parlamenta in do izobražencev, 
kar pa je slabo, saj so na volitvah najpomembnejši. Za predsednika parlamenta 
je avtor članka izražal samo naklonjenost: 

… v. Gagern, ein durchgebildeter politischer Charakter, hat mit kräftiger Rede die 
Verhältnisse Oesterreichs zu Deutschland und die innern Verhältnisse Oesterreichs 
geschildert, hat auf die Unmöglichkeit einer Theilung Oesterreichs hingewiesen, ….22

Iz dolenjskega časopisa naj navedemo še eno omembo poslanca Laschana, 
in sicer v rubriki "Novice iz Gradca", kje je ob ponatisnjenih vrsticah Gratzer 
Zeitung zanimiv pripis urednika, kjer je pojasnil razloge za objavo. Precej dolgo 
časa se namreč ni vedelo, kaj omenjeni poslanec sploh počne.23 

Ni pa bil samo dolenjski list tisti, ki je revolucionarnega leta spremljal 
Laschana. Tudi Ljubljančanki ni ostal neopazen, saj je konec novembra v dveh 
delih objavila dopis temu frankfurtskemu poslancu,24 ki ga je napisal nek Kg. V 

19 Granda, Dolenjska v revolucionarnem letu 1848/49, str. 160. 
20 Prav tam, str. 264.
21 J-., "Heinrich v. Gagern," Sloveniens Blatt, št. 26, 29. 12. 1848, str. 104. Glej tudi Granda, Dolenjska v 

revolucionarnem letu 1848/49, str. 438−439. Wilhelm Heinrich v. Gagern (Bayreuth 20. 8. 1799 – 
22. 5. 1880 Darmstadt) (Brockhaus, 6. del (Darmstadt, 1968), str. 717).

22 Prav tam, str. 104 (…v. Gagern, izoblikovan politični karakter, ki je v odločnem govoru opisal avstrijska 
razmerja do Nemčije in notranje avstrijska razmerja ter izključil delitev Avstrije,….).

23 "Verschiedene Nachrichten", Sloveniens Blatt, št. 22, 28. 11. 1848, str. 88.
24 Kg, "An den Abgeordneten für Neustadt Herrn Anton Laschan", Politisches Blatt als Extra-Beilage zur 

Laibacher Zeitung, št. 19, 30. 11. 1848, Laibacher Zeitung, št. 144, 30. 11. 1848, str. 37; in Politisches Blatt 
als Extra-Beilage zur Laibacher Zeitung, št. 20, 7. 12. 1848, Laibacher Zeitung, št. 147, 7. 12. 1848, str. 39.
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prvem delu se poleg govorov posameznih poslancev omenja tudi nasprotova-
nje vključitvi Trsta v Nemčijo, kar jasno kaže na proti nemško usmeritev nezna-
nega pisca besedila, hkrati s tem pa tudi nestrinjanje z Laschanovim nazorom.

 

Anton Laschan − zadnji nemški župan Ljubljane

Kljub temu, da se piscu že omenjenega nekrologa pokojnemu Laschanu, obja-
vljenega v Ljubljančanki, županovanju ni zdelo vredno posvečati pretirane 
pozornosti, pa je do nekaterih sprememb v mestu v tem času vendarle prišlo. 

Laschan je bil za župana izvoljen 12. maja 1874, deset dni kasneje je sledila 
potrditev, 2. junija 1874 je zaprisegel in s tem je prevzel župansko službo. V njej 
je ostal do 25. aprila 1882, ko se je odpovedal funkciji, ker je v občinskem svetu 
zmagala slovenska večina.25

V Ljubljani je bilo za časa njegovega županovanja zgrajena državna deška 
šola na Grabnu. Eno leto pred koncem njegovega uradovanja je bila odprta 
klavnica, ki je v tistih časih veljala za najmodernejšo. Ogledat so si jo prišli celo 
iz Münchna, kjer so po štirih letih odprli enako ljubljanski. Pod Laschanovim 
vodstvom se je občinsko premoženje precej povečalo, pomembna podjetja so 
prišla pod mestno gospodarstvo, reformo pa je doživela tudi administracija. Na 
področju šolstva mu je bila zaupano vodstvo mestnega šolskega sveta. "Za svoje 
zasluge so mu na seji 25. aprila 1882 podelili častno meščanstvo deželnega 
glavnega mesta Ljubljane."26

V zvezi z njegovo funkcijo vodja mestnega šolskega sveta, hrani NUK 
izvod slavnostne pesmi, ki jo je napisal "mladi prijatelj", prebral pa prav Anton 
Laschan, in sicer pod naslovom "Festgedicht zur Prüfung am 23. Juli 1870 in der 
k. k. Ministerium d. Unterrichtes als öffentliche Anstalt autorisirten Privat-Lehr u. 
Erziehungs-Anstallt des Alois Waldherr27 zu Laibach".28 Zanimivo je, da oba, tako 
Laschana kot Aloisa Waldherrja, najdemo na seznamu donatorjev revnim na 
zadnji dan leta 1857, ki ga je objavil Inteligenzblatt zur Laibacher Zeitung. 

Alois Waldher je bil v seznamu imenovan kot Vorsteher einer Privat. Lehr 
und Erziehungs' Anstalt für Knaben (Prestojnik privatne šolske in vzgojne usta-
nove za dečke).29

25 Anžič Sonja, Ljubljanski župani skozi čas. 500 let ljubljanskih županov (Ljubljana, 2004), str. 123.
26 Prav tam str. 123.
27 Waldherr Alois, Leiter der Schule u. Lehrer, geb. im J. 1827 zu St. Wolfgang in Oesterreich 

(Schematismus der Volksschulen Krains, abgeschlossen am 1. marz 1876 (Bamberg, 1876), str. 6).
28 Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, DS 68001. 
29 Prav tam.
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Laschanova korespondenca 

Glede na Laschanovo vsestransko delovanje ni čudno, da se je poznal z znani-
mi akterji takratnega političnega in kulturnega življenja. Tako si je dopisoval 
z Auerspergom30 in tudi s Prešernom. Med korespondenco slednjega je pismo 
Anton Laschana označeno pod številko 18.31 

Laschanovo pismo Prešernu je datirano v Novem mestu z dne 19. marca 
1836. Pismo je skoraj v celoti kritika dela Anastazija Grüna "Schutt" s kratkim 
uvodom, v katerem med drugim piše: 

…, da bi si iz časopisov in literarnih listov ustvarjal sodbo o knjigah, je to pot sam 
zapisal svoje kritične misli o Grünovi knjigi in prosi Prešerna, naj milo sodi novega 
'kritikastra', ki mu dobrosrčno razkriva prvence svojih opazovanj, občutkov in 
rezultatov, da jih podredi Prešernovim popravkom.32 

Med zapuščino Antona Laschana se nahaja tudi spominski list s Prešerno-
vim distihom. Anton Laschan je študiral v liceju v Ljubljani med leti 1827−1829 
ter bival v mestu tudi potem, ko je dokončal pravoslovne študije. Prezidialni 
odlok z dne 29. avgusta 1833 ga je pridelil za konceptnega kandidata gubernij-
skemu svetniku Veselu in verjetno je v tem času prišlo do stikov s Prešernom. O 
njunih stikih med leti 1833−1835 priča spominski list, ki ga je Prešeren posvetil 
Antonu Laschanu. 

Pisan je s Prešernovo roko in s Prešernovim svojeročnim podpisom ter se glasi: 
'Prijadu Lashanu! Varha Te zhaka Dolenz pred Aristokratov tirdnstvam; Varji se 
drushbe volkov, bödi mu bramba praviz!'33

Spominski list je 22 cm dolg in 16 cm širok, obrobljen z zlatim robom in 
je napisan v bohoričici. Datiran sicer ni, vendar se čas njegovega nastanka pri-
bližno lahko ugotovi. Anton Laschan je bil ob koncu leta 1835 premeščen k 
okrožnemu glavarstvu v Novem mestu (Kreishauptmannschaft Neustadtl) in 
mu je Prešeren verjetno ob tej priliki decembra 1835 napisal spominski list.34 To 
domnevo potrjuje heksameter. Dolenjci so od Laschana pričakovali, da jih bo 
varoval pred tiranstvom aristokratov. Znano je namreč bilo, da je bila politična 

30 Dietmar Scharmitzer, Anastasius Grün (1806−1876): Leben und Werk (Wien− Köln−Weimar, 2010), 
str. 266.

31 Vidic, "Neznan Prešernov distih", str. 177.
32 Prav tam, str. 183.
33 Prav tam, str. 178.
34 Prav tam. 
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služba v nekdanji Avstriji domena plemičev, ki so včasih zelo oblastno, nadu-
to in oholo ravnali z "manjvrednim" slovenskim narodom. V Novem mestu so 
bili v dobi, ko so sestavljali uradni šematizem za leto 1836, v politični službi 
trije "aristokrati": okrožni glavar Friedrich von Rechbach, komisar Johann Nep. 
Garzarolli Edler von Thurnlack ter praktikant Anton R. Desimon von Sternfels. 
Glavar je bil svoj čas v svojem okraju majhen bog, pred katerim je vse trepetalo, 
saj je bil cesarjev namestnik in reprezentant mogočne države. Upravičen je bil 
torej opomin demokrata Prešerna prijatelju, ki tedaj še ni imel plemstva, naj 
varuje Dolenjce pred "tiranstvom aristokratov".35

Tudi Laschan je napisal sonet Prešernu in sicer v povezavi s cenzuro. Tako 
kot Prešern je bil tudi Laschan ogorčen nad cenzuro in je svojo jezo nad cen-
zorji in cenzuro izrazil v sonetu "An Freund Dr. Prešeren". Laschanov sonet je iz 
Prešernove literarne zapuščine objavil dr. A. Žigon v Domu in svetu 1925.36

Odmevi na Laschanovo slovo 

Laschanovo smrt je izmed ljubljanskih časopisov še najbolj obelodanil Laiba-
cher Zeitung. Že dan po njegovi smrti, torej 23. februarja, je Ljubljančanka poleg 
objave osmrtnice na njeni zadnji strani, ki jo je dalo ljubljansko prostovoljno 
gasilsko društvo37, dve strani pred tem natisnila že omenjen članek "Anton Rit-
ter Laschan von Moorland".38 

Laibacher Zeitung je naslednjega dne, torej 24. februarja, na zadnji strani 
med oglasi objavil v slovenskem jeziku osmrtnico pokojnega Laschana. Občin-
ski svet deželnega stolnega mesta Ljubljane je bralcem v slovenskem jeziku spo-
ročil kraj in uro slovesa.39 Na isti strani časopisa pa je bila tudi osmrtnica, ki jo je 
v časopis dala Laschanova soproga. Iz nje je razvidno, da je soprog umrl ob enih 
popoldan v hudih bolečinah.40

Slovenski časopisi so bili v primerjavi z Ljubljančanko precej bolj skromni. 
Slovenski narod je tako 23. februarja na predzadnji strani v nekaj vrsticah oznanil 
žalostno vest in ob skromni predstavitvi izpostavil le njegovo odlikovanje vite-
za železne krone in Franc-Jožefovega reda. Novico pa zaključil z vzklikom "Naj 
počiva v miru!"41 Na zadnji strani časopisa lahko najdemo še njegovo osmrtni-

35 Prav tam.
36 Prav tam, str. 180.
37 Laibacher Zeitung, št. 43, 23. 3. 1897, str. 369.
38 "Anton Ritter Laschan von Moorland", Laibacher Zeitung, št. 43, 23. 3. 1897, str. 367.
39 Laibacher Zeitung, št. 44, 24. 3. 1897, str. 377.
40 Prav tam.
41 Slovenski narod, št. 43, 23. 3. 1897, nepaginirano.
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co.42 Isti časopis je čez dva dni na zadnji strani objavil zahvalo žalujočih za "mno-
gobrojne dokaze častečega in ganljivega sočutja, ki so se nam skazali povodom 
bolezni in smrti našega presrčno ljubljenega soproga, očeta in tasta…."43

V Slovencu 23. februarja na zadnji strani najdemo osmrtnico Občinskega 
sveta deželnega stolnega mesta Ljubljane,44 ki jo je Ljubljančanka natisnila dan 
kasneje. Slovenec je podobno kot Slovenski narod 25. februarja objavil že znano 
zahvalo Laschanovih najbližjih.45

Zaključek

Anton Laschan po mnenju zgodovinopisja ne sodi med tako imenovane velike 
župane. Resnica pa je, da je bilo veliko manj pomembnih. Tudi oznaka nemški 
ni povsem na mestu, saj gre za liberalca Prešernovega kova in kroga. Prav tako 
ne poznamo njegovih protislovenskih izjav oziroma nasprotovanje razvoju 
samostojne slovenske kulture. Ob študiju njegovega življenja in dela prevla-
duje vtis, da je pri njem prevladalo stališče, da se morajo Slovenci ob svojem 
razvoju opirati na nemško, ne pa na južnoslovansko kulturo, ki naj bi bila nižja, 
predvsem pa politično premalo liberalna. Takega mnenja so bili tudi nekateri 
takratni vidni intelektualci slovenskega porekla, med katere gotovo sodi tudi 
Anton Laschan. Za takratni čas je bil široko kultiviran človek, ki je posedoval 
cel spekter znanj in se udejstvoval na različnih področjih javnega, političnega 
in kulturnega življenja. Slednje seveda dokazujejo tako objave v časopisih teda-
njega časa, kot tudi kritičnost glede cenzorjev in cenzure.

Seveda pa je bolj znano njegovo politično udejstvovanje, ki ga zaznamuje 
predvsem leto 1848, v katerem je postal znan po svojim načelnem stališču za 
frankfurtski parlament, v okviru katerega je videl rešitev avstrijskega vprašanja. 
Njegova načelna drža se končno izraža tudi v dejstvu, da se odpoklicu poslan-
cev ni želel odzvati. 

Končna misel, ki se je porodila ob proučevanju njegovega življenja in s 
katero naj sklenemo pričujoč prispevek: glede na intelektualni potencial Anto-
na Laschana nedvomno in z gotovostjo lahko trdimo, da sodi v sam vrh lju-
bljanskih županov.

42 Prav tam. 
43 Slovenski narod, št. 45, 25. 3. 1897, nepaginirano.
44 Slovenec, št. 43, 23. 3. 1897, nepaginirano. 
45 Slovenec, št. 45, 25. 3. 1897, nepaginirano. 
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Marija Mojca Peternel 

ANTON RITTER LASCHAN VON MOORLAND, THE LAST GERMAN 
MAYOR OF LJUBLJANA 1874–1882 
(5. 8. 1811, Metlika – 22. 2. 1897, Ljubljana)

SUMMARY

Anton Lachan from Metlika was an active protagonist of public life in the 
second half of the 19. Century and greatly influenced political events of the 
time. First, he served at the regional office in Novo Mesto (1836), then in 
Ljubljana (1844) and right before the Revolution (1847) in Beljak. He had 
a wealth of experience in holding public offices; he was a legal drafter and 
secretary at the Deputy Representative Office in Ljubljana (1850), provinci-
al representative in Trst (1860) and from 1861 to 1869, when he was retired, 
he moved again to Ljubljana. From 1871 to 1882 he was a city councillor in 
Ljubljana, from 1874 to 1882 he served as the last German mayor of Ljublja-
na, and from 1874 to 1883 he was a representative of the estate in the Pro-
vincial assembly of Kranjska, where he was a member of the financial and 
petitions section. While he was mayor of Ljubljana a new state boys school 
in Graben was built and a year before his term ended a new slaughter house 
was opened and was widely regarded as one of the most advanced in the 
region.

In December of 1883 he was granted the title of hereditary knighthood 
based on the statute of the Austrian order of the Iron crown. With the title he 
chose the titular name "Moorland", because he was, as the mayor of Ljublja-
na, greatly interested in the cultivation of the Ljubljana marsh that reached 
partially into the city limits.  

In his political activity the revolutionary years of 1848/1849 should be 
emphasised, as should his principle stance in his political affiliation, as he 
was "ein echter Oesterreicher im besten Sinne des Wortes". In the revolution-
ary year he was elected with seven votes in Novo Mesto representative in the 
Frankfurt parliament, a position he would not leave despite appeals to do 
so. Laschan was a part of the centre-left and believed that Austria should not 
abandon Germany, Europe, and its leading role. 

Laschan’s wide range of public activity had consequently also brought 
him into contact with famous protagonists of the period, for example count 
Auersperg and Prešeren. This is evidenced by Prešerens memorial leaflet to 
Laschan and Laschan’s sonnet dedicated to Prešeren An Freund dr. Prešeren.

It goes without saying that Anton Laschan was generally sophisticated 
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and active in the political arena and literary stage. We can learn more about 
his perhaps lesser known personal traits in the obituary in the Laibacher 
Zeitung.
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1.04 Strokovni članek

Peter Grasselli, ljubljanski župan 
1883–1896

Dragan Matić
Dr., poslanec

Državni zbor RS
Šubičeva ulica 4, SI – 1102 Ljubljana 

e-pošta: dragan.matic@dz-rs.si

Izvleček:
Nastop Petra Grassellija na mesto župana je bil za Slovence na Kranjskem 
in širše izjemnega pomena. Zavzetje ljubljanskega magistrata je imelo tako 
simbolni kot tudi daljnosežno nacionalno-politični pomen v ogorčenem 
boju proti germanizaciji, ki je na Kranjskem v 70-ih letih precej napredovala. 
Peter Grasselli se je izkazal kot domoljuben politik. V njegovem mandatu se 
je Ljubljana – ob krepki podpori deželnega predsednika, deželnega zbora in 
dunajske vlade – postopoma spreminjala iz nemškega provincialnega mesta v 
slovensko prestolnico.

Ključne besede: 
Peter Grasselli, Ljubljana, župan 1883–1896, Ivan Hribar, Franjo Šuklje, Andrej 
Winkler

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 2, str. 529–536, 10 cit., 2 sliki
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Prvi polnokrvni slovenski ljubljanski župan

Peter Grasselli je bil vsekakor zelo vsestranska osebnost z veliko interesi in 
sposobnostmi. Rojen je bil v Kranju leta 1841, gimnazijo je končal v Ljubljani, 
zatem pa študiral pravo v Gradcu in na Dunaju, kjer je absolviral leta 1863.

Kot zavzet slovenski narodnjak je bil zelo dejaven na društvenem, zlasti 
kulturnem področju, kjer je bil aktiven član naslednjih društev:

•  Narodna čitalnica (od 1861), v kateri je nastopal kot igralec in dekla-
mator;

•  Južni (Ljubljanski) Sokol, kjer je sodeloval kot izvrsten telovadec, pre-
davatelj, blagajnik in namestnik predsednika;

•  Dramatično društvo, kjer je bil eden od njegovih ustanoviteljev leta 
1866, predsednik 1870–1874, sicer pa se je izkazal tudi kot amaterski 
igralec, gledališki kritik in prevajalec iger;

•  Glasbena matica, katere odbornik je bil od vsega začetka (1872) in več-
kratni podpredsednik;

•  Slovenska matica, kjer je bil večkrat podpredsednik, v času 1882–1885 
pa predsednik;

• bil je tudi podpredsednik in predsednik Rdečega križa za Kranjsko. 

Njegova prava ljubezen je bilo novinarsko področje, kjer se je preizkusil v 
vlogi založnika, urednika in novinarja. Od 1867 do 1869 je izdajal slovenski 
časnik, ki je izhajal v nemščini z naslovom Triglav, katerega založnik in urednik 
je bil sam. Zaradi Levstikovega članka "Unsere Deutsch-Liberalen" je bil leta 
1868 pet tednov zaprt na Žabjaku v Ljubljani, saj oblastem ni hotel povedati, 
kdo je sporni članek napisal.

Bil je eden od ustanoviteljev Narodne tiskarne v Ljubljani (1872) ter njen 
tajnik in blagajnik. Ker je Narodna tiskarna izdajala Slovenski narod, je bil tudi 
pisec člankov, poročil in kritik ter urednik Slovenskega naroda v času 1879–
1881. Bil je tudi sodelavec več časopisov – celovškega Slovenca, mariborske 
Zore, praške Politike, itd. 

Kot politik je imel mnogo funkcij: bil je državnozborski poslanec v letih 
1882–1885, deželnozborski poslanec v letih 1875–77 in 1883–1907, name-
stnik deželnega glavarja med 1881 in 1888 ter ljubljanski župan v času med 
1883 in 1896.1 

Nemci so se iz tega kopičenja funkcij norčevali. Njihova ocena je bila, da 
je Grasselli med slovenskimi politiki edini, ki se zna vsaj približno kulturno oz. 
civilizirano obnašati in da se je na vseh teh funkcijah znašel po načelu: med 

1 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi212753/, pridobljeno: 20. 11. 2016.
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slepci je enooki kralj. Bili so mnenja, da je pravzaprav laskavo, da Slovenci na 
ključne funkcije postavljajo nekoga, ki je po obnašanju podoben njim. Ob tem 
pa so Nemci poudarjali, da se seveda vse te funkcije ne da opravljati kot bi bilo 
treba, če jih opravlja en in isti človek, kar kaže na kadrovsko revščino sloven-
skega tabora ter neodgovoren odnos do volivcev.2

Čas nastopa Grassellijevega županovanja v Ljubljani sovpada s slovenskim 

2 Dragan Matić, Nemci v Ljubljani, 1861–1918, Historia 6 (Ljubljana, 2002), str. 214–215 (dalje: Matić, 
Nemci v Ljubljani).

Peter Grasselli (com-
mons.wikimedia.org/
wiki/) 
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prevzemanjem oblastnih vzvodov na Kranjskem. V resnici je izvolitev sloven-
skega župana v kranjski prestolnici leta 1882 pomenila pomembno dejansko 
in simbolno dejanje, ki je dokazovalo, da je Kranjska slovenska dežela. Padec 
Lasser-Auerspergove vlade in prihod Taaffejeve vlade je od leta 1880 Sloven-
cem prinesel ključno spremembo – nastop deželnega predsednika Slovenca 
Andreja Winklerja. Winkler je že kmalu po svojem prihodu dosegel, da je pre-
nehal izhajati Laibacher Tagblatt, saj je tiskarja Bamberga postavil pred izbiro 
– tiskati še naprej uradni Laibacher Zeitung ali pa ta donosen posel izgubiti, 
če bi še naprej vztrajal tiskati Laibacher Tagblatt. Winkler je bistveno spreme-
nil politično usmeritev kranjskega uradništva tudi na ta način, da je nemško-
-ustavovernim uradnikom dajal jasno vedeti, da njihova politična aktivnost ni 
dobrodošla. Za najbolj goreče nemške uradnike se je potrudil, da so jih pre-
mestili in zamenjali s Slovenci. Med najznamenitejšimi Nemci, ki so jih zaradi 
Winklerjevega vpliva odslovili s pomembnih uradniških funkcij na Kranjskem, 
sta bila deželni glavar Friedrich Kaltenegger in okrožni glavar za Litijo Julij 
Franz Vesteneck, ki sta se morala posloviti spomladi 1881. Na ta način je Win-
kler učinkovito spodsekal nemško politično moč, Nemci pa so prešli na tipično 
stranko narodne manjšine, ki se bori za lastno šolstvo, finančno neodvisnost in 
kulturno ter finančne gospodarske ustanove.3

Nemški župan Anton Laschan je odstopil 25. aprila 1882 in to obrazložil 
s tem, da po volitvah nima več večine v mestnem svetu, ki bi jo župan moral 
imeti, da bi lahko vodil mestno upravo. Karl Deschmann se mu je zahvalil z 
maratonskim govorom. 3. junija 1882 je Peter Grasselli kot novi župan prvič 
vodil sejo mestnega sveta, vendar je že na tej seji izstopal Ivan Hribar, ki je pre-
dlagal, da se vladi pošlje poziv, da se slovenski jezik kot učni jezik vpelje v sre-
dnje šole po vseh deželah, kjer žive Slovenci ter da se doseže popolna enako-
pravnost slovenskega jezika v vseh uradih.4 

Iz Hribarjevih spominov je razvidno, da z Grassellijem v naslednjih letih 
nista bila v najboljših odnosih in da je Grassellijevo županovanje v precejšnji 
meri potekalo v Hribarjevi senci. Tako si je Hribar v mestnem svetu občasno 
privoščil tudi nasprotovanje županu – npr. s tem, da je ustoličil duhovnika 
Vrhovnika v Trnovem proti volji Grassellija, kar je tudi kazalo, da je imel večji 
vpliv med mestnimi svetniki kot sam župan. V svojih spominih je Hribar tudi 
jasno zapisal, da mu je Grasselli zameril, ker je "mestno upravo preveč ener-
gično poganjal" in je zato proti njemu na deželnozborskih volitvah 1888 neu-
spešno favoriziral Alfonza Moscheta. Da se je Hribarju Grasselli zdel premalo 
aktiven je razvidno tudi na več drugih mestih v Hribarjevih spominih. Hribar 

3 Prav tam, str. 215–265.
4 Zgodovinski arhiv Ljubljana (dalje: ZAL), COD III, Zapisniki sej mestnega sveta, leto 1883. 
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kritizira Grassellija, da v deželnem zboru ni naredil nič za ustanovitev dežel-
ne hipotekarne banke, čeprav je bil to njegov referat in mu je to deželni zbor 
naročil. Podobno ga je okrivil za neaktivnost ob že dogovorjenem projektu za 
vzpostavitev državne obrtne šole v Ljubljani. Hribar si je lastil tudi zasluge za 
mestni vodovod, ki je bil zgrajen leta 1890 na njegovo pobudo. To je bil pravza-
prav projekt, ki ga je izpeljala posebna komisija pod njegovim vodstvom. V svo-
jih spominih Hribar tudi navaja, da je ob katastrofalnem potresu sam vodil vse 
akcije in dajal ideje za zbiranje pomoči, tako da so sami mestni svetniki govorili, 

Mestni vodovod 
je nastal leta 1890 
pod županom 
Grassellijem, ven-
dar je zanj zaslužen 
mestni svetnik in 
njegov naslednik na 
županskem mestu 
Ivan Hribar. Na sliki je 
vodohran na Rožniku 
zgrajen prav leta 
1890, ki je še vedno 
v funkciji (www.
dnevnik.si/) 
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da on misli za njih in za župana.5

Morda je ta ne ravno prisrčen odnos izviral iz dejstva, da je bil Grasselli 
ob nastopu v precejšnji meri Winklerjeva izbira in da mu je bil naklonjen tudi 
Šuklje, ki je vodil zmagovito volilno kampanjo slovenske stranke na ljubljan-
skih občinskih volitvah 1882. Šuklje, ki je bil vodja Winklerjeve politične struje 
med narodnjaki, je v svojih spominih za razliko od Hribarja o Grasselliju pisal 
pohvalno.6 Šuklje naj bi po navodilih Winklerja imel tudi nalogo, da kot mestni 
svetnik vzpostavi nadzor Winklerjeve struje nad mestnim svetom, kar pa mu ni 
uspelo. Videti je, da gre vsaj deloma za odsev znanega spopada v slovenskem 
taboru med Winkler-Šukljetovimi elastiki na eni in radikalci Hribarjevega kova 
na drugi strani, čeprav je ob tem treba poudariti, da je Grasselli ves čas ostal član 
iste politične skupine kot Hribar – Narodnega kluba.7

Da je Grasselli kot župan skupaj s slovensko večino v mestnem svetu vodil 
strumno nacionalno in protinemško politiko se je pokazalo ob več priložno-
stih - na primer leta 1884, ko je ljubljanska občina družno z deželnim zborom 
neuspešno nasprotovala Kranjski hranilnici v njenem namenu, da bi v Ljubljani 
ustanovila nemško ljudsko šolo, dalje pa tudi na ta način, da nemščina od 3. 
razreda v ljubljanskih občinskih šolah ni bila več obvezen predmet.8 Posebej 
vznemirjeni in užaljeni so bili Nemci, ko je občinski svet leta spomladi 1886 
zavrnil prošnjo, da bi v oskrbo prevzel spomenik Anastasiusu Gruenu. Ob nere-
dih, ki so odmevali tudi v dunajskem parlamentu, in poslanskih pritožbah pred-
sedniku vlade (ko so Slovenci motili slovesnost in je prišlo do izpadov zoper 
Nemce, aretacij, oborožene intervencije, itd.) je župan Grasselli reagiral mlačno 
in Nemcem očitno nenaklonjeno. V letu 1891 je bil ljubljanski magistrat obto-
žen, da ob popisu prebivalstva ljubljanske Nemce sili, naj ne vpišejo nemščine 
za svoj občevalni jezik in jih s tem namenom klicalo na zagovor. Posebno se 
je občinska oblast "izkazala" tudi ob poskusu slovenizacije ljubljanskih uličnih 
napisov – tozadeven sklep je bil sprejet že 1889, leta 1892 pa ga je magistrat 
skušal realizirati, vendar ga je vlada sistirala.9

Obdobje župana Petra Grassellija se je zaključilo z velikim potresom, ki 
je Ljubljano temeljito razdejal, hkrati pa odprl prostor za njeno arhitekturno 
in upravno-politično modernizacijo. Grasselli se za vnovično kandidaturo za 
župana ni več odločil, prevzel pa je ravnateljstvo mestnega užitninskega zaku-
pa. Kar nekako samoumevno je bil za novega župana izbran Ivan Hribar. Sredi-

5 Ivan Hribar, Moji spomini (Ljubljana, 1983), primerjaj Hribarjeve navedbe v I. delu na straneh: 123, 
124, 128, 147, 230, 251 in 393 (dalje: Hribar, Moji spomini).

6 Franjo Šuklje, Iz mojih spominov, 1. del (Ljubljana, 1926), str. 102.
7 Hribar, Moji spomini, str. 145.
8 Matić, Nemci v Ljubljani, str. 258.
9 Prav tam, poglavje VI/2: "Slovenska ljubljanska mestna oblast in Nemci 1883–1893", str. 257–265.
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na 90. let 19. stoletja Ljubljani ni prinesla samo veliki potres, pač pa tudi pretres 
v slovenskem narodnem taboru, ki ni bil več enoten, ampak se je razdelil na 
klerikalce in liberalce. Usklajenost Slovencev proti narodnemu nasprotniku, 
kranjskim Nemcem, ni bila več samoumevna.

Županovanje Grassellija lahko strnemo v ugotovitev, da z vidika gospo-
darsko infrastrukturnega napredka prav številnih sprememb ni prineslo, je pa 
pomenilo nadaljevanje "slovenizacije" Ljubljane in bilo zaznamovano z obču-
tnim vplivom vzhajajoče zvezde – slovenskega prvaka Ivana Hribarja.

Pogled na lik župana Petra Grassellija lahko zaključimo z oceno, ki jo je v 
zvezi z njim podal Marjan Drnovšek: "Peter Grasselli /…/ ni bil nikoli med vodil-
nimi akterji med ti. vrhunskimi politiki, kulturniki ali gospodarstveniki. Bil pa 
je /…/ zelo raznolik v svojih interesih in delu /…/ funkcionar, igralec, prevajalec, 
kritik, novinar, založnik in urednik itd."10

Sklep

Potem ko so Ljubljani 13 let vladali Nemci, je leta 1883 končno dočakala vrni-
tev Slovencev na oblast in prvega polnokrvnega – po jeziku in nacionalno-
-političnem prepričanju – slovenskega župana, Petra Grassellija. Grasselli je bil 
vsestranska osebnost, najbolj se je udejstvoval na kulturnem in novinarskem 
področju. Odlikoval ga je izrazito umirjen in uglajen način nastopanja in komu-
niciranja, kar so mu priznavali tudi politični nasprotniki. S svojim strpnim nači-
nom županovanja se je precej dobro ujemal s politiko vlade grofa Taaffeja in 
deželnega predsednika Winklerja. Manj pa je ustrezal dokaj hiperaktivnemu 
narodnjaku Ivanu Hribarju, katerega vpliv v mestnem svetu se je čedalje bolj 
čutil in prihajal navzkriž z županovim. Sredina 90. let 19. stoletja je Ljubljani pri-
nesla ne samo veliki potres, pač pa tudi pretres v slovenskem narodnem taboru. 
Grassellijev prihod je označil začetek ere prevlade Slovencev, njegov odhod pa 
je bil prav tako simbolno pomenljiv, saj sovpada z odhodom Taaffeja in s kon-
cem slovenskega slogaštva.

10 Marjan Drnovšek, Arhivska zapuščina Petra Grassellija 1842–1933, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 
Gradivo in razprave 6 (Ljubljana, 1983), str. 3.
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Dragan Matić

PETER GRASSELLI, MAYOR OF LJUBLJANA 1883–1896

SUMMARY

In 1883, after 13 years of German governance in Ljubljana, the city finally wit-
nessed the Slovenian return to power and the arrival of the first full-blooded 
Slovenian mayor – by language and national-political conviction – Peter Gras-
selli. Grasselli was a very versatile personality, and he worked most exclusively 
in the cultural and journalistic field. He was distinguished by an extremely calm 
and smooth way of speaking and communication, which was also acknowl-
edged by political opponents. With his tranquil and tolerant way of running 
is function, he was quite well in line with the politics of Count Taaffe and the 
Provincial President Winkler. He differed, however, from the rather hyperactive 
patriot Ivan Hribar, whose influence in the city council was increasingly felt 
and came to conflict with the mayor. The mid-90s of the 19th century brought 
not only a large earthquake to Ljubljana, but also a change in the Slovenian 
"national camp". Grasselli's arrival marked the beginning of the era of the domi-
nation of the Slovenians, and his departure was also symbolically significant 
since it coincided with the departure of Taaffe and the end of Slovenian unity.



537

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

UDK 929Hribar I.:352.075.31(497.451.1)"1896/1910"
             94(497.451.1)"189/190"
1.01 Izvirni znanstveni članek

 "Neso naj moje pozdrave vsem 
rojakom".1

Ivan Hribar, ljubljanski župan 
1896–1910

Mateja Čoh Kladnik
Dr., docentka

Študijski center za narodno spravo
Tivolska 42, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: mateja.coh@scnr.si

Tomaž Kladnik
Dr., izredni profesor, polkovnik Slovenske vojske

Center vojaških šol 
Engelsova 15, SI – 2000 Maribor
e-pošta: tomaz.kladnik@mors.si

Izvleček:
Avtorja na podlagi proučevanja arhivskih virov in literature obravnavata 
delovanje Ivana Hribarja, župana Ljubljane med letoma 1896 in 1910. V članku 
ugotavljata, da lahko Ivana Hribarja brez dvoma označimo za enega največjih 
slovenskih politikov zadnjih desetletij pred prvo svetovno vojno. Neutrudno je 
deloval tudi na poslovnem področju, saj se je zavedal, da leži temelj političnih 
teženj Ljubljane in slovenskega naroda po večji samostojnosti in vplivu na 
uspešni gospodarski dejavnosti in organiziranosti.

Ključne besede:
Ivan Hribar, Ljubljana, župan (1896–1910)

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 2, str. 537–558, 48 cit., 8 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Ivan Hribar1se je rodil 19. septembra 1851 v Trzinu. Družina se je zaradi očetove-
ga dela pogosto selila. V šolskem letu 1859/60 je obiskoval ljudsko šolo v Mengšu, 
nato pa se je prepisal na ljubljansko normalko, kjer se je šolal v letih 1860–1863. 
Njegov sošolec je bil tudi Ivan Tavčar. Po končani normalki se je leta 1863 vpisal 
na ljubljansko nižjo gimnazijo. Nanj sta v tem času najbolj vplivala Karel Melzer, 
profesor zgodovine in zemljepisa, in Adolf Weichselmann, ki ga je navduševal za 
učenje češčine in drugih slovanskih jezikov. Pred koncem prvega polletja petega 
razreda gimnazije se je Hribar zaradi spora z nemškim sošolcem izpisal iz šole. 
Leta 1868 se je ponovno vpisal v peti razred gimnazije, a tokrat na frančiškansko 
gimnazijo v Novem mestu, kjer je bil njegov sošolec ponovno Ivan Tavčar. Leto 
zatem je osnoval čitalnico s 17 slovenskimi, češkimi, ruskimi, hrvaškimi in nem-
škimi časopisi. Tudi v Novem mestu je Hribar prišel v nemilost pri šolskih obla-
steh, zaradi česar se je še pred začetkom prvega polletja šestega razreda izpisal 
iz šole. V tem času je že deloval kot sodelavec časnika Slovenski narod in še treh 
tržaških časopisov, in sicer Primorca, Jadranske zarje in Juri s pušo.2

Po odhodu iz Novega mesta se je Hribar sprva nameraval vpisati na mari-
borsko gimnazijo in se preživljati z inštrukcijami ter delovanjem pri Slovenskem 
narodu. Zato je obiskal njegovega urednika Antona Tomšiča, ta pa ga je pripo-
ročil Janu Ladislavu Černýju, ljubljanskemu generalnemu zastopniku leta 1896 
ustanovljene češke zavarovalne banke Slavija. Ta ga je vzel v službo kot prakti-
kanta in ga zaradi uspešnega dela leto kasneje poslal v praško centralo. V Pragi 
je ostal do leta 1873, nato pa je začel delati za svojo zavarovalnico v Ljubljani in 
v Brnu. V tem času je spoznal svojo prvo ženo Emilijo Griga. Leta 1875 se jima je 
rodil sin Ivan Milan. Še pred rojstvom sina je ponovno zamenjal službo. Sprejel 
je mesto generalnega zastopnika Slavije na Dunaju.3

Leta 1873 je izbruhnila gospodarska kriza, ki je prizadela tudi generalno 
zastopstvo Slavije v Trstu, kamor se je preselila iz Ljubljane. Januarja 1876 je 
bilo Hribarju ponujeno vodstvo tega položaja, ki ga je sprejel. Po petih mese-
cih je generalno zastopstvo iz Trsta preselil nazaj v Ljubljano, kjer je maja 1876 
postal generalni zastopnik banke Slavija. Mreža zastopnikov banke po slo-
venskih krajih, ki jo je v veliki meri kreiral sam, mu je bila v oporo pri širjenju 
njegovih političnih idej in vpliva. Samostojno vodstvo generalnega zastopstva 
pa je pomenilo njegovo finančno neodvisnost in ugled, ki sta bila potrebna za 
uspešno politično kariero. Septembra leta 1881 je dopolnil trideset let, kar je 
bila starost, ki je omogočala kandidiranje v ljubljanski občinski svet, deželne 
zbore in državni parlament. Naslednje leto je bil izvoljen v ljubljanski občinski 

1 Ivan Hribar, Moji spomini, I. del, od 1853. do 1910. leta (Ljubljana, 1928), str. 7 (dalje: Hribar, Spomini).
2 Igor Grdina, "Ivan Hribar, 'jedini resnični radikalec slovenski'. Poskus gesla v biografskem leksikonu", 

v: Hribarjev zbornik (Ljubljana, 2010), str. 9 (dalje: Grdina, "Ivan Hribar").
3 Prav tam, str. 12–13.
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svet, ki je ob teh volitvah dobil slovensko večino. Njegov član je bil kar 28 let, 
izvoljen vsako tretje leto. Bil je eden najbolj aktivnih članov občinskega sveta z 
neizmernim številom idej in pobud. Leta 1890 je z uresničenjem ideje ljubljan-
skega vodovoda postal častni meščan, leta 1896 pa je bil izvoljen za župana.4

15. aprila 1895 je Ljubljano prizadel močan potres, Hribar si je prizade-
val čim hitreje in učinkoviteje odpraviti njegove posledice. Že dan zatem je 
pri takratnem ljubljanskem županu Petru Grasselliju dosegel sklic občinskega 
sveta, kjer je predstavil predloge za obnovo porušenega mesta. Prvi predlog se 
je nanašal na pomoč najrevnejšim Ljubljančanom in prizadetim obrtnikom. 
Predlagal je, da bi se med njih razdelilo 10.000 goldinarjev5 občinskega denarja. 

4 Vasilij Melik, "Ivan Hribar in njegovi Spomini", v: Ivan Hribar, Moji spomini, II. del (Ljubljana, 1984), str. 
622. (dalje: Melik, "Hribar").

5 Avstrija je v obravnavanem obdobju izvedla dve valutni reformi. V obdobju od 1857 do 1892 je bil pla-
čilno sredstvo avstrijski gulden (poslovenjeno goldinar). Leta 1892 pa je bila z novo denarno reformo 
uvedena nova valuta avstro-ogrska krona (okrajšava za valuto: K). Bistvo reforme je bila zamenjava 
srebrne avstrijske valute z zlato valuto, katere osnovna enota je postala krona, ki se je delila na 100 
hellerjev (okrajšava: h). Iz enega kilograma zlata za kovanje se je kovalo po 2952 kron, iz enega kilo-
grama čistega zlata pa 3280 kron. Količina je bila izbrana tako, da je bil en srebrni gulden vreden 2 
kroni. Obveznost računanja v kronski valuti je veljala od leta 1900. Podrobneje v: Reinhard Kamitz, 
Die österreichische Geld- und Währungspolitik von 1848 bis 1948. Hundert Jahre österreichischer 
Wirtschaftsentwicklung (Dunaj, 1949), str. 128–180.

Ljubljana po potresu (en.wikipedia.org)
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Isto vsoto denarja bi občina namenila tudi izgradnji začasnih barak za družine, 
ki so ostale brez domov. Županu je svetoval, naj se sestane s cesarskim dežel-
nim predsednikom ter kranjskim deželnim odborom in od njiju izposluje čim 
večjo vsoto denarja državne pomoči.6 Grasselli se je nato sestal s deželnim pred-
sednikom, ki mu je obljubil pomoč države, občina pa je do takrat zagotovila 
vojaške šotore, ki so pod svojo streho sprejeli približno tisoč Ljubljančanov.7 
Državna pomoč v višini 10.000 goldinarjev je bila odobrena 18. aprila, delila 
pa se je neposredno med meščane. 1000 oseb je dobilo 10 goldinarjev. Pomoč 
je prihajala tudi iz raznih delov Avstro-Ogrske, denarno pomoč pa je obljubilo 
tudi cesarsko-kraljevo finančno ministrstvo, in sicer v višini 25.000 goldinarjev.8 
Hribar je po potresu začel načrtovati novo arhitekturno podobo kranjske pre-
stolnice, vanjo pa si je želel pripeljati nove investitorje.9

Ljubljanski občinski svet se je sestal na volilni "seji občinskega sveta lju-
bljanskega, v četrtek, 7. dan maja 1896. ob 6. uri zvečer v mestni dvorani", kjer 
je bila pod 3. točko dnevnega reda volitev župana. Sejo je vodil podžupan dr. 
Karol Bleiweis vitez Trsteniški, ki je v skladu z 29. členom občinskega volilnega 
reda predal vodenje dela seje občinskega sveta, v kateri se je volil župan, najsta-
rejšemu občinskemu svetovalcu Jakobu Zabukovcu, ki je v svojem nagovoru 
poudaril pomen Narodne stranke za razvoj mesta, saj v njenem vodenju občine 
"prebudila se je Ljubljana, začela se je gibati, procvitati in razvijati na vse strani". 
O bodočem županu pa je dejal: 

naša skrb mora zdaj biti, da se zamujeno odpravi ter da gledamo na to, da izber-
emo za župana našega mesta moža, ki ima dobro voljo, neutrudno delavnost, 
bister um in jekleni značaj in ki bode visoko dvigal narodno zastavo ter se držal 
našega programa.10

 
Na volitvah za župana je bilo oddanih 26 glasovnic, od teh je Ivan Hribar 

dobil 24 glasov, dr. Ivan Tavčar enega, ena glasovnica pa je ostala prazna. Pred-
sednik seje je nato razglasil, "da je občinski svetovalec Hribar Ivan izvoljen župa-
nom deželnega stolnega mesta Ljubljane, ga kot takega proglaša in ga vpraša, ali 
prevzame izvolitev". Hribar se je zahvalili za skorajda soglasno izvolitev in dejal, 
"da mu je dobro znano, koliko napornega in požrtvovalnega dela čaka onega, 

6 "Potres.", Slovenski narod, 16. april 1895, št. 286, str. 1; "Dnevne vesti.", Slovenski narod, 16. april 1895, 
št. 86, str. 3.

7 "Izredna seja obč. sveta ljubljanskega dne 16. aprila 1895.", Slovenski narod, 17. april 1895, št. 87, str. 3.
8 "Pomoč prihaja.", Slovenski narod, 18. april 1895, št. 88, str. 1; "Pomoč prihaja.", Slovenski narod, 20. 

april 1895, št. 90, str. 1; "Razdelitev cesarjeve podpore.", Slovenski narod, 2. april 1895, št. 90, str. 1.
9 Grdina, "Ivan Hribar", str. 40.
10 Zgodovinski arhiv Ljubljana (dalje: ZAL), Rokopisne knjige, (dalje: COD) III/46, 1896, str. 254–258, 

Sklic in dnevni red ter zapisnik seje ljubljanskega mestnega sveta z dne 7. maja 1896.
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ki stopi v sedanjih važnih časih na čelo občine", v nadaljevanju je dejal, da se 
zaveda, da nima vseh lastnosti, ki bi jih naj imel idealni ljubljanski župan, ima pa 
"dobro voljo, vestno in točno bo izpolnjeval sklepe tega zbora in visoko dvignil 
naš prapor." Svoj nagovor je sklenil, da "izvolitev ako pridobi Najvišje potrjenje, 
sprejmem". Seja je bila zaključena ob "6 ¾ zvečer".11 

Kot je Hribar zapisal v spominih: 

Tega zaupanja svojih tovarišev v občinskem svetu bil sem jako vesel. Vedel sem 
sicer, da župana čaka velika naloga in velika odgovornost, vedel, da bom imel 
mnogo sovražnikov in mnogo grajalcev; svsest sem si bil pa tudi, da imam ener-
gije dovolj župansko službo izvrševati tako, da se zagotovi Ljubljani napredek ter 
da tako smer celemu njenemu bodočemu razvoju.12

Kljub naklonjenosti nemških strank v občinskem svetu pa mu zaradi tega, 
ker je bil "preradikalno naroden", vladni krogi niso bili naklonjeni in so pri 
vplivnih članih občinskega sveta neuspešno lobirali za izvolitev Valentina Kri-
sperja, saj je v občinskem svetu prevladalo mnenje, da je v razmerah, ki so vla-
dale v mestu, najboljša izbira za župana prav Hribar, saj "mesto na čelu uprave 
potrebuje nekoga, ki bo vodil s krepko roko". Vlada je nato izvolitev posredova-
la v potrditev cesarju, ki je Hribarju ob sprejemu v Budimpešti dejal (kot je nato 
zapisal sam), "da je mojo potrditev jako rad potrdil, ker je slišal o meni le dobro 
in ker je prepričan, da najde Ljubljana v meni župana, ki je vsled delavnosti in 
energije popolnoma sposoben jo dvigniti iz razvalin."13 

Kot novo izvoljeni in potrjeni ljubljanski župan je Ivan Hribar prvo sejo 
občinskega sveta vodil v torek, 16. junija 1896. V svojem nagovoru občinskim 
svetovalcem je poudaril, da "mu je dobro znano, koliko dela nas čaka, a z zau-
panjem v Boga, z zaupanjem v našo neutrudljivost, vztrajnost, marljivost, skraj-
no požrtvovalnost, kakor tudi iz ljubezni do našega mesta Ljubljane, zadostili 
bomo tudi tej težki nalogi svoji". Člane občinskega sveta je nato pozval k slo-
žnosti pri ukrepih mestnih oblasti, ki bodo vodili k razvoju mesta, pri tem pa je 
računal tudi na sodelovanje opozicije, ki je pri njenem delu sicer ne bo oviral, 
saj bo "stvarna opozicija gotovo plodonosna" in se je ne boji, ampak jo celo želi 
oziroma jo vzpodbuja. Pri tem pa je predvsem opozicijo pozval, "da naj se dotič-
ni gospodje vselej prej dobro in natančno informirajo o stvari, preden jo sproži-
jo na javnih sejah in jaz bodem pripravljen vedno podajati potrebna pojasnila". 
Svoj nagovor je zaključil z besedami: "Prizadeval si bodem, ravnati vedno po 
našem občinskem redu in pravilniku ter prosim vnovič opozoriti me, ako bi se 

11 Prav tam. 
12 Hribar, Spomini, str. 274.
13 Prav tam.
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v čem pregrešil."14

Hribar si je za župansko poslanstvo zadal zelo visoke cilje. Ljubljano je 
hotel razviti v moderno mesto, središče slovenskega naroda, ki bo uveljavlje-
no tudi zunaj slovenskega prostora. Kot vsebino slike za mestno dvorano je 
tako predlagal "alegorijo, predstavljajočo, kako se Slovenci vseh dežel klanjajo 
mestu Ljubljani kot svojemu duševnemu središču, iz katerega izhaja prosveta 
širom vse domovine". Spomenik cesarju Francu Jožefu si je zamislil tako, da 
bi "pomenil poklonstvo vsega slovenskega naroda", denar zanj so prispevale 
občine z vsega slovenskega ozemlja, ne samo iz kranjske dežele. Z namenom 

14 ZAL, COD III/46, 1896, str. 313–315, Dnevni red in zapisnik izredne seje ljubljanskega mestnega sveta 
z dne 16. junija 1896.

Sklic in dnevni red 
seje ljubljanskega 
mestnega sveta z dne 
7. maja 1896 (ZAL, 
COD III/46, 1896, str. 
254)
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da bi zbral v Ljubljani ves slovenski tisk, je mestni magistrat prosil uredništva 
slovenskih časnikov v vseh deželah in v tujini, tudi Ameriki, da bi pošiljala po 
en izvod svojega lista, kar so večinoma tudi storila. Na pomembne ljubljanske 
prireditve je vabil predstavnike drugih slovanskih mest in narodov. Odkritja 
Prešernovega spomenika sta se udeležila župana Zagreba in Prage, podžupan 
Beograda, predstavnika univerz v Petrogradu in Pragi. Hribar si je prizadeval, da 

Dnevni red izredne 
seje ljubljanskega 
mestnega sveta, ki jo 
je dne 16. junija 1896, 
kot prvo sklical in 
vodil novo izvoljeni 
in potrjeni ljubljan-
ski župan Ivan Hribar 
(ZAL, COD III/46, 
1896, str. 313)
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bi bilo v Ljubljani kar se da veliko slovanskih prireditev. Tako je bil v Ljubljani 
leta 1904 vseslovanski sokolski zlet in v letih 1902 in 1908 kongres slovanskih 
novinarjev. Pa tudi predstavniki Ljubljane so se udeleževali podobnih prireditev 
drugod. Vendar so se Hribarjevi načrti v zvezi z razvojem mesta zdeli njegovim 
političnim somišljenikom preveč ambiciozni. Tako je ob neki razpravi v občin-
skem svetu Ivan Tavčar rekel, da je Ljubljana pravzaprav dolga vas in ne more 
izvrševati velikomestnih nalog. A Hribar je dokazal, da lahko.15

"Prevzem županskega urada omogočil mi je, da udejstvujem svoja načela. 
Prvo moje delo bilo je, da odpravim z magistrata še one ostanke nemškega ura-
dovanja, ki se je bilo dotedaj še ohranilo." Hribar se je nemudoma lotil popol-
nega poslovenjenja občinskega poslovanja. Občinski uradi so namreč še vedno 
v precejšni meri kot uradovalni jezik uporabljali nemščino, tudi z deželami, kjer 
ta ni bila uradni jezik. "Deželnemu odboru v Trstu, Gorici in Gradcu pisalo se 
je vedno le nemško, tako da so se nad tem škandalizovali naši tamošnji roja-
ki." Prav tako si je prizadeval za vpeljavo samo slovenskih uličnih, poslovnih 
in reklamnih napisov v mestu. Kar mu je v zadnjem mandatu, kljub velikemu 
odporu, tudi uspelo, pri tem je dokazal, da se vsaka stvar lahko pripelje "ad 
absurdum", saj je po prvi odklonilni odločbi deželnega odbora o slovenskih 
napisih dal narediti nove dvojezične hišne table, na katerih je bil zgoraj slo-
venski, spodaj pa nemški napis v razmerju 6:1, kar je razložil takole: "Vzel sem 
namreč tej obliki uličnih tabel za podlago razmerje števila prebivalstva, katere-
ga je po uradni štetvi bilo šest sedmin slovenskega."16 

Bistveno hitreje pa je lahko uveljavil administrativne in komunalne spre-
membe. Vpeljal je nov delovni čas za stranke (od osmih zjutraj do dveh popol-
dne) ter omogočil temeljito preureditev mestnega arhiva ter ustanovitev knji-
žnice. Širitev mesta je zaviral predvsem neurejen komunalni sistem. Po načr-
tih deželnega inženirja in občinskega svetnika Jana Vladimirja Hraskyija, ki so 
temeljili na urbanističnih načrtih Maksa Fabianija, je dal urediti moderno kana-
lizacijo, ki je temeljila na "splakovalnem sistemu". Prav tako pa je izdal predpise 
o ureditvi sodobnih greznic in stranišč ter selitev osrednjega pokopališča k Sv. 
Križu. Zaradi nasprotovanja občinskega sveta pa mu ni uspelo modernizirati 
odvoza smeti in le delno se je lahko uresničila njegova vizija parkovnih površin, 
prav tako pa je ostal nerealiziran načrt za novo tržnico. S študijskega potova-
nja po Nemčiji se je vrnil leta 1897 z idejami novih gradenj: ljudsko kopališče, 
mestna ubožnica, novi osrednji kolodvor, od katerih je lahko realiziral le nujne 
in finančno manj zahtevne ideje. Eden največjih je bil vsekakor izgradnja elek-
trarne, kar je omogočilo uvedbo tramvajskega prometa ter modernizacijo ura-

15 Melik, "Hribar", str. 622–623.
16 Hribar, "Spomini", str. 275.
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dov, trgovskih in obrtnih ter delno tudi industrijskih obratov.17 
Osnutek pogodb med občino in podjetjem Siemens&Halske na Duna-

ju, Proračun stroškov za električno napravo v Ljubljani, urejeno za istosmerne 
toke, za uporabo parne sile in akumulatorjev in Račun o rentabiliteti električ-
ne naprave v Ljubljani, oprt na projekt tvrdke Siemens&Halske na Dunaju, je 
občinski svet obravnaval in s pripombami sprejel na seji občinskega sveta 15. 
marca 1896, torej še preden je Hribar postal ljubljanski župan, vendar z njego-
vim velikim angažiranjem za projekt. V predračunu stroškov za izgradnjo elek-
trarne je bilo predvideno, da podjetje Siemens&Halske zagotovi in nato mestu 
po posebni pogodbi izroči – kot je le ta predlagala v predračunu z dne 27. 
decembra 1895, "ki se le toliko predrugači, da se za sedaj kupita in postavita le 
dva kotla, dva parna stroja in dva dinamoelektrična stroja, a ne trojica teh kakor 
predlaga tvrdka" – dva parna kotla, dva parna stroja po 200 konjskih sil, posta-
vitev le teh, dva "dinamoelektrična stroja tipa I 87, za istosmerne toke, vsak s 
po 140 000 vatov in neposredno zvezan z vretenom parnega stroja", opremo v 
centrali, in sicer 180 akumulatorjev tipa 19 z zmogljivostjo 690 do 990 ampe-
rov ur, "kadar dajejo 207 oziroma 118 amperov jake toke z vso opremo", elek-
trično omrežje, ki jo sestavlja "napajalna mreža za 6000 istočasno svetlečih žar-
nic à 16 normalnih sveč, razdelilna mreža za 7000 istočasno svetlečih žarnic à 
16 normalnih sveč", glavno in razdelilno mrežo, elektrovode in mrežo za javno 
mestno razsvetljavo za žarnice in obločne svetilke, telefonsko povezavo med 
centralo in postajo za akumulatorje, 45 elektroštevcev in vodenje projekta in 
naprave ter orodje za vzdrževanje elektrarne. Občina pa je morala po pogodbi 
zagotoviti: zemljišče, stavbe v centrali: poslopja za parne kotle in stroje, skla-
dišča za premog, vodnjak, velik dimnik, temelje za stoje, kopanje in zasipanje 
jarkov za polaganje kablov po cestah in ulicah v dolžini 9.000 metrov, delavce 
za navedena dela, 700 kosov kolov za svetilke in električne vode ter vodenje in 
nepredvidene stroške. Tako so bili stroški podjetja Siemens&Halske predvideni 
v višini 321.387 in mestne občine 78.613 goldinarjev.18

O pomenu elektrarne za razvoj mesta je Hribar zapisal: 

Dasi je mesto imelo možnost pridobiti si plinsko tovarno /…/, vedel sem vendar, 
da je elektrika na zmagovitem pohodu in sem zato pospeševal tozadevno delo 
elektrarniškega odseka tako, da je bilo mogoče mestno elektrarno odpreti že 1. 
januarja 1898. leta, potem ko se mi je posrečilo najti zanjo slovenskega rojaka 
inženirja Alojzija Ciuho za ravnatelja. /…/ Mesto je dobilo v njem tako izborno 
delalno in razpojevalno moč, da mi je po odhodu inženirja Janomirja Hanuša 

17 Grdina, "Ivan Hribar", str. 32–33.
18 ZAL, COD III/46, 1896, str. 126–138, Osnutek pogodbe med občino in podjetjem Siemens&Halske na 

Dunaju.
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omogočeno bilo izročiti mu tudi vodstvo mestnega vodovoda.19 

Ob uvedbi tramvaja so se mu pritožili mestni izvoščki, kočijaži, ki so s tem 
izgubili velik del zaslužka od prevozov potnikov z železniške postaje. Na pri-
tožbo jim je odgovoril, da sam svoje kočije ne bo prodal, "voženj vam pa pri-
skrbim. Veste, kako? Pokopališče premestim daleč ven na ljubljansko polje."20 

Zraven občinskih, deželnih in državnih ustanov pa so po mestu zrasle tudi 
številne reprezentančne stavbe različnih združenj in zasebnikov. Vse to pa je 
v mesto privabljalo številne tujce. Za povečanje "tujskega prometa" si je priza-
deval tudi Hribar, vendar "v Ljubljani ni bilo dobrih hotelov". Odprtje hotela 
Union, 

za kar gre zasluga dr. Vinku Gregoriču, ki je mnogo po svetu potoval in videl, kako 
se drugod skrbi za privabljanje tujcev. Žal ni prišlo do izvršitve ves njegov v resnici 
velikopotezni načrt, ki je predvideval v treh letnih etapah zazidavo vse ulične 
fronte od Frančiškanske ulice do Slovenskega trga. Po teh načrtih bi Ljubljana 

19 Hribar, "Spomini", str. 316–317.
20 Prav tam.

Elektrarna (www.
staritraktor.si/muzeji-
in-razstave/mestna-
elektrarna-v-ljublja-
ni)
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poleg hotela dobila tudi veliko kopališče s šestdesetimi kadicami in dvema plav-
alnima basenoma z mrzlo in ogreto vodo, 

pa je pripomoglo k povečanemu obisku Ljubljane, ki ga je v letu 1913 obi-
skalo 70.000 tujcev.21 

Kot poslovnež je Hribar posebno pozornost namenjal finančnim vpraša-
njem. Na njegovo pobudo je ugledni mestni svetnik dr. Alfonz Mosche maja 
1882 predlagal ustanovitev Mestne hranilnice, ki je zaradi groženj zaživela šele 
leta 1889. Nasprotniki slovenskega političnega tabora, ki so obvladovali leta 
1820 ustanovljeno Kranjsko hranilnico, so namreč naredili vse, da bi ohrani-
li primat vsaj v gospodarstvu. To jim je v precejšni meri tudi uspelo, saj se je 
Mestna hranilnica lahko šele tik pred vojno začela primerjati s tekmico po 
obsegu poslovanja.22

Občinski svet je na svoji seji 17. novembra 1908 z namenom vzpodbuja-
nja gospodarske rasti v mestu in deželi, sprejel sklep, da Mestna hranilnica v 
Ljubljani ustanovi kreditno društvo, ki bi delovalo na podlagi vzajemnosti svo-
jih članov in se je imenovalo Kreditno društvo mestne hranilnice ljubljanske, 
katerega namen je bil "neposredno podpirati z denarnimi sredstvi Mestne hra-
nilnice ljubljanske osebe, ki se pečajo s trgovino in obrtjo v avstrijskih deželah 
osobito pa v Ljubljani in na Kranjskem". V Pravilih kreditnega društva Mestne 
hranilnice ljubljanske v Ljubljani je bilo zapisano, da Mestna hranilnica za delo-
vanje Kreditnega društva zagotovi 500.000 kron, pri čemer se lahko ta znesek 
zviša za 15 %, ljubljanski občinski svet pa bo nato za vsako leto določil zajam-
čeni najvišji znesek. Kot najnižji kredit, ki se ga je lahko dodelilo posamezne-
mu članu kreditnega društva, je bil predviden znesek 200 kron, kot najvišji pa 
60.000 kron. Vsak od prejemnikov kredita pa je moral v varnostni sklad društva 
oziroma hranilnice vplačati 10 % odobrenega kredita, ne glede na to ali ga je 
izkoristil v celoti, in 0,25 % v rezervni sklad ob obvestilu o sprejemu v kreditno 
društvo. Iz obeh skladov so nato financirali delovanje društva ter plačevanje 
dolgov po kreditih, če jamstvo ob odobritvi kredita, na primer prodaja zasta-
vljenih nepremičnin, za to ni zadoščalo.23

Posebno skrb je Hribar namenjal šolskim ustanovam. Te Ljubljane niso 
umeščale le kot regionalnega, ampak tudi kot nacionalnega intelektualnega 
središča. Imel je odločilno vlogo pri ustanovitvi mestne višje dekliške šole, kajti 
"srce me je peklo, kako one ljubljanske ženske, ki se prištevajo boljšim rodbi-
nam, odnosno izobraženstvu, skoro brez izjeme nemškutarijo". Vzgoji deklet je 
bila namenjena osemrazredna ljudska šola pri sv. Jakobu, zavzemal se je za usta-

21 Prav tam, str. 294–297.
22 Grdina, "Ivan Hribar", str. 18.
23 ZAL, COD III/66, 1908, str. 300, zapisnik seje občinskega sveta z dne 17. 11. 1908.
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novitev državne obrtne šole in za ustanovitev slovenske univerze, ki je ostala, 
kljub neutrudnemu prizadevanju zanjo, njegova neizpolnjena naloga.24

Kot občinski politik se je Hribar mnogokrat postavil iznad strankarskih 
spopadov. Ustanovil je zvezo slovenskih županov z namenom, da bi združil 
rojake prek deželnih meja. Kot smo že omenili, je podpiral katoliškega politika 
in zdravnika dr. Vinka Gregoriča, ki se je uspešno trudil za razvoj hotelirstva 

24 Grdina, "Ivan Hribar", str. 33.

Razglednica Ljubljane 
iz 1900 (en.wikipedia.
org)
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in tujskega prometa. Za prenovljeno dvorano mestnega sveta je leta 1903 pri 
Ivani Kobilici naročil sliko z naslovom "Slovenija se klanja Ljubljani", s katero je 
vizionarsko pogledal v prihodnost. Podpiral je načrte ljubljanskega škofa Anto-
na Jegliča za postavitev škofovih zavodov v Ljubljani. "Kakor hitro sem za to 
namero izvedel, pozdravil sem jo brez pridržka. Imel sem pred očmi povečanje 
in olepšavo mesta, kar mi je bilo alfa in omega vsega mojega županskega priza-
devanja", namreč "škofovi zavodi (bodo) povečali število ljubljanskega prebi-
valstva, ustvarili nov promet in povzbudili stavbno delalnost".25

V času Jegličevega službovanja v Sarajevu so se razmere v Ljubljani močno 
spremenile. Ko je leta 1882 odhajal iz Ljubljane, je bilo slovensko narodno poli-
tično gibanje, v zahtevah za Zedinjeno Slovenijo in večjo vlogo slovenskega jezika 
v javnosti, dokaj enotno. Ob njegovem povratku v Ljubljano leta 1898 pa so poli-
tična in ideološka nasprotja med katoliško in liberalno stranko dosegla vrelišče 
in pri tem je vloga škofa presegala zgolj cerkvene okvire. Ob tem se je večal delež 
posvetne inteligence in liberalizem je imel pri njej veliko podporo. Tako je škof 
Jeglič načrtoval ustanovitev vzgojno-izobraževalne ustanove, v kateri naj bi poleg 
vzgoje bodočih duhovnikov pomembno mesto dobila tudi vzgoja bodočih kato-
liških izobražencev oziroma tistih dijakov, ki so se po končani maturi nameravali 
posvetiti svetim poklicem, in bi predstavljali pomembno občestvo izobraženih 
katoliških laikov. Duhovnikom je tako poslal pismo, v katerem je zapisal: 

Potrebno je, da se za čase nevarnosti že sedaj pripravimo. Moramo torej vse 
poizkusiti, da poleg dobrih duhovnikov vzgojimo tudi značajnih katoliških 
lajikov, kateri bodo vihteli zastavo krščanskega, edino pravega in za narod edino 
rešilnega socijalizma.26 

Ideja o združitvi Alojzijevišča, škofijskega vzgojnega zavoda z gimnazijo, 
ni bila nova, jo je pa Jeglič nadgradil in tudi uresničil. Svojo namero je obelo-
danil v Škofijskem listu 30. avgusta 1898. Po pridobitvi soglasja pri papežu in 
cesarju ter dovoljenju za zbiranje darov po cerkvah v ta namen, se je izvedba 
lahko pričela. Največja oviro gradnji je predstavljal ljubljanski liberalni politi-
ki, ki so obvladovali tudi mestni svet. Tako je Slovenski narod v nadaljevanjih 
objavljal članke pod naslovom "Proti katoliškem konviktu". Župan Hribar je 
bil eden redkih članov liberalne stranke, ki je gradnjo podpiral. A je proti njej 
ostro nastopil podžupan Ivan Tavčar, ki je prepričal mestne svetnike, da naj pri 
škofu posredujejo, da ta opusti načrt izgradnje zavodov na škofijski pristavi pri 
sv. Petru. Škof je to zavrnil in na mestni svet posredoval prošnjo za spremembo 

25 Hribar, "Spomini", str. 362.
26 Stane Okoliš, "Od zamisli do uresničitve Škofovih zavodov" v: 100 let Zavoda Sv. Stanislava, ur. France 

M. Dolinar (Ljubljana, 2005), str. 73–81.
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regulacijskih načrtov prometne ureditve v Ljubljani, ki bi gradnjo omogočili. O 
tem bi naj mestni svet odločal na seji 19. decembra 1899 in spremembo – glede 
na razmerje sil v mestnem svetu – najverjetneje zavrnil, zato je škof prošnjo 
umaknil ter se odločil, da zavode zgradijo v Šentvidu.27 

Škof si nato ni premislil, kljub temu, da mu je Hribar zagotavljal, 

da mu zaradi "Narodovih" napadov ni potrebno opuščati prvotne misli na grad-
njo poslopja v Ljubljani. V nikakem dvomu ga nisem pustil, da bo magistrat vlogo 
za stavbno dovolilo ugodno rešil in da imam za neverjetni slučaj, da pride stvar 
pred drugo instanco, za to tudi v občinskem svetu zanesljivo večino. Kljub temu 
se je knezoškof dr. Jeglič, zlasti glede na dr. Tavčarjevo križarsko vojsko na javnih 
shodih, odločil za ustanovitev svojih zavodov v Št. Vidu.28

Politično je bilo v Hribarjevem županovanju prelomno leto 1908, namreč 
"Ljubljanski septembrski dogodki dali so Nemcem povod, da začno proti meni 
na vse mogoče načine intrigovati", tako se je vzpostavilo splošno sprejeto sta-
lišče, "da Nemci v Ljubljani niso več življenja varni in da vsa odgovornost za 
dogodke dne 18.–21. septembra zadeva mene". Kako pomembni so bili za Hri-
barja in njegovo županovanje oziroma konec županovanja v Ljubljani, priča 
tudi obsežno poglavje v Mojih spominih o le teh.29 

"Septembrski dogodki" v Ljubljani so bili odziv na napad, ki so ga Nemci in 
"nemškutarji" 8. septembra 1908 na Ptuju uprizorili proti udeležencem občnega 
zbora "Družbe sv. Cirila in Metoda". Med Slovenci v Ljubljani in tudi drugod je ta 
napad povzročil veliko ogorčenje, še posebej zato, ker v dogajanje nista posegli 
niti policija, niti okrajno glavarstvo, ki je preslišalo prošnjo po pomoči napade-
nim.30

O vrhuncu dogajanja je časnik Slovenec zapisal: 

Okoli zvezde je bilo v sobot zvečer vse polno ljudi. Okoli pol šeste ure zvečer je 
korakalo vojaštvo v prostore starega vojaškega skladišča in se postavili na vrtu, 
tu si videl vojake 27., 17. pešpolka, domobrance in pol eskadrona dragoncev, ki 
so se postavili pri gledališču. Po mestu so hodile patrulje: dva domobranca, dva 
orožnika, v sredini policaj, 

kar je bil odraz neustrezne organizacije in nemoči policije, da bi zajezila 
gibanje množice. 

27 Prav tam. 
28 Hribar, "Spomini", str. 372.
29 Prav tam, str. 352–353.
30 Prav tam, str. 340.
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Okoli 8 ure zvečer se je večja množica zbrala ob in na Frančiškanskem mostu, 
pela narodne pesmi in klicala 'Živijo'. Potem šla po raznih oddelkih po mestu 
in demonstrirala na razne načine. V Kolodvorskih ulicah je bila neka posebno 
vesela skupina, ki je imela svojo godbo, kričečo harmoniko. Naenkrat, okolu pol 
11. je pričelo vojaštvo z orožništvom spraznjevati ulice okolu kazine in prazniti 
Zvezdo tudi onih ljudi, ki so še slučajno pred kordoni prišli v Zvezdo. Množico 
kakih 2000 do 3000 oseb so spravili na Marijin trg, nakar je bil potegnjen vojaški 
kordon od Prešernovih ulic do Frančiškanskega mostu in do Uniona do mostu. 
Množica je sredi tega kordona pela 'Liepa naš domovina'. Naenkrat se začuje 
peket konjskih kopit, dragonske sablje se zabliskajo v zraku, dragonci so pridšli 
po Šelenburgovih ulicah, nastopili proti množici, po našem mnenju ob petju 
narodne himne popolnoma nepotrebno in je bilo to le povod novemu razburjen-
ju. 'Fej-klici' so zagromeli po trgu. Množica je naenkrat prenehala peti. Nastala je 
strašna zmešnjava. Ženske so upile 'Pomagajte! Pomagajte!', možje, ženske, otroci 
so leteli na vse strani. Vmes dragonci s sabljami. Dragonci so mahali tudi poševno 
s sabljami po hrbtih bežečih ljudi in nato preganjali bežeče ljudi po mestu.31 

Na drugem koncu mesta pa je patrulja sedmih vojakov pešpolka št. 27. pod 
vodstvom poročnika Mayerja streljala na skupino mladih ljudi, ki so bili zbrani 
v bližini Pogačarjevega trga, pri tem sta bila smrtno ranjena Ivan Adamič, četr-
tošolec, star 15 let, in Rudolf Lunder, strojnik v Narodni tiskarni, star 24 let.32 

Hribarjeva prizadevanja so bila usmerjena v umirjanju situacije v sami pri-
pravi in v času demonstracij ter ostremu nasprotovanju uporabe vojske, saj se 
je "razburjenje že toliko poleglo, da bi mogla policija in orožništvo vzdrževati 
mir". Vendar s tem predlogom pri deželnem predsedniku ni uspel in dogodki 
so šli naprej v nepredvidenem toku ter dosegli vrhunec v že opisanem vrelišču 
demonstracij z dvema mrtvima in več ranjenimi protestniki, sovražni nastro-
jenosti Nemcev proti Slovencem in obratno, Slovencev proti vojski.33 V ta 
namen je Hribar izdal poseben razglas, ki je pozival someščane, naj za minule 
dogodke ne krivijo ves vojaški stan, ter da "naj opustijo vsako dejanje, ki ute-
gne kakor koli nasprotovati obstoječim zakonom ter kaliti zoper povračujoči 
se mir in poprejšnje dobro razmerje med prebivalstvom Ljubljane in tukajšnjo 
posadko".34 Ponovni vrhunec medsebojnega nacionalnega in političnega obra-
čunavanja pa je pomenil pokop obeh žrtev, ki se ga je udeležilo 20.000 ljudi.35

"Občinski svet ljubljanski" je celotno svojo sejo, ki je bila 21. septem-

31 Ivan Štefe, "Dve žrtvi v Ljubljani", Slovenec, 21. 9. 1908, št. 216, str. 1 in 2.
32 Prav tam. 
33 Hribar, "Spomini", str. 344.
34 "Razglas", Slovenec, 25. 9. 1908, št. 220, str. 1. 
35 Hribar, "Spomini", str. 351.
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bra 1908, posvetil "septembrskim" dogodkom v Ljubljani. Hribar je v svojem 
govoru povzel dogodke ter poudaril, da so "kot žrtve nepremišljenosti tistih, 
ki bi morali paziti, da se pri vzdrževanju reda ne prekoračijo meje dopustnosti, 
padli mladi življenji dveh oseb, ki sta prišli na ulico mirno kot gledalca, sedem 
je težko ranjenih" ter nadaljuje "res je, da so se primerile te žalovanja vredne 
demonstracije, ali te demonstracije niso bile take, da bi opravičevale dejanja s 
tako žalostnimi posledicami".36

Slovenec je ljubljanske dogodke ocenil kot politično zlorabo nacionalnih 
občutkov, saj

obsodbe vredni so v prvi vrsti tisti slovenski aranžerji, ki so spravili samo toliko 
ljudi v Ptuj, da so bila ondi nemška nasilstva sploh mogoča. Odgovor na nemška 
nasilstva v Ptuju v Ljubljani ni bil tak, kakšen bi bil časten za slovensko prestolni-
co. Prestolnica slovenska bi morala govoriti složno, dostojno in ob belem dnevu. 
Nas se ni hotelo vabiti na shod, kaj šele da bi protestni shod priredile skupno vse 
slovenske stranke. Gotova slovenska stranka je ptujske dogodke hotela izrabiti v 

36 ZAL, COD III, 66, str. 216–220, zapisnik seje občinskega sveta z dne 21. 9. 1908.

Razglas ("Razglas", Slovenec, 25. 9. 1908, št. 220, str. 1)
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agitacijo za svojo potapljajočo se ladjo in hoteli so nekateri v temi biti svoj radi-
kalizem, 

ter nadaljuje, da se le to kaže tudi v tem, da uredništvo Slovenca ni dobilo 
vabila na shod in "da je govoril na shodu tudi prihodnji kandidat liberalne stran-
ke dr. Oražen in da dokumentirajo izvestni ljudje svoje strankarstvo, niso pobili 
oken samo Nemcem", ampak tudi politično drugače mislečim Slovencem. Prav 
tako pa se za Slovence v tako pomembnih trenutkih "ni iskalo združujočega 
slovenstva, ne dejanske koristi za obmejne Slovence. In za vse to dve nedolžni, 
upa polni žrtvi. V duši nam odmevajo Fej-klici, ki smo jih te dni toliko čuli".37

Nemški nacionalci so mi silno zamerili, da sem se udeleževal petrograjskih in 
praških slovanskih posvetovanj. Ko je potem po ptujskem napadu na Slovence 
v septembru 1908 prišlo v Ljubljani do hrupnih demonstracij proti Nemcem in 
nemškutarjem, pisali so te demonstracije enostavno na moj rovaš in so zahtevali, 
da vlada razpusti občinski svet in odstavi mene 38

Županske volitve, na katerih je bil Hribar izvoljen v šesti mandat župano-
vanja, so bile 3. maja 1910. Na volitvah je sodelovalo 28 članov občinskega 
sveta, "27 glasovnic se je glasilo na ime Ivan Hribar, ena na ime dr. Ivan Tavčar". 
Ponovna Hribarjeva izvolitev je bila pozdravljena z ovacijami članov občinske-
ga sveta in "mnogobrojnega odličnega občinstva".39 Po izvolitvi je po zakulisnih 
in javnih napadih 

dne 19. avgusta 1910 prišel k meni v pisarno podžupan dr. Ivan Tavčar ter mi 
izročil dekret deželnega predsedstva, ki me je obveščal, da cesar moje šeste 
izvolitve za župana ni potrdil. Dr. Tavčarju izročil sem takoj ključe svoje pisal-
nice.40 

Ob navedbi tega dogodka je Hribar v Spominih navedel napačen datum, 
saj je Tavčar sejo občinskega sveta, na katerem je občinske svetnike obvestil 
o Hribarjevi nepotrditvi, sklical 31. avgusta 1910. V uvodu je dejal, da je "dobil 
danes od deželnega predsedstva dopis", v katerem je bilo zapisano, da Ivan Hri-
bar, ki je bil izvoljen za ljubljanskega župana 3. maja 1910, "ni dobil najvišjega 
strinjanja", zato je bil na osnovi 87. člena "postave z dne 5. avgusta 1887 št. 22 

37 Ivan Štefe, "Dve žrtvi v Ljubljani", Slovenec, 21. 9. 1908, št. 216, str. 1 in 2.
38 Hribar, "Spomini", str. 375.
39 ZAL, COD III, 68, str. 210, zapisnik seje občinskega sveta z dne 3. 5. 1910.
40 Hribar, "Spomini", str. 375.
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deželnega zakonika občinski svet ljubljanski" razpuščen.41

Med meščani je zaradi nepotrditve novega Hribarjevega županskega man-
data naraščalo nezadovoljstvo, zato je, z namenom preprečiti nemire in demon-
stracije, Hribar 22. avgusta objavil oklic z naslovom Častni someščanje!. V njem 
po eni strani zapiše, da "hudi časi nastopili so v Avstriji za vse one Slovane, ki 
se ne dajo zlorabljati za slepo orodje oficijelne vsenemške politike", po drugi 
pa pomirja meščane in zatrjuje, da so stvari pod nadzorom izvršnega odbora 
Narodno napredne stranke ter poudari, da "narodne zavednosti in slovanske 
vzajemnosti med nami Slovenci ne izkoreninijo vsi vojni zbori tega sveta".42 

V zvezi s Hribarjevim županovanjem pa je od 13. novembra 1913 do 23. 
junija 1914 potekala revizija, ki jo je odredil deželni odbor. Tako so v tem času 

41 ZAL, COD III, 68, str. 416–420, zapisnik seje občinskega sveta z dne 31. 8. 1910.
42 Hribar, "Spomini", str. 389.

Ivan Hribar, župan 
Ljubljane (commons.
wikimedia.org)
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"pregledali vse knjige in prebrskali vse spise". Revizijsko poročilo je obsegalo 
338 strani. "Zvito" so ga povzemali v Slovencu, Slovenski narod pa je njegove 
navedbe zavračal.43 

Pod naslovom "Škandalozno ljubljansko mestno gospodarstvo" je namreč 
časnik Slovenec 8. junija 1914 pričel objavljati serijo člankov v nadaljevanjih, 
sprva objavljeni čez celotno naslovno stran, nato pa so jih skrajšali ali preselili 
na notranjo stran časnika. Povzemali so poročilo revizije o "gospodarstvu lju-
bljanskega magistrata", ki ga je odredil deželni odbor in ga obravnaval na seji 6. 
junija 1914. V uvodu je tako podana splošna ugotovitev revizije, da so "dejstva, 
ki jih je dognala revizijska komisija, taka, da se mora reči, da je gospodarstvo 
ljubljanskega najbolj zanikrno v celi deželi" ter da bo 

Ljubljanskim davkoplačevalcem sedaj podana prava slika ljubljanskega mestnega 
gospodarstva. Brez opozicije v občinskem svetu bi jim bila ta slika še dalje ostala 
prikrita. Kdor bo bral podatke revizijske komisije, naj bo naš somišljenik ali ne, 
vsak bo končno dejal: Bog obvaruj deželno gospodarstvo takšnih 'gospodarjev' 
kakršni so bili na ljubljanskem magistratu.44 

Obsežna revizija je tako zajela pregled računov, proračunov in "zaračumb", 
pregled inventarja, v katerem ni bila zavedena vsa mestna lastnina, mestna 
posojila, zakup državne užitnine, pobiranje mestnih davščin in pristojbin na 
mitnicah, vojaško oskrbovališče, v katerem v letih 1905 do 1908 ni bil izkazan 
dolg v višini 360.000 K, mestni dom, hotel Tivoli, sredstva za znamenje Sv. Tro-
jice na Dunajski cesti, mestni loterijski posojilni zaklad. Presežek v proračunu 
posameznih postavk je bil mogoč le zaradi tega, "ker so vodovodna naklada in 
cene za večjo porabo vode (bili) za približno 30 do 35 odstotkov višje nego je 
faktično treba". Prav tako naj ne bi bili usklajeni "računski sklepi" vodovoda in 
klavnice z njuno "glavno knjigo". Revizorji so pod vprašaj vzeli tudi pravilnost 
evidence stroškov, na primer pri ograji okrog Prešernovega spomenika, in pod 
postavko drugi izredni stroški, kjer so ugotavljali "izredno visoke vsote, ki vzbu-
jajo nezaupanje ali vsaj pozornost", saj so ti za leto 1906 znašali 44.461 K 09 h, 
za leto 1912 pa 101.898 K 57 h.45

Revizorji so revidirali tudi premoženje občine in ob tem ugotovili, da so na 
občini v letu 1911 med njeno premoženje šteli oziroma da se izkazujejo kot 
občinska last "ceste, ulice in trgi, javni parki in šetališča, spomeniki, mostovi in 

43 Prav tam, str. 390.
44 "Škandalozno ljubljansko mestno gospodarstvo", Slovenec, 8. 6. 1914, št. 128, str. 1; 9. 6. 1914, št. 129, 

str. 1; 10. 6. 1914, št. 130, str. 1; 18. 6. 1914, št. 136, str. 1; 20. 6. 1914, št. 138, str. 2; 24. 6., št. 140, str. 1; 
25. 6. 1914, št. 141, str. 1; 27. 6. 1914, št. 144, str.2. 

45 Prav tam.
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javna stranišča". Vrednost teh objektov je bilo na dan 31. december 1912 ovre-
dnoteno z 1,266.622 kronami in po mnenju revizije "nimajo realne vrednosti 
in kot le navidezno napraviti ugodnejšo premoženjsko bilanco in premotiti 
nenatančnega opazovalca". Prav tako pa naj bi se nepravilno prikazovalo stanje 
premoženja občine, ki je bilo izraženo v vrednostnih papirjih, tako bi naj bile 
delnice ljubljanske plinarne "izkazane v inventarju z nominalno vrednostjo po 
400 K za komad, dasi je njih efektivna vrednost nižja. Ob koncu leta je znašal 
njih kurz na borzi 320 K".46

Ob atentatu v Sarajevu pa so nato v ospredje prišle druge novice in je poro-
čanje o revizijskem poročilo kar nekako izzvenelo.47 

Hribar pa v zaključki prve knjige Moji spomini zapiše, da je 

potek preiskave bil v največje zadovoljstvo. Saj je nadvse jasno pokazal, da je moje 
župansko poslovanje bilo v vsakem oziru pošteno ter da je v avstrijski dobi mojih 
dni skoro vsa slovenska politika slonela zgolj na osebnih intrigah ter da ji je skoro 
popolnoma nedostajalo višjih – etičnih – motivov.48 

46 Prav tam.
47 "Dva napada na prestolonaslednika Franc Ferdinanda. Prestolonaslednik in njegova soproga mrtva", 

Slovenec, 29. 6 1914, št 144a, str. 1.
48 Hribar, "Spomini", str. 483 in 493.

Osmrtnica ob smrti Ivana Hribarja (Slovenec, 20. 4. 1941, št. 91a, str. 5)
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Mateja Čoh Kladnik, Tomaž Kladnik

"LET THEM GIVE MY REGARDS TO MY FELLOW COMPATRIOTS".
IVAN HRIBAR, MAYOR OF LJUBLJANA 1896–1910

SUMMARY

Ivan Hribar (1851–1941) can undoubtedly be regarded as one of the greatest 
Slovenian politicians of the last decades before the First World War. He worked 
tirelessly in the business field as he was aware that the basis of the political ten-
dencies of Ljubljana and the Slovenian nation for greater autonomy and influ-
ence lay in successful economic activity and organization.

In Ljubljana, as member of the municipal council and later as mayor of Lju-
bljana (1896–1910), Hribar realized his ideas and transformed the city, affect-
ed by the earthquake, from a modest capital of a small country into a mod-
ern centre of Slovenians. Many times, his ideas and entrepreneurship encoun-
tered resentment, even among his political adherents, because they thought 
his proposals were too bold and risky, unrealistic and fantastic, or they resisted 
because of their own incompetence. He was a provincial (1889-1908) and 
state representative (1907–1911) and the President of the Executive Commit-
tee of the National Progressive Party (1906–1910). All his life he was consist-
ent in defending the idea of   a Slovenian nation, as a part of the Slavic com-
munity. He especially supported this idea at the end of the First World War, 
when he could realize it as member of the Central committee of the National 
Council in Zagreb and member of the Board of the National Council in Lju-
bljana, and, in the absence of Korošec, as the oldest member also its president. 
In the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians (the Kingdom of Yugoslavia), 
he was authorized minister in Prague (1921–1923), provincial deputy for Slo-
venia (1921–1923), member of the Supreme Legislative Council (1929–1931) 
and senator (1932–1938), and honorary doctor of the University of Ljubljana 
(1941). Hribar considered culture in the broadest sense an important compo-
nent of his efforts for Slovenian independence. He was a poet, writer, and trans-
lator. He is credited with the promotion of the Slovenian language in education 
and administration, for the Slovenian University, the National Gallery, and the 
Academy. His life’s journey ended on April 18, 1941 in the Ljubljanica River, 
disappointed, stricken, and helpless.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Tavčarjevo župansko devetletje 
1912–1921

Jurij Perovšek
Dr., znanstveni svetnik

Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: jurij.perovsek@inz.si

Izvleček:
Pod Tavčarjevim županovanjem je Ljubljana ohranila doseženo stopnjo 
komunalnega razvoja, medtem ko sam pobud v tem pogledu ni izražal. Tu je 
bila tudi vojna, ki ni podpirala razvojnega ritma. Morda bi bilo v mirnodobskem 
času drugače. Sicer pa je bil za avstrijsko dobo skoraj do njenega konca značilen 
predvsem Tavčarjev nedvoumni avstrijski patriotizem. Med vojno ga je posebej 
poudarjal in tu ni dopuščal nobenega dvoma. To je po eni strani njemu, mestu in 
njegovim prebivalcem koristilo, za nekatere je bilo celo rešilno, po drugi strani 
pa je lahko glede na nekatere županove zasebne izjave in njegovo kasnejše 
jugoslovansko navdušenje imelo dvojni značaj. Toda Tavčar je bil Avstriji (s 
posluhom za Slovence) skoraj do njenega konca vsekakor pokoren in njegove 
pokornosti bolj ali manj močno jugoslovansko čustvovanje ni hromilo. Avstriji 
se ni mogel zameriti, kasneje pa se je v Kraljevini SHS dobro počutil. Tavčarjeva 
velika zasluga je bila, da je mestno prebivalstvo v pogledu preskrbe zadovoljivo 
preživelo vojna leta. Njegov županski facit se osredinja v medvojnem ravnanju, 
na podlagi katerega je Ljubljana, z nekaterimi odstopanji, preživela na osnovni 
življenjski ravni in se izognila udarcem avstrijske oblasti. Ko Avstrije ni bilo več, 
je mesto prizadevno, tudi z veseljem, vključil v novo jugoslovansko stvarnost.

Ključne besede:
Ivan Tavčar, Ljubljana, vodenje mesta, politika, Avstro-Ogrska, avstrijski 
patriotizem, prva svetovna vojna, mestna aprovizacija, Kraljevina SHS, 
jugoslovanski patriotizem, stanovanjsko vprašanje

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 2, str. 559–614, 219 cit., 6 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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I

Načelnik liberalne Narodno napredne stranke (NNS) za Kranjsko dr. Ivan Tav-
čar (1851–1923) je bil 23. aprila 1911 izvoljen v ljubljanski občinski svet. Izid 
volitev, na katerih so zmagali liberalci, je po zavrnitvi pritožbe katoliške Vseslo-
venske ljudske stranke (VLS) Upravno sodišče na Dunaju potrdilo 22. novem-
bra 1911. Na prvi izredni seji občinskega sveta 18. decembra 1911 so Tavčarja 
izvolili za župana, cesar pa je njegovo izvolitev potrdil 15. januarja 1912. Tavčar 
je kot župan prisegel 20. januarja 1912. Prva redna seja občinskega sveta v času 
Tavčarjevega županovanja je bila 23. januarja 1912, zadnja pa 18. aprila 1921. 
Tavčar se je zaradi bolezni ni udeležil; sejo je vodil podžupan dr. Karel Triller. 
Poslovna doba občinskega sveta, izvoljenega leta 1911, bi morala biti tri leta, 
vendar zaradi izbruha svetovne vojne novih volitev niso pravočasno razpisali. 
Ljubljanski občinski svet je nato v različnih sestavah deloval do leta 1921.1

Tavčar je bil kot župan dejaven na vrsti področij. Usmerjal je delo magi-
stratnega odseka, občinskega aprovizacijskega odseka, direktorija mestne-
ga užitninskega zakupa, direktorija mestne zastavljalnice, odseka za zgradbe 
kanalov zbiralnikov, kvalifikacijske komisije, mestnega šolskega sveta, kurato-
rija Mestnega dekliškega liceja, šolskega odbora za obrtno-nadaljevalno šolo in 
naborne komisije. Delovanju glavnine med njimi se je posvečal ves čas opra-
vljanja svoje županske funkcije.2 Ta se je raztezala prek treh različnih obdobij. V 
avstrijski dobi najprej skozi utečen politično-gospodarski razvoj v mirnodob-
skem času, nato pa v razmerah med svetovno vojno. S koncem Avstro-Ogrske 
je nastopil Tavčarjev županski čas v novi jugoslovanski državi. 

Za avstrijsko dobo je bil skoraj do njenega konca značilen Tavčarjev nedvo-
umni avstrijski patriotizem. Kot župan ga je poudaril že ob županski prisegi 20. 
januarja 1912. Ko je prisegel po zaprisežni formuli 21. člena občinskega reda, ki 
je že vseboval izjavo zvestobe in pokornosti cesarju, je dejal: "Slovenstvo ne sme 
nikdar pozabiti, da živi z močjo, ki mu prihaja iz žezla habsburške dinastije. /…/ 
Bela slovenska Ljubljana hoče ostati vsikdar tudi avstrijska Ljubljana, in bila bi 
že vsaka beseda odveč, če bi hotel v tem pogledu še kaj izpregovoriti." Poudaril 
je tudi svoje liberalno politično prepričanje, a zagotovil, da bo deloval "pred-

* Članek je nastal v okviru izvajanja raziskovalnega programa št. P6-0281 Idejnopolitični in kultur-
ni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, ki ga sofinancira Javna agencija za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. / The autors acknowledge the finan-
cial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (Programme No. P6-0281 
Conceptually-Political and Cultural Pluralism and Monism in 20th Century Slovenia).

1 Ciril Peternelj, Ljubljanski občinski sveti v letih 1911–1935 : župani dr. Ivan Tavčar 1911–1921, dr. 
Ljudevit Perič 1921–1922 in 1923–1924, dr. Dinko Puc 1927–1928 in 1929–1935, dr. Vladimir 
Ravnihar 1935 (Ljubljana, 1943), 5, 9.

2 Prav tam, 22.
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vsem kot uradnik ljubljanskega mesta, in dalje tudi uradnik, ki mu je opravljati 
vladne posle". Ob tem je spomnil na svojega županskega predhodnika Ivana 
Hribarja. Izjavil je, da je bil kot "župan mož na svojem mestu. Ko se poležejo 
viharji sedanjosti, in ko se bo pisala objektivna zgodovina tega mesta, prizna-
la mu bode velike zasluge za blagor te prestolice in njen napredek." Besedo je 
namenil tudi mestnim uradnikom. Zagotovil je, da z njimi ne bo ravnal kot nji-
hov višji gospodar, ampak si želi prijateljskega medsebojnega sodelovanja.3 

Poudarjanje avstrijskega patriotizma, ki je nastopilo s Tavčarjevim župano-
vanjem, je bilo moč opaziti že štiri mesece po njegovi županski prisegi. Ko je od 
16. do 21. maja 1912 v Ljubljani potekalo tekmovalno streljanje gorskih pol-
kov, je poskrbel, da so bile hiše okrašene z zastavami in je mesto imelo sveča-
no podobo.4 "Hiperpatrijotično ozračje" kot je tedanje razpoloženje v Ljubljani 
občutil Ivan Hribar,5 je očitno na visoke predstavnike vojske in domobranskega 
ministra Friderika pl. Georgija, ki so obiskali streljanje, napravilo ugoden vtis. 
Pehotni general nadvojvoda Friderik je po končanem tekmovanju Tavčarju, 
ki je tudi sam streljal na vojaškem strelišču kot gost,6 dejal, "da pojde direktno 
cesarju poročat o lepem sprejemu, ki sta ga obč. svet in ljubljansko prebivalstvo 
priredila vojaštvu". Tavčar je nato prosil "Nj. ces. Visokost nadvojvodo za dovo-
ljenje, če sme občinski svet kako cesto v bližini domobranske vojašnice ime-
novati ,cesto nadvojvode Friderikaʼ kakor ima že tudi Nj. ces. visokost Ljubljani 
zelo naklonjeni nadvojvoda Evgen svojo ulico". Nadvojvoda je prošnji "z najve-
čjim veseljem" ugodil.7 Ljubljana se je izkazala tudi ob tekmovalnem streljanju 
častnikov 3. korpusa spomladi 1913. Za lojalnost in prijazno ustrežljivost, ki 
jo je mesto pokazalo ob tej priložnosti, je prestolonaslednik nadvojvoda Franc 
Ferdinand Ljubljani izrekel "Visoko priznanje".8 Mestu se je zahvalilo tudi vojno 
ministrstvo.9 Zvestobo, vdanost in pokorščino Ljubljane cesarju in cesarski rod-
bini je Tavčar izrazil še na avdienci ob zahvali cesarju za župansko potrditev 28. 
oktobra 1912, na seji občinskega sveta 3. decembra 1912 v slavljenju začetka 
65. leta vladanja Franca Jožefa, na seji občinskega sveta 29. januarja 1913 v žal-
nem govoru ob smrti nadvojvode Rainerja, in na seji občinskega sveta 27. maja 

3 "Slovesna instalacija ljubljanskega župana dr. Ivana Tavčarja", Slovenski narod, 20. januar 1912, št. 16, 
3, 4.

4 "Dnevne vesti. Gorski polki na tekmovalnem streljanju v Ljubljani", Slovenski narod, 17. maj 1917, št. 
112, 4, "Razdelitev darov strelcem gorskih polkov", Slovenski narod, 22. maj 1912, št. 116, 3.

5 Ivan Hribar, Moji spomini : I. del (Ljubljana, 1983), 440 (dalje: Hribar, Moji spomini, I).
6 "Dnevne vesti. Tekmovalno streljanje gorskih polkov", Slovenski narod, 21. maj 1912, št. 115, 3.
7 "Dnevne vesti. Nj. ces. visokost nadvojvoda Friderik", Slovenski narod, 28. maj 1912, št. 120, 2.
8 "Dnevne vesti. Tekmovalno streljanje častnikov 3. voja (kora – op. J. P.) v Ljubljani", Slovenski narod, 4. 

avgust 1913, št. 177, 3.
9 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 17. september 1913, št. 213, 1.
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1913 v besedah namenjenim 50. letnici nadvojvode Evgena.10 
Sarajevski atentat je podžgal Tavčarjev patriotizem. Dan po umoru Fran-

ca Ferdinanda in Sofije Hohenberške je na Dunaj poslal telegram, v katerem 
je cesarju v imenu deželnega stolnega mesta Ljubljane izrekel "izraze srčnega 
sočutja ter neomajljive zvestobe do visoke cesarske hiše ter neizmerno ljublje-
nega vladarja". Na žalni seji občinskega sveta 30. junija 1914 pa je poudaril, da 
mora "že zgolj s človeškega stališča sarajevski hinavski in zavratni umor med 
svetom vzbujati viharje jeze in gnusa" – "nam Ljubljančanom, ki prisegamo na 
to, da se slovenska misel od avstrijske misli ločiti ne da in da je obstoj sloven-
skega naroda odvisen od obstanka starodavne naše države – pa je pomenjala 
nedeljska (28. junija 1914 – op. J. P.) smrtonosna vest pravo katastrofo". Tavčar 
je bil prepričan, da mnogo meščanov ponoči ni moglo spati zaradi skrbi, ki jih 
prinaša prihodnost, pa tudi zaradi "sramu, da se je na avstrijskem jugu za tako 
barbarsko hudodelstvo dobila slovanska roka". Sveta kri je tekla v zeleni Bosni, 
a jo zopet posvetila ter blagoslovila kot del našega cesarstva. Zato načelom bla-
gopokojnega prestolonaslednika najbolje sledimo, "ako ob njegovem in njego-
ve soproge mrtvaškem odru s prepričano dušo vzkliknemo: Živeli dinastija in 
avstrijska domovina!"11

Na naslednji seji občinskega sveta 7. julija 1914 so na Tavčarjev predlog 
sprejeli sklep, da od leta 1915 dalje mestna občina omogoči šolanje enemu 
gojencu vojne mornariške akademije, ki je doma iz Ljubljane. Denarni sklad iz 
katerega bodo črpali stroške šolanja naj nosi ime Franca Ferdinanda in Sofi-
je Hohenberške. Tako bo Ljubljana za vedno proslavila njuni imeni.12 Z vojno 
napovedjo Avstro-Ogrske Kraljevini Srbiji 28. julija 1914 pa je Tavčar svoje 
habsburško patriotično čustvo še okrepil. Na veliki patriotski manifestaciji, ki 
so jo ta dan pripravili v Ljubljani, je vojakom, zbranim pred mestno hišo, z nje-
nega balkona dejal: 

Vojaki! Danes obdajate starodavno to mestno hišo, ki je že doživela toliko zgo-
dovinskih dni. Vsak kamen na nji vam glasno govori, da bi slovenskega naroda že 
davno ne bilo, da ga ni pod svoje varstvo vzela naša preslavna habsburška dinas-
tija, vsak kamen na tej hiši oznanjuje, da bi narod slovenski razpadel v nič, ako bi 
se nad njim mogočno ne razprostirala jeklena streha naše avstrijske domovine. 
Ko zapuščate danes svoja domača ognjišča, mora vam torej širiti srca zavest, da 

10 "Telefonska in brzojavna poročila. Župan ljubljanski dr. Ivan Tavčar pri cesarju", Slovenski narod, 
28. oktober 1912, št. 248, 5, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 4. december 1912, št. 279, 3, 
"Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 30. januar 1913, št. 24, 2, "Izredna seja občinskega sveta 
ljubljanskega", Slovenski narod, 28. maj 1913, št. 119, 1.

11 "Žalna seja obč. sveta ljubljanskega", Slovenski narod, 30. junij 1914, št. 147, 4.
12 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 8. julij 1914, št. 154, 2.
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greste v boj tudi za slovenski narod! /.../
Ker se je našemu vladarju vojska vsilila," je poudaril Tavčar, "naj grme topovi! Ta 
grom naj pomenja, da mi vsi na jugu enega srca, ene duše, stojimo za Avstrijo! Tudi 
pok vaših pušk naj oznanja celemu svetu tam zunaj meja naše države, da Slovenci 
do konca dni hočemo ostati zvesti sinovi tega starodavnega cesarstva in da je 
vsak najhujši naš sovražnik, ki bi hotel v tem pogledu kaj spremeniti. /.../
Zadnja in glavna moja beseda pa veljaj tistemu, katerega nosi v teh dneh vsak 
Slovenec, ne samo na jeziku, temveč tudi v srcu. Njemu ste prisegli ljubezen in 
zvestobo. To prisego boste držali povsod in pri vsaki priliki. Mislim, da vam vsem 
iz duše govorim, če vas pozivljam, da ponovimo danes to prisego s kipečim vzk-
likom: Naš veličastni cesar Franc Josip naj živi! Slava!13 

13 "Patriotske manifestacije v Ljubljani", Slovenski narod, 29. julij 1914, št. 173, 2.

Dr. Ivan Tavčar 
(1851–1923), lju-
bljanski župan v 
letih 1912–1921 
(Ilustrirani Slovenec, 
28. oktober 1928, št. 
44, 348)
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Tavčarjevo politično razumevanje položaja ljubljanskega župana je v času 
do svetovne vojne zadevalo tudi strankarsko nasprotje med katoliško in libe-
ralno stranjo. V delovanju občinskega sveta se to ni poznalo, saj se je ravnal 
skladno z napovedjo, ki jo je izrekel na prvi seji sveta 23. januarja 1912, da bo 
ostal izven vsakega političnega prepira. "Kot predsedovalec te zbornice ne bom 
poznal v razpravah nobene stranke", je dejal.14 Drugačno pa je bilo njegovo 
razumevanje osebne politične pripadnosti prvega predstavnika mesta. Že na 
proslavi svoje potrditve za župana 24. januarja 1912 je poudaril, da mora Lju-
bljana ohraniti svoj liberalni značaj.15 Kasneje je na to znova opozoril.16 Pred 
deželnozborskimi volitvami 16. decembra 1913 pa je volivcem izjavil, da mora 
biti on, to je ljubljanski župan, tudi deželni poslanec, "da zastopa mesto in nje-
govo prebivalstvo nasproti tej kruti deželnozborski večini (VLS – op. J. P.)".17 
Kranjska katoliška Slovenska ljudska stranka (SLS) oziroma kasneje VLS je od 
leta 1908 do konca monarhije v kranjskem deželnem zboru imela absolutno 
večino. Od 50 članov deželnega zbora je v letih 1908–1913 imela 27 poslancev, 
po letu 1913 pa 28. Slovenskih poslancev (poslancev SLS/VLS in NNS) v dežel-
nem zboru je bilo 38. Tavčar, ki je bil od leta 1901 deželni poslanec, je to postal 
tudi leta 1913.18 

V zvezi z deželnozborskimi volitvami leta 1913 je Tavčar že leto pred tem 
nastopil proti prizadevanjem VLS, da bi se lahko v Ljubljani udeležili dežel-
nozborskih volitev tudi volilni upravičenci za občinske volitve, ki so imeli 
redno bivališče zunaj nje. Zunanji upravičenci za občinske volitve so volilno 
pravico imeli na podlagi plačevanja davčnih obveznosti, ki so izhajale iz njiho-
ve nepremične lastnine ali pridobitne dejavnosti v Ljubljani. Po Tavčarjevem 
preudarku naj bi deželnozborsko volilno pravico v Ljubljani imeli le njeni obča-
ni, saj je javna skrivnost, da hoče VLS s svojim predlogom doseči občutno pove-
čanje števila volilnih upravičencev za deželnozborske volitve iz mestne kurije v 
svojo korist. "Prirastek bi tvorili le kmetski in predvsem pod vplivom omenjene 
politične stranke stoječi volilci, ki bi se naj postavili nasproti mestnim volilcem, 
katerih interesom mora služiti deželnozborska volilna pravica v mestni kuriji." 
Slovenski narod je k temu pripomnil, "da se hočejo pokmetiti naša mesta. /.../ 
S tem bi Ljubljana izginila iz političnega življenja."19 Namera VLS ni uspela, na 
deželnozborskih volitvah leta 1913 pa je v Ljubljani z veliko prednostjo zma-

14 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 24. januar 1912, št. 19, 2.
15 "Proslava potrditve župana dr. Ivana Tavčarja", Slovenski narod, 25. januar 1912, št. 20, 2.
16 "Kolodvorski in šentpetrski okraj", Slovenski narod, 16. maj 1913, št. 110, 2.
17 "Shod na klavnici", Slovenski narod, 28. november 1913, št. 274, 2. Glej tudi "Shodi v Ljubljani", 

Slovenski narod, 1. december 1913, št. 276, 2.
18 Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem : 1861–1918 (Ljubljana, 1965), 297, 344–345 (dalje: Melik, 

Volitve).
19 "Zatiranje Ljubljane", Slovenski narod, 16. junij 1912, št. 135, 1–3.
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gala NNS.20

Drugi Tavčarjev nastop, povezan z volitvami v Ljubljani, je v tistem času 
spodbudilo vprašanje pripojitve Spodnje Šiške v mestni okvir. Tavčar pripojitvi 
ni bil naklonjen že zato, ker bi mesto finančno preveč obremenila,21 predvsem 
pa ne zaradi tega, ker je v njej videl politični račun VLS, da se "v ljubljanski oko-
lici iznebi izdatnega števila neprijetnih (liberalnih – op. J. P.) volilcev".22 Sklep o 
priključitvi Spodnje Šiške k Ljubljani je deželni zbor sprejel 10. oktobra 1913.23 
Cesar ga je potrdil 19. junija 1914, notranje ministrstvo pa je odlok o priključi-
tvi izdalo 23. junija 1914.24 Tavčar je agende spodnješišenske občine prevzel 2. 
julija 1914. Slovenski narod se je ob tem ustavil pri VLS "neprijetnih volilcih", o 
katerih je govoril že Tavčar. "Spodnja Šiška je bila že od nekdaj nepremagljiva 
predstraža narodne in napredne misli v ljubljanski okolici," je zapisal. 

In ravno ta kremenita značajnost je bila usodepolna za obstoj samostojne občine 
spodnješišenske, ki je tvorila v državnozborskem volilnem okraju dr. Šusteršiča 
(Ivan Šusteršič, načelnik VLS – op. J. P.) zelo važno pozicijo, ker je ravno Spodnja 
Šiška, kakor magnet privlačevala volilce iz ljubljanske okolice v narodno-nap-
redni tabor. In z nepričakovano hitrostjo se je bližal oni usodepolni trenotek, v 
katerem bi volilci ljubljanske okolice izpodmaknili načelniku klerikalne stranke, 
dr. Šusteršiču njegov državnozborski stol (na državnozborskih volitvah leta 1911 
je Šusteršič od 14 občin v sodnem okraju Ljubljana-okolica v Spodnji Šiški dobil 
opazno najmanj (84) glasov, največ (384) pa v Devici Mariji Polje – op. J. P.). In to 
bi bil začetek konca klerikalne strahovlade na Kranjskem. In vsled tega se je kleri-
kalna stranka odločila za nasilje, ki tvori dandanes esencialen del vsega njenega 
delovanja, ter v deželnem zboru proti volji ogromne večine davkoplačevalcev 
obeh občin sklenila inkorporacijo Spodnje Šiške ljubljanski občini. 

A Narod se je tolažil z ugotovitvijo, da bo Ljubljana z novimi soobčani dobi-
la "dobro izvežbano, nepremagljivo armado naprednih bojevnikov, ki se bodo 
od danes naprej bojevali z nami ramo ob rami za napredni značaj slovenske 
prestolice, /.../ ki je s tem, da je dobila tako zvesto in krepko pomoč, postala za 

20 Melik, Volitve, 345.
21 "Javni shod v Spodnji Šiški", Slovenski narod, 17. junij 1913, št. 136, 1, "Shod v Mestnem domu", 

Slovenski narod, 3. november 1913, št. 252, 3. – Tavčar sicer ni imel odklonilnega odnosa do Spodnje 
Šiške. Po njegovi zaslugi so leta 1913 rešili vprašanje spodnješišenskega vodovoda, ki je prešel v last 
tamkajšnje občine. ("Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 16. julij 1913, št. 161, 2, "Dnevne vesti. 
Vodovod v Šiški", Slovenski narod, 18. avgust 1913, št. 188, 4.) 

22 "Shod v Mestnem domu", Slovenski narod, 3. november 1913, št. 252, 3. O tem glej tudi "Ljubljana in 
deželnozborska večina", Slovenski narod, 23. marec 1914, št. 66, 1.

23 "Kranjski deželni zbor", Slovenec, 11. oktober 1913, št. 234, 2.
24 "Dnevne vesti. Združitev Spodnje Šiške z Ljubljano", Slovenski narod, 1. julij 1914, št. 148, 4.
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vse večne čase nepremagljiva napredna trdnjava."25 
Mogoče je tudi na to mislil Tavčar, ko je v pozdravu novim meščanom izra-

zil željo, da bi iz te "zveze izhajalo najboljše, dasiravno zakon ni izviral iz prave 
ljubezni obeh strank". Kljub zadržku, ki ga je bilo čutiti v navedenih besedah, se 
je zavzel, da Ljubljana svojim novim meščanom že vnaprej pokaže naklonje-
nost. Na seji občinskega sveta 7. julija 1914 je predlagal, da "kot nekak histori-
čen spomin na združitev podelimo zadnjemu županu Spodnje Šiške ljubljansko 
meščanstvo brezplačno". Občinski svet je predlog sprejel z vsemi glasovi, razen 
glasov svetnikov iz VLS.26 Priključitev Spodnje Šiške k Ljubljani se na političnem 
področju ni poznala, saj volitev zaradi kasnejše vojne ni bilo več. Prispevala pa 
je k dobrim volilnim rezultatom liberalne strani v volilnem okraju Ljubljana-
-mesto v jugoslovanski državi.

Tavčar se je odzival tudi na druga vprašanja. Oporekal je nameri o podrža-
vljenju mestne policije, saj bi to nasprotovalo ljubljanski avtonomiji.27 Branil je 
tudi mestni arhiv. Do tega je prišlo po smrti mestnega arhivarja Antona Aškerca, 
ko je občinski svetnik VLS dr. Ivan Zajec na seji občinskega sveta 8. oktobra 
1912 izjavil, da je bila "ta služba nekaka sinekura za pesnika Aškerca in da je 
pokojni zahajal v urad, kadar se mu je zljubilo". Tavčar mu je odgovoril, "da je 
Aškerc vestno opravljal svojo službo, celo takrat, ko je bil na smrt bolan. /.../ 
Naš arhiv [je] v najuglednejšem redu". Kot zanimivost naj dodamo, da je tedaj 
občinski svet odklonil ponudbo slikarja Riharda Jakopiča, naj mesto kupi nje-
gov umetniški paviljon. To bi storili tako, da bi mestna občina plačala Jakopičev 
dolg v znesku 13.468 Kron, njemu pa še 20.000 K v treh obrokih od leta 1913 
naprej. Občinski svet navedenih pogojev ni mogel sprejeti.28 

Tavčar je Ljubljano predstavljal ob različnih priložnostih. V času do svetov-
ne vojne je bil njen predstavnik na slavnostnem zborovanju ob 50. letnici Dru-
štva zdravnikov na Kranjskem maja 1912 Ljubljani, vodil je delegacijo mesta 
Ljubljane na sokolski slavnosti in ob odkritju spomenika Františku Palackem 
v 1. julija 1912 v Pragi, in kot ljubljanski župan predsedoval Odboru za nabi-
ranje darov za Rdeči križ balkanskih držav.29 29. septembra 1912 so ga izvolili 
za predsednika častnega odbora III. slovenskega vsesokolskega zleta, ki so ga 

25 "Našim novim soobčanom v pozdrav!", Slovenski narod, 2. julij 1914, št. 149, 1; "Državnozborske voli-
tve na Kranjskem. Ljubljanska okolica", Slovenec, 13. junij 1911, št. 135, 3.

26 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 8. julij 1914, št. 154, 2.
27 "Dva velika shoda", Slovenski narod, 28. marec 1912, št. 71, 2–3.
28 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 9. oktober 1912, št. 232, 2–3.
29 "Slavnostno zborovanje povodom petdesetletnice 'Društva zdravnikov na Kranjskem'", Slovenski 

narod, 23. maj 1912, št. 117, 4 (zborovanje je bilo verjetno 22. maja 1912 – op. J. P.), "Slovanske 
slavnosti v Pragi", "Telefonska in brzojavna poročila. Sokolska slavnost v Pragi; Odkritje spomenika 
Palackega", Slovenski narod, 1. julij 1912, št. 147, 1, 4, "Slovenci in Slovenke!", Slovenski narod, 24. 
oktober 1912, št. 245, 1, "Dnevne vesti. Odhod slovenskih zdravnikov na pomoč srbskim ranjencem", 
Slovenski narod, 28. oktober 1912, št. 248, 4. 
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načrtovali v avgustu 1913 v Ljubljani; zleta zaradi različnih ovir niso izvedli.30 
Svojo predstavniško vlogo pa je Tavčar leta 1913 opravil ob drugih priložno-
stih. Aprila 1913 je v imenu mesta čestital nekdanjemu članu občinskega sveta 
monsinjorju Tomu Zupanu ob 50. letnici njegovega mašništva, kot častni pred-
sednik zborovanja delegatov Zaveze avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih dru-
štev ob njeni 25. letnici, 6. in 7. septembra 1913 v Ljubljani, je v imenu Ljubljane 
7. septembra pozdravil zbrane delegate, ob 50. letnici Ljubljanskega Sokola pa 
je 12. oktobra 1913 v magistratni dvorani sprejel in pozdravil sokolsko poklo-
nitveno deputacijo.31 Protokolarne obravnave je bila s strani mesta deležna 
tudi njegova žena Franja Tavčar. Ob njuni srebrni poroki se ji je 23. maja 1912 
poklonila deputacija kluba občinskih svetnikov NNS, ki jo je vodil ljubljanski 
podžupan Karel Triller.32 

Kot župan je bil Tavčar dejaven tudi na gospodarskem področju. V primer-
javi z njegovim znamenitim predhodnikom Hribarjem pa je Tavčarjevo vode-
nje ljubljanskega magistrata pomenilo znatno nazadovanje; čas velikih moder-
nizacijskih korakov se je iztekel.33 Tavčar je to napovedal že v govoru po župan-
ski prisegi. Opozoril je, da mora biti gospodarski napredek Ljubljane, ki mu ni 
oporekati, saj je kulturno središče slovenskega naroda, 

pameten in ogiblje naj se vsake nenaravne in nezdrave hitrice. Ogibati se je 
vsakega gospodarskega prenavdušenja, ki tako rado provzroča, da se živi in gosp-
odari čez tista sredstva, katera so sploh dosegljiva! Nikdar nisem bil prijatelj tega 
prenavdušenja, a vsikdar sem bil prepričan, da naj se tisti, ki so odgovorni za gosp-
odarstvo Ljubljane, gibljejo v mejah dosegljivih sredstev in da naj tudi pri tem ne 
pozabljajo, da je pametna štedljivost dostikrat največja gospodarska modrost. 

Njegov gospodarski pogled je zaobjemal unificiranje mestnih dolgov, ureje-
vanje kanalizacije, tlakovanje ulic, ureditev tržnice, izgradnjo nove mestne hiše, 
finančno pomoč državne uprave za delovanje državne obrtne šole, gradnjo 
ljudskih šol za Kolodvorski in Kolizejski okraj, prezidavo južnega kolodvora, 
postavitev delavnice pri državni železnici, gradnjo novih stavb in delavskih 

30 "III. Slovenski vsesokolski zlet 1913", Slovenski narod, 19. oktober 1912, št. 241, 4; Drago Stepišnik, 
Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem (Ljubljana, 1968), 110. Pripravljavci zleta svoje zamisli 
niso uspeli uresničiti tudi leta 1914 ("III. Slov. vsesokolski zlet v Ljubljani l. 1914", Slovenski narod, 22. 
junij 1914, št. 139, 3).

31 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 9. april 1913, št. 80, 2, "Slovanskemu učiteljstvu", Slovenski 
narod, 9. avgust 1913, št. 182, 9, "Učiteljsko slavje", Slovenski narod, 9. september 1913, št. 206, 1, "Pol 
stoletja Sokolstva", Slovenski narod, 13. oktober 1913, št. 235, 2.

32 "Dnevne vesti. K srebrni poroki gosp. župana dr. Ivana Tavčarja in županje Franje dr. Tavčarjeve", 
Slovenski narod, 23. maj 1912, št. 117, 4.

33 Igor Grdina, "Biografski portret Ivana Tavčarja", v: Tavčarjev zbornik, ur. Igor Grdina (Ljubljana, 2015), 
65, 67 (dalje: Grdina, "Portret Ivana Tavčarja").



J. Perovšek: Tavčarjevo župansko devetletje 1912–1921

568

hiš, ureditev razmerja med mestno občino in ljubljansko plinarno, podaljšanje 
tramvajske proge v predmestja in posodobitev mestne elektrarne. Opozoril je 
še, da siromašnih slojev mestnega prebivalstva ne namerava obremeniti s pre-
visokimi dajatvami. Seveda pa za 

vse te projekte velja več ali manj načelo, da se ima mestno gospodarstvo ozirati 
na meje dosegljivih sredstev, da torej ni mogoče vsega naenkrat ustvariti, in da bi 
končno tudi ne bilo koristno, če bi sedanjost s pretiranimi investicijskimi krediti 
izmozgala bodočo generacijo, katera bode itak imela obilo novih bremen.34 

Tavčar se je v svojem pogledu na gospodarski in urbanistični razvoj Ljublja-
ne, morda z izjemo zamisli o novi mestni hiši, odločil za njen zmerni napredek. 
Hribarjevega prizadevanja za izgraditev električnega dvigala na ljubljanski grad 
in preureditev gradu npr. ni nadaljeval.35 Kot v svojih spominih piše Hribar, Tav-
čarju "marsikak načrt že zato ni bil simpatičen, ker je nosil na sebi pečat moje 
inicijative", čeprav je novi župan kot točke svojega delavnega programa navajal 
večinoma stvari, ki so jih zasnovali že v Hribarjevi županski dobi, in za kate-
re je mestni magistrat že imel načrte.36 Tavčar prebivalcev Ljubljane, ki naj bi 
bila po njegovih besedah "tudi v gospodarskem oziru trdna metropola sloven-
skih dežel",37 ni vznemirjal s podjetnim ravnanjem.38 Jeseni 1913 pa je odločno 
zagovarjal načrt, da bi na Ljubljanici zgradili hidroelektrično centralo. To je bila 
po njegovih besedah življenjska potreba Ljubljane. Na prošnjo pripadnika NNS 
in državnozborskega poslanca dr. Vladimirja Ravniharja se je za uresničenje 
tega načrta zavzel pri ministrskemu predsedniku Karlu grofu Stürgkhu. Zara-
di političnih nasprotij na Kranjskem in izbruha vojne, ki je preprečil odločitev 
Upravnega sodišča na Dunaju o tem vprašanju, je zamisel zamrla.39 Tavčar je v 
letu pred svetovno vojno sodeloval tudi v pripravah za postavitev tovarne slad-
korja v Ljubljani, ki jih je sprožil nekdanji kranjski deželni glavar in deželni ter 
državnozborski poslanec Fran Šuklje; Šukljetovega načrta zaradi odpora dežel-

34 "Slovesna instalacija ljubljanskega župana dr. Ivana Tavčarja", Slovenski narod, 20. januar 1912, št. 16, 
3.

35 Hribar, Moji spomini, I, 282–283, 451–452.
36 Prav tam, 439.
37 "Proslava potrditve župana dr. Ivana Tavčarja", Slovenski narod, 25. januar 1912, št. 20, 2.
38 Grdina, "Portret Ivana Tavčarja", 67.
39 Mojega življenja pot : spomini dr. Vladimirja Ravniharja, ur. Janez Cvirn, Vasilij Melik, Dušan Nećak 

(Ljubljana, 1997), 91–92 (dalje: Ravnihar, Mojega življenja pot). O vprašanju hidroelektrične centrale 
na Ljubljanici glej tudi "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 9. april 1913, št. 80, 2, "Naše deželno 
gospodarstvo", Slovenski narod, 12. april 1913, št. 83, 1–2, "Shod v mestnem domu", Slovenski narod, 3. 
maj 1913, št. 100, 1–3, "Izredna seja občinskega sveta ljubljanskega", Slovenski narod, 28. maj 1913, št. 
119, 2, "Shod v Mestnem domu", Slovenski narod, 3. november 1913, št. 252, 1–2, "Shod na klavnici", 
Slovenski narod, 28. november 1913, št. 274, 2, "Ljubljana in deželnozborska večina", Slovenski narod, 
23. marec 1914, št. 66, 1.
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nega glavarja Šusteršiča in kasnejše vojne nevarnosti niso uresničili.40 
Politična nasprotja na Kranjskem so botrovala tudi obsežni reviziji gospo-

darjenja mestne občine Ljubljana. Revizijo, ki je potekala od 13. novembra 1913 
do 30. aprila 1914, je odredil deželni odbor. Zajemala je obdobje od leta 1883 
naprej.41 Po trditvi prejšnjega župana Hribarja je bilo vzrok zanjo maščevanje 
deželnega odbornika in visokega predstavnika VLS dr. Evgena Lampeta, ki se je 
na ta način Hribarju želel oddolžiti za boleče besede, izrečene na njegov račun. 
Lampe naj bi menil, da bi utegnila preiskava Hribarjevega županskega poslova-
nja razkriti kaka nečastna dejanja.42 Po drugi strani pa je tedanji župan Tavčar v 
reviziji videl širšo težnjo VLS, da Ljubljani ukrade dobro ime. "Gospodje hočejo 
od leta 1883. sem vse dokaze o vsakem krajcarju, ki se je izdal. Za tiste čase pač 
ne moremo biti mi odgovorni in je vse to zgolj komedija, uprizorjena z name-
nom, snesti Ljubljani kredit (ugled – op. J. P.)."43 Hribar in Tavčar sta opozorila 
na različne po našem mnenju medsebojno povezane vidike revizije. 

Tavčar se je o reviziji ljubljanskega mestnega gospodarstva v Slovenskem 
narodu temeljito posvetil. To je storil junija 1914, ko je glasilo VLS Slovenec pod 
naslovom "Škandalozno ljubljansko mestno gospodarstvo" med 8. in 10. juni-
jem objavil povzetek revizijskega poročila.44 Povzetek je objavil še predno je 
deželni odbor o poročilu razpravljal in sklepal.45 Tavčar je na Slovenčevo pisanje 
odgovoril v članku z enakim naslovom – "Škandalozno ljub.[ljansko] mestno 
gospodarstvo", ki je izšel v desetih nadaljevanjih. V članku je zavrnil navedbe 
povezane z domnevno vprašljivim mestnim knjigovodstvom in inventarjem 
mestne posesti ter domnevno vprašljivo uporabo dohodkov iz prodaje mestnih 
zemljišč, navedbe povezane z uporabo denarja za posebne namene in uporabo 
denarja meščanske imovine. Nadalje je zavrnil navedbe povezane z uporabo 
mestnih posojil, zakupom državne užitnine in pobiranjem mestnih davščin ter 
mitniških pristojbin, navedbe, ki so zadevale finančni vidik selitve vojaškega 
oskrbovališča iz središča mesta na njegovo obrobje, navedbe v zvezi s stroški 
za izdelavo načrtov stavbe Mestnega doma in gospodarjenjem z njim, navedbe 
glede vzdrževanja znamenja sv. Trojice na Dunajski cesti, cesarjevega spome-
nika, upravljanja ubožnega sklada, loterijskega posojila, plačevanja vodarine, 

40 Franjo Šuklje, Iz mojih spominov : III. del (Ljubljana, 1929), 156 (dalje: Šuklje, Iz mojih spominov, III); 
"Gospodarstvo. Sladkorna industrija na Kranjskem", Slovenski narod, 2. oktober 1913, št. 226, 6.

41 "Dnevne vesti. Deželni odbor", 11. november 1913, št. 259, 3, Slovenski narod, "Shod na klavnici", 
Slovenski narod, 28. november 1913, št. 274, 2, "O revizijski komisiji na magistratu", Slovenski narod, 
11. maj 1914, št. 106, 2, I.[van] T.[avčar], "Škandalozno ljub. mestno gospodarstvo", Slovenski narod, 10. 
junij 1914, št. 130, 1.

42 Hribar, Moji spomini, I, 381, 447. Prim. tudi 449. 
43 "Shodi v Ljubljani", Slovenski narod, 1. december 1913, št. 276, 2.
44 "Škandalozno ljubljansko mestno gospodarstvo", Slovenec, 8. junij 1914, št. 128, 1–2, 9. junij 1914, št. 

129, 1–2, 10. junij 1914, št. 130, 1–2.
45 I.[van] T.[avčar], "Škandalozno ljub. mestno gospodarstvo", Slovenski narod, 10. junij 1914, št. 130, 1. 
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obrestovanja v delnice vložene glavnice ob lastninski pridobitvi mestne plinar-
ne, navedbe glede prebitka iz prihodkov ob prehodnih vojaških nastanitvah v 
Ljubljani, navedbe o bilanci mestne elektrarne ter navedbe glede uporabljanja 
triodstotnega državnega posojila za hišne posestnike. Oporekal pa ni trditvam, 
da je bila gradnja hotela Tivoli ponesrečena špekulacija in da je mestna zasta-
vljalnica poslovala z izgubo.46 

Tavčar je besedilo, ki ga je objavljal Slovenec, imel za "strankarski političen 
spis, ki naj služi v podporo znani umazani politični taktiki, katere zastopnik je 
glasilo Slovenske Ljudske stranke". Opozoril je, naj bi revizijsko poročilo obse-
galo 338 strani tako, "da se odlikuje po dolžini morske kače, kar je pri stvarnem 
in resnem revizijskem poročilu sploh nemogoče".47 Po njegovem mnenju bi ga 
lahko – takega kot ga je objavljal Slovenec – "spisal tudi kak deželni portir".48 
Slovenec je na to odgovoril, da objavlja "le posnetke iz izvirnega uradnega revi-
zijskega poročila" in da "naše poročilo [ni] celotno in doslovno poročilo revizijske 
komisije". Sploh pa ni nikoli trdil, da je prihajalo do nepoštenega ravnanja.49 
Tavčarjev končni poudarek v vprašanju revizije ljubljanskega mestnega gospo-
darstva je bil, 

da revizija na magistratu, izvzemivši nekoliko postranskih stvari, ni spravila dru-
gega na dan, nego kar smo vedeli že poprej. Glavno je, da so se v deželnem zboru 
dovoljena posojila deloma porabila v druge občinske namene. Sedanji župan 
(Tavčar – op. J. P.) je stavil vse potrebne nasvete, da se storjeni pregreški odpravijo 
in da se dovoli revirment (vrnitev sredstev – op. J. P.) od tistega faktorja, ki je k 
temu poklican.50 – 

Revizijsko poročilo vzlic svoji dolžini ne dokazuje tistega, kar so gospodje pri 
'Slovencu' želeli. Sedaj se tiska v 'Slovencu' tudi oficijalno poročilo deželnih revi-
zorjev (dele uradnega poročila je Slovenec začel objavljati 18. junija 1914 – op. J. 
P.), katerega konca ne moremo čakati. /.../ Že danes imamo vtisk, da je to ofici-
jalno poročilo dosti nedolžnejše, nego je bil posnetek 'Slovenčev'. Ta posnetek je 
bil na obilih mestih vzlic jasni pisavi revizijskega poročila od 'Slovenčevih' redak-

46 I.[van] T.[avčar], "Škandalozno ljub. mestno gospodarstvo", Slovenski narod, 10. junij 1914, št. 130, 1–2, 
12. junij 1914, št. 131, 1–2, 13. junij 1914, št. 132, 1–2, 15. junij 1914, št. 133, 1–2, 16. junij 1914, št. 
134, 1–2, 17. junij 1914, št. 135, 1–2, 18. junij 1914, št. 136, 1–2, 19. junij 1914, št. 137, 1–2, 20. junij 
1914, št. 138, 2, 23. junij 1914, št. 140, 1–2. O vprašanju vojaškega oskrbovališča, ubožnega sklada in 
znamenja sv. Trojice na Dunajski cesti glej tudi "Shod v Mestnem domu", Slovenski narod, 3. november 
1913, št. 252, 3, in "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 8. julij 1914, št. 154, 3. O mestni finančni 
politiki glej tudi "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 14. januar 1914, št. 10, 2.

47 I.[van] T.[avčar], "Škandalozno ljub. mestno gospodarstvo", Slovenski narod, 10. junij 1914, št. 130, 1.
48 I.[van] T.[avčar], "Škandalozno ljub. mestno gospodarstvo", Slovenski narod, 17. junij 1914, št. 135, 2.
49 "Škandalozno ljubljansko mestno gospodarstvo", Slovenec, 18. junij 1914, št. 136, 1. 
50 I.[van] T.[avčar], "Škandalozno ljub. mestno gospodarstvo", Slovenski narod, 17. junij 1914, št. 135, 2.
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terjev na lastno pest zavit, fabriciran in deloma tudi falzificiran. Ker smo vedeli, 
s kom imamo opraviti, smo v teku dobrega tedna dokazali malam fidem (zlon-
amernost – op. J. P.) 'Slovenčevih' redakterjev ter jim tudi dokazali, da so lagali. To 
nam zadostuje, ljubljanskemu prebivalstvu pa prepuščamo, da si samo napravi 
sodbo o postopanju glasila, ki je tudi glasilo zastopnikov S. L. S. v mestnem svetu 
ljubljanskem.51 

Tavčar je bil v obrambi Ljubljane pred pisanjem Slovenca precej oster, 
enako kot je ostro obsodil zviševanje davčnih obveznosti mesta, s katerimi je 
deželnozborska večina VLS v prvih mesecih leta 1914 želela pokriti primanj-
kljaj v deželnih financah.52 Postopanje deželnega zbora je označil za "mesarijo", 
zvišane davke pa za "zverinske": "Ljubljana bi morala skrbeti v prvi vrsti za sebe, 
v drugi vrsti pa bi mogla priti šele dežela."53

V času do svetovne vojne je Tavčar na komunalno-gospodarskem področju 
uspešno ukrepal v zvezi z vprašanjem mestnega pogrebnega zavoda v Ljubljani. 
Poleti 1913 je v Slovenskem narodu predlagal, naj bi, tako kot so to že storili na 
Dunaju, v Gradcu in Mariboru, tudi ljubljanska občina ustanovila tak zavod. S 
tem bi si "zasigurali na eni strani nov pridobitni vir, na drugi strani bi se pa s tem 
nedvomno dosegla nekaka regulacija in znižanje cen pogrebov ter kolikor toli-
ko preprečilo vzlic obstojanja oblastveno potrjenih cenikov mogoče poljubno 
izkoriščanje občinstva s strani zasebnih podjetnikov".54 Tavčar je bil prepričan, 
da bi novoustanovljeno mestno pogrebno podjetje, urejeno po zgledu mestne-
ga vodovodnega podjetja oziroma mestne elektrarne, prineslo dobiček. Zato 
naj bi občinski svet o tem sprejel ustrezen sklep.55 Svet je njegovo zamisel pod-
prl in Ljubljana je 14. novembra 1913 dobila koncesijo za pogrebni zavod.56 Ko 
so kasneje razpravljali ali naj mesto zgradi mrtvašnico ali mrliško vežo, je Tavčar 
ugotavljal, da bi bila mrtvašnica sicer "cenejša, donašala pa ne bi ničesar, med 

51 I.[van] T.[avčar], "Škandalozno ljub. mestno gospodarstvo", Slovenski narod, 23. junij 1914, št. 140, 2. – 
Dele uradnega besedila revizijskega poročila z naslovom "Škandalozno ljubljansko mestno gospodar-
stvo" glej v Slovenec, 18. junij 1914, št. 136, 1, 20. junij 1914, št. 238, 2, 23. junij 1914, št. 140, 1, 24. junij 
1914, št. 141, 1, 27. junij 1914, št. 144, 2–3, 4. julij 1914, št. 149, 1–2. O reviziji ljubljanskega mestnega 
gospodarstva glej tudi Hribar, Moji spomini, I, 447–449.

52 "Dnevne vesti. Župan ministrskemu predsedniku in finančnemu ministru", Slovenski narod, 28. februar 
1914, št. 48, 5, "Protestni shod v Mestnem domu", Slovenski narod, 2. marec 1914, št. 49, 2, "Ljubljana 
in deželnozborska večina", Slovenski narod, 23. marec 1914, št. 66, 1–2.

53 "Ljubljana in deželnozborska večina", Slovenski narod, 23. marec 1914, št. 66, 2.
54 [Ivan Tavčar], "Poročilo glede ustanovitve mestnega pogrebnega zavoda v Ljubljani", Slovenski narod, 

16. julij 1913, št. 161, 2.
55 [Ivan Tavčar], "Poročilo glede ustanovitve mestnega pogrebnega zavoda v Ljubljani", Slovenski 

narod, 17. julij 1913, št. 162, 2, "Poročilo glede ustanovitve mestnega pogrebnega zavoda v Ljubljani", 
Slovenski narod, 18. julij 1913, št. 163, 3, "Poročilo glede ustanovitve mestnega pogrebnega zavoda v 
Ljubljani", Slovenski narod, 19. julij 1913, št. 164, 3.

56 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 15. november 1913, št. 263, 2.



J. Perovšek: Tavčarjevo župansko devetletje 1912–1921

572

tem ko bi mrtvaška veža tudi nekaj nesla". Na seji, na kateri je Tavčar opozoril 
na vprašanje mestne mrtvašnice ali mrliške veže, so obenem svetnike seznanili 
s pomembno spremembo regulacijskega načrta ob Rimskem zidu na Mirju. Po 
tej spremembi se je zid ohranil,57 ljubljanska občina pa ga je sredi tridesetih let 
začela obnavljati. Obnovitvena dela so končali leta 1938. 

 
II

Med svetovno vojno je Tavčar svojo župansko politično vlogo skoraj do konca 
obstoja monarhije uveljavljal predvsem v izražanju avstrijsko-habsburškega 
patriotizma. V tem je bil dosleden in prepričljiv in vprašanje je, ali je bilo njego-
vo tedanje ravnanje le gola hinavščina. Tu mislimo na njegove besede, ki naj bi 
jih 5. avgusta 1914 izrekel Ivanu Hribarju. Kot piše Hribar v svojih Spominih, je 
Tavčar tega dne prišel k njemu in mu v razgovoru med drugim dejal: "'Vojska je 
vojska, /.../ zato je treba previdnosti, zakaj ob takem času je semtertje nevarna 
že kaka fraza, za katero bi se v normalnih razmerah nikdo ne zmenil. Zato bom 
jaz na primer igral takšno hinavščino, da se bo svet čudil."58 

Tavčar je med vojno poskrbel, da Ljubljana ni izpustila nobene priložnosti 
izraziti zvestobe in vdanosti habsburški državi, vojski in dinastiji. Zagotovil je 
gladko izvedbo delne in nato splošne mobilizacije vojske 25. in 26. julija ter 
1. avgusta 1914 v Ljubljani. Nato je v letu 1914 ob cesarjevem rojstnem dnevu 
meščane povabil naj na svojih hišah razobesijo zastave. Ob cesarjevem godu 
so mesto prav tako okrasili z zastavami. Pogostili so še ranjene vojake, ki so se 
zdravili v Ljubljani. Ob tem je Tavčar poveljnikom odlikovanih vojaških enot, 
med njimi posebej kranjskih vojaških enot, ki so prejeli "Najvišje (cesarjevo – 
op. J. P.) odlikovanje", odposlal telegramske čestitke, občinski svet pa je čestital 
poveljniku avstro-ogrske vojske nadvojvodi Frideriku ob imenovanju za mar-
šala.59 V prvih vojnih mesecih so izstopali pozdravi avstroogrski vojski, svečani 
slovesi ob odhodih vojakov iz Ljubljane ter obeleženje 66. letnice Franc Jožefo-
vega vladanja in sočasna pogostitev vojakov v Ljubljani. Tavčar je na ta dan, 2. 

57 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 8. julij 1914, št. 154, 3.
58 Ivan Hribar, Moji spomini : II. del (Ljubljana, 1984), 104; glej tudi Gregor Jenuš, "Slovenci in velika 

vojna (1914–1918). Slovenska razdvojenost med zvestobo cesarju in željo po narodni avtonomiji", 
Studia Historica Slovenica 15 (2015), št. 2, 307.

59 "Poziv", Slovenski narod, 14. avgust 1914, št. 188, 1, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 16. 
september 1914, št. 219, 2–3, "Dnevne vesti. Cesarjev god", Slovenski narod, 3. oktober 1914, št. 235, 3, 
"Dnevne vesti. Cesarjev god", Slovenski narod, 5. oktober 1914, št. 236, 2, "Dnevne vesti. Čestitke mestne 
občine ljubljanske", Slovenski narod, 7. oktober 1914, št. 238, 2, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski 
narod, 21. oktober 1914, št. 250, 3, "Dnevne vesti. Naše vojaštvo in Ljubljana; Poveljnik 28. pehotne 
divizije", Slovenski narod, 6. november 1914, št. 264, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 16. 
december 1914, št. 297, 2–3.
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decembra 1914, sklical izredno slavnostno sejo ljubljanskega občinskega sve-
ta.60 Ker je istega dne avstro-ogrska vojska zavzela Beograd, so na njegov poziv 
po mestu razobesili zastave. Županovemu pozivu 

je vse z veseljem sledilo. Zvečer sta dve vojaški nadomestni kapeli svirali po mestu 
spremljali pa sta jih večje množice z živahnimi klici. Grad je bil deloma razsvetljen 
in ob 9. uri je zadonelo 21. strelov iz topov, tako da je tudi daljša okolica izvedela 
za uspeh, ki ga je izvojevala avstrijska armada po dolgem heroičnem bojevanju 
proti Srbiji ravno na dan 66letnice cesarjevega vladanja.61

Na izredni slavnostni seji ljubljanskega občinskega sveta 2. decembra 1914 
je Tavčar poudaril, da Avstrija brez svoje krivde stoji sredi gorja, ki se je zgrnilo 
nad evropskimi narodi. 

Od desne in leve pluskajo ob železni krov avstrijske državne ladje peneči valovi 
sovražnih sil. Toda posadka in potniki so mirni in polni zaupanja, zakaj na krmilu 
stoji še vedno On, ki vodi to ladjo že skozi legendarno dobo šestinšestdeset let 
krepko in sigurno in ki jo je obvaroval skoro pol stoletja vsake resnejše pogi-
belji. /.../ In če je sedaj naposled tudi On, ta najsvetlejša prikazen v sodobni 
zgodovini, moral pozvati svoje narode pod morilno orožje, tedaj je morala biti 
v najpogubnejši nevarnosti resnica in pravica. Sicer bi bil šel po njegovi zaslu-
gi mimo avstrijskih narodov ta bridki kelih. Ta tolažilna vest navdaja danes vse 
narodnosti naše mogočne monarhije, ter jih združuje tesneje nego kdaj ob 
častitljivi osebi našega ljubljenega Očeta in Vladarja.
Še posebna čutila pa navdajajo ob današnjem jubileju /.../ naš slovenski narod, 
čigar poklicani tolmač je njegova prestolica,

je nadaljeval Tavčar. Franc Jožef 

nas je spremljal od nežne mladosti našega narodnega življenja do današnje zrele 
dobe. Če smo svoj čolnič oteli, imamo to v preobilni meri zahvaliti Njemu. Zat-
egadel bo ostal svet in svetel njegov spomin v zgodovini slovenskega naroda, 

60 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 3. avgust 1914, št. 178, 2, "Ljubljanski občinski svet", 
Slovenski narod, 16. september 1914, št. 219, 2, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 18. 
november 1914, št. 274, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 21. oktober 1914, št. 250, 
3, "Izredna slavnostna seja občinskega sveta", Slovenski narod, 2. december 1914, št. 286, 2; Vilma 
Brodnik, "Preskrba Ljubljane med 1. svetovno vojno", Prispevki za novejšo zgodovino 29, št. 2 (1989): 
281 (dalje: Brodnik, "Preskrba Ljubljane"); Pavlina Bobič, "Politika, kruh in špeh: Ivan Tavčar med prvo 
svetovno vojno", v: Tavčarjev zbornik, ur. Igor Grdina (Ljubljana, 2015), 161 (dalje: Bobič, "Politika, 
kruh in špeh").

61 "Dnevne vesti. Zavzetje Belgrada", Slovenski narod, 3. december 1914, št. 287, 3.
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dokler bo dihal sveži zrak naših planin zadnji Slovenec. /.../ Fran Josip I. bodi z 
božjo pomočjo rešitelj naše domovine iz vseh dosedanjih in bodočih nevarnosti! 
Slava Mu!62

Naslednja leta so zaznamovala nova Tavčarjeva avstrijsko patriotična in 
vdanostna dejanja. A ob svojem velikem manifestiranju patriotizma je v sebi, 
če verjamemo zapisovalcu ljubljanskega medvojnega življenja in pripadniku 
ljubljanskih visokih krogov, pisatelju, dramatiku in vodji sodnega oddelka za 
mladinsko varstvo in prestopništvo pri okrajnem sodišču v Ljubljani Franu Mil-
činskemu, nosil tudi klico patriotične pozabe. 11. januarja 1915, dober mesec 
po Tavčarjevem pozivu na razobešanje zastav ob avstrijskem zavzetju Beograda 
in slavnostni seji občinskega sveta ob 66. letnici Franc Jožefovega vladanja, je 
Milčinski v svoj Dnevnik zapisal, naj bi bila po Tavčarjevi izjavi njegova skrb v 
primeru, če bi tuja (italijanska) vojska prodirala proti Ljubljani, "da gre čimdalj 
nasproti sovražniku in priporoči mesto njegovemu varstvu; že poprej pa bo 

62 "Izredna slavnostna seja občinskega sveta", Slovenski narod, 2. december 1914, št. 286, 2. 

Vojaška četa, zbrana pred deželnim dvorcem (na današnji Vegovi) avgusta 1914 v Ljubljani (Ilustrirani 
glasnik, 3. september 1914, št. 1, 2) 
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skrbel, da prebivalstvo odloži orožje (v primeru, da bi bilo oboroženo – op. J. 
P.)".63 Ko pa so z Londonskim paktom 26. aprila 1915 Italijani dejansko postali 
avstrijski sovražnik, seveda ni dvomil, da mesto varuje avstro-ogrska vojska. Na 
seji občinskega sveta 5. avgusta 1915 je predlagal, da poveljnika 5. avstro-ogr-
ske armade na vojskovališču v Posočju generalpolkovnika Svetozarja Boro-
jevića von Bojno imenujejo za častnega meščana Ljubljane. Kot je dejal, ga še 
nikoli ni navdajal tak ponos, ko je "stavil enake predloge v ti zbornici, kakor me 
navdaja danes".64 Borojević je v zahvali Tavčarju zapisal, da ga je čast, ki mu jo je 
izkazal "spoštovani občinski svet vedno patriotičnega glavnega mesta Kranjske 
/.../ globoko ganila".65 Če je slaba štiri leta kasneje, ko so mu pod Tavčarjevim 
predsedovanjem na seji občinskega sveta 24. junija 1919 častno meščanstvo 
odvzeli,66 izvedel za to dejanje, se je verjetno počutil drugače. Povedati pa je 
treba, da je Tavčar Borojevića tudi po odvzemu častnega meščanstva cenil. Leta 
1921 ga je javno priznal "za velikega dobrotnika našega mesta".67

Ob imenovanju Borojevića za častnega meščana se je Tavčar odzval tudi 
na nemško zavzetje Varšave. Nemci so jo zavzeli istega dne – 5. avgusta 1915 
– Tavčar pa je v počastitev "tega v strategičnem in moraličnem oziru velepo-
membnega čina", ki se ga "vsi iskreno veselimo", ukazal na mestnih poslopjih za 
tri dni razobesiti cesarske zastave. Bil je prepričan, "da bo temu vzgledu sledilo 
tudi ljubljansko meščanstvo".68 

Ljubljano je avgusta zaznamoval še en, močán patriotični poudarek. Za 
predvečer Franc Jožefove 85. letnice, 18. avgusta 1915, je Tavčar odredil, naj 

63 Fran Milčinski, Dnevnik 1914–1920 (Ljubljana, 2000), 77 (dalje: Milčinski, Dnevnik).
64 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 6. avgust 1915, št. 178, 2. Tavčar se je Borojevića spo-

mnil tudi ob njegovi šestdesetletnici in mu čestital ob življenjskem jubileju. Kasneje mu je čestital 
še ob zavrnitvi italijanske ofenzive maja in junija 1917. ("Šestdesetletnica generalnega polkovnika 
Boroevića", Slovenski narod, 30. november 1916, št. 276, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 
29. november 1916, št. 275, 2, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 4. julij 1917, št. 150, 3.)

65 Dušan Nećak, "Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Boroevića: junak ali 
uživač?", Prispevki za novejšo zgodovino 55, št. 2 (2015): 178.

66 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 25. junij 1919, št. 147, 2. – V utemeljitvi predloga za izbris 
Borojevića iz vrst ljubljanskih častnih meščanov je poročevalec, pripadnik liberalne Jugoslovanske 
demokratske stranke (JDS) Rasto Pustoslemšek, dejal: "Občinski svet je izvolil v svoji seji dne 5. avgu-
sta 1915 takratnega poveljnika soške armade, generala Svetozara Boroeviča za častnega meščana. Pri 
tem so bili pač v prvi vrsti merodajni oportunitetni razlogi. V dobi, ko ni bil nobeden narodno-zave-
den Slovenec varen pred ovaduhi, biriči in rablji, se je hotelo pridobiti naklonjenost moža, o katerem 
se je vedelo, da ima glavno besedo kot poveljnik vojske na našem ozemlju. V kolikor se je ta namen 
z onim ukrepom dosegel, se da objektivno težko dognati. Motivi, ki so svoječasno napotili občinski 
svet, da je izbral, sigurno s težkim srcem, Boroeviča za častnega meščana, so bili gotovo plemeniti, 
saj jih je narekovala skrb za ogroženo bodočnost Ljubljane, skrb za številne one elemente v našem 
mestu, ki so bili na sumu protidržavnega mišljenja in čustvovanja in nad katerimi je neprestano visel 
Damoklejev meč progona in obsodbe. /.../ Moč Avstrije in njenih generalov spada sedaj v preteklost. 
Treba je sedaj izbrisati tudi zadnje spomine nanje." (Prav tam.)

67 "Ivan Tavčar, "Mariborski 'Straži'", Slovenski narod, 24. februar 1921, št. 44, 1.
68 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 6. avgust 1915, št. 178, 2.
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Ljubljano okrasijo s cesarskimi, deželnimi in mestnimi zastavami ter razsvetlijo 
mestna poslopja in zasebne stavbe, na cesarski praznik pa so pred mestno hišo 
slovesno zabijali žeblje v mestni Brambni ščit v železju. Obenem so dame, ki 
so predstavljale VLS, NNS in Nemško stranko, pripravile cvetlični dan, odsek 
za Brambni ščit v železju pa je pogostil ranjene vojake v ljubljanskih bolnišni-
cah. Brambni ščit v železju je bila dobrodelna akcija, ki jo je spodbudil pomožni 
sklad za vdove in sirote pri vojnem ministrstvu, in so jo na Tavčarjevo pobu-
do izvedli tudi v Ljubljani. V tej akciji darovalci niso preprosto nakazali svojega 
prispevka na račun mestne blagajne, pač pa so, ko so plačali za žebelj, le-tega 
zabili v velik lesen ščit. Slavnostnega zabijanja žebljev na Mestnem trgu pred 
magistratom so se udeležili visoki predstavniki vojaških, civilnih in cerkvenih 
oblasti ter ljubljanski meščani. Prvi zlati, s cesarjevim monogramom okrašeni 
žebelj, je zabil najvišji v Ljubljani bivajoči general. Nato so zlate žeblje zabili še 
deželni predsednik Theodor baron Schwarz, ljubljanski knezoškof dr. Anton 
Bonaventura Jeglič, deželni glavar Ivan Šusteršič, predsednik odbora Brambni 
ščit Albert pl. Levičnik in Ivan Tavčar. Tavčar je pri zabijanju žeblja izrekel bese-
de: "'V imenu Ljubljane, ki je bila in hoče ostati avstrijska', kar je izzvalo oduše-
vljeno pritrjevanje navzočih občinskih svetnikov in občinstva."69 

Svoj patriotizem in privrženost centralnim silam je Tavčar nato pokazal ob 
kapitulaciji Črne gore 16. januarja 1916. Na seji občinskega sveta je poudaril, 
da se je "zgodilo nekaj ponosnega za Avstrijo, kar je v tolažbo čustvom naših src. 
/.../ V veliko veselje nam je to dejstvo in dobro znamenje za prihodnost."70 Konec 
januarja se je spomnil nemškega cesarja Viljema II. Ker so v Nemčiji na slovesen 
način obhajali god Franca Jožefa, je ljubljanske hišne posestnike pozval, naj v 
čast rojstnega dne nemškega zaveznika 27. januarja razobesijo zastave.71 Zelo 
pozoren je bil tudi do poveljnika vse jugozahodne fronte generalpolkovnika 
nadvojvode Evgena. V zahvalo, ker sta Kranjska in njeno glavno mesto kljub 
temu, da sta bila v ožjem vojnem okolišu, še vedno v marsičem živela kot v času 
miru, je v začetku marca 1916 občinskemu svetu predlagal, "da se ime nadvoj-
vode Evgena spravi v najtesnejšo zvezo z našo belo Ljubljano". – "Tako, da bodo 
še pozni potomci vedeli, kaj je pomenjal za nas vojskovodja, c. kr. generalni 
oberst nadvojvoda Evgen." Po Tavčarjevem predlogu naj bi ploščad nad trdnja-

69 "Dnevne vesti. Odsek za proslavo cesarjeve 85letnice", Slovenski narod, 31. julij 1915, št. 173, 3, 
"Someščani!", Slovenski narod, 16. avgust 1915, št. 186, 3, "Proslava 85 letnice v Ljubljani", Slovenski 
narod, 18. avgust 1915, št. 188, 3, "Dnevne vesti. Vdanostna brzojavka mestne občine", Slovenski narod, 
20. avgust 1915, št. 190, 3; Blaž Vurnik, "Ljubljana v prvi svetovni vojni = Lubiana durante la prima 
guerra mondiale", v: Peter Naglič, Moje življenje v svetovni vojni : fotodnevnik vojaka 1914–1918 = La 
mia vita nella grande guerra : fotodiario di un soldato (Ljubljana, 2007), 16 (dalje: Vurnik, "Ljubljana v 
prvi svetovni vojni").

70 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 21. januar 1916, št. 16, 2. 
71 "Dnevne vesti. Poziv k razobešanju zastav", Slovenski narod, 26. januar 1916, št. 20, 3.
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vskim zidom na ljubljanskem gradu imenovali "Nadvojvoda Evgena razgled". 
Označili bi jo 

s primernim napisom, ki naj se vreže v jeklo, naj se vsakdo, ki bo prihajal uživat 
divno panoramo belih planin in zelenih dolenjskih in notranjskih nižav, opo-
zarja, da je to krasno deželo v zmagonosnem svetovnem boju Njegova c. in kr. 
Visokost, nadvojvoda Evgen, slavno in najuspešneje branil proti laškemu nasil-
stvu in izdajstvu.72

72 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 8. marec 1916, št. 55, 3.

Poročanje Slovens-
kega naroda o 
zabijanju žebljev 
pred Mestno hišo 
18. avgusta 1915 v 
Ljubljani ("Proslava 
cesarjeve 85letnice v 
Ljubljani", Slovenski 
narod, 18. avgust 
1915, št. 188, 3)
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Spomin na nadvojvodo Evgena naj bi živel tudi v notranjosti mesta. Po njem 
naj bi imenovali most čez Ljubljanico, ki so ga nameravali dodelati v letu 1916. 
Poleg tega naj bi tudi druge mostove, ki so vodili čez njo, poimenovali po članih 
habsburške vladarske hiše. Na novo dograjeni most sv. Jakoba naj bi v prihodnje 
imenovali most Nadvojvode Friderika, most, ki so ga ob regulaciji Ljubljanice 
nameravali podreti in na njegovem mestu zgraditi novega, naj bi poimenovali 
po prestolonasledniku Karlu, most, ki je že nosil ime cesarja Franca, naj bi ga 
tudi v prihodnje, še en most pa je bil posvečen cesarju Francu Jožefu. S tem bi 
bili "vsi mostovi v Ljubljani v znak najglobokejše udanosti za vse večne čase /.../ 
odlikovani z imeni slavnih in svitlih članov naše dinastije".73

Nadvojvodi Evgenu se je Tavčar marca 1916 priklonil še z eno potezo. 
Zavzel se je za oblikovanje Ustanove mesta Ljubljane za vojne invalide, ki bi bila 
odgovorna za njihovo preskrbo. Ustanova bi sredstva za svoje delo dobivala iz 
mestnega proračuna pa tudi iz prispevkov ljubljanskega prebivalstva. Vsakdo, 
ki bi Ustanovo denarno podprl, bi po nadvojvodovem že pridobljenem dovo-
ljenju dobil njegovo sliko s faksimilom "lastnoročnega podpisa previsokoča-
stitega in presvitlega gospoda in princa. Ne bo ga potem stanovanja v Ljublja-
ni," je bil prepričan Tavčar, "v katerem bi se ne nahajala presimpatična podoba 
tistega vojskovodje, ki na jugu z železno pestjo brani Avstrijo in nas, ki smo ti 
Avstriji udani podaniki."74 Tavčar je bil junija 1916 znova pozoren na nadvoj-
vodo Evgena. Spoštljivo mu je čestital po uspešni tirolski ofenzivi maja 1916, 
novembra 1916 pa mu je čestital še ob imenovanju za feldmaršala. Obenem 
je za enako imenovanje čestital poveljniku generalštaba avstro-ogrskih obo-
roženih sil Francu Konradu von Hötzendorfu. Ob tirolski ofenzivi je čestital 
tudi poveljniku 3. armadnega zbora feldmaršallajtantu Jožefu vitezu Krautwal-
du von Annau.75 Pozdravil je še 17. pešpolk in 7. lovski bataljon (večinoma so 
ju sestavljali Slovenci), ki sta se uspešno bojevala na tirolski fronti spomladi in 
poleti 1916.76

Tavčar se je odzival tudi na jubileje in druge pomembne dogodke na habs-
burškem dvoru. Nadvojvodi Frideriku je ob 60. letnici leta 1916 zaželel dolgo 
dragoceno in dela polno življenje, novembra 1916 pa mu je čestital ob imeno-
vanju za feldmaršala.77 Ko se je rodil tretji sin prestolonaslednika nadvojvode 
Karla Feliks, je Karlu izrekel globoke in spoštljive čestitke. 31. maja 1916 roje-

73 Prav tam.
74 Prav tam.
75 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 7. junij 1916, št. 130, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski 

narod, 29. november 1916, št. 275, 2.
76 "Dnevne vesti. Županov pozdrav 17. pešpolku in 7. lovskemu bataljonu", Slovenski narod, 27. julij 

1916, št. 170, 3.
77 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 7. junij 1916, št. 130, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski 

narod, 29. november 1916, št. 275, 2.
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nega nadvojvodo Feliksa je imenoval "najmlajši cvet na mogočnem drevesu 
naše presvitle dinastije".78 In ko so njegovemu najstarejšemu cvetu – Francu 
Jožefu – ob njegovem 86. rojstnem dnevu 18. avgusta 1916 odkrili drugi spo-
menik v Ljubljani (prvega so leta 1908 odkrili pred sodno palačo), je ob nje-
govem sprejetju v oskrbo mestne občine znova poudaril dinastično zvestobo 
prebivalstva kranjske vojvodine. Obenem je pristavil, naj spomenik, ki so ga 
po naročilu poveljnika karantenske postaje za vojne ujetnike na Ljubljanskem 
gradu Karla viteza pl. Kerna postavili pred grajskim poslopjem, dobi tudi prime-
ren slovenski napis.79 Dobre tri mesece kasneje se je Tavčar patriotično, najbrž 
tudi z iskreno žalostjo, odzval na cesarjevo smrt 21. novembra 1916. Skladno s 
Franc Jožefovim kultom, ki je živel tudi med Slovenci,80 je someščane obvestil, 
da je Avstrijo zadela največja nesreča: "Naš preblagi oče in gospodar, presvitli 
cesar Franc Jožef I. je preminil." Pozval je, da "v viden znak naše globoke otroške 
žalosti razobesimo vsi žalne zastave, ki naj vise do vštetega dneva pogreba".81 

Tavčar se je na žalni seji občinskega sveta 23. novembra 1916 Franc Jože-
fa spomnil kot milostnega zapovednika, tistega, "brez katerega si Avstrije niti 
misliti nismo mogli!" Obžaloval je, ker ni doživel vojaške zmage, "mi, ki smo 
ostali za njim, sedaj najtrdnejše upamo, da bo svit te zmage kmalu obseval grob 
njegov!" Ob cesarjevi smrti se je počutil, kot da bi v grob polagali umrlega očeta. 
Zatrdil pa je: "Dokler bo stala naša Ljubljana, spomin na Frana Josipa I. ne bo 
izginil iz nje, in še naših potomcev potomci ga bodo upravičeno slavili za reši-
telja (mišljena je pomoč Ljubljani po potresu 14. maja 1895 – op. J. P.) tega naši 
dinastiji vedno zvestega mesta!"82 

Tavčarjeva cesarska in avstrijska idolatrija je polno živela tudi pod cesarjem 
Karlom I. Novemu vladarju je v imenu Ljubljane 23. novembra 1916 sporočil 
"čutila neomahljive zvestobe do presvetle cesarske hiše" in ga najpokornejše 
pozdravil.83 Potem ko je Karel 24. novembra 1916 imenoval 17. pešpolk (nje-
gov 1 bataljon je imel sedež v Ljubljani) za polk svojega prvorojenca Ota (pre-
stolonaslednikov polk),84 je cesarja prosil, da bi smel cesarjevičev polk upora-

78 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 7. junij 1916, št. 130, 3.
79 Jurij Perovšek, "Slovenci in habsburški vladar v vojnih letih 1914–1918", Studia Historica Slovenica 15, 

št. 2 (2015): 285–286.
80 Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? : habsburška monarhija in Slovenci v 

prvi svetovni vojni (Ljubljana 2014), 30.
81 "Someščani!", Slovenski narod, 22. november 1916, št. 269, 4.
82 "Žalna seja občinskega sveta", Slovenski narod, 23. november 1916, št. 270, 4. – Kot je v svojem 

Dnevniku zapisal Fran Milčinski, so v avstrijskih visokih krogih kot "zelo taktno" ocenili Tavčarjevo 
odločitev, da so se pogreba Franca Jožefa udeležili predstavniki VLS, NNS in Nemške stranke iz 
Ljubljane. "Dr. Tavčar [je] priljubljen v visokih krogih," je ob tem zapisal Milčinski. "Obeta se mu plem-
stvo. Vse, kar stori, se mu že tolmači s patriotične strani." Milčinski, Dnevnik, 215.

83 "Žalna seja občinskega sveta", Slovenski narod, 23. november 1916, št. 270, 4.
84 "Slovenski polk cesarjevičev polk", Slovenski narod, 28. november 1916, št. 274, 1.
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bljati srebrni častni rog, ki mu ga želi podariti slovenska prestolnica.85 Karel je 
prošnji ugodil in svojo odločitev 30. novembra 1916 Tavčarju posredoval na 
ekscepcionalen (izjemen) način, to je brez instančnih posrednikov – z oseb-
nim sporočilom. "Župan ljubljanski je dal cesarjevo brzojavko javno nabiti."86 
Kot je pisal Slovenski narod, naj bi kmalu zatem po Ljubljani šlo vprašanje od 
ust do ust: "Si že slišal? Cesar je pisal županu!"87 

Tavčar je po vélikem trenutku "cesarske milosti"88 svojo patriotično narav-
nanost uresničeval kot član poklonitvenega odposlanstva vojvodine Kranjske 
pri cesarju Karlu in cesarici Citi 31. januarja 1917, s podporo prošnji 17. pešpol-
ka, da v Ljubljani postavijo spomenik njegovim padlim pripadnikom, čestitkami 
generalu Rudolfu Stöger-Steinerju von Steinstattnu ob imenovanju za vojnega 
ministra, ustanovitvijo dobrodelnega mestnega Zaklada cesarice Cite in razo-
bešenemi zastavami ob njenem rojstnem dnevu 9. maja 1917, vdanostno izjavo 
cesarju Karlu ob razglasitvi splošne politične amnestije in godu prestolonasle-
dnika Ota 2. julija 1917 ter izrazi vdanosti in zvestobe cesarju in občudovanjem 
Borojevića ob zmagovitem Kobariškem preboju ter ponovnem avstroogrskem 
zavzetju Gorice 27. oktobra 1917.89 Ob Kobariškem preboju je opozoril tudi na 
slovenski narodni interes. Na seji občinskega sveta 6. novembra 1917 je dejal: 

V celoti pa pozdravljamo laško premago (poraz – op. J. P.) z upi, da nas je priv-
edla v bližino miru, ki bodi sklenjen na pametni in tudi človekoljubni podlagi, 
ki naj jamči moč naši državi, ki pa naj jamči tudi za to, da se v tej državi ne bo 
delila pravica v različni meri. Predvsem prosimo Boga, da bi ohladil tiste prevroče 
politične glave, ki so se zaljubile v misel, da bodi slavna premaga ob Soči obenem 
tudi premaga našega slovenskega naroda /.../, tako da bi iz krvi, ki smo jo prelivali, 
izrastle nam težke verige. Iz te krvi mora pognati pravica! – V tej veri smo živeli, v 
tej veri živimo še danes, v tej veri pa nas najbolj potrjuje prevzvišena oseba našega 
cesarja, ki je pravi zastopnik prave pravice! /.../ Cesar Karel naj živi!90

Tavčar je v okviru patriotičnega ravnanja na slovenski narodni dejavnik 
opozoril tudi ob izročitvi srebrnega častnega roga Drugemu gorskemu strel-

85 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 29. november 1916, št. 275, 2.
86 "V žaru cesarske milosti", Slovenski narod, 1. december 1916, št. 277, 1.
87 "Na dan pogreba v Ljubljani", Slovenski narod, 1. december 1916, št. 277, 2.
88 "V žaru cesarske milosti", Slovenski narod, 1. december 1916, št. 277, 1.
89 "Dnevne vesti. Poklonitev kranjske dežele cesarju Karlu", Slovenski narod, 24. januar 1917, št. 19, 2, Iv. 

Št., "Kranjci pri cesarju – Odločilna faza vojne", Slovenski narod, 1. februar 1917, št. 26, 1, "Ljubljanski 
občinski svet", Slovenski narod, 4. april 1917, št. 78, 3, "Dnevne vesti. Vojni minister ljubljanskemu 
županu", Slovenski narod, 2. maj 1917, št. 100, 3, "Ljubljanski občinski svet", "Dnevne vesti. Cesaričin 
rojstni dan", Slovenski narod, 9. maj 1917, št. 106, 3, 4, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 4. 
julij 1917, št. 150, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 7. november 1917, št. 255, 2.

90 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 7. november 1917, št. 255, 2.
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skemu polku 17. aprila 1918 v Codroipu. Polk je bil najbolj slovenska enota 
avstroogrske vojske,91 Ljubljana pa mu je rog s cesarjevim privoljenjem poda-
rila, ker je kot jeklen zid stal proti vsakemu sovražniku, "posebno proti tistemu 
(Italijanom – op. J. P.), ki je stezal svojo pohlepno roko po /.../ slovenski zemlji". 
Tavčar je njegovim pripadnikom – nagovoril jih je "Rojaki! Ljubi prijatelji!" – 
rog izročil kot spomin, "ki dajaj za vse večne čase spričevalo o /.../ zahvali, kojo 
Vam dolguje naše mesto, ker ste do neba povzdignili blesk slovenskega imena!"92 
Ob tej priložnosti je tudi nakazal na tedanje slovenske narodnopolitične zah-
teve po habsburški jugoslovanski državi. Vojakom je dejal, da jih še večji boj 
kot na fronti čaka po vrnitvi v domovino. Kot opozarja Igor Grdina, so bile te 
besede "med moštvom polka razumljene kot napoved ustvaritve Jugoslavije. 
Pisatelj zaradi prisotnosti cesarju zvestih častnikov ni uporabil eksplicitnejših 
izrazov."93 

Tavčar je med vojno svojo patriotično vnemo izrazil še z drugimi dejanji. 
Ljubljančane je večkrat pozval k podpisu vojnih posojil,94 spomladi 1915 jih 
je nagovoril, naj "mnogoštevilno pristopijo v vrsto c. kr. prostovoljnih strelcev 
ter s tem iznova izrazijo svoja znana avstrijskopatrijotska čustva",95 poleti 1915 
pa je uspešno izpeljal zbiranje 7000 vreč za soško armado.96 Jeseni istega leta 
je odredil, da so v imenu mestne občine položili venec na skupni vojaški grob 
na pokopališču pri Sv. Križu, in pristopil h Kranjskemu deželnemu pomožne-
mu odboru za bolgarski Rdeči križ; ta je zbiral sredstva za zavezniško bolgar-
sko armado.97 Ob umoru predsednika avstrijske vlade Karla grofa Stürgkha 21. 
oktobra 1916 je, kar je bilo razumljivo in pričakovano, odredil, da so na mestni 
hiši razobesili žalno zastavo. O Stürgkhu je dejal, da je bil "zvest služabnik svo-
jega cesarja".98 Patriotično držo je v letih 1917–1918 pokazal še kot podpred-
sednik Slovenskega odbora na Kranjskem za vojaške domove in podpredse-
dnik Odbora za vojaške domove v Ljubljani, s pozivom za zbiranje platnenih 
ter bombažnih tkanin v korist vojnega pomožnega urada ministrstva za notra-

91 Grdina, "Portret Ivana Tavčarja", 70.
92 "Izročitev srebrnega častnega roga", Slovenski narod, 20. april 1918, št. 90, 2.
93 Grdina, "Portret Ivana Tavčarja", 70.
94 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 18. november 1914, št. 274, 3, "Podpisujte vojno posojilo!", 

Slovenski narod, 19. november 1914, št. 275, 1, "Someščani!", Slovenski narod, 14. oktober 1915, št. 
236, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 3. maj 1916, št. 101, 4, "Ljubljanski občinski svet", 
Slovenski narod, 7. november 1917, št. 255, 2, "Someščani!", Slovenski narod, 23. november 1917, št. 
269, 3.

95 "Poziv", Slovenski narod, 3. april 1915, št. 75, 4.
96 "Poziv", Slovenski narod, 6. julij 1915, št. 151, 4, "Dnevne vesti. Zahvala", Slovenski narod, 2. avgust 

1915, št. 174, 4.
97 "Dnevne vesti. Gospod župan dr. Ivan Tavčar", Slovenski narod, 30. oktober 1915, 5, "Dnevne vesti. 

Predsedništvo 'avstrijskega pomožnega komiteja za bolgarski Rdeči križ'", Slovenski narod, 20. novem-
ber 1915, št. 267, 4.

98 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 25. oktober 1916, št. 246, 2.
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nje zadeve, avstrijskega Rdečega križa in pomožne akcije vojnega pomožnega 
urada, ter z zagotovitvijo dobrih prostorskih pogojev za izvedbo informacijske-
ga tečaja za pripravnike vojne šole v Ljubljani.99 Za prizadevnost, ki jo je pokazal 
pri izvedbi omenjenega tečaja, je načelnik generalštaba avstro-ogrske vojske 
pehotni general Artur baron Arz von Straußenburg Tavčarju izrekel najtoplejšo 
zahvalo in polno priznanje. Poudaril je, da govori o njegovem "istinito vojaštvu 
naklonjenem mišljenju".100

Tavčar se je v vojnih letih odzival tudi na druge dogodke v družbenem 
in političnem življenju. Kot župan se je 18. septembra 1914 udeležil pogreba 
diplomata, gospodarstvenika, politika in častnega ljubljanskega meščana Josi-
pa barona Schwegla. 19. oktobra 1914 je mesto predstavljal ob sprejemu zasto-
pnika vrhovnega pokrovitelja vseh institucij Rdečega križa nadvojvode Salva-
torja ob prihodu v Ljubljano, ob smrti skladatelja Davorina Jenka in nekdanjega 
kranjskega deželnega predsednika Viktorja barona Heina pa se je na seji občin-
skega sveta 15. decembra 1914 spomnil obeh pokojnikov. Heinovi soprogi je 
ob moževi smrti poslal pismeno sožalje, na mestni hiši pa so razobesili žalno 
zastavo.101 Tavčar se je 1. decembra 1915 udeležil tudi pogreba sina kranjskega 

99 "Slovenski odbor na Kranjskem za vojaške domove", Slovenski narod, 25. april 1917, št. 95, 3, "Zahvalni 
dar avstrijskih narodov za rešitev cesarja", Slovenski narod, 1. februar 1918, št. 27, 1–2, "Dnevne vesti. 
Ljubljana za Vojaški dom v Ljubljani", Slovenski narod, 28. maj 1918, št. 119, 3, "Dan žepnih robcev", 
Slovenski narod, 15. junij 1917, št. 135, 3, "Dnevne vesti. Priznanje", Slovenski narod, 7. julij 1917, št. 
153, 3.

100 "Dnevne vesti. Priznanje", Slovenski narod, 7. julij 1917, št. 153, 3.
101 "Dnevne vesti. Josip baron Schwegel", Slovenski narod, 21. september 1914, št. 224, 3, "Dnevne vesti. 

Nadvojvoda Salvator v Ljubljani", Slovenski narod, 20. oktober 1914, št. 249, 3, "Ljubljanski občinski 
svet", Slovenski narod, 16. december 1914, št. 297, 3.

Izročitev srebrnega častnega roga (postavljen na mizi) Drugemu gorskemu strelskemu polku 17. aprila 
1918 v Codroipu; spredaj prvi z leve brigadir generalmajor Kranz, pred njim (v svetlem plašču) divizijski 
general Schönauer, na sredini v fraku Ivan Tavčar, za njim levo ljubljanski podžupan Karel Triller, za 
Tavčarjem desno ljubljanski magistratni prezidialni svetnik vitez Bleiweis-Trsteniški, desno od Tavčarja 
poveljnik polka polkovnik Pour (Ilustrirani glasnik, 23. maj 1918, št. 38, 304)
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deželnega glavarja in načelnika VLS Ivana Šusteršiča – poročnika Ivana Šuster-
šiča –, ki je padel na fronti.102 Nadalje je ob smrti državno- in deželnozborskega 
poslanca Katoliške narodne stranke oziroma SLS/VLS in nekdanjega ljubljan-
skega občinskega odbornika Franca Povšeta ter ob smrti celovškega župana 
dr. Gustava viteza Metnitza o obeh pokojnikih spregovoril na seji občinske-

102 "Dnevne vesti. Pogreb", Slovenski narod, 2. december 1915, št. 277, 2–3.

Srebrni častni rog, 
ki ga je ljubljan-
ska občina podarila 
Drugemu gorskemu 
strelskemu polku; ob 
robu je imel kot geslo 
vrezan napis: "Hrast 
se omaje in hrib, 
zvestoba Slovencev 
ne gane." (Ilustrirani 
glasnik, 23. maj 1918, 
št. 38, 304)
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ga sveta 20. januarja 1916.103 Marca 1916 je čestital pesniku in ljubljanskemu 
častnemu meščanu Josipu Stritarju ob njegovi osemdesetletnici in praškemu 
županu Karlu Grošu ob desetletnici županovanja, sarajevski mestni občini pa je 
izrekel sožalje ob smrti nekdanjega župana Fehima efendija Čurčića.104 2. maja 
1916 je ob smrti nekdanjega deželnega predsednika in ljubljanskega častnega 
meščana Andreja barona Winklerja na seji občinskega sveta spregovoril v nje-
gov spomin (ob Winkerjevi smrti so na mestni hiši razobesili žalno zastavo). 
Tavčar je poudaril, da je bil Winkler edini dotedanji deželni predsednik, ki je bil 
tudi slovenskega rodu in slovenskega prepričanja. Na isti seji je občinski svet 
seznanil, da je ob smrti dolgoletnega brnskega župana dr. Avgusta Wiserja vite-
za Mährenheima mestu Brno izrekel sožalje, in čestital poveljniku 17. pešpolka 
polkovniku Hugu pl. Ventourju ob prejetem visokem odlikovanju. Ob prejetem 
odlikovanju je čestital tudi deželnemu predsedniku Schwarzu. Obenem se je v 
imenu Ljubljane poslovil od dvornega svetnika pri deželni vladi Rudolfa grofa 
Chorinskega, ki je bil imenovan za sekcijskega načelnika v notranjem ministr-
stvu na Dunaju (pred tem mu je čestital za službeno napredovanje), na seji 6. 
junija 1916 pa se je spomnil umrlega organizatorja gasilstva na Kranjskem in 
ljubljanskega častnega meščana cesarskega svetnika Frana Doberleta; mesto je 
na dan njegove smrti razobesilo žalno zastavo. Na omenjeni seji so pozdravi-
li tudi prihod novega deželnega predsednika Henrika grofa Attemsa.105 Ko je 
umrl njegov namestnik Leopold baron Liechtenberg, se ga je Tavčar spomnil na 
seji občinskega sveta 24. oktobra 1916. Liechtenbergovi vdovi je poslal pisme-
no sožalje.106 Dobrega pol leta kasneje, 8. maja 1917, so na Tavčarjev predlog 
nekdanjega ministra za javna dela Otokarja barona Trnka von Laberona ime-
novali za častnega meščana,107 ob imenovanju Ivana viteza Žolgerja za ministra 
brez listnice v drugi Seidlerjevi vladi 30. avgusta 1917 pa mu je Tavčar čestital 
v imenu Ljubljane.108 Tavčar se je udeležil tudi slovesne umestitve Frana Sale-
škega Finžgarja za trnovskega župnika 7. aprila 1918. Patron trnovske fare je 
bila mestna občina Ljubljana, Tavčar pa je umestitvi prisostvoval kot zastopnik 
mestnega patronata.109 Dobra dva meseca kasneje, 11. junija 1918, je ob dvaj-
setletnici umestitve dr. Antona Bonaventure Jegliča za ljubljanskega škofa in za 
njegovo gmotno podporo ob izdaji slovensko-nemškega slovarja ter podpo-
ro Majniški deklaraciji občinski svet na Tavčarjev predlog Jegliča imenoval za 

103 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 21. januar 1916, št. 16, 2.
104 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 8. marec 1916, št. 55, 3.
105 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 3. maj 1916, št. 101, 4, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski 

narod, 7. junij 1916, št. 130, 3.
106 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 25. oktober 1916, št. 246, 2.
107 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 9. maj 1917, št. 106, 3.
108 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 7. november 1917, št. 255, 2.
109 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 24. april 1918, št. 93, 3.
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častnega ljubljanskega občana.110 Na kulturnem področju je Tavčar leta 1916 
zagotovil namestitev mestne umetniške zbirke v Kresiji, aprila 1918 pa je bil 
opazen njegov poziv Slovenkam in Slovencem naj gmotno podprejo obuditev 
delovanja Slovenskega gledališča v Ljubljani.111 Gledališče je ponovno začelo 
delovati 29. septembra 1918.112 Tavčar je na kulturnem področju nastopil tudi 
kot predstavnik Ljubljane (in obenem Slovenske matice) na proslavi 50. letni-
ce postavitve temeljnega kamna Narodnega gledališča v Pragi 16. maja 1918. 
Zbrane udeležence proslave je pozdravil na slavnostnem zborovanju v češkem 
muzeju (Pantheonu).113 

Leta 1917 se je Tavčar kot ljubljanski župan odzval na udarec, ki je sloven-
sko narodno politiko zadel ob smrti dr. Janeza Evangelista Kreka. Udeležil se je 
njegovega pogreba 13. oktobra114 in kmalu zatem postal podpredsednik Odbo-
ra za njegov spomenik.115 Na seji ljubljanskega občinskega sveta 6. novembra 
1917 mu je posvetil iskren, avstrijsko patriotičen, a tudi narodnostno usmerjen 
govor. "Bili so časi," je dejal, 

ko se nam še ni bila odkrila duša njegova in ko se nam še sanjalo ni, kako čist 
je plamen domovinske ljubezni, ki je žarel v srcu tega izvanrednega rodoljuba. 
Zatorej smo mu časih delali krivico in to krivico danes obžalujem ob gomili, kat-
era ga nam je vzela prezgodaj in v dobi, ko takih mož, kot je bil dr. Janez Evangelist 
Krek, Slovenci najtežje pogrešamo. /.../ Ko je že tičal v oklepih smrti, je izprego-
voril Janez Krek besedo, s katero je odkril presvitli dinastiji velik pomen jugoslo-
vanskih narodov in tudi našega slovenskega naroda. S to besedo pa je odkril tudi 
svojemu narodu, ki bodi za večno zvezan z avstrijsko državo, njega velik pomen 
in ceno, tako da nas je vse potolažil in ojačil ter nam vdihnil skalnato prepričanje, 
da se nam prihodnjosti ni treba bati. Ne zahtevamo ničesar nepostavnega – kar 
pa zahtevamo, to hočemo doseči po poti, katero nam dopušča naša ustava! Na 
besede dr. Janeza Evangelista Kreka prisegamo, in to tem bolj, ker je bil politik, 
ki zase ni nikdar ničesar zahteval in ki je tiste groše, katere mu je donašala javna 
služba, sipal med potrebne in uboge. Prezgodaj je umrl, ali brez uspeha ni živel! 
Zatorej bomo njegovo ime ohranili v svojih dušah, proseč Boga, da bi mu nastopil 

110 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 12. junij 1918, št. 131, 4. O tem glej tudi Jegličev dnevnik : 
znanstvenokritična izdaja, ur. Blaž Otrin, Marija Čipić Rehar (Celje-Ljubljana, 2015), 736. 

111 Ervin Dolenc, Kulturni boj : slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929 (Ljubljana, 1996), 
77 (dalje: Dolenc, Kulturni boj); "Slovenke in Slovenci!", Slovenski narod, 6. april 1918, št. 78, 1.

112 Dolenc, Kulturni boj, 43. Kar zadeva kulturno področje kot zanimivost opozarjam na Tavčarjevo 
obvestilo na seji občinskega sveta 19. septembra 1916, da je ljubljanski mestni arhiv prevzel v hrambo 
zapuščino Josipa Jurčiča. ("Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 20. september 1916, št. 215, 3.)

113 "Svečanostni teden", Slovenski narod, 15. maj 1918, št. 109, 1, "Praške slavnosti", Slovenski narod, 17. 
maj 1918, št. 111, 1–2.

114 "Dr. Janez Ev. Krek na zadnji poti", Slovenski narod, 15. oktober 1917, št. 236, 2.
115 "Poziv", Slovenski narod, 20. oktober 1917, št. 241, 4.
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kmalu naslednik, ki bo obenem tudi branitelj njegovih načel!116

Ob dejavnosti na političnem, predstavniškem in kulturnem področju se je 
Tavčar med vojno loteval tudi gospodarskih in drugih vprašanj. Na seji občin-
skega sveta 20. januarja 1916 so sklenili, da občina kupi stavbno zemljišče za 
zagotovitev prostorov mestnemu pogrebnemu zavodu in razširitev mestne 
elektrarne. 7. marca 1916 so sklenili, naj se med Gorenjsko in Dolenjsko žele-
znico po Ljubljanskem polju zgradi zvezna proga in sprejeli Tavčarjev predlog, 
da v mestu zgradijo ledarno in hladilnico. Kasneje (6. junija 1916) so ugotovili, 
da ledarne ni možno postaviti zaradi pomanjkanja ustrezne strojne opreme.117 
Marca 1916 se je Tavčar še odločil, da bo strogo postopal proti tistim lastnikom 
stanovanj, ki bi od pri njih nastanjenih častnikov in vojakov zahtevali poseb-
no plačilo.118 19. septembra 1916 je občinski svet sklenil, da družbi Aero-Lloyd 
odobri uporabo zemljišča za zračni promet; Aero-Lloyd, ki so ga ustanovili pod 
okriljem avstrijskega Lloyda, je namreč po končani vojni nameraval prevzeti 
zračni promet po Srednji Evropi.119 Konec leta 1917 so mestna podjetja (klav-
nica, elektrarna, vodovod) poslovala z dobičkom.120 V tem letu se je Tavčar na 
Šukljetovo pobudo zavzel tudi za ustanovitev višjih razredov srednje obrtne 
šole v Ljubljani. Napori za njihovo ustanovitev so bili uspešni in Ljubljana je v 
vojnem času pomembno razširila enega svojih največjih učnih zavodov.121

Tavčarjev véliki medvojni socialnogospodarski županski preizkus, pa je 
predstavljala preskrba Ljubljane. To je bila zahtevna naloga, ki je postala osre-
dnje področje dela lokalne samouprave.122 Tavčar jo je v težkih gospodarskih 
razmerah, ko je bilo gospodarstvo in kmetijstvo podrejeno vojski, v okviru 
danih možnosti nedvomno zadovoljivo opravil. V svoje roke je prevzel vse 
organizacijske niti mestne aprovizacije in pri tem pokazal svoje organizacijske 
sposobnosti.123 Pri tem se sam z živežem ni hotel založiti, "zaradi zgleda ne, in 

116 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 7. november 1917, št. 255, 2.
117 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 21. januar 1916, št. 16, 3, "Ljubljanski občinski svet", 

Slovenski narod, 8. marec 1916, št. 55, 4, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 7. junij 1916, št. 
130, 3.

118 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 8. marec 1916, št. 55, 3.
119 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 20. september 1916, št. 215, 4.
120 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 5. december 1917, št. 279, 4.
121 Šuklje, Iz mojih spominov, III, 170–171; Grdina, "Portret Ivana Tavčarja", 70; "Ljubljanski občinski 

svet", Slovenski narod, 18. julij 1917, št. 162, 3. 
122 Bobič, "Politika, Kruh in špeh", 162.
123 Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 282, 319, 320, 321.
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ker je mislil, za denar bom že dobil, tudi če draže plačam".124 
Aprovizacija mesta Ljubljane je skrbela za preskrbo civilnega prebivalstva, 

razen v obdobju takoj po izbruhu vojne julija 1914 in v začetku leta 1915, ko 
je skrbela tudi za preskrbo vojaštva. Kasneje ga je oskrbovala vojaška uprava. 
Mestna aprovizacija ni skrbela tudi za preskrbo železniških delavcev, ki jih je 
oskrbovala železniška uprava. Preskrba Ljubljane je poleg preskrbe z živili obse-
gala tudi preskrbo s premogom, z drvmi, s petrolejem in z milom. Za njeno izva-
janje je občinski svet že na sejah 3. in 7. avgusta 1914 izvolil stalni odsek za 
aprovizacijo mesta (Aprovizacijski odsek – APOD), v katerem so složno delo-
vale vse stranke, zastopane v mestnem občinskem svetu – NNS, VLS, Jugoslo-
vanska socialnodemokratska stranka (JSDS) in Nemška stranka. APOD se je 
razvil v največjo tovrstno podjetje na Kranjskem. Vodil ga je Tavčarjev najte-
snejši sodelavec podžupan Triller.125

Med Tavčarjevimi aprovizacijskimi ukrepi na katere velja posebej opozori-
ti so bili tisti, ki so kazali na njegovo skrb za oskrbovanje siromašnejših slojev 
ljubljanskega prebivalstva; na to je že leta 1917 upravičeno opozoril Slovenski 
narod.126 Leta 1915 so dali vse razpoložljive mestne njive v obdelavo revnim 
družinam in ustanovili Vojne prodajalne, leto kasneje pa so odprli še aproviza-
cijsko pekarno. V Vojnih prodajalnah in aprovizacijski pekarni so se po zniža-
nih cenah oskrbovale revne družine. Med prehransko krizo leta 1916 sta Tavčar 
in APOD zasnovala še posebno akcijo za prehrano revnih ljubljanskih prebi-
valcev. Akcijo so podprli iz fonda Prehrana revnih slojev, ki so ga ustanovili pri 
mestnem knjigovodstvu. Izredna pomoč je potekala v obliki razdeljevanja ozi-
roma prodaje živil po znižanih cenah, namenjena pa je bila brezposelnim dela-
vskim družinam, družinam z majhnimi dohodki in veliko otroki in družinam 
z bolniki. Na Tavčarjev predlog so sezname pomoči potrebnih družin pošiljali 
šolska vodstva, mestni župniki, vodstvi Prvega ljubljanskega delavskega kon-
zumnega društva in Konzumnega društva za Ljubljano in okolico, oskrbniki 
ubogih v ljubljanskih župnijah in vodstvo Vincencijeve družbe dnevnih zave-
tišč. Leta 1916 je akcija za prehrano revnih slojev zajela 800 družin, leta 1918 
pa že 20.000 ljudi ali 1/3 vsega mestnega prebivalstva. V fond Prehrana revnih 
slojev so se stekala sredstva, ki so jih prispevali APOD, mesto Ljubljana, dežela 
Kranjska, banke, javna združenja, posamezni dobrotniki in sredstva iz prosto-

124 Milčinski, Dnevnik, 98. Tavčarjevo razmišljanje, o katerem piše Milčinski, se je odslikavalo v ravnanju 
premožnejših Ljubljančanov, med katere je sodil tudi sam. Ti so lahko kupovali živila daleč nad maksi-
malno določenimi cenami "na črno" pri posameznih obrtnikih, trgovcih ter kmetih v Ljubljani, njeni 
okolici in drugih krajih. (Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 321.)

125 Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 281, 283, 294, 319–320. O izvajanju preskrbe Ljubljane v posameznih 
vojnih letih in vprašanjih, ki so bila z njo povezana, glej 281–312.

126 "Dnevne vesti. Ljubljanski župan gospod dr. Ivan Tavčar", Slovenski narod, 28. avgust 1917, št. 196, 3.
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voljnega davka na krušne karte in sladkorne izkaznice.127 Tavčar je spomladi 
1917 izpeljal tudi razdeljevanje cenejšega mesa manj premožnemu prebival-
stvu.128 Mesto je skrbelo še za preskrbo revnejših slojev s kurivom, medtem ko 
so bili drugi pri preskrbi s kurjavo vezani na lastno iznajdljivost.129 Tavčar je kot 
župan javnost pozival tudi k denarnim darovom za pomoč sirotam, materam 
in ženam vpoklicanih vojakov ter kranjskih vojnih sirot in vdov. Daroval jim je 
še iz mestnih sredstev. Leta 1916 je meščane pozval, naj za Vse svete namesto 
s svečami grobove svojih rajnih okrasijo s spominskimi lističi, ki jih je natisnila 
mestna občina in so jih prodajali pred pokopališčem Sv. Križa in pokopališčem 
Sv. Krištofa 31. oktobra in 1. novembra, in tako pomagajo družinam padlih Lju-
bljančanov. Kot župan je bil eden od podpredsednikov Kranjskega deželnega 
društva c. kr. avstrijskega zaklada za vojaške vdove in sirote ter za varstvo otrok 
in oskrbo mladine.130 Z že omenjeno dobrodelno akcijo Brambni ščit v želez-
ju pa je poleg njene avstrijske patriotične vsebine pustil še eno zgodovinsko 
sporočilo. Ščit, shranjen v Mestnem muzeju Ljubljana in popolnoma prekrit z 
žeblji, ki so jih Ljubljančani zabijali vanj, lahko danes vidimo tudi kot spomenik 
solidarnosti meščanov, ki so se odzvali na inovativno zamišljeno dobrodelno 
akcijo v prid vdov in sirot kranjskih vojakov.131 Zanimivo pa je, da je bila udelež-
ba pri zabijanju žebljev v prvih dneh "iz takozvanih nižjih slojev povoljna, bolj 
pičla pa iz srednjega stanu in iz višjih krogov".132 

Delovanje mestne aprovizacije je bilo omejeno predvsem s kontingentnimi 
pošiljkami živil, ki jih je centralistično urejala država. Zaradi strogih varčeval-
nih ukrepov, draginje in pomanjkanja živil se je od leta 1915 vedno bolj širila 
lakota, Tavčar pa se je na razmere odzival na različne načine: z omenjeno akcijo 
za prehrano revnih ljubljanskih prebivalcev, ostrim protestom 19. septembra 
1916 zaradi nedostavljenih živil, ki jih je na škodo Ljubljane od dunajskih cen-

127 Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 288, 291, 294–295, 320. Glej tudi "Ljubljanski občinski svet", Slovenski 
narod, 3. maj 1916, št. 101, 4, "Someščani!", Slovenski narod, 10. maj 1916, št. 107, 3.

128 "Aprovizacija. Akcija za dobavljanje cenejšega mesa", Slovenski narod, 16. april 1917, št. 87, 3, "Glavni 
odbor za preživljanje ubožnih slojev", Slovenski narod, 30. april 1917, št. 99, 4.

129 Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 307.
130 "Usmiljenim srcem!", Slovenski narod, 30. julij 1914, št. 174, 2, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski 

narod, 16. september 1914, št. 219, 3, "Božična darila za sirote naših junakov", Slovenski narod, 
20. november 1915, št. 267, 1, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 7. junij 1916, št. 130, 3, 
"Someščani!", Slovenski narod, 16. avgust 1916, št. 186, 1, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 
20. september 1916, št. 215, 3, "Spomnite se o Vseh svetih ubogih rodbin padlih Ljubljančanov!", 
Slovenski narod, 28. oktober 1916, št. 249, 3, "Poziv", Slovenski narod, 10. april 1917, št. 82, 5, "Dnevne 
vesti. Kranjsko deželno društvo c. kr. avstr. zaklada za vojaške vdove in sirote ter za varstv. otrok in 
oskrbo mladine", Slovenski narod, 22. avgust 1917, št. 191, 4; Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 321.

131 Vurnik, "Ljubljana v prvi svetovni vojni", 16; "Dnevne vesti. Žeblje v brambni ščit mesta Ljubljane", 
Slovenski narod, 24. avgust 1915, št. 193, 3.

132 "Dnevne vesti. 'Ščit v železju'", Slovenski narod, 24. avgust 1915, št. 193, 3. O plačilih za brambni ščit 
mesta Ljubljane, ki so jih do tedaj prispevali gmotno dobro stoječi posamezniki glej "Dnevne vesti. 
Žeblje v brambni ščit mesta Ljubljane", Slovenski narod, 24. avgust 1915, št. 193, 3.
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tral za razdeljevanje živil dobil Trst,133 in preprečenjem stradanja Ljubljančanov 
leta 1917. Tedaj je s Šukljetovo pomočjo uspel dobiti dovoljenje avstrijske vlade 
za prevoz petih vagonov pšenične moke in dveh vagonov zdroba iz Budimpe-
šte v Ljubljano; žitne izdelke je na Ogrskem nabavila ljubljanska aprovizacija.134 
V razmerah, ki jih je zaznamovala skrajna stiska, je bila to velikanska količina.135 
Občinski svet je Šukljetu za njegov trud na seji 3. aprila 1917 izrekel posebno 
zahvalo.136 

Kljub resnemu delu na aprovizacijskem področju, pa pri njem Tavčar ni 
vedno imel srečne roke. To so pokazali znani "izbruhi stradajočih" spomladi 
1918, ko so 21. in 22. aprila na mestni magistrat prišle sestradane ženske in od 
župana odločno zahtevale več živil. Tavčar, ki je bil drugače zelo samozavesten 
mož, je zaradi navala stradajočih dal zapahniti stranska vrata mestne hiše; po 
revolucionarnem oktobru so se oblastniki povsod začeli bati nezadovoljnih 
množic. V naslednjih dneh se je zaradi šibkih policijskih moči nezadovoljstvo 
ljudi razširilo po Ljubljani. Po razmestitvi vojaštva na vseh ogroženih točkah v 
mestu so se demonstranti 24. aprila umirili. Naslednji dan je Tavčar meni nič, 
tebi nič, odšel na dopust.137

"Izbruhi stradajočih" so pokazali, da bi morda aprovizacija z večjo učinkovi-
tostjo ter pogostejšimi in odločnejšimi posredovanji pri deželni vladi in Uradu 
za ljudsko prehrano na Dunaju dosegla boljšo preskrbljenost mesta. Potrebne 
so bile demonstracije, da sta župan in APOD posredovala pri raznih institucijah 
in uspela mestu zunaj kontingenta priskrbeti nekoliko več živil.138

Jeseni 1918 se je Tavčar znova srečal z izražanjem nezadovoljstva zaradi 
aprovizacijskih razmer. O njih je 11. oktobra v socialnodemokratskem Napreju 
pisal avtor "J.", ki je opozarjal na pomanjkanje kurjave. Spraševal je, "kje hočemo 
vzeti drva, kje premog? Začeli bomo sekati drevesa, a potem nas boste zapirali? 
– ne, v zapor spadate vi, ki vam je dolžnost, skrbeti za ljudski blagor, vi ste za vse 
to odgovorni!", je pribil. Ali se ne bi vsaj deloma dalo pomagati, če bi rekvirirali 
drva in premog, ki jih je obilo po raznih dvoriščih in kleteh (po posameznih 
dvoriščih naj bi bilo po avtorjevi trditvi naloženih 30–50, celo po 100 in več 
m² drv), kot se je to že zgodilo po drugih avstrijskih mestih, ter pravično raz-

133 Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 286–287, 300–301, 316–318, 321.
134 Šuklje, Iz mojih spominov, III, 169.
135 Grdina, "Portret Ivana Tavčarja", 70.
136 Šuklje, Iz mojih spominov, III, 169. 
137 Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 309–310; Bobič, "Politika, Kruh in špeh", 164–165; Janko Pleterski, 

Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo : politika na domačih tleh med vojno 1914–1918 (Ljubljana, 
1971), 233–235 (dalje: Pleterski, Prva odločitev). Glej tudi "Dnevne vesti. Demonstracije radi pomanj-
kanja živil", Slovenski narod, 22. april 1918, št. 91, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 24. 
april 1918, št. 93, 3, "Izredna seja občinskega sveta ljubljanskega", Slovenski narod, 26. april 1918, št. 95, 
2.

138 Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 309–310, 321.
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delili med tiste, ki nič nimajo in si tudi za denar ne morejo nabaviti? "Če ne," je 
zagrozil "J.", "bo moralo ljudstvo seči po samopomoči (nasilju – op. J. P.), kar 
vam zopet ne bo ugajalo. Torej gospodje, ne premišlujte več, marveč storite brez 
odlašanja, kar je potrebno."139 

Tavčarja je pisanje v Napreju užalilo. V Slovenskem narodu je objavil daljši 
članek, v katerem je poudaril, da si občina že peto leto prizadeva zadovoljiti 
aprovizacijske potrebe. "Mestna uprava pri tem ni nikdar računala na hvale-
žnost, ker je dobro vedela, da se dobe povsod kričači, ki zastopajo mnenja, da 
mora občina v teh hudih časih delati čudeže ali si pa poiskati kako Aladinovo 
svetilnico, s katero bo dosegla vse, kar bo prebivalstvo zaželelo!"140

"Odvisni smo od Dunaja, ki nam bo dajal v dobi prehoda (mišljeno je bilo 
osamosvajanje Slovencev izpod avstrijske državne oblasti – op. J. P.) še manj, 
kakor nam je dajal dosedaj", je nadaljeval Tavčar. 

Zatorej je dolžnost vsakega, ki ima kaj vpliva, da opominja ljudstvo k potrpežljivosti 
in da jo svari, da naj ne zahteva stvari, katerih se ne da doseči. Naravnost pregrešno 
pa je, če se demagogi, ki dobro poznajo prave razmere, spozabijo tako daleč, da 
hujskajo in zapeljujejo priprostega človeka, da naj pograbi po silovitih (nasilnih – 
op. J. P.) sredstvih, da naj naskoči ,meščanske hiše’ in da naj tam pobere, kar dobi. 

In za to se je odločilo glasilo JSDS ter "objavilo poziv na meščansko vojsko 
v Ljubljani". Tavčar ga je obsodil kot nevredno dejanje. "Vpiti, da mora magistrat 
prebivalstvu vse preskrbeti, tako da bo živelo kakor pred vojsko, tudi ni poseb-
na modrost!" Opozoril je na težave pri dobavi drv in hrane, ki so veliko večje 
kot v prejšnjih letih, grožnjo, da bo delavstvo poseglo po nasilju, pa označil za 
skrajno nespametno. Kajti 

če boste udirali v hiše in če bo hotel gospod J. v Ljubljani igrati kakega Ljenina, se 
bo kmalu prepričal, da nas ne boste mogli streljati na kupe, kakor se je to godilo v 
Petrogradu in v Moskvi! Take reči slikati na steno je hudobija prve vrste, posebno 
če ste pravični in če vsled tega pripoznate, da mestna občina pri beraških svojih 
sredstvih za najubožnejše sloje stori vse, kar ji je le mogoče. 

Sicer pa so razmere v drugih mestih še slabše kot v Ljubljani. Kljub temu pa 
v dunajski Arbeiter-Zeitung 

še nismo nikdar čitali poziva, da naj delavci udero v zasebne hiše in da naj tam 

139 "Dopisi. Zima se bliža, bolezni se širijo", Naprej, 11. oktober 1918, št. 233, 3.
140 Ivan Tavčar, "Neumno hujskanje", Slovenski narod, 14. oktober 1918, št. 237, 3.
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vzamejo, kar se jim dopade! Mesto da hujskate ljudi, za katere skrbeti je tudi Vaša 
dolžnost (Tavčar je s tem mislil na aprovizacijsko organizacijo Vojna zveza, pri 
kateri je sodelovala tudi JSDS – op. J. P.), – tako da bi morali z nami skupno v 
zapor, – pomirujte jih, podučujte jih, da nemogočih stvari ne morejo zahtevati, 
posebno ne od Ljubljane, ki je sama berač! /.../ Gospod J. naj bo prepričan, da z 
rusko-židovskim boljševizmom ne bo imel nikake sreče.141

* * *

Tavčar je svoj odgovor Napreju objavil dobra dva tedna pred zlomom habsbur-
ške monarhije. Glede na tedanje notranje- in zunanjepolitične razmere je bil na 
zaton avstrijske oblasti že pripravljen, saj njegovega, pred tem toliko poudarje-
nega patriotizma, ni bilo več. Jeseni se je od njega odmaknil, k temu pa je prišel 
zlagoma in previdno. Med razvojem deklaracijskega gibanja v prvi polovici leta 
1918 je ob še vedno živi dinastični zvestobi začel izražati slovenske narodnoe-
mancipacijske zahteve, ki jih je skladno z večinskim narodnopolitičnim prepri-
čanjem postavil v okvir Majniške deklaracije; ta je zahtevala posebno jugoslo-
vansko državnost, sicer še pod žezlom habsburške dinastije, a ne več pod obla-
stjo njene države.142 Tavčar je kot župan Majniško deklaracijo podprl v dopisu, 
ki so ga občinskemu svetu predstavili 19. februarja 1918. Svetu je predlagal naj 
sprejme sklep, s katerim "se v vsakem oziru pridružuje deklaraciji naših držav-
nih poslancev z dne 30. maja 1917, ker je prepričan, da bi, ako se vresničijo v 
deklaraciji izrečene zahteve, bilo to v veliko korist države in dinastije". Obenem 
je predlagal, naj svet izreče zaupanje poslancem Jugoslovanskega kluba, in pre-
zre proti Majniški deklaraciji sprejete izjave brežiške, celjske, ptujske, maribor-
ske in celovške občine, ki so bile v nemških političnih rokah. "Eno je gotovo," je 
nato dejal v razpravi, "da je v Avstriji za vselej prenehal čas, da bi mogla vladati 
v njem kaka velenemška ali podobna ideja." Tako "kakor se je živelo do sedaj, 
ne bo mogoče živeti tudi v naprej, pa naj Avstrija še tako sijajno zmaga: onega 
zatiranja, kakršno je bilo pred vojno, ne bo več. Kakor se bo moral mir v splo-
šnem opirati na pametni sporazum, tako se bo morala tudi država na jugu na 
novo urediti." Občinski svet je ob odporu Nemške stranke Tavčarjeve predloge 
z veliko večino podprl. Zadoneli so "dolgotrajni klici: 'živela Jugoslavija!'"143

Tavčar je na slovenske narodne zahteve znova opozoril ob obisku načelni-
ka Jugoslovanskega kluba in Vseslovenske ljudske stranke dr. Antona Korošca 
23. in 24. marca 1918 v Ljubljani. Na narodnem večeru v Unionovi dvorani 23. 

141 Prav tam, 3, 4.
142 Pleterski, Prva odločitev, 117.
143 "Ljubljanski obč. svet za deklaracijo", Slovenski narod, 20. februar 1918, št. 48, 1.
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marca, kjer je Korošca pozdravil kot ljubljanski župan, jih je izrekel v govoru, v 
katerem je najprej spomnil na stališče avstrijskega nemštva ob izbruhu vojne. 
To je trdilo, da Slovani ogrožajo obstoj monarhije.

 Nastopili so z zahtevo po preustroju Avstrije. Ta preustroj pa so si mislili na ta 
način, da morajo priti avstrijski Slovani, predvsem pa Jugoslovani pod veliko 
državno kolo, ki naj jih stisne in, če je mogoče, tudi zamori, da se ne bodo mogli 
nikdar več dvigniti, pod ono kolo, katero goni sedaj že kmalu štiri leta preko dveh 
tretjin slovanska kri.144

Sledil je Tavčarjev slovenski poudarek: "V tej strašni svetovni vojni pa smo 
se zavedli samega sebe", je dejal. 

Prej smo bili kakor pelikan v puščavi, ki se ozira po svojem elementu, po vodi. 
Tako smo zdihovali po rešilni besedi, ki bi nam zopet očvrstila dušo in zjeklenila 
srca bojevnikom. Takrat so izpregovorili naši poslanci ter postavili naše zahteve 
in želje v majniški deklaraciji. /.../ Deklaracija, postavljena dne 30. maja 1917, 
je bila v pravem pomenu besede in tudi resnično spomladna beseda. Vlila nam 
je zopet v duše cvetja samozavesti, vzbudila nam je pogum in pokazala nam je 
pot, po kateri moramo hoditi svojemu cilju naproti, po kateri mora hoditi naš 
jugoslovanski narod /.../, da pribori sebi in nam našo Jugoslavijo. /.../ Tako je post-
ala misel ujedinjenja in samostojnosti izražena v majniški deklaraciji naša 'magna 
charta'.145

"Gospod načelnik Jugoslovanskega kluba!", je sklenil Tavčar. 

V imenu našega lepega, belega mesta se Vam zahvaljujemo za deklaracijo in za 
vse ogromno delo, ki ste je (ga – op. J. P.) s svojimi tovariši prevzeli za sebe, ter 
Vam kličem: Bodite prepričani, da ostane Ljubljana na Vaši strani in da Vas bo 
podpirala z vsemi svojimi močmi, dokler ne bo pobito na tla oholo nemštvo! /.../ 
Na naši strani hočemo vztrajati v boju, dokler ne bo uničeno ono nemštvo, ki 
hoče uničiti naš narod, ki hoče strgati pred vsem našo zemljo, katere pač Bog ni 
ustvaril v ta namen, da bi bila v podlago razdivjanemu barbarstvu, /.../ ki danes 
gospoduje med avstrijskim nemštvom. V tem imenu Vas pozdravljam ter kličem 
Vašemu klubu in Vam osebno 'Na zdar!'146

Tavčarjeve ostre narodno vzpodbujajoče besede so terjale enakoveljavnost 

144 "Praznik slovenskega ženstva", Slovenski narod, 26. marec 1918, št. 69, 2.
145 Prav tam.
146 Prav tam.
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Slovencev v habsburški skupnosti. V njen obstoj še nekaj časa ni dvomil, kar je 
pokazal na seji občinskega sveta 8. julija 1918. Tedaj je ugovarjal izjavi nemške-
ga svetnika Kamila Pammerja, da je podpora, ki jo je občinski svet izglasoval 
Majniški deklaraciji, najgloblje zadela nemški državi zvesti čut. Po njegovem 
prepričanju je bila največja slabost avstrijskega nemštva v tem, 

da živi v fiksni ideji, da je ono steber naše države in da so Nemci edini faktor, ki 
dela za državo in jo vzdržuje. /.../ Največja nevarnost za našo državo [je] dejstvo, 
da se hoče spakedrano mnenje avstrijskega velenemštva podržaviti. /.../ Za mene 
ni dvoma, kdo je državi zvest in kdo ne, avstrijski velenemci pa so po mojem 
mnenju zadnji poklicani soditi o tem.

 Nato je Pammerja pozval, naj mu dokaže, ali je kadar koli storil korak, ki 
bi pomenil, da Slovenci svoje rešitve ne iščejo v Avstriji. In "danes se vrši velik 
proces, kako vzdržati Avstrijo. Da smo v svojih naziranjih različnega mnenja, je 
jasno."147

V juliju 1918 je Tavčar slovensko prihodnost še videl v habsburški državi, 
a taki, v kateri bi Nemci prilili "precej vode svojemu pangermanskemu vinu". 
To je skupnost, ki si jo želijo Slovenci, skupnost, v kateri bo dosežena "jugoslo-
vanskega naroda samoosvojitev ob roki tiste pravice, po kateri bodi vsak narod 
zadovoljen in srečen!" Navedena poudarka je Tavčar zapisal v članku, v katerem 
se je odzval na Pammerjev nastop na seji občinskega sveta 8. julija. Članek je 
naslovil "Da smo si na jasnem!", in skladno z njegovim naslovom kot ljubljanski 
župan izjavil: "Tukaj se torej borita dva nazora o bodoči Avstriji: eden hoče imeti 
nemško Avstrijo, drugi pa srečno in zadovoljno državo." Izjava nemške opozicije 
v občinskem svetu ni nič drugega kot dokaz velikonemške prepotence, ki je 
med vojno nastopila v avstrijskem nemštvu z neverjetno ošabnostjo.148

Pozno poleti si je Tavčar že moral priznati, da patriotična drža ni več času 
primerna. Vendar se v tem pogledu ni izpostavljal. Bil je le formalni sklicatelj 
ustanovnega zborovanja Narodnega sveta za Slovenijo in Istro (Narodni svet), 
ki je v ljubljanski mestni hiši potekal 16. in 17. avgusta 1918. Celo pozdravne 
besede zborovalcem je prepustil podžupanu Trillerju.149 To je bilo pomenlji-
vo ravnanje, saj je ustanovitev Narodnega sveta temeljila v misli na vzpostavi-
tev povsem samostojne, zunaj Avstro-Ogrske oblikovane države habsburških 

147 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 10. julij 1918, št. 154, 2.
148 Ivan Tavčar, "Da smo si na jasnem!", Slovenski narod, 18. julij 1918, št. 161, 1. – O Tavčarjevem prista-

janju na habsburško državo julija 1918 glej tudi Pleterski, Prva odločitev, 179.
149 Grdina, "Portret Ivana Tavčarja", 71.
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Jugoslovanov.150 Opaznejši je bil samo pri sprejemu čeških in poljskih držav-
nozborskih poslancev, ki so kot gostje prišli na sočasno zasedanje parlamen-
tarcev Jugoslovanskega kluba v Ljubljani. Na zasedanju so se v tajnosti posveto-
vali o ukrepih nastajajočih držav nevladajočih narodov ob razpadanju dvojne 
monarhije.151 Tavčar je goste pozdravil z besedami, ki ga niso postavile v slabo 
luč ne pred državo, ne pred slovanskimi političnimi predstavniki. Njihov pri-
hod v Ljubljano je označil kot dan, "ki bo zapisan z zlatimi črkami v zgodovini 
avstrijskega Jugoslovanstva!" V značilnem bombastičnem tonu je nadaljeval, da 
so prišli 

kakor preroki, ki nam obetajo lepšo prihodnost, mi pa Vas obdajamo s svojim 
navdušenjem, s svojo ljubeznijo in s prepričanjem, da so minuli tisti časi, ko je 
Slovan v Avstriji štel si v čast, opravljati hlapčevska dela! Mi hočemo biti samo 
svoji, ker nam nikakor ne gre v glavo, da bi potoki krvi, ki so tekli po bojiščih, 
nam pomenjali pogubo, drugim pa vstajenje. Ali vstajenje mora biti tudi naše in 
v imenu tega vstajenja Vas pozdravlja, Vas objema, Vas pritiska k srcu tega mesta 
prebivalstvo in njega župan! Blagoslovljen bodi Vaš prihod, blagoslovljeno bodi 
Vaše delo!152

Med vojno se je Tavčar dobro prilagajal razmeram v monarhiji. Dvomov 
v svoj patriotizem ni dopuščal in glede tega mu ni bilo treba biti v skrbeh. Po 
našem mnenju vsega Tavčarjevega medvojnega ravnanja ne moremo razume-
ti v smislu petoavgustovske izjave leta 1914, o kateri piše Hribar. Tavčar je le 
bil, kakor večina tedanjih starih politikov, vseskozi zvest pripadnik habsburške 
monarhije in mu do prevrata ni prišel na misel kakršenkoli prelom z njo.153 O 
vrednosti njegovega patriotičnega prepričanja pa bi vseeno lahko govoril že 
omenjeni Milčinskijev dnevniški zapis z dne 11. januarja 1915, čeprav je bila 
tedanja Tavčarjeva misel o predaji mesta sovražniku usklajena z določili Haa-
ških konvencij iz let 1899 in 1907; Tavčar jih je kot pravnik verjetno poznal. 
Ob Tavčarjevem patriotizmu je živelo tudi njegovo, v dinastično zvestobo 
uokvirjeno slovensko emancipacijsko stališče. Ko je zvestoba dinastiji izgu-
bila svoj smisel, se je od vsega, kar je bilo z njo povezano, ločil s poudarki o 
pojemanju nemške moči na Slovenskem. Tako je pisal v Slovenskem narodu 2. 
oktobra 1918, ko je obravnaval vprašanje ljubljanske realke. Ugotavljal je, da 

150 Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918 : študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), 16.

151 Grdina, "Portret Ivana Tavčarja", 71.
152 "Sprejem slovanskih gostov s severa", Slovenski narod, 17. avgust 1918, št. 186, 1.
153 Bk. (Marja Borštnik), "Tavčar, Ivan", v: Slovenski biografski leksikon : dvanajsti zvezek : Táborská–

Trtnik, ur. Alfonz Gspan in Fran Petrè (Ljubljana, 1980), 33 (dalje: Borštnik, "Tavčar").
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"na naši slovenski zemlji leži še nekaj vsenemškega snega. Na ta sneg pa padajo 
solnčni žarki, ki so gorkejši od minute do minute!"154 Na ta način se je pridružil 
slovenski politični volji po odhodu iz avstrijske države. Za slovensko narodno 
samoodločbo in prelom z dotedanjo habsburško-avstrijsko stvarnostjo pa se je 
jasno opredelil na narodni manifestaciji 29. oktobra 1918 na Kongresnem trgu 
v Ljubljani. Ali sta iz njegovih besed vela samo zanos osvobojenega narodnega 
čustva in zmagoslavje jugoslovanske ideje ali se je z njimi hotel oddolžiti tudi 
za svoj patriotizem v nekdanji državi in si utrditi politično prihodnost ali pa ga 
slednje sploh ni vznemirjalo, ne vemo. Morda je bilo vsakega nekaj, morda ne. 
V imenu ljubljanske mestne občine je zbrano množico na Kongresnem trgu z 
balkona deželnega dvorca nagovoril z besedami:

"Po temnih časih zasijalo nam je solnce na jasnem nebu! Doživeli smo čase, 
na katere je mislil naš nebeški Prešeren, ko je pel, da se bodo Slovencem vreme-
na razjasnila! Vremena so se nam razjasnila in jasno nebo je zvabilo danes našo 
belo Ljubljano na plan, da mirno, dostojno, pa tudi najslovesnejše poveličuje 
dan, kakor ga Jugoslovanstvo dosedaj še nikdar doživelo ni!" – Naša mlada, pri-
ljubljena Jugoslavija je 

kakor zmagonosna boginja skočila /.../ z glave umirajoči Avstriji in danes stoji 
pred našimi očmi v polnem svojem blesku, v polnem svojem orožju, tako da je 
nepremagljiva in najsi se je komaj rodila! Dosegli smo svojo lastno državo, v kat-
eri bodo združeni Jugoslovani kot en sam narod v taki trdni zvezi, da je nobena 
peklenska moč ne mogla razkrojiti. 

"Gotovo je, da hudi časi s tem še niso končani", je nadaljeval. 

Mogoče je, da bomo nekaj mesecev trpeli še vse hujše, kakor smo trpeli dosedaj. 
Reveže bi prosil, da naj ne obupavajo, bogatine bi rotil, da naj se v ljubezni spom-
injajo tistih, ki imajo manjši kos kruha, kakor oni! Naša sveta obljuba bodi danes, 
da hočemo tudi te zadnje čase stisk in nadlog prenesti in vzdržati, ker si s tem 
omogočimo, da nam ne bo samo visoko z gore gledati naše obljubljene dežele, 
temveč da pridemo v to obljubljeno deželo, to je v našo enotno in sveto Jugo-
slavijo!

"Današnji dan je dan našega vstajenja", je končal Tavčar. 

Naša slavnost velja temu vstajenju. Zamolčati pa nočem, da je naša slavnost obe-
nem slovesen pogreb: pokopujemo namreč predvsem tisti krivični vpliv avstri-

154 Ivan Tavčar, "Nemška realka v Ljubljani", Slovenski narod, 2. oktober 1918, št. 225, 4.
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jskega ponemčevanja, ki nas je stoletja moril v svojih krempljih! – Imamo pa 
še drugega mrliča, ki je bil največji morilec vseh časov, ta ki je med drugim ob 
življenje spravil tudi Avstrijo: mi pokopujemo danes z radostnim in veselim srcem 
tisto zloglasno zvezo z Nemčijo, o kateri dosedaj nismo smeli govoriti, o kateri pa 
sedaj vemo, da je bila grobokop Avstrije, katera pa je proti svoji volji največ pripo-
mogla, da se je rešila svojih verig naša Jugoslavija! – Tem mrličem veljaj klic: Req-
uiescant in pace (Requiescat in pace – Naj počiva v miru, op. J. P.)! S tem klicem pa 
združimo drugi klic, ki naj sega do neba: Bog ohrani našo Jugoslavijo! Bog obvaruj 
ji življenje do konca svetov!155

III

V Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS) je Tavčar ohranil 
način svojega županovanja. Nekdanjo vdanostno držo do Habsburžanov je 
nadomestil z vdanostjo karađorđevićevski vladarski hiši, avstrijski patrioti-
zem pa z jugoslovanskim. V počastitev združitve Države Slovencev, Hrvatov in 
Srbov (Država SHS) in Kraljevine Srbije v Kraljevino SHS 1. decembra 1918 je 
meščane pozval naj 14. in 15. decembra hiše in stanovanja okrasijo z narodnimi 
zastavami,156 na slavnostni seji občinskega sveta 14. decembra 1918, sklicani v 
obeležitev prvega decembra, pa so na njegov predlog prestolonasledniku Ale-
ksandru Karađorđeviću poslali telegram z izrazi najvernejše vdanosti njegovi 
vladarski hiši. Sprejeli so tudi Tavčarjev predlog naj se trg cesarja Franca Jožefa 
preimenuje v Trg kralja Petra I. (Karađorđevića) in Slovenski trg v Trg 1. decem-
bra. Telegram so poslali še beograjskemu županu. V njem so se spomnili prvega 
decembra, s katerim se je z mogočno pomočjo zmagovite Srbije za večne čase 
ustanovila združena, neločljiva in enotna Jugoslavija, ter izrekli "v imenu dežel-
nega stolnega mesta Ljubljane prestolici naše kraljevine, krasnemu Beogradu, 
bratske svoje pozdrave". Obenem so prestolnico zaprosili, "da sprejme belo 
Ljubljano v krog najzvestejših svojih posestrim. – Živela naša kraljevina, živela 
naša vladarska hiša!" so končali telegram.157 Iz Beograda so prejeli najprisrčnej-
šo zahvalo in bratski pozdrav.158

Tavčar je vdanostno držo karađorđevićevski vladarski hiši izrazil še ob 
drugih priložnostih. Ob rojstnem dnevu kralja Petra I. Karađorđevića, 12. julija 
1919, je meščane pozval, naj v znak vdanosti jugoslovanskemu vladarju svoja 
poslopja okrasijo z državnimi in narodnimi zastavami. Enako je storil tudi nasle-

155 "Manifestacijski sprevod v Ljubljani", Slovenski narod, 30. oktober 1918, št. 254, 2.
156 "Oklic!", Slovenski narod, 13. december 1918, št. 296, 4. 
157 "Slavnostna seja občinskega sveta ljubljanskega", Slovenski narod, 14. december 1918, št. 297, 1.
158 "Dnevne vesti. Belgrad – Ljubljana", Slovenski narod, 28. december 1918, št. 307, 4.
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dnje leto.159 Tedaj je imel kraljev rojstni dan po odloku ministrstva za notranje 
zadeve z dne 15. novembra 1919 značaj državnega praznika, ki so ga imenova-
li Petrov dan.160 Zavezanost jugoslovanstvu in vdanost srbskemu dejavniku je 
izrekel tudi v govoru ob obletnici slovenske samoodločbe 29. oktobra 1919.161 
"Prisego zvestobe in vdanosti" pa je še osebno izrekel prestolonasledniku Ale-
ksandru ob njegovem prihodu v Ljubljano 26. junija 1920. Na prvi dan prestolo-
naslednikovega obiska (Aleksander se je v Ljubljani zadržal dva dni, iz nje pa je 
odpotoval 28. junija zjutraj) je bil osrednji del mesta bogato razsvetljen.162 – Lju-
bljano pa so odeli tudi v žalne zastave. Tavčar jih je dal razobesiti ob smrti zna-
menitega srbskega generala vojvode Živojina Mišića 20. januarja 1921. Mesto 
je na njegovem pogrebu zastopal načelnik v ministrstvu za notranje zadeve dr. 
Vilko Baltič.163 Kot predstavnik mesta pa se Tavčar ni hotel udeležiti slavnosti 
ob visokem odlikovanju, ki ga je Beogradu podelila francoska vlada. V Beograd 
ni odpotoval, ker je bilo po njegovih besedah "vendar znano, da bi bila rapallska 
pogodba, s katero izgubimo velik del našega naroda, drugače izpadla, če bi bila 
Francija stala na naši strani".164

Tavčarjevo jugoslovansko patriotično podobo pa so skazile kritične pri-
pombe o njegovem medvojnem avstrijskem patriotizmu. Pripombe so priha-
jale iz nasprotnih političnih taborov in so služile tudi medstrankarskemu boju, 
a dejstva, na katera so opozarjale, so držala. V Tavčarja je najprej vrgel kritično 
ost avtor, ki se je podpisal "Ben Akiba". V narodnosocialistični Jugoslaviji je 22. 
januarja 1920 objavil članek "Ivan Solnce" (namig na Tavčarjevo povest Janez 
Solnce), v katerem mu je očital, da je v času, ko je bila moč stare Avstrije že 
močno zrahljana, emonski "lord mayor" še vedno čutil potrebo izkazovati svojo 
vdanost monarhiji in dati "vzgled nedostojnega, nemoškega bizantizma". Šel je 
predaleč in nosil srebrni rog po svetu. S tem in drugimi tovrstnimi dejanji, "ki so 
v svoji dobi in okolici zadobile pomen herostratskega (sramotnega – op. J. P.) 
čina, pomen izdajništva in preloma, je vrgel kepo blata na svoj ščit. S koncem 
vojne je postal nemogoč. V političnem oziru ni v efektu med njim in Šusterši-

159 "Poziv", Slovenski narod, 10. julij 1919, št. 160, 1, "Poziv!", Slovenski narod, 10. julij 1920, št. 155, 3.
160 "Dnevne vesti. Rojstni dan kralja Petra", Slovenski narod, 10. julij 1920, št. 155, 3.
161 Ivan Tavčar, "Obletnica svobodne Jugoslavije", Slovenski narod, 10. december 1919, št. 239, 1–2.
162 "Prestolonaslednik regent Aleksander v Ljubljani", Slovenski narod, 27. junij 1920, št. 145, 1, 2. 
163 "Dnevne vesti. V znak žalosti", Slovenski narod, 22. januar 1921, št. 17, 3, "Ljubljanski občinski svet", 

Slovenski narod, 17. februar 1921, št. 38, 3.
164 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 17. februar 1921, št. 38, 3.
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čem nobene razlike več."165

V Tavčarjev bran se je naslednji dan postavil Slovenski narod. Skliceval se je 
na njegovo "pametno in trezno politiko, ki mu je bila osebno sicer odvratna", a 
je rešila razmere v Ljubljani in marsikomu prihranila zapor. Tavčarjevega kritika 
je obenem pozval, naj razkrije svoje ime. "Streljanje iz zasede" mu je očital tudi 
dan zatem.166 

Na podoben način je Tavčarja v istem časopisu branil tudi avtor, ki je prav 
tako uporabil psevdonim – "Boljševik". Zapisal je, da je "naš župan prav lisjaško 
vlekel ves oficijalni avstrijski svet za nos ter da je sijajno znal igrati komedijo, 
kakoršne ni bil obsojen igrati starejši, resen mož še nikoli, odkar ima Ljubljana 
svoje župane". Resnica pa naj bi bila, da je "tekom vse vojne svojim zaupnikom 
brez okolišev večkrat povedal, da je naš spas edinole v narodni popolni svo-
bodi in v edinstvu vseh Jugoslovanov. Vsem nam je torej dobro znano, da je bil 
župan, odkar sope, odkrit Jugoslovan in da so bile njegove naloge tekom vojne 
važnejše, težje in nevarnejše, kakor naloge vseh slovenskih županov skupaj."167

Na Tavčarjevo stran se je postavil tudi klub občinskih svetnikov Jugoslo-
vanske demokratske stranke, leta 1918 ustanovljene nove liberalne stranke, ki 
jo je Tavčar vodil do 26. oktobra 1919. Demokratski svetniki so pisanje v Jugo-
slaviji obsodili kot ostuden pamflet in poudarili županove medvojne zasluge za 
uspešno preskrbo Ljubljane.168 Tavčarja sta kasneje branila tudi vidni pripadnik 
JDS Vladimir Ravnihar in dr. Fran Goestl. Ravnihar je na shodu JDS 25. aprila 
1921 opozoril, da je Tavčar s svojim ravnanjem mnoge obvaroval bodisi pred 
vpoklicem v vojsko bodisi pred zaporom in zagotovil, da upravljanja Ljubljane 
ni prevzel vladni komisar.169 V svojih spominih, napisanih med drugo svetov-
no vojno, je navedeno stališče ponovil in pripisal, da Tavčarju velja zahvala za 
vlogo, ki jo je odigral, "pa čeprav sta bila njegova lojalnost in njegov avstrijski 
patriotizem do gotove mere res pristna".170 Tavčarjevo skrb za ljubljansko pre-
bivalstvo in odvrnitev nevarnosti, ki so mu grozile s strani avstrijskih oblasti, je 

165 Ben Akiba, "Ivan Solnce", Jugoslavija, 22. januar 1920, št. 20, 1. – "Ben Akiba" je v svojem članku opozo-
ril tudi na Tavčarjev predvojni avstrijski patriotizem, ko je vse preporodno gibanje slovenske mladine 
označil za neumnost, "ker je bil on v dno duše prepričan avstrijanec. Poslednjega mu nismo zamerili, 
saj ni bil edini. Zamerili smo le, da je to svojo avstrijanščino nosil na prodaj in v njej tekmoval s svojim 
in našim najhujšim nasprotnikom Ivanom Šusteršičem. Postajal je vedno servilnejši in je to ostal žal 
tudi takrat, ko so se duhovi že zdavnaj ločili. /.../ Ob nekrvavi revoluciji nas je blamiral (mišljena je 
Tavčarjeva drža nasproti srbskemu dejavniku po razpadu Avstro-Ogrske – op. J. P.), ko je hitel izražati 
svojo nepotrebno udanost." (Prav tam, 1, 2.)

166 "Dnevne vesti. Zaplotni junaki", Slovenski narod, 23. januar 1920, št. 18, 2, "Dnevne vesti. Nečejo izza 
plota!", Slovenski narod, 24. januar 1920, št. 19, 3.

167 Boljševik, "Lev ali osel?", Slovenski narod, 27. januar 1920, št. 21, 2.
168 "Izjava", Slovenski narod, 6. februar 1920, št. 29, 1.
169 "Volilni shod demokratske stranke", Slovenski narod, 26. april 1921, št. 93, 2.
170 Ravnihar, Mojega življenja pot, 101.
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poudaril tudi Goestl.171 
Tavčar se je na očitke, ki so zadevali njegovo medvojno ravnanje, tudi sam 

odzval. To je storil v odgovoru mariborskemu glasilu SLS172 Straža, ki se je 11. 
februarja 1921 spraševala, kako lahko JDS v Beogradu zastopajo (za Tavčarja, 
ki je bil do 12. januarja 1921 eden od poslancev JDS v Ustavodajni skupščini 
Kraljevine SHS, bi bil pravilen preteklik) "možiceljni, kateri imajo za naš narod 
salamensko žalostno preteklost". Straža je spominjala, da je Tavčar v času, "ko 
so Korošci in Kreki pripravljali Jugoslavijo, nosil srebrni rog na avstrijsko fronto 
ter doma zabijal žeblje v avstrijske – 'Wehrmanne aus Eisen' (Brambne ščite v 
železju – op. J. P.), da je kazal pred svetom – vendar ne jugoslovanstvo, ampak 
avstrofilstvo". In kljub temu so lahko taki ljudje na najvišjih položajih in danes 
najboljši Jugoslovani.173 Straža je na Tavčarjev avstrijski rog še enkrat opozorila 
dober teden kasneje.174

Tavčar je Straži vrnil udarec z opozorilom na znani ovaduški Furor patri-
oticus VLS (predvsem na Kranjskem) leta 1914175 in se, ne da bi omenjal jugo-
slovansko usmeritev slovenske politike, ki sta jo poosebljala pripadnika VLS 
Korošec in Krek, glede svojega počenja med vojno skliceval na zdravi razum. 
Kot mnogokrat se je poslužil tudi svojega pisateljskega talenta. Zapisal je, da so 
njegovi sovražniki s katoliške strani med vojno dobro vedeli, 

da sem se nahajal v votlini skupaj z levom, ter so komaj čakali, da bi me bil ta 
lev raztrgal. Potem, ko je lev poginil, so se pa takoj obrnili proč od njega in ga s 
svojimi kopiti še danes prav junaško obdelujejo. Od mene pa zahtevajo, da naj bi 
bil z iglami zbadal živega leva, dokler sva tičala skupaj v votlini, in prejkone je še 
danes žal vsem skupaj, da se nisem tako nespametno obnašal, da bi me bili lepega 
dne tirali avstrijski rablji proti Suhemu bajerju! (strelišče na robu Ljubljane, kjer so 
izvrševali smrtne obsodbe – op. J. P.)176

Tavčar je spregovoril tudi o srebrnem rogu in Brambnem ščitu. Izjavil je, da 
so tudi drugi narodi pošiljali take rogove na fronto, in sicer na željo vojaštva, 
od katerega naj bi tudi sam dobil precej pisem z vprašanjem, zakaj Ljubljana na 
dá častnega roga svojim vojakom. Za njegovo izročitev je glasoval ves občinski 
svet, tudi svetniki VLS. Srebrni rog naj ne bi pomenil naklonjenosti Avstriji, tem-

171 Fr.[an] Goestl, "Vzornik", Slovenski narod, 28. avgust 1921, št. 192, 9.
172 Leta 1920 je VLS začela uporabljati staro strankino ime SLS.
173 "Versko politična svoboda v očeh liberalcev", Straža, 11. februar 1921, št. 16, 1.
174 "Dnevne vesti. Žerjavova cenzura", Straža, 21. februar 1921, št. 20, 2.
175 O tem glej Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925 : pot prvaka slovenskega političnega katoli-

cizma (Ljubljana, 1998), 314–321.
176 Ivan Tavčar, "Mariborski 'Straži'", Slovenski narod, 24. februar 1921, št. 44, 1.
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več ljubezen "do lastnih sinov, ki so umirali na fronti. Kdor vidi v tem kaj grdega 
ali nedopustnega, mora biti moralna propalica prve vrste." Sicer pa naj bi voja-
ki in podčastniki izpregli konje iz voza, na katerem se je pri odhodu peljal na 
kolodvor, in je vseokrog grmelo: "Živela Jugoslavija!" Zaradi obiska v Codroipu 
naj bi mu celo pretil odvzem županstva.177

Tavčar je odgovornost za izročitev srebrnega roga pripisal vojaštvu in 
občinskemu svetu in nadaljeval, "da se izročitev kakega srebrnega roga niti iz 
dalje ne more kosati z domačim 'Te Deum laudamus' (tebe Boga hvalimo – 
op. J. P.), ki je polnil vse cerkve, kadar se je poročalo tudi o kaki zlagani zmagi 
Avstrijcev".178 A če se spomnimo njegovega ravnanja ob zavzetju Beograda in 
Varšave ter kapitulaciji Črne gore, se je tudi sam potrudil ob (dejanskih) avstrij-
skih vojaških zmagah. 

Podobno kot pri srebrnem rogu, je Tavčar tudi pri Brambnem ščitu kazal 
na druge. Najprej je opozoril na dobrodelni značaj omenjene akcije potem pa 
spomnil, da je žeblje v ščit zabijal tudi škof Jeglič. Na svoj tedanji klic "V imenu 
Ljubljane, ki je bila in hoče ostati avstrijska", je pozabil. Glede na poročilo v Slo-
venskem narodu iz leta 1916 ga je prevaral tudi spomin na besede, ki naj bi jih 
izrekel ob odkritju spomenika Francu Jožefu 18. avgusta 1916 na Ljubljanskem 
gradu. V odgovoru Straži je zatrdil, da spomenika ni hotel sprejeti v oskrbo 
občine, dokler ne dobi slovenskega napisa,179 medtem ko je Narod slabih pet 
let pred tem poročal, da je ob njegovem sprejemu izjavil, naj se poleg nemškega 
na spomeniku napravi tudi primeren slovenski napis.180 Svoj odgovor Straži je 
Tavčar končal z obsojanjem drugih. Ni ga zanimalo kako poudarjen je bil nje-
gov patriotizem v nekdanji državi, vsak pameten mož bi namreč moral vedeti, 

da se ljubljanski župan v dobi svetovne vojne, ko smo vsi tičali pod avstrijskimi 
bajoneti, ni smel drugače vesti, kakor se je vedel. Takrat smo bili ,avstrofili’ vsi, ker 
smo morali biti, če nismo hoteli viseti na vislicah. Vse to nam danes očitajo tisti, ki 
so bili resnični avstrofili in ki so v svojih srcih avstrofili še danes.181

Tavčar se na pisanje Straže ni več oglasil, čeprav je ta 25. februarja 1921 
ponovila svoje očitke, da so "ata Tavčar /.../ spodbujali kranjske Janeze na 
boj za Avstrijo s srebrnim rogom in zabijali z očetovsko roko germanofilske 
žrebljičke".182 

177 Prav tam.
178 Prav tam.
179 Prav tam.
180 "Dnevne vesti. Cesarjev spomenik na ljubljanskem gradu", Slovenski narod, 19. avgust 1916, št. 189, 4.
181 Ivan Tavčar, "Mariborski 'Straži'", Slovenski narod, 24. februar 1921, št. 44, 1.
182 "Dnevne vesti, Ata Tavčar", Straža, 25. februar 1921, št. 22, 2.
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V kolikor se je Tavčarju zdelo umestno odgovoriti na očitke o njegovem 
lojalističnem medvojnem ravnanju, tega ni storil ob ocenah drugih vidikov svo-
jega županovanja, ki so jih "Ben Akiba" in pisec iz uradniških vrst v Jugoslavi-
ji podali že 22. januarja 1920. Mogoče ga je zmotila skrita identiteta njegovih 
avtorjev, mogoče pa sta bila članka, objavljena v glasilu majhne politične stran-
ke, zanj premalo pomembna. V to, da za članka ni vedel, bi težko verjeli.

"V mestni upravi je doba Tavčarjevega županovanja ostala brez sledu", je 
zapisal "Ben Akiba". Tavčarjeve zasluge pri mestni aprovizaciji med vojno je ob 
tem obšel. 

Talente, izročene mu od prednika Hribarja, je zakopal in jih bo sedaj brez obresti 
izkopal in izročil svojemu nasledniku. Ljubljana je imela dvakrat srečo. Prvič, ko 
jo je porušil in razmajal potres (leta 1895 – op. J. P.), drugič, ko je našla v Ivanu 
Hribarju župana, ki se je brigal za mesto, je dvignil iz ruševin in napravil iz njega 
takratnemu času primerno prestolico. Odtlej čaka mesto kakor zakleta kraljičina 
sredi trnja na svojega princa, ki jo odreši. Ivan Tavčar ni ta princ. V desetih (osmih 
– op. J. P.) letih svojega županovanja ni rešil ene komunalne naloge. Med vojno 
je bil samo opazovalec, pred njo ne mnogo več. Po vojni je vobče odrekel. Prene-
hal je z vsemi sodobnimi komunalnimi posli, ukinil brigo za prehrano, odvalil 
brigo za premog, stanovanja in vse drugo na druge rame, ko je videl, da vseh teh 
vprašanj ne sme več reševati v starih izvoženih in zavoženih tirih. Ne briga se več 
ne za mostove, ne za elektrarno in plinarno, ne za kaj drugega, in ž njim se ne 
briga nikdo drug.183

"Sedaj bi bila doba za velike načrte nove velike Ljubljane", je nadaljeval "Ben 
Akiba". 

Bila bi doba brige za nove zgradbe: vodovod, za regulacijo reke, za tisoč drugih 
vprašanj, ki zahtevajo vsako zase celega moža. Ljubljani se pozna na vsak korak, 
da je odrevenela sredi razvoja kakor začarana. Toda nič se ne gane. /.../ Ta doba ni 
več zanj (Tavčarja – op. J. P.), on ne več zanjo.184

"Ljubljansko solnce" kot je Tavčarja poimenovala Jugoslavija,185 ni odgovo-
rilo tudi na očitek iz uradniških vrst, da ljubljanski župan uradništvu odreka 
pravico udeleževati se dejavnosti svojih stanovskih organizacij. Jugoslavija je 
22. januarja 1920 objavila dopis neimenovanega uradnika, ki sporočal, da je 
Tavčar zavrnil razgovor z enim od predstavnikov akcijskega odbora teh organi-

183 Ben Akiba, "Ivan Solnce", Jugoslavija, 22. januar 1920, št. 20, 1–2.
184 Prav tam, 2.
185 "Dnevne vesti. Ljubljana : 'Razkoračenje'", Jugoslavija, 22. januar 1920, 3.
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zacij, ki so ga oblikovali glede določanja cen življenjskih potrebščin. Razgovor 
naj bi zavrnil z utemeljitvijo, da je uradnikova dolžnost opravljati svoj uradniški 
posel, javna vprašanja pa se ga ne tičejo. Avtor dopisa je poudaril, da si sloven-
sko uradništvo 

prepoveduje ošabni ton, v katerem (Tavčar – op. J. P.) govori z akcijskim odborom 
naših stanovskih organizacij. Slovensko uradništvo, ki je bilo doslej najudanejši 
sluga dr. Tavčarjeve stranke, ne more in ne sme molče preiti dejstva, da mu lju-
bljan.[ski] župan odreka pravico udeleževati se javnih akcij, v katerih gre za nje-
govo eksistenčne pogoje. Dr. Tavčar v teoriji jugoslovanski demokrat, v praksi pa 
največji reakcijonarec vreden dr. Šušteršiča, ki je rekel, da uradnik samo žre, je 
v tem slučaju pokazal svoje pravo mišljenje o uradniku – in nam je s tem zado-
voljivo pojasnil, kakšno stališče ima slovensko uradništvo zavzeti pri bodočih 
volitvah. Zaveden uradnik z dr. Tavčarjem ne more biti.186

Namesto Tavčarja je na dopis, objavljen v Jugoslaviji, odgovorila Zveza 
organizacij magistratnih uslužbencev. Očitke, ki so zadevali svobodo javnega 
delovanja, je obšla, in izjavila, da je Tavčar njihov največji prijatelj pod kate-
rim magistratni uslužbenci uživajo največjo svobodo, naklonjenost in gmotne 
izboljšave. Izrekla mu je globoko hvaležnost in vdanost ter poudarila, da vse 
Tavčarjevo župansko delo, posvečeno vsem in vsakomur, prevevata moška 
iskrenost in blagodejna previdnost.187 

Zavrnitve "Ben Akibovih" trditev o komunalnem vidiku Tavčarjevega župa-
novanja v tisku JDS ni bilo zaslediti. V precejšnji meri so držale, soglašati pa ne 
bi mogli z očitki, da ga vprašanja glede prehrane, premoga, stanovanjske pro-
blematike in tudi glede mestne elektrarne in plinarne niso več zanimala. 

Bolj kot kritike njegovega županskega ravnanja je Tavčarja vznemirila t. i. 
stanovanjska naredba, ki jo je Deželna vlada za Slovenijo (DVS) izdala 6. aprila 
1920. DVS, ki so jo tedaj pod vodstvom dr. Janka Brejca sestavljali zgolj pri-
padniki SLS,188 je v tej naredbi pooblastila Državni stanovanjski urad oziroma 
krajevna stanovanjska oblastva, da lahko do 15. maja osebam, ki so imele nad 
1,000.000 kron premoženja, uslužbencem zasebnih domačih in tujih denarnih 
zavodov, zavarovalnim družbam in večjim gospodarskim podjetjem ne glede 
na njihovo premoženje, ter tujim zavarovalnim družbam, denarnim zavodom 
in večjim tujim gospodarskim podjetjem odpove zasedanje stanovanjskih pro-

186 "Ljubljanski župan in uradništvo", Jugoslavija, 22. januar 1920, 3.
187 "Magistratni uradniki in uslužbenci županu dr. Ivanu Tavčarju", Slovenski narod, 7. februar 1920, št. 30, 

3.
188 Bojan Balkovec, Prva slovenska vlada 1918–1921 (Ljubljana, 1992), 185 (dalje: Balkovec, Prva slo-

venska vlada).
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storov v stavbah, ki niso v njihovi lasti. Prizadeti so morali do 31. oktobra 1920, 
ko je potekel selitveni rok, poiskati nove stanovanjske prostore ali pa jih zgra-
diti. V nujnih primerih, ko ob določenem roku zaradi objektivnih vzrokov seli-
tev ne bi bila izvedljiva, bi jo lahko podaljšali do 30. novembra 1920.189 Izvršna 
določila k tej naredbi, po kateri je bila odpovedna pravica v ljubljanskem sta-
novanjskem okolišu pridržana Državnemu stanovanjskemu uradu, je 17. apri-
la 1920 izdal poverjenik za socialno skrbstvo v DVS, pripadnik SLS, dr. Andrej 
Gosar.190 

DVS je s svojo akcijo želela omiliti težke razmere na stanovanjskem podro-
čju, ki se jih je Tavčar vsekakor zavedal. Že dobro leto pred stanovanjsko nared-
bo DVS je opozoril, "da se nahaja mestna uprava glede stanovanj v taki stiski, 
kakor se med celo štiriletno vojno ni nikdar nahajala". Menil je, naj bi stanovanj-
sko krizo reševali tako, da bi v ljubljanskih hotelih zasegli sobe in ta način olaj-
šali stanovanjski položaj. "Lastniki hotelov so – dočim so drugi hišni posestniki 
v teku vojske imeli zvezane roke – med to vojsko želi take dobičke, da sedaj 
čisto lahko doprineso nekaj žrtev za državo in njene koristi." Nekaterim voja-
šnicam bi se lahko odpovedala tudi vojska, saj je v Ljubljani preveč vojaštva.191 
Odločno pa je zavračal zamisli, da bi DVS (tudi tedanjo Deželno vlado je vodil 
Brejc, JDS pa je bila nasproti SLS in JSDS v manjšini192) za ljubljanski stanovanj-
ski okoliš ustanovila Državni stanovanjski urad, ki bi imel pravico do posega 
po stanovanjih. Saj "vendar še ne živimo v republiki sovjetov", je poudaril, da bi 
lahko DVS udarila po Ljubljani s "konkurenco naredbam, s katerimi tepe Lje-
nin ruska mesta!" S tem bi zanikali zasebno lastnino in delali "čast kakemu Beli 
Khunu (Béla Kun, ustanovitelj Komunistične partije Madžarske, minister za 
zunanje zadeve leta 1919 obstoječe sovjetske madžarske republike – op. J. P.) 
ali pa kakemu drugemu judu v Budimpešti!"193 

Ko so Državni stanovanjski urad dejansko ustanovili (DVS je bila tedaj pod 

189 "Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo, s katero se izpopolnjujejo predpisi o stanovanjskih 
odpovedih", Uradni list Deželne vlade za Slovenijo, 16. april 1920, št. 47, 204.

190 "Naredba poverjeništva za socialno skrbstvo, s katero se izdajajo izvršilna določila k naredbi celoku-
pne deželne vlade za Slovenijo z dne 6. aprila 1920., št. 166 Ur. l.", Uradni list Deželne vlade za Slovenijo, 
23. april 1920, št. 50, 223.

191 Ivan Tavčar, "K stanovanjski krizi", Slovenski narod, 20. februar 1919, št. 44, 2.
192 Balkovec, Prva slovenska vlada, 184.
193 Ivan Tavčar, "Boljševizem od zgoraj", Slovenski narod, 10. april 1919, št. 85, 1; "Naredba celokupne 

deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani o ustanovitvi državnega stanovanjskega urada za ljubljanski 
stanovanjski okoliš", Naprej, 7. april 1919, št. 79, 1–2. Glej tudi Ivan Tavčar, "Zopet nova naredba!", 
Slovenski narod, 2. oktober 1919, št. 229, 1–2.
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vodstvom dr. Gregorja Žerjava v rokah JDS)194 in je DVS izdala t. i. stanovanjsko 
naredbo (imenovali so jo tudi Gosarjeva stanovanjska naredba), jo je Tavčar 
vztrajno in z vso silo napadal. Opozarjal je, da nima zakonske osnove in da se 
z njo ljubljansko prebivalstvo ekspropriira, jemljejo se mu najosnovnejše pra-
vice. Naredba ustvarja razmere, ki spominjajo na boljševiške grozote v Moskvi 
in Petrogradu.195 "Tičimo v vrtincu ruskega boljševizma, in to po zaslugi našega 
poverjeništva za socijalno skrb", je zapisal 26. junija 1920. "Imamo torej najlepši 
boljševizem, imamo komunizem, imamo socijalizacijo hišnih poslopij v Ljublja-
ni." In to ni poštena socializacija, o kateri pišejo gospodje katoliški komunisti.196

Tavčar je poudaril, da so med tistimi, ki so se znašli pod udarom stanovanj-
ske naredbe zgolj pripadniki liberalnega tabora, to je tistega tabora, ki ga hoče 
SLS že od nekdaj ugonobiti.197 Zahteval je, naj stanovanjsko vprašanje po celo-
tni državi rešujejo na enak način, "ljubljansko enostransko dr. Gosarjevo kopito 
pa hvaležno in spoštljivo odklanjamo".198 

Tavčar se je v svojih obtožbah stanovanjske naredbe posluževal tudi netoč-
nih trditev. Naredba je namreč določala odpoved stanovanjskih prostorov 
določenim kategorijam uporabnikov, ki niso bili njihovi lastniki, Tavčar pa je 
izjavljal, da v Ljubljani odpravlja zasebno lastnino. "Naši zakoni tulijo: Privatna 
last je nekaj svetega"!199 Naredba v privatno lastnino ni posegala, za tiste, ki jih je 
zadevala, pa je bila neugodna. Tavčar je bil v tem pogledu izrazito zavajajoč. To 
je pokazal pred volitvami v Ustavodajno skupščino Kraljevine SHS, 28. novem-
bra 1920, ko je kot nosilec liste JDS v Ljubljani na strankinem predvolilnem 
zboru 5. novembra izjavil, da Gosar zahteva, 

194 "Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo o ustanovitvi državnega stanovanjskega urada", 
Uradni list deželne vlade za Slovenijo, 2. december 1919, št. 169, 621–623; Balkovec, Prva slovenska 
vlada, 184. – O izdaji naredbe o ustanovitvi Državnega stanovanjskega urada so razpravljali še na 
seji DVS 20. septembra 1919, ko je vlado vodil Brejc. ("Zapisnik 124. seje Deželne vlade za Slovenijo 
v Ljubljani, z dne 30. septembra 1919", v: Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov 
v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921 : 2. del: od 28. feb. 1919 do 5. nov. 1919 (št. 
67–133), za objavo pripravil Peter Ribnikar (Ljubljana, 1999), 374–375.)

195 Ivan Tavčar, "Naše zakonodajstvo", Slovenski narod, 18. maj 1920, št. 111, 1, isti, "Ljubljansko mrtvilo", 
Slovenski narod, 24. junij 1920, št. 141, 1, isti, "Bodi konec besnenju!", Slovenski narod, 26. junij 1920, 
št. 143, 1.

196 Ivan Tavčar, "Bodi konec besnenju!", Slovenski narod, 26. junij 1920, št. 143, 1. Prim. tudi "Zborovanje 
hišnih posestnikov", Slovenski narod, 17. september 1920, št. 212, 3.

197 Ivan Tavčar, "Bodi konec besnenju!", Slovenski narod, 26. junij 1920, št. 143, 1. Glej tudi Ivan Tavčar, 
"Groza jih je nedelavnosti", Slovenski narod, 11. julij 1920, št. 156, 4, isti, "Drugi odgovor", Slovenski 
narod, 13. november 1920, št. 260, 1–2.

198 Ivan Tavčar, "Groza jih je nedelavnosti", Slovenski narod, 11. julij 1920, št. 156, 4. Glej tudi Ivan Tavčar, 
"Nekaj se mora storiti!", Slovenski narod, 18. julij 1920, št. 161, 2.

199 Ivan Tavčar, "Bodi konec besnenju!", Slovenski narod, 26. junij 1920, št. 143, 1. Glej tudi "Zborovanje 
hišnih posestnikov", Slovenski narod, 17. september 1920, št. 212, 3 in Ivan Tavčar, "Drugi odgovor", 
Slovenski narod, 13. november 1920, št. 260, 2.
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naj se hišnim posestnikom brezplačno odvzamejo njihove hiše, mesarjem nji-
hove mesnice, trgovcem njihove trgovine in tovarnarjem njihove tovarne. Pov-
sod boste, prijatelji, odstavljeni in na vaše mesto bodo stopili Gosarjevi gospodar-
ski sovjeti. Ti sovjeti, dragi Ljubljančani, bodo vaši hišni lastniki, vaši trgovci in 
tudi vaši tovarnarji. En sam uspeh se bo dosegel: da se bodo ti gospodarski sovjeti 
odebelili, kakor se odebeli polh, prej ko se zarije k zimskemu spanju. Vi, ljubljans-
ki hišni gospodarji, če je kaj takega pri Vas sploh še mogoče, vi, ljubljanski mesarji, 
obrtniki, trgovci in tovarnarji, kakor tudi vi, slovenski kmetje, se boste pa popol-
noma posušili, da boste kot lačne, tanke žive niti lazili okrog in da boste predstav-
ljali nov izstradani proletarijat, kakor ga svet še ni videl! Če hočete tako shujšati in 
biti gospodarske sence, ki se bodo redile zgolj le s sesanjem drobnih svojih prstov, 
potem glasujte za Gosarja (nosilec liste SLS v Ljubljani na volitvah v Ustavodajno 
skupščino – op. J. P.) in njegovo stojnico!200 

To je bila tudi Tavčarjeva zadnja beseda o stanovanjski naredbi, saj se je 
kmalu po zaključku v njej določenega skrajnega selitvenega roka DVS zame-
njala, v njenih novih sestavah pa zanjo niso več imeli posluha.

Tavčar se je leta 1920 opredelil tudi ob krvavem dogodku, ki je pretresel 
Ljubljano na Zaloški cesti. V času ko se je znana železničarska in splošna stavka 
približevala svojemu vrhuncu, je napisal članek, v katerem je obsodil stavkajoče 
železničarje kot zločince nad državo. Izjavil je, 

da je stavka pravzaprav v resnici le politična stavka in da je njen zadnji cilj, 
ustanoviti sovjetsko republiko v Jugoslaviji". In v boju "med železnico in državo 
ne sme in ne more propasti država. /.../ Državo hočemo braniti, ne da bi pri ti 
brambi kovali kake politične naklepe, ker takega temnega političnega egoizma 
ne smemo poznati, kadar je država sama v nevarnosti!201 

Kot vemo se je država ob smrtnih žrtvah in ranjenih med demonstranti 24. 
aprila 1920 ubranila, kako se je ob tem počutil Tavčar pa, kolikor je znano, ne. 
Na seji občinskega sveta 29. aprila 1920 je poudaril, "da ni njegov namen, da 
bi delil očitanja na eno ali drugo stran, da pa je nujna potreba, da ima v redni 
državi vlada skrb za vzdrževanje reda in avtoritete". Obenem je izjavil, da bo 
mestna občina, v kolikor sodijo žrtve v njeno območje, skrbela za njihove svoj-
ce. Občinski svetniki so se v znak sožalja dvignili s sedežev.202

Tavčar je bil po odhodu iz Avstro-Ogrske dejaven tudi na področju mestne 
preskrbe. Zanjo je skrbel že v času Države SHS (od 29. oktobra do 1. decem-

200 "Z zbora demokratske stranke", Slovenski narod, 7. november 1920, št. 255, 1–2.
201 Ivan Tavčar, "Neverjetnosti", Slovenski narod, 25. april 1920, št. 94, 1.
202 "Izredna seja ljubljanskega občinskega sveta", Slovenski narod, 1. maj 1920, št. 99, 3.
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bra 1918),203 prav tako pa tudi v Kraljevini SHS, ko se je pred zimo 1919/1920 
ukvarjal še z vprašanjem kurjave ter delovanjem mestne elektrarne in plinar-
ne.204 Z vprašanjem preskrbe s premogom oziroma njegovo ceno se je ukvarjal 
tudi kasneje.205 Posegel je tudi na področje denarnega prometa. V novi državi 
je bil namreč sprva v prometu različen denar, zaradi pomanjkanja drobiža tudi 
denar, ki ga je izdal mestni magistrat, in so ga ljudje imenovali "tavčarčki".206 

Ob vpetosti v novo jugoslovansko življenje, tekoče političnosocialno doga-
janje in skrb za prehrano Ljubljane, je Tavčar ob različnih priložnostih nastopal 
tudi kot njen najvišji predstavnik. To je storil že ob pozdravu prestolonasledni-
ku Aleksandru in mestu Beograd leta 1918 in nato še ob Aleksandrovem obisku 
Ljubljane leta 1920. Sicer pa je 10. marca 1919 v imenu mesta pozdravil lon-
donskega kardinala Francisa Bourneja ob njegovem prihodu v Ljubljano, 16. 
junija 1919 je pozdravil in priredil prijateljsko večerjo delegaciji emigrantskih 
ruskih narodnih organizacij, ki je pod vodstvom grofa Vladimirja Bobrinskega 
prispela v Ljubljano, 29. januarja 1920 je pozdravil drugi transport čehoslova-
škega legionarskega polka Jan Hus ob njegovem postanku v Ljubljani, 9. marca 
1920 je v imenu mesta odposlal telegramske čestitke predsedniku Čehoslo-
vaške republike Tomášu Garriguu Masaryku ob njegovi sedemdesetletnici, 14. 
aprila 1920 je mesto predstavljal na svečanem začetku predavanj na ljubljan-
ski Pravni fakulteti, 30. maja 1920 je ob odkritju spomenika Janezu Evangeli-
stu Kreku na pokopališču pri Sv. Križu prevzel spomenik v varstvo ljubljanske 
občine, 22. junija 1920 se je na slovesnosti ob odhodu iz Ljubljane poslovil od 
dotedanjega poveljnika Dravske divizije generala Krste Smiljanića, 31. decem-
bra 1920 so ga izvolili za predsednika odbora za izgradnjo železniške povezave 
Kočevje – Reka, 2. februarja 1921 je pozdravil čehoslovaškega zunanjega mini-
stra dr. Edvarda Beneša ob njegovem postanku v Ljubljani, ob tretji obletnici 
skupne češko-jugoslovanske narodnoemancipacijske manifestacije, 13. aprila 
1918 v Pragi, pa je čehoslovaško-jugoslovanski ligi v Pragi poslal pozdravni 

203 "Aprovizacija. Iz seje mestnega aprovizacijskega odseka", Slovenski narod, 16. november 1918, št. 271, 
4; Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 313.

204 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 14. marec 1919, št. 63, 2, Ivan Tavčar, "Premog!", Slovenski 
narod, 21. marec 1919, št. 69, 1, "Politične vesti. Dr. I.[van] T. [avčar], Na nedeljskem shodu", Slovenski 
narod, 15. april 1919, št. 89, 2, Ivan Tavčar, "O ljubljanski aprovizaciji", Slovenski narod, 19. septem-
ber 1919, št. 218, 1–2, "Razglas", Slovenski narod, 10. oktober 1919, št. 236, 5; Brodnik, "Preskrba 
Ljubljane", 315–316.

205 Ivan Tavčar, "Kdo ščiti milijonarje"?, Slovenski narod, 25. julij 1920, št. 167, 1.
206 Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 313.
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telegram.207 Kot ljubljanski župan je vodil tudi ustanovno zborovanje narodno-
obrambne organizacije Jugoslovanska matica (JM) 21. marca 1920. Ob tej pri-
ložnosti so mestna poslopja okrasili z zastavami, Tavčar pa je meščane pozval, 
naj storijo enako. Obrnil se je tudi na mestne svetnike in jih pozval naj se polno-
številno udeležijo ustanovnega zborovanja JM in manifestacijskega sprevoda 
po njem.208 

Tavčar je bil kot župan dejaven tudi na protestnih zborovanjih, ki so jih 
zaradi vprašanja mej sklicali v Ljubljani. 12. maja 1919 je vodil manifestacijo za 
pravično rešitev vprašanja severne in zahodne meje, 14. junija 1919 je sprejel 
delegacijo primorskih Slovencev in jim izrazil podporo, 4. februarja je 1920 je 
poudaril protest občinskega sveta proti italijanskemu imperializmu, 18. aprila 
1920 je vodil protestni shod, ki se je zbral zaradi problema državne pripadnosti 
Reke in 14. julija 1920 obsodil "barbarske napade Lahov v Trstu na slovensko 
imetje in slovenske kulturne in gospodarske ustanove (fašistični požig Naro-
dnega doma ter razdejanje Jadranske, Hrvaške in Ljubljanske banke ter drugih 
uradov in lokalov slovenskih lastnikov v Trstu 13. julija 1920 – op. J. P.)".209

Do primorskih Slovencev je imel Tavčar dvojni odnos. S tistimi, ki so po 
vojni ostali pod italijansko zasedbo, je sočustvoval, medtem ko primorskim 
beguncem, ki so med vojno oziroma po italijanski zasedbi Primorske prišli v 
Ljubljano, ni bil posebej naklonjen. Nasploh so primorski begunci med prebi-
valstvom na Kranjskem in slovenskim Štajerskem povzročali nemalo negodo-
vanja.210 Pri Tavčarju se je pokazalo leta 1920, ko ga je zbodel članek v Sloven-
skem narodu, v katerem je nepodpisani avtor Ljubljančanom očital, da jim je 
za slovenske meje vseeno in nimajo srca za begunsko gorjé. Izjavil je še, da je 

207 "Slovesen sprejem kardinala Bourna v Ljubljani", Slovenski narod, 11. marec 1919, št. 60, 3, "Dnevne 
vesti. Na čast ruski deputaciji", Slovenski narod, 17. junij 1919, št. 141, 2, "Dnevne vesti. Čehoslovaški 
legijonarji v Ljubljani", Slovenski narod, 31. januar 1920, št. 25, 3, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski 
narod, 11. marec 1920, št. 58, 3, "Otvoritev juridične fakultete", Slovenski narod, 16. april 1920, št. 86, 
3, "Odkritje nagrobnega spomenika dr. J. E. Kreku", Slovenski narod, 1. junij 1920, št. 122, 3, "Dnevne 
vesti. Poslovilni večer generalu Smiljaniću", Slovenski narod, 23. junij 1920, št. 140, 3, "Železniška zveza 
Kočevje – Brodmoravice – Reka", Slovenski narod, 9. januar 1921, št. 6, 6, "Minister dr. Edvard Beneš 
na potu v Italijo : sprejem v Ljubljani", Slovenski narod, 4. februar 1921, št. 27, 1, "13. aprila 1918", 
Slovenski narod, 13. april 1921, št. 82, 1. – V zvezi s Čehoslovaško republiko lahko navedemo še poda-
tek, da se je poleti 1920 čehoslovaški konzulat v Ljubljani vselil v prostore stavbe Breg 8/I, ki je bila 
v Tavčarjevi lasti. ("Dnevne vesti. Konsulát Čehoslovaške Republike", Slovenski narod, 21. julij 1920, št. 
163, 5.

208 "Ljubljanskemu prebivalstvu!", Slovenski narod, 19. marec 1920, št. 65, 3, "Dnevne vesti. Poziv obč. 
svetnikom", Slovenski narod, 21. marec 1920, št. 66, 5, "Ustanovno zborovanje 'Jugoslovenske Matice'", 
Slovenski narod, 23. marec 1920, št. 67, 1–2.

209 "Manifestacija za pravico in za samoodločbo Slovencev", Slovenski narod, 13. maj 1919, št. 111, 1–2, 
"Ljubljana manifestira", Slovenski narod, 16. junij 1919, št. 140, 2, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski 
narod, 6. februar 1920, št. 29, 4, "Protestni shod zaradi Reke", Slovenski narod, 20. april 1920, št. 89, 
1–2, "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 16. julij 1920, št. 159, 2.

210 Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. 
stoletja do konca 20. stoletja (Ljubljana, 2006), 193.
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Ljubljančanu narodna navdušenost tuja, zanj je dovolj, če je vsak dan sit in se 
napije, idealov ne pozna – "ali boš s tem verižil in kupoval hiše in odiral svojega 
bližnjega? Dobro jej in pij, pa si srečen in ni ti mar, če ti gospoduje Nemec ali 

Razglas župana Ivana Tavčarja z dne 16. septembra 1919 o porabi električnega toka in plina iz ljubljan-
ske mestne elektrarne in ljubljanske mestne plinarne v času od 1. oktobra 1919 do 31. marca 1920 
("Razglas", Slovenski narod, 10. oktober 1919, št. 236, 5)
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Italijan ali pa magari Turek."211

Tavčar je gornje trditve ostro zavrnil. "Priznati moram," je zapisal v Narodu, 

da takega napada na Ljubljano še nisem kmalu čital in da kot župan ljubljanski 
najodločneje protestiram, da bi bili Ljubljančani sami pijanci. Verižništvo zanesli 
so v naše mesto večinoma begunci: oni so ustanovili glavni kader tihotapstva, in 
še danes je vse polno verižnikov v Ljubljani, ki bi se bili že davno lahko povrnili 
v svojo domovino, če bi res tako ljubili svoj narod, da bi ga ne branili proti Turku 
in Nemcu, pač pa proti Italijanu. Ali oni so se zaljubili v gorko gnezdo v beli Lju-
bljani, bojé pa se dela med narodom, katerega jim Lah tlači in mori, in so srečni, 
da dobro jedó in pijejo v naši opljuvani Ljubljani!212

Tavčar je sklepal, da je napad na Ljubljano napisal begunec. Zato je opozoril, 

da je Ljubljana po svetovni vojni veliko trpela, da je sama živela v pomanjkanju 
in siromaštvu, da pa je z odprtim srcem in odprtimi rokami sprejela na tisoče 
primorskih beguncev. In na tisoče je teh beguncev še danes v Ljubljani, ki naprav-
ljajo dobre kupčije, ki tičé nemoteno v naših stanovanjih in katerih nikdo ne podi 
iz Ljubljane, dočim morajo v Ljubljano pristojni ljudje, meščani, domači trgovci 
in drugi, zapuščati svoja stanovanja ter prenašati v tem pogledu take muke, o 
kakoršnih se primorskemu beguncu v naši sredi niti ne sanja! In sedaj smo slabši 
od Laha in makari tudi od Turka! Najhujši elementi, kar jih je v naši sredi, dobé se 
v vrstah primorskih beguncev", je zatrdil Tavčar. "Primorske ženske s svojimi raz-
posajenimi otroci[,] razbijali so naša okna, napravljali revolte po ulicah, najhujši 
komunistični hujskači so bili tržaški begunci, in voditelji železniškega štrajka so 
bili v prvi vrsti ti begunci! Vzlic temu ne godrnjamo: še ima danes begunec v Lju-
bljani dosti več pravic, nego jih ima avtohtono prebivalstvo! – 

"Pamfletist" pa naj "Ljubljano, če mu je tako neprijetna, /.../ zapusti in naj se 
poda na svojo grudo, kjer ga tudi čaka obilo dela!"213

17. februar 1920 je bil dan, ko so zdravniki ugotovili, da je Tavčarja napadla 
neozdravljiva bolezen.214 Tavčar se ji je še dobro leto upiral in – tudi s prekini-
tvami215 – opravljal župansko funkcijo oziroma nastopal kot župan. Spomladi 

211 "Ljubljansko mrtvilo", Slovenski narod, 20. junij 1920, št. 138, 2.
212 Ivan Tavčar, "Ljubljansko mrtvilo", Slovenski narod, 24. junij 1920, št. 141, 1. – O tržaških prekupčeval-

cih med vojno v Ljubljani glej Brodnik, "Preskrba Ljubljane", 303–304.
213 Prav tam. – V zvezi s stavko leta 1920 je treba pripomniti, da med njenimi voditelji ni bilo primorskih 

beguncev, res pa sta dva med njimi, Rudolf Golouh in Ivan Makuc, prihajala iz Primorske. 
214 Glej "Bolezen in zadnji trenotki dr. Ivana Tavčarja", Slovenski narod, 20. februar 1923, št. 41, 5.
215 "Ljubljanski občinski svèt", Slovenski narod, 16. september 1920, št. 211, 3.
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1921 se je umaknil v zasebno življenje,216 kmalu zatem, 26. aprila 1921, pa je z 
novimi občinskimi volitvami prenehal obstajati občinski svet, ki ga je vodil od 
leta 1912. Nekdanji ljubljanski župan je na rokah svoje soproge Franje umrl v 
Ljubljani 19. februarja 1923. 

IV

"Fuimus" – bili smo – je Tavčar dejal Vladimirju Ravniharju, ko ga je ta nekaj 
dni pred smrtjo zadnjič obiskal.217 In Tavčar je pomenil ter bil marsikaj: pisatelj, 
publicist, odvetnik, politik, gospodarstvenik in ljubljanski župan. Kot župan je 
poskrbel, da je mesto ohranilo doseženo stopnjo komunalnega razvoja, dru-
gače pa pobud v tem pogledu ni izražal. Tu je bila tudi vojna, ki ni podpira-
la razvojnega ritma. Morda bi bilo v mirnodobskem času drugače. Sicer pa je 
Tavčar dobro razumel vlogo Ljubljane v domači politiki. Kar zadeva avstrijsko 
oblast se je potrudil, da je mesto imelo izrazito patriotično podobo, ki je, zla-
sti v vojnem času, govorila o načinu njegovega političnega razmišljanja. Kot že 
rečeno, je le-to po eni strani njemu, mestu in njegovim prebivalcem koristilo, 
za nekatere je bilo celo rešilno, po drugi strani pa je lahko glede na nekate-
re županove zasebne izjave in njegovo kasnejše jugoslovansko navdušenje v 
resnici imelo dvojni značaj. Toda Tavčar je bil Avstriji (s posluhom za Slovence) 
skoraj do njenega konca pokoren in njegove pokornosti bolj ali manj močno 
jugoslovansko čustvovanje ni hromilo. Tavčarjeva prava ali zaigrana vdanostna 
dejanja so bila patriotična (zanje je imel tudi dober občutek) in sčasoma pre-
pletena ena z drugimi. Njihov obseg in poudarki so vplivali na njegovo med-
vojno podobo in očitno se ni spraševal, kakšne bodo njihove posledice. Avstriji 
pa se ni mogel zameriti. A kasneje se je v Kraljevini SHS dobro počutil, gotovo 
tudi 11. avgusta 1921, ko mu je kraljevi pokrajinski namestnik Ivan Hribar izro-
čil visoko odlikovanje reda sv. Save II. razreda, s katerim ga je odlikoval pre-
stolonaslednik Aleksander. Ob tej priložnosti se je znova zavezal Jugoslaviji in 
Karađorđevićevi dinastiji.218

Tavčarjeva velika zasluga je bila, da je mestno prebivalstvo v pogledu pre-
skrbe zadovoljivo preživelo vojna leta. Dokler so razmere to zahtevale je bil 
na vprašanje preskrbe posebej pozoren tudi po vojni. Sicer pa je bilo za ta čas 
značilno, da je tudi kot župan izražal svoja protikomunistična stališča in proti 
socializacijskim zamislim poudarjal privatno lastnino.

Tavčar je naloge iz svojega županskega delokroga opravljal pošteno, skrb-

216 "Dnevne vesti. Ob slovesu", Slovenski narod, 15. april 1921, št. 84, 3.
217 Ravnihar, Mojega življenja pot, 164. 
218 "Najvišje odlikovanje dr. Ivana Tavčarja", Slovenski narod, 12. avgust 1921, št. 179, 1–2. 
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no in zelo previdno. Odločal se je za čim večjo korist prizadetega prosilca ne 
glede na njegovo politično pripadnost. Enak odnos je imel do mestnih usluž-
bencev.219 S svojega županskega mesta pa ni podpiral njihovega sodelovanja pri 
reševanju posameznih družbenih vprašanj. Tavčarjev županski facit se osredi-
nja v njegovem medvojnem ravnanju, na podlagi katerega je Ljubljana, z neka-
terimi odstopanji, preživela na osnovni življenjski ravni in se izognila udarcem 
avstrijske oblasti. Ko Avstrije ni bilo več, je mesto prizadevno, tudi z veseljem, 
vključil v novo jugoslovansko stvarnost. 

Jurij Perovšek

TAVČAR'S NINE YEARS AS MAYOR 1912–1921

SUMMARY

On 23 April 1911 the head of the liberal National Progressive Party for Carni-
ola Ivan Tavčar (1851–1923) was elected to the Ljubljana municipal council. 
The Administrative Court in Vienna confirmed the outcome of the elections 
on 22 November 1911, where the liberals had won, after rejecting the appeal 
of the catholic Slovenian People’s Party. At the first extraordinary session of the 
municipal council on 18 December 1911, Tavčar was elected mayor. His elec-
tion was confirmed by the Emperor on 15 January 1912. Tavčar sworn in as 
mayor on 20 January 1912. The first regular session of the municipal council 
during his governance was on 23 January 1912, and the last on 18 April 1921. 
Tavčar did not attend due to illness; the session was chaired by Deputy Mayor 
Karel Triller. The length of the term of the municipal council, elected in 1911, 
should have been three years, but due to the outbreak of the First World War, 
new elections were not announced in due time. Afterwards, the Ljubljana 
municipal council operated in various configurations until 26 April 1921.

As mayor, Tavčar was active in a number of areas. He directed the work of 

219 Borštnik, "Tavčar", 33. 
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the Magistrate department, the unicipal Aprovization section, the Directory of 
the city edible lease, the City pawnbroker directory, the Section for the con-
struction of the reservoir drains, the Qualification commission, the City school 
council, the Board of trustees of the city All-girls lyceum, the school board of the 
Vocational school and the Draft board. He allocated most of his time as mayor 
to the operation of most of them. His years as mayor stretched over three dif-
ferent periods. First over the Austrian period – a period of peace, represented 
by the political and economic development, followed by the war-time period. 
With the end of the Austro-Hungarian Empire, Tavčar’s third period as mayor 
took place in the new Yugoslav state.

Under Tavčar's governance, Ljubljana retained the achieved level of munici-
pal development, while Tavčar himself did not express initiatives in this respect. 
There was also the war which did not support the development rhythm. Per-
haps it would have been different in peacetime. For the Austrian period and 
almost up until its end, Tavčar's unequivocal Austrian patriotism was particu-
larly noticeable. During the war, he emphasized it even more, without a shred 
of doubt. When he swore under the oath formula of Article 21 of the municipal 
Order, which already contained a declaration of loyalty and submission to the 
emperor, he said: "The white Slovenian Ljubljana wants to remain forever also 
Austrian Ljubljana." He also responded patriotically to the Sarajevo assassina-
tion of 28 June 1914 and the Austro-Hungarian declaration of war on the King-
dom of Serbia a month later. Then he declared that the Slovenian thought can-
not be separated from the Austrian and that Slovenians want to remain faithful 
to the Habsburg Empire until the end of days.

During the war and almost to the end of the existence of the monarchy, 
Tavčar exercised his political role of mayor primarily in the expression of Aus-
trian-Habsburg patriotism. Among his acts of loyalty, one must mention his 
nomination of the Commander-in-Chief of the Isonzo Army, Colonel Gener-
al Svetozar Borojević, for the tittle honorary citizen of Ljubljana in 1915 (he 
was deprived of this tittle in 1919); the awarding of the Ljubljana’s 17th Infan-
try Regiment with the Silver honourable horn on behalf of their newly gained 
patron, heir to the throne Otto, after which they were named in 1916; and the 
awarding of the Second Imperial-Royal Mountain Rifle Regiment, the most Slo-
venian of all the Austro-Hungarian units, with the Silver Horn – a gift from the 
city of Ljubljana – in 1918 in Codroipo.

Tavčar greatest non-political challenge in wartime was the supplying of 
Ljubljana. This was a demanding task, which became the central area of   work of 
local self-government. In the difficult economic conditions, when the econo-
my and agriculture were subordinated to the army, Tavčar’s efforts proved to be 
successful, of course in the framework of the given possibilities. He took over 
the organization of urban aprovization and by doing so he showed his organi-
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zational skills.
During the war, Tavčar was successfully adapting to the situation in the 

monarchy. He did not allow any doubts about his patriotism, and he did not 
have to worry about it. This was, on the one hand, beneficial to him, his city 
and its inhabitants – for some it was even a life-saving solution – on the other 
hand, according to some of the Mayor’s private statements and his Yugoslavian 
enthusiasm later on, his Austrian patriotism could have had a double signifi-
cance. But Tavčar was definitely obedient to Austria (with an ear for Sloveni-
ans) almost to the end, and his obedience was not influenced by his more or 
less powerful Yugoslav sentiment. Tavčar's honest or staged acts of loyalty were 
patriotic (he also had a good feeling for them), and later became intertwined 
with one another. Their scope and emphasis influenced his wartime image and 
apparently he did not care about their potential consequences. He could not 
have been blamed for anything from Austria’s point of view, and later he felt 
good in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians.

Tavčar's great merit was that the urban population satisfactorily survived 
the war years in terms of supply. Until the situation so demanded, he remained 
attentive to the issue of supply even after the war. In this time, it was charac-
teristic of him also as mayor to express anti-communist views, and emphasize 
private property against the ideas of socialism.

Tavčar performed his tasks as mayor fairly, attentively, and very carefully. 
He opted for the greatest benefit of the affected applicant irrespective of his or 
her political affiliation. He had the same attitude towards city officials. However, 
he did not support their involvement in the solving of individual social issues. 
Tavčar's great merit was that, in terms of supply, the urban population satisfac-
torily survived the war years. His greatest accomplishment as mayor was his 
leadership in war time, thanks to which Ljubljana, with some deviations, sur-
vived the war with a basic standard of living, and avoided potential blows from 
the Austrian authorities. When the influence of Austria was no more, Tavčar 
diligently and with pleasure incorporated into the new Yugoslav reality.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Ivan Tavčar in njegova 
antisemitska narativa v kontekstu 

evropskega antisemitizma 
pred drugo svetovno vojno

Branislava Vičar
Dr., izredna profesorica

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenske jezike in 
književnosti

Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-pošta: branislava.vicar@um.si

Izvleček:
V prispevku je najprej predstavljen Tavčarjev liberalni politični kredo, na katerem 
je bilo utemeljeno njegovo nasprotovanje delavskemu gibanju. Z bojem proti 
delavskemu gibanju je namreč neposredno povezan Tavčarjev antisemitski 
diskurz, a v tem prepletu je Tavčar dajal poudarek prvemu. Podana je primerjava 
med Tavčarjevim literarnim in publicističnim antisemitizmom, in sicer z vidika 
vsebine antisemitskega diskurza in stopnjo jezikovne neposrednosti. Tavčarjev 
publicistični antisemitizem je povezan s specifičnim historičnim kontekstom, 
in sicer z oktobrsko revolucijo v Rusiji. Razumemo ga lahko predvsem kot 
politično orožje, s katerim si je prizadeval mobilizirati pripadnike srednjih 
družbeno-ekonomskih razredov, ki so jih družila antisemitska občutja, za 
odpor proti komunističnemu razrednemu boju. 

Ključne besede: 
Ivan Tavčar, liberalizem, antisemitizem, delavsko gibanje

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 2, str. 615–630, 64 cit., 2 sliki
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1 Uvod

Ivan Tavčar je bil ob Ivanu Hribarju najvidnejši predstavnik slovenskega kla-
sičnega liberalizma. Tavčarjeva literarna usmeritev se je po njegovi sodbi naj-
kasneje od časa študija na Dunaju ujemala z njegovimi politično-nazorskimi 
izhodišči1 in tako literarna kot politična razsežnost njegovega delovanja kaže-
ta na razmerje, ki ga je vzpostavljal do slovenske družbe svojega časa. Politični 
kontekst, ki je določal pomene njegovih literarnih del, je sam interpretiral tako: 
"Silila je vmes seve tudi politika. Ker je bil tiste dni moderen 'liberalizem', kakor 
je danes moderen 'socializem', hotel sem v svojih spisih zastopati prvega, čemur 
se ni čuditi."2 V liberalni misli so bile utemeljene vse njegove javno-politične 
dejavnosti, tudi funkcija ljubljanskega župana, v katero je bil izvoljen leta 1911 
in jo je opravljal do leta 1921. Ostro nasprotovanje katoliški struji, ki je oprede-
ljevalo Tavčarjevo družbeno-politično stališče v obdobju Avstro-Ogrske in ga je 
Tavčar satirično izrazil v distopičnem romanu 4000 (1891),3 se je po letu 1918, 
ko se je v zadnjih mesecih obstoja Avstro-Ogrske liberalni tabor politično orga-
niziral v vseslovensko liberalno stranko – Jugoslovansko demokratsko stranko, 
umaknilo boju proti komunizmu in delavskemu gibanju. V oceni politične situ-
acije po prvi svetovni vojni je Tavčar izpostavil strateško izbiro, ki v devetnaj-
stem in večjem delu dvajsetega stoletja po besedah Alaina Badiouja ni zadeva-
la zgolj političnih dogodkov, ampak "historično usodo konstrukcije človeštva 
kot takega";4 globalno izbiro med klasično liberalno strujo, ki pojmuje priva-
tno lastnino kot temelj družbene organizacije, in socialistično oz. komunistič-
no strujo, ki je zagovarjala načelo kolektivizma in kot cilj človeške politične 
dejavnosti opredelila odpravo neenakosti. "Vsled podivjanosti, ki je nastala po 
vojski," zapiše Tavčar v Slovenskem narodu 22. januarja 1920, "vidimo povsod, 
kamor segajo naše oči, da se cepi človeška družba v dva dela, pravzaprav v dve 
stranki. En del misli, da ne bo prej rešitve, dokler ne dobi delavstvo diktature v 
svoje roke, dokler se ne odpravi zasebna last in dokler ne bo vse, kar je na svetu, 

*  Prispevek je nastal v okviru raziskovalne skupine P6-0156 z naslovom Slovensko jezikoslovje, književ-
nost in poučevanje slovenščine, ki jo financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS; vodja raziskoval-
ne skupine je red. prof. dr. Marko Jesenšek.

1 Igor Grdina, "Biografski portret Ivana Tavčarja," v: Tavčarjev zbornik, ur. Igor Grdina (Ljubljana, 2015), 
str. 20 (dalje: Grdina, "Biografski portret Ivana Tavčarja").

2 Prav tam.
3 Tavčarjeva distopija, ki jo Grdina šteje med najpomembnejša slovenska futurološka besedila, pred-

stavlja duhovit odgovor na Mahničeve spise od Dvanajstih večerov dalje in ponuja podobo sveta, 
kakršna naj bi se oblikovala ob upoštevanju načel in sledenju nazorom narodnokatoliškega tabora 
na Slovenskem. Satirični register se razteza od situacijske komike do groteske (Grdina, "Biografski 
portret Ivana Tavčarja," str. 55). 

4 Alain Badiou, "Reflections on the Recent Election," Verso Blog (2016), https://www.versobooks.com/
blogs/2940-alain-badiou-reflections-on-the-recent-election, pridobljeno: 15. 11. 2016.
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lastnina vseh." In nadaljuje: "Zatorej ni čuda, da se je postavil drugi del člove-
ške družbe na stališče, da zasebna last mora ostati nekaj svetega, nekaj nedota-
kljivega, ker brez nje ni mogoče misliti na kak gospodarski napredek."5 Tavčar 
je bil po veliki vojni odločen in dosleden publicist liberalizma na Slovenskem 
in v polemičnih člankih, v katerih je odklanjal komunizem, je zapisal temeljna 
načela klasičnega liberalizma. Zagovarjal v prid meščanstvu oblikovan družbe-
no-politični program6 in opredelil zasebno lastnino kot "zvezd/o/ vodnic/o/" 
gospodarskega in političnega življenja srednjega družbeno-ekonomskega 
razreda.7 Na Tavčarjevem "ekskluzivne/m/ meščanske/m/ družbene/m/ in 
politične/m/ stališč/u/"8 je bil utemeljen tudi njegov kulturnopolitični pro-
gram, ki ga lahko razbiramo iz njegovih povojnih političnih govorov, program-
skih izjav, političnih polemik, tudi feljtonov. 

2 Zagovor estetike meščanskega tipa

Tavčar je 26. septembra 1920 v Slovenskem narodu pod psevdonimom Dia-
gnostik objavil podlistek z naslovom Buržuji?, v katerem je odgovarjal na očit-
ke, da njegova literarna dela legitimirajo strukturne neenakosti in da v njih ni 
točke solidarnosti z interesi delavstva oz. "sočutja s trpečimi".9 Vztrajal je pri 
brezčasni univerzalnosti in transcendentalni samoreferenčnosti literature, tj. 
umetnosti kot samozadostnem načinu izražanja, in zagovarjal načelo ume-
tnosti zaradi umetnosti same oz. to, kar je Bell-Villada poimenoval "estetski 
separatizem".10 Nastopil je proti literaturi, ki jo Terry Eagleton imenuje "progre-
sivna umetnost",11 in zanikal identifikacijo vsebine literarnega dela s politično 
zavezo avtorja. "Da je bil na primer Ivan Cankar tudi 'organiziran', je bilo od 
njega gotovo le – dosledno," je zapisal. "Toda, da je bil, to nima z njegovo ume-
tnostjo ničesar opraviti. In tudi ne sme imeti!"12 Zahtevo po političnosti litera-
ture, tj. po literaturi, ki poziva k spremembi v družbeni organizaciji, je zavrnil 
kot "terorizem" in zagovarjal avtonomijo umetnosti. 

5 Ivan Tavčar, "Za zdravo valuto," Slovenski narod, 22. januar 1921, št. 17, str. 1 (dalje: Tavčar, "Za zdravo 
valuto"). 

6 Jurij Perovšek, Na poti v moderno: Poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. 
in 20. stoletja (Ljubljana, 2005), str. 124−125 (dalje: Perovšek, Na poti v moderno); Jurij Perovšek, 
"Tavčarjevo župansko devetletje 1912–1921", Studia historica Slovenica 17 (2017), št. 2, str. 559–613.

7 Tavčar, "Za zdravo valuto," str. 1.
8 Perovšek, Na poti v moderno, str. 125. 
9 Ivan Tavčar, "Buržuji?," v: Zbrano delo 8 (Ljubljana, 1959), str. 152 (dalje: Tavčar, "Buržuji?"). 
10 Gene H. Bell-Villada, Art for Art's Sake and Literary Life: How Politics and Markets Helped Shape the 

Ideology and Culture of Aestheticism 1790−1990 (Lincoln in London, 1996), str. 2.
11 Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism (London, 1976). 
12 Tavčar, "Buržuji?", str. 153. 
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V tem kontekstu je Tavčar nastopal tudi proti t. i. zgodovinski avantgardi 
na Slovenskem, ki se je "opredelila predvsem tako, da je izvedla popolno nega-
cijo predhodnega esteticizma".13 V skladu z enotnim kulturnim in političnim 
programom povojne slovenske meščanske stabilizacije se je boril za estetiko 
meščanskega tipa,14 ki jo je zastopal tudi v Doneskih k novomeški razstavi. S 
feljtonom, ki ga je priobčil 24. oktobra 1920 v Slovenskem narodu, se je odzval 
na novomeško pomlad, tj. na umetniško dogajanje v Novem mestu septembra 
1920. Čeprav so predstavniki etablirane meščanske kulture dogajanje sprejeli 
naklonjeno,15 je Tavčar dosežke novomeške pomladi zavrnil s sklicevanjem na 
subjektivne občutke kot merilo umetniškosti: 

Sicer pa – kar se tiče moje osebe – poznam tudi na tem polju eno samo sodišče, ki 
sme soditi, in temu sodišču predsedujem jaz sam; zame je vtisk, ki ga napravi kaka 
umetnina na mojo dušo, na moje občutke, v prvi vrsti merodajen. Če se postavim 
pred platno, s katerega mi odseva nasproti mavrica različnih barv, v kateri le z 
veliko težavo in počasi iztaknem nemogoče truplo ženske z rdečimi lasmi – ta 

13 Lev Kreft, "Rekviem za avantgardo in moderno," Tank! 1, št. 7 (1998/1999), str. 12.
14 Lev Kreft, "Cvetje v jeseni in novomeška pomlad," Sodobnost 33, št. 1 (1985), str. 89−90 (dalje: Kreft, 

"Cvetje v jeseni in novomeška pomlad").
15 Miklavž Komelj, "Protislovja novomeške pomladi," Rast 22, št. 2−3 (2011), str. 31. 

Pismo slovenskih 
kulturnikov županu 
Ivanu Tavčarju ob 
Cankarjevem pogre-
bu (Naprej (glasilo 
JSDS), 16. december 
1918, št. 288, str. 2)



619

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

umetnost nima zame nikake cene.16 

Smešil je zamisel slovenske likovne akademije in navedel, da upa, da ne 
"zagazimo tako daleč, da bi nam bili vzor futuristi, kvadratisti in kaki umetniški 
kvadrupedi".17 Juvan ugotavlja, da je ta 

salonski, arhaizirani okus /…/ sam na sebi nosil neizbrisen pečat meščanskega 
razmerja do umetniškega dela; imel ga je za potrošni predmet, objekt, ki mora 
gledalcu nuditi ugodje takoj, 'v enem hipu', brez upora in refleksivnega trenja 
duha, kakršnega je na prelomu stoletja zahtevala že moderna.18

Tavčarjev estetski konflikt med realizmom in modernizmom je imel svoj 
družbeni in politični kontekst. Kot ugotavlja Lev Kreft, je bil del politike slo-
venskega liberalizma, kakor tudi Tavčarjevega antiboljševiškega programa.19 
Tavčar je namreč po oktobrski revoluciji zaslutil, da bi se mogle ideje boljševiz-
ma udejaniti tudi na Slovenskem, zlasti po ustanovitvi komunistične stranke 
11. aprila 1920. Modernizacijo umetnosti je povezoval z nevarnostjo boljševi-
ške revolucije20 in v strahu pred domnevnim boljševizmom skupine umetni-
kov, zbranih okrog pesniškega avandgardista Antona Podbevška, je napade na 
boljševizem povezoval z napadi na kulturni in umetniški avantgardni program, 
ki ga je imel za "umetniški boljševizem".21 Proti temu je nastopal "ironičnim 
duhovičenjem",22 tudi z naturalističnimi primerami: 

Tudi v literaturi se pripravlja diktatura delavstva; našo lepo knjigo hočejo po vsi 
sili dobiti v roke pisatelji boljševiki, in takrat gorje vsakemu, kdor ne bo pisal in 
pel o proletariatu, o raztrgani obleki, prazni skledi in tako dalje! Slabo mu bo, ker 
zagazi v roke /…/ pravim in pravcatim boljševikom, ki bodo s puško v roki pred-
pisovali, o čem smeš pisati in kaj smeš zastružiti v slabe svoje verze. /…/ Slovenska 
literatura pa bo podobna škafu, v katerem se delajo krvave klobase. In bolj ko bo 
krvava klobasarija, večja bo slava dotičnega literarnega klobasarja.23 

16 Ivan Tavčar, "Doneski k novomeški razstavi," v: Zbrano delo 8 (Ljubljana, 1959), str. 157−158 (dalje: 
Tavčar, "Doneski k novomeški razstavi"). 

17 Prav tam, str. 160.
18 Marko Juvan, "Arhaist in novator: Tavčarjeva parodija na Podbevška," v: Antona Podbevška 100 nad-

naravnih let: Zbornik razprav s simpozija ob stoletnici pesnikovega rojstva, ur. Marijan Dović (Novo 
mesto, 2000), str. 73 (dalje: Juvan, "Arhaist in novator: Tavčarjeva parodija na Podbevška"). 

19 Kreft, "Cvetje v jeseni in novomeška pomlad," str. 89.
20 Juvan, "Arhaist in novator: Tavčarjeva parodija na Podbevška," str. 73.
21 Kreft, "Cvetje v jeseni in novomeška pomlad," str. 89.
22 Juvan, "Arhaist in novator: Tavčarjeva parodija na Podbevška," str. 73. 
23 Tavčar, "Doneski k novomeški razstavi," str. 156. 
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Že v začetku leta 1921 je postala neposredna tarča Tavčarjeve podlistkar-
ske parodije Podbevškova avantgardistična likovna pesem Električna žoga, 
ki jo je Podbevšek objavil v Domu in svetu leta 1920. V Tavčarjevi parodiji z 
naslovom "Električna žoga" in drugo, ki predstavlja tipičen primer ohranjeval-
ne (konservativne) parodije,24 lahko vidimo tipično reakcijo diskurza tradicio-
nalne meščanske estetike na pojav umetniške avantgarde.25 Tavčarja so k paro-
diji, ki jo Juvan označi za "ironično, zagrenjeno in visokostno",26 brez dvoma 
spodbudila estetska nasprotja med tradicionalizmom in avantgardo, tj. obram-
ba vladajočih estetskih načel,27 kakor tudi dejstvo, da je Tavčar v prelomnosti 
časa Podbevška dojemal kot umetnostnega boljševika. Vendar pa je Podbevšek, 
kljub temu da je postopno radikaliziral svojo levo usmeritev,28 ostajal "kozmič-
ni anarhist", če uporabim Kreftovo sintagmo, avantgardni kozmični anarhizem 
pa, četudi podvržen sledenju revolucije, "komunistični stvari ni mogel služiti".29

3 Nasprotovanje delavskemu gibanju 

Tavčar je svoj politični kredo zastopal tudi v ostri obsodbi vseh direktnih dela-
vskih akcij, ki so artikulirale potrebe in želje proletariata, in zaviral možnosti, da 
bi se proletariat izrazil kot politični subjekt. Tavčarjevo polje tedanjega politič-
nega delovanja označujejo naslednja načela:

• zasebna lastnina je temelj družbene organizacije,
•  temelj za izražanje razlik so identitetne politike (zaprte in med sabo 

konfliktne identitete),
• temelj oblasti je centralizirana država, ki jo oblikuje vojaška moč.

Tavčar je ostro nastopal proti razrednemu boju in Marxovo in Engelsovo 
teorijo označil za zmoto. "Marx in Engels sta pisala izborne knjige," je zapisal, 
"ali vendar je že skoraj dognano, da je celi sistem, katerega zastopata ta dva uče-

24 Juvan med ohranjevalne (konservativne) parodije umešča parodije, ohranjajo vladajoča estetska 
načela ter tematizirajo in anatemizirajo žanre, sloge in besedila, ki predstavljajo izziv obstoječemu 
statusu quo (Marko Juvan, Domači Parnas v narekovajih: parodija in slovenska književnost (Ljubljana, 
1997), str. 234).

25 Juvan, "Arhaist in novator: Tavčarjeva parodija na Podbevška," str 71.
26 Prav tam, str. 65.
27 Prav tam, str 75.
28 Prav tam, str. 74.
29 Lev Kreft, "Kozmični anarhist," v: Antona Podbevška 100 nadnaravnih let: Zbornik razprav s simpozija 

ob stoletnici pesnikovega rojstva, ur. Marijan Dović (Novo mesto, 2000), 34.
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njaka, s stališča vede velika zmota."30 Zagovarjal je podjetniško logiko in začutil 
nevarne nasprotnike v vseh intelektualcih, ki so bili naklonjeni marksističnim 
idejam. Še posebej pomemben je bil zanj obračun s spominom Ivana Cankarja, 
ki ga je levica štela za svojega predhodnika, saj je imel ta boj zanj tako osebno 
kot politično razsežnost; kot ljubljanski župan ob Cankarjevem pogrebu tudi ni 
dal izobesiti črnih praporov in s tem si je prislužil vsesplošne očitke slovenskih 
kulturnikov.31 Tavčar, ki je med letoma 1919 in 1921 tudi sam vstopal v uprav-
ne organe različnih bank in podjetij na Slovenskem, kakor tudi na Hrvaškem 
in v Srbiji,32 je zavzel podjetniško ideološko pozicijo in srednji družbeno-eko-
nomski razred opredelil kot "hrbtišče vsaki zdravi državi". "/V/si tisti, ki se zbi-
ramo okrog zasebne lastnine," je zapisal, "/…/ na noben način nočemo postati 
komunisti."33 O prizadevanjih slovenskih komunistov je pisal kot o "bolečin/i/ 
/…/, razlastiti posedujoči razred in odpraviti meščansko državo".34 Odločno je 
nasprotoval procesu prenosa razredne moči na ljudstvo in opredelil komuni-
zem kot "nasprotnik/a/ urejene države".35 Spustil se je tudi v boj s študenti, ki so 
sledili ideji razrednega boja kot sredstva za ekonomsko in družbeno spremem-
bo, in marca 1920 v Slovenskem narodu zapisal, da je komunizem "za mladega 
človeka silno nevar/en/, ker mu bo zmed/el/ možgane".36 Tavčar je zagovar-
jal razredno strukturo in ovire za spremembo ekonomskega sistema pripisal 
nespremenljivosti družbe: 

Zemljo se mora vzeti, kakor je bila ustvarjena. Nikdar ne bo mogoče doseči, da 
bi ne bilo ne revnih ne bogatih, da bi pa vzlic temu bili vsi siti. In to še tedaj, če 
kaj delajo ali pa postopajo. Nikdar ne bomo doživeli časov, da bi vsi, kar jih je na 
zemlji, bili enako olikani, imeli enake potrebe in enake želje. 

V želji ohraniti obstoječi položaj družbeno-ekonomskega razreda, ki mu je 
pripadal, se je skliceval na esencialistično pojmovanje nespremenljivosti člo-
veške narave: "In nikdar tudi ne bomo doživeli, da bi iz človeštva popolnoma 
izginil egoizem."37

Tavčar kot meščanski intelektualec je v svojem prepričanju o učinkovito-
sti ekonomskih in socialnih reform pri vzdrževanju položaja srednjega razre-

30 Ivan Tavčar, "Komunizem in naša mladina," Slovenski narod, 25. marec 1920, št. 69, str. 1 (dalje: Tavčar, 
"Komunizem in naša mladina").

31 Grdina, "Biografski portret Ivana Tavčarja," str. 76−77.
32 Prav tam, str. 78.
33 Ivan Tavčar, "Za zdravo valuto," Slovenski narod, 22. januar 1920, št. 17, str. 1.
34 Tavčar, "Komunizem in naša mladina," str. 1.
35 Perovšek, Na poti v moderno, str. 128. 
36 Tavčar, "Komunizem in naša mladina," str. 1.
37 Prav tam. 
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da zavračal "vse socialnogospodarske programe, ki so zagovarjali korenitejšo 
družbeno preobrazbo",38 in skušal delavstvo odvrniti od zahtev, ki bi lahko 
resno izzvale kapitalistične produkcijske odnose. Tavčar ni videl prihodnosti 
onstran kapitalizma in v zapisih v Slovenskem narodu je skušal znevtralizirati 
ekonomski boj delavstva: "Mogoče so pametne socijalne reforme, iz katerih naj 
se rodi soglasje med delodajalci in delavci."39 "Pravilnost" svojih reformističnih 
stališč in prepričanj o škodljivosti boja za koristi delavskega razreda si je priza-
deval dokazati tudi z obsodbo železničarske in splošne stavke, ki je potekala od 
15. do 24. aprila 1920. Stavka je sprva predstavljala ekonomski boj proti dela-
vskemu razredu škodljivim zakonom; organizirana je bila, ko so se po vladni 
razveljavitvi za železničarje ugodne kolektivne pogodbe občutno poslabšali 
njihovi delovni in mezdni pogoji; s poglobitvijo v splošno stavko pa je presegla 
zgolj ekonomski boj in dobila tudi politični pomen,40 saj ni več pristajala na boj 
znotraj kapitalističnih odnosov. S stavko je bilo doseženo samospreminjanje 
delavskega razreda, enotnost delavstva je v tej stavki, kot poudarja Stiplovšek, 
"dosegla najvišjo stopnjo"41 in stavka je postala del revolucionarnega vrenja. 
Zlom stavke s streli na Zaloški cesti v Ljubljani je prinesel razplet razrednega 
boja na Slovenskem, v katerem je bilo poraženo delavstvo.42 Udarec, ki ga je 
doživelo delavsko gibanje, je Tavčar izkoristil, da bi širšo javnost odvrnil od 
stavkajočih. Po Tavčarjevem mnenju za stavko ni bilo vzroka, saj naj bi ta, kot 
je zapisal 25. aprila v Slovenskem narodu, "/p/rišla /…/ kar čez noč". Tavčar je 
poudarjal, da stavka zaradi napak komunističnega vodstva ni uživala simpatij 
javnosti: 

/A/ko bodo železničarji pod vodstvom svojih nesposobnih voditeljev hoteli 
ustvariti sovjetsko republiko med nami, jim s tem še ne očitam, da so morilci in 
požigalci. Logično pa je, da se pri nas ustvaritev take republike brez prelivanja krvi 
izpeljati ne da in da morajo naši železničarji postati morilci in požigalci, ker pač 
nimajo drugega izhoda. Iz vsega tega sledi, da je bila stavka neverjetno klavrno 
vpeljana in da je bila še mnogo klavrnejše nadaljevana. Konec vsemu je, da so 
stavkarji izgubili simpatije občinstva in da so ostali sami /…/. 

Stavko je obsodil kot "zločin nad državo", vladne ukrepe proti železničar-
jem pa je opravičil z besedami, da "/s/voboda obstoji v prvi vrsti v tem, da ima 

38 Perovšek, Na poti v moderno, str. 130.
39 Ivan Tavčar, "Komunizem?" Slovenski narod, 18. april 1920, št. 88, str. 1.
40 Miroslav Stiplovšek, Razmah strokovnega-sindikalnega gibanja na Slovenskem 1918−1922 

(Ljubljana, 1979), str. 164. 
41 Prav tam. 
42 Prav tam.
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vsakdo svobodno pravico delati na to, da se ohrani državni red".43 

4  Tavčarjeva antisemitska narativa v kontekstu evropskih 
variacij antisemitizma pred drugo svetovno vojno

Tavčarjeve antisemitske narative ni mogoče razumeti, ne da bi razumeli nje-
gova politična izhodišča, saj se njegov antisemitizem v publicističnih besedilih 
prepleta z nasprotovanjem delavskemu gibanju. Če Tavčarjevo antisemitsko 
narativo v publicistiki po letu 1918 postavimo v kontekst evropskih antisemit-
skih narativ pred drugo svetovno vojno, ugotovimo, da je predvsem politična. 

Čeprav je zgodovina pregona Judov dolga vsaj dve tisočletji, je splošno 
sprejeto, da leta 1899−1939 predstavljajo vrhunec antisemitizma v zahodnih 
družbah.44 Znanstvene razlage vzpona antisemitizma v Evropi po letu 1899 se 
opirajo na teorije modernizacije, relativne deprivacije in etničnega tekmova-
nja ter na teorijo Judov kot grešnih kozlov. Temeljni argument, ki podpira tezo 
modernizacije, je, da sta družbena mobilnost Judov in tekmovanje med Judi in 
drugimi etničnimi skupnostmi okrepili protisemitska občutja.45 Zanimivo raz-
ličico teze modernizacije je razvila Hannah Arendt v delu Izvori totalitarizma. 
Arendt v tem delu trdi, da je modernizacija vključevala transformacijo vloge 
Judov v evropskih družbah, ki jo je označeval padec vpliva Judov, medtem ko so 
še nadalje posedovali bogastvo. Neskladje med neznatno močjo in bogastvom 
je po Arendt v splošni javnosti oblikovalo podobo Judov kot parazitske druž-
bene skupine.46 Brustein in King ugotavljata, da teza modernizacije ne ponuja 
prepričljivega argumenta za časovne in prostorske variacije antisemitizma. Kot 
navajata v svoji primerjalni in empirični analizi družbenih variacij antisemitiz-
ma pred holokavstom,47 je antisemitizem v primerjavi z drugimi vrstami pred-
sodkov bolj mnogostranski, saj vključuje verski, ekonomski, rasni in politični 
predsodek. Štirje temeljni antisemitski predsodki vsebujejo štiri različne anti-
semitske narative. Prostorske in časovne variacije antisemitizma med letoma 
1899 in 1939 so odvisne od štirih ključnih dejavnikov: padec nacionalnega 
gospodarstva, povečana imigracija Judov iz vzhodne Evrope, večanje podpore 

43 Ivan Tavčar, "Neverjetnosti," Slovenski narod, 25. april 1920, št. 94, str. 1.
44 Meyer Weinberg, Because They Were Jews: The History of Antisemitism (New York in Westport, 1986); 

Richard J. Bernstein, Hannah Arendt and the Jewish Question (Cambridge, 1996). 
45 William I. Brustein in Ryan D. King, "Anti-Semitism in Europe Before Holocaust," International Political 

Science Review 25, št. 1 (2004), str. 36−37 (dalje: Brustein in King, "Anti-Semitism in Europe Before 
Holocaust").

46 Hannah Arendt, Izvori totalitarizma (Ljubljana, 2003); Brustein in King, "Anti-Semitism in Europe 
Before Holocaust," str. 37. 

47 Brustein in King, "Anti-Semitism in Europe Before Holocaust," str. 35−53.
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politični levici in razpon, do katerega se je vodstvo politične levice identifici-
ralo z Judi. Ti dejavniki so določali tudi razpon in obseg antisemitskih dejanj v 
posamezni državi. 

Reisigl in Wodak z diskurzivno in retorično analizo antisemitizma kot druž-
bene diskriminacije potrjujeta sinkretističen značaj antisemitizma. Ugotavljata, 
da se Judom v evropskem antisemitskem diskurzu odkrito ali implicitno pri-
pisujejo naslednje lastnosti: Judi so jasno prepoznavni po svojem videzu; Judi 
se od nas razlikujejo po kulturi in veri; Judi so neumorni, brezdomni in večni 
migranti; Judi so lačni moči; Judi so kriminalni svetovni zarotniki; Judi so pre-
meteni in goljufivi; Judi so lačni maščevanja, Judi so zmeraj privilegirani; Judi so 
družbeni paraziti.48 

4.1  Stereotipne podobe Judov v Tavčarjevem literarnem 
antisemitizmu

Že Perovšek je opozoril, da so se Tavčarjeva antisemitska stališča napajala pri 
antiboljševiških tendencah.49 A bilo bi napak trditi, da je oktobrska revolucija 
zanetila Tavčarjev antisemitizem, saj je Tavčar sprejel široko razširjen antise-
mitizem, ki ga je obdajal med študijem na Dunaju, že desetletja pred izbruhom 
oktobrske revolucije, stereotipne podobe Judov pa so značilne tudi za Tavčar-
jev literarni antisemitizem. Ta je značilen zlasti za dela, napisana v drugi polo-
vici 19. stoletja, kot so: Ivan Slavelj (1876), Tat (1880), Mrtva srca (1884), Janez 
Solnce (1885−1886), Izgubljeni bog (1900). 

Jud oz. judovstvo se v teh delih ne pojavlja kot tema, motiv ali osrednji lik. 
Razen v povesti Tat, kjer bi lahko govorili o stranskem liku, gre zgolj za enkratne 
omembe Judov, a tudi bežne omembe natančno slikajo vsebino antisemitskega 
predsodka. Vsebino predsodka največkrat konstituirajo ekonomski stereotipi, 
tj. stereotipi skopuških in pohlepnih Judov. 

V Mrtvih srcih, povesti z avtotematsko motiviko, ki se v književnih likih pre-
pleta z drobci iz biografij drugih ljudi,50 se ekonomski stereotip Judov pojavi v 
13. poglavju, ki opisuje množični prizor pričakovanja birmanja, in sicer v pove-
zavi z zadolženostjo Ernesta Malca, ki si je dolgove nakopal z neprevidnimi 
industrijskimi špekulacijami: 

Hudo! Malec skriva, kar se dá. V svilo oblači svoje ženske, a še prtenína bi bila pre-

48 Martin Reisigl in Ruth Wodak, Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism 
(London in New York, 2001), str. 55−56 (dalje: Reisigl in Wodak, Discourse and Discrimination). 

49 Perovšek, Na poti v moderno, str. 129.
50 Grdina, "Biografski portret Ivana Tavčarja," str. 34.
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draga, če bi jo morali plačevati s svojimi denarji. Že davno sem slutil vse in že dobri 
dve leti bo tega, kar mi je pojasnil denarnega zavoda agent, kako in kaj. Že takrat 
so ga pestili Židi in že takrat se je govorilo marsikaj!51 (Poudarek je avtoričin.)

V "podobi iz življenja" Tat Tavčar podaja že znani opis poročnika Roberta 
K., ki mu je zmanjkalo denarja in prosi Juda za posojilo. V prizoru, ko zasliši glas 
polkovnika Alberta, ki Judu prodaja ukradeni nakit, se pojavi stereotip skopu-
škega Juda: "Oni pa je bil izvlekel med tem zavitek iz svojega žepa ter ga pred 
judom razvil. Dragi biseri so se zalesketali, da je skopuh od samega začudenja 
skoraj otrpnil."52 (Poudarek je avtoričin.)

V povesti Izgubljeni bog Tavčar vpelje stereotipno podobo pretkanega in 
goljufivega Juda: 

Tedaj pa je zadela našega Petra mala nesrečica. Ko se je takisto vrtil nad glavami 
svojih občudovalcev, je nosil Peterček hlačice, za katere si je bil blago kupil v svo-
jem lastnem konsumu. Vrag vedi, je li bil žid poslal kako preležano sukno, ali pa je 
bil gospod Peter nogo malo preveč zategnil! Z jedno besedo, pri nogi, s katero se je 
Peter drgnil ob štango, je nekaj počilo, in kakor bi trenil, pokazala se je belo-rudeča 
lisa, ter se ob stegnu navzgor za jedla v obširno — višino.53 (Poudarek je avtoričin.)

Medtem ko je antisemitska vsebina v povesti Tat izražena neposredno, s 
tem ko je Jud poimenovan "skopuh", se na antisemitsko vsebino v Izgubljenem 
bogu zgolj namiguje.

V zgodovinski noveli54 Janez Sonce (dogajanje je postavljeno v Ljubljano 
na začetek julija 1660), kjer se je Tavčar ponovno upodobil v glavnem junaku,55 
je zanimiv je atribut mističnosti, nadnaravnega videnja, ki se pripisuje "staremu 
Židu", ki naj bi mlademu baronu na nekem potovanju razodel arkano: 

"Vi tedaj tudi ne verujete, gospod proto notar," vpraša baron živo, ''da se dá iz nar-
avnih prikazni 
tolmačiti naša temna prihodnjost? Vi ne verujete, da se iz besed, ki se dado zložiti 
iz črk Vašega 
ali mojega imena, da sklepati na Vaše ali moje lastnosti? O vsem tem mi je pravil 
star žid, ki 

51 Ivan Tavčar, Mrtva srca (Ljubljana, 1902), str. 101. 
52 Ivan Tavčar, "Tat: Podobe iz življenja," v: Povesti (Ljubljana, 1897), str. 212.
53 Ivan Tavčar, Izgubljeni bog (Ljubljana, 1900), str. 24.
54 Kocijan jo opredeli kot povest (Gregor Kocijan, "Slikovita preteklost: O Tavčarjevi povesti Janez 

Sonce," v: Ivan Tavčar, Janez Sonce (Ljubljana, 1991), str. 123−127).
55 Marja Boršnik, Ivan Tavčar: leposlovni ustvarjalec (Ljubljana, 1973), str. 424.
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sem ga na svojem potovanju v starem Bambergu obiskal lansko leto. Odkril mi je 
različna 
arcana, in sam sem kriv, če mi ni vse ostalo v pregrešni moji glavi!"56 (Poudarek je 
avtoričin.)

Čeprav v tem primeru ne gre za antisemitsko jezikovno rabo v smislu sovra-
žnega vedenja do Judov, pa je omemba Juda v kontekstu mističnosti uporablje-
na kot sredstvo konstruiranja drugosti, saj prestavlja Juda v polje nadnaravnosti. 

4.2  Tavčarjev publicistični antisemitizem in njegov zgodovinski 
kontekst

Zanimala me je primerjava med Tavčarjevim literarnim in publicističnim anti-
semitizmom, in sicer, ali se v različnih žanrih antisemitizem izraža različno, tj. 
ali je razlika v vsebini antisemitskega diskurza, in ali so razlike med žanroma 
tudi v različni stopnji jezikovne neposrednosti. Tavčarjev publicistični antise-
mitizem je povezan s specifičnim historičnim kontekstom, in sicer z oktobrsko 
revolucijo v Rusiji. Kot navajata Brustein in King, razmerje med povečano pod-
poro politični levici in rastočim antisemitizmom vključuje percepcijo identifi-
kacije politične levice z Judi. Zlasti po boljševiški revoluciji leta 1917 je veliko 
Evropejcev povezovalo vzhodnoevropske judovske imigrante z boljševizmom 
in v zahodnem publicističnem diskurzu so bili Judi prevladujoče reprezentirani 
kot vodje boljševiške in komunistične stranke. Ker je boljševizem resno ogrozil 
tedanji družbeno-ekonomski red, so antiboljševiške tendence krepile antise-
mitska občutja.57 

Za analizo Tavčarjevega publicističnega antisemitizma uporabim diskur-
zivno-historični model kritične diskurzivne analize, kakor ga je vpeljala Ruth 
Wodak.58 V tem pristopu je opisana povezava med polji delovanja, žanri, dis-
kurzi in besedili, kontekst pa je razumljen predvsem historično. Preiskujem 
referenčne oz. nominacijske strategije, s katerimi se konstruirajo in reprezenti-
rajo družbeni akterji (jezikovna sredstva, s katerimi se osebe poimenuje oz. se 
nanje nanaša); predikacijske strategije, ki se v analiziranih besedilih uresniču-
jejo kot stereotipni pripisi negativnih potez in lastnosti, in perspektivacijo, ki 
izraža avtorjevo perspektivo in njegovo vključenost v diskurz.

Tavčar je publicistični antisemitizem najprej usmeril predvsem na Leva 
Trockega, ki je bil ob Leninu najpomembnejši vodja revolucije. Tavčar Trockega 

56 Ivan Tavčar, Janez Sonce (Ljubljana, 1991), str. 8.
57 Brustein in King, "Anti-Semitism in Europe Before Holocaust," str. 39.
58 Reisigl in Wodak, Discourse and Discrimination. 
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ne identificira zgolj z imenom, ampak ga poimenuje tudi z etnonimom Jud oz. 
Žid in s tem izpostavi njegovo etnično pripadnost: "izpitani Jud Trockij",59 kjer 
je s predikacijsko strategijo dodan izraz negativne sodbe izpitan; "Žida Trockij 
in Joffe"60, kjer Tavčar identificira še eno figuro ruske revolucije. 

Iz literature so ponovi stereotip pohlepnega Juda, ki pa ga Tavčar v publici-
stičnem pisanju napolni s politično vsebino. S predikacijsko strategijo je špan-
skim Judom pripisan atribut pohlepa: 

Naš list potem tudi premoga ne bo pustil s svojega pogleda, in če bi nam hote-
la Trboveljska za francoskim in švicarskim ščitom naš premog za divje in 
neusmiljene cene prodajati po principu svobodne trgovine, kakor ta princip 
izvajajo kaki pohlepni španjolski Judje, potem bomo vedno dvigali svoj glas.61 
(Poudarek je avtoričin.)

Vsebino antisemitskega predsodka lahko konstituira tudi prekupčevanje 
– ta predsodek je izražen s funkcionalizacijo, tj. referenčno strategijo, ki poi-
menuje Jude po dejavnosti, ki jim je stereotipno pripisana; "židovski verižniki": 
"Trgovinsko ministrstvo ni samo v zaščito vzelo židovskih verižnikov in drugih 
njihovih pajdašev, ki so ravnotako židovskega mišljenja, če tudi se niso podvrgli 
ceremoniji obrezanja."62 (Poudarka sta avtoričina.) Z besedno zvezo "židovsko 

59 Ivan Tavčar, "Ob novem letu," Slovenski narod, 1. januar 1920, št. 1, str. 1.
60 Ivan Tavčar, "Benešev kontrakt," Slovenski narod, 12. september 1920, št. 208, str. 1 (dalje: Tavčar, 

"Benešev kontrakt").
61 Ivan Tavčar, "Trboveljska družba sili v Beograd," Slovenski narod, 9. marec 1921, št. 55, str. 1.
62 Ivan Tavčar, "Kako naj je bolje potem?," Slovenski narod, 8. junij 1920, št. 127, str. 1.

Primer razosebljenja Judov v članku "Benešev kontrakt" (Slovenski narod, 12. september 1920, št. 208, 
str. 1)



B. Vičar: Ivan Tavčar in njegova antisemitska narativa v kontekstu ...

628

mišljenje" Tavčar vpeljuje esencialistično predstavo o prirojenem mišljenju, ki 
naj bi bilo domnevno značilno za Jude in bi ga konstituiral nabor negativnih 
atributov. 

Med referenčnimi strategijami Tavčarjeve antisemitske retorike je opazno 
tudi razosebljenje, to je strategija, ki ne vsebuje semantične lastnosti človeško+ 
in se izraža kot objektivizacija. Judi so poimenovani kot "semitski odpadki"63 
in pri tem gre za popoln odvzem statusa osebe Judom in degradacijo na raven 
zavržnih predmetov. 

V primerjavi s Tavčarjevim literarnim antisemitizmom lahko v publicistiki 
ugotovimo večjo stopnjo jezikovne eksplicitnosti. Če Tavčar z vidika hierarhič-
nosti glede na neposrednost antisemitski predsodek oblikuje na prvem nivoju, 
tj. kot poudarjanje negativne lastnosti, ga v publicističnem diskurzu oblikuje na 
končni stopnji, tj. konstituira ga kot odkrito in neposredno žalitev oz. razžalitev 
Judov. 

* * *

Trdimo lahko, da je v središču Tavčarjevega publicističnega antisemitizma 
podoba sovražnega 'židovskega boljševika'. Prežetost antisemitizma z antibolj-
ševizmom je izražena s sintagmo "židovsko-ruski boljševizem".64 Dejavnik pove-
zave antisemitizma z antiboljševizmom je bila pri Tavčarju njegova koncepcija 
oktobrske revolucije. Tavčarjev antisemitski diskurz je neposredno povezan 
z bojem proti delavskemu gibanju, a v tem prepletu je Tavčar dajal poudarek 
slednjemu. Antisemitizem lahko razumemo predvsem kot politično orožje, s 
katerim si je prizadeval mobilizirati pripadnike srednjih družbeno-ekonomskih 
razredov, ki so jih družila antisemitska občutja, za odpor proti komunističnemu 
razrednemu boju. Tavčarjev antisemitski diskurz torej izpolnjuje legitimizira-
jočo, apologetsko in mobilizirajočo funkcijo v boju proti delavskemu gibanju. 

63 Tavčar, "Benešev kontrakt," str. 1.
64 Prav tam.
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Branislava Vičar

IVAN TAVČAR AND HIS ANTI-SEMITIC NARRATIVE IN THE CONTEXT 
OF EUROPEAN ANTI-SEMITISM BEFORE THE SECOND WORLD WAR

SUMMARY

Ivan Tavčar was the most prominent representative of Slovenian classical lib-
eralism alongside Ivan Hribar. Tavčar's literary orientation coincided with his 
political and ideological starting points, and both the literary and political 
dimension of his work reflect the relationship he had established with the Slo-
venian society of his time. The sharp opposition to the Catholic current which 
defined Tavčar's sociopolitical position in the period of Austria-Hungary was 
replaced by the struggle against Communism and the labour movement. This 
occurred after 1918, when, during the last months of Austria-Hungary, the Lib-
eral Camp had organized politically into the all-Slovenian liberal party − the 
Yugoslav Democratic Party. Tavčar expressed his political conviction in a sharp 
condemnation of all direct labour actions that articulated the needs and wishes 
of the proletariat, and inhibited the possibility of the proletariat being declared 
a political subject. Tavčar’s field of the then political action is characterized 
by the following principles: (1) private property is the foundation of a social 
organization; (2) the basis for expressing differences is identity politics (closed 
and conflicting identities), (3) the foundation of power is a centralized state, 
defined by military power. Tavčar's anti-Semitic views were fed on the anti-Bol-
shevik tendencies, but it would erroneous to assume that the October Revolu-
tion was the cause of Tavčar's anti-Semitism, since he had accepted the widely-
spread anti-Semitism he had been exposed to during his studies in Vienna, dec-
ades before the outbreak of the October Revolution. What is more, the stereo-
typed images of Jews are also characteristic of Tavčar's literary anti-Semitism. 
The content of the prejudice in Tavčar's literary works is most often constituted 
by economic stereotypes, i.e. the stereotypes of the cruel and greedy Jews. His 
publicist anti-Semitism is linked to a specific historical context, namely to the 
October Revolution in Russia. If Tavčar's anti-Semitic narrative in journalism 
after 1918 is placed in the context of European anti-Semitic narratives before 
World War II, we find that it is primarily political. In comparison with Tavčar’s 
literary anti-Semitism, a greater degree of linguistic explicitness can be found in 
journalism. If from the point of view of hierarchy, Tavčar forms the anti-Semitic 
prejudice on the first level, i.e., as an accentuation of negative characteristics, 
in the journalistic discourse he forms it at the final stage, i.e., he constitutes it 
as an open and direct insult of the Jews. Tavčar’s linking of anti-Semitism with 
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anti-Bolshevism derived from his conceptualization of the October Revolu-
tion. Tavčar's anti-Semitic discourse is directly related to the struggle against 
the labour movement, but in this intertwinement Tavčar emphasized the lat-
ter. His anti-Semitism can be understood, above all, as a political weapon, with 
which he tried to mobilize members of the middle socioeconomic class, who 
shared the anti-Semitic feeling, primarily as a way of resisting the communist 
class struggle.
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Izvleček:
Avtor v prispevku predstavlja ljubljanskega župana dr. Ljudevita Periča, ki je 
zanimiva, edinstvena politična pojava v slovenskem socialističnem gibanju v 
Ljubljani in v Sloveniji. Decembra 1922 je v Ljubljani vodil koalicijo za občinske 
volitve, imenovano Zveza delovnega ljudstva (ZDL), in po njeni zmagi postal 
ljubljanski župan. Koalicijo so sestavljali komunisti, ljubljanska frakcija 
Socialistične stranke Jugoslavije, imenovana Zarja, ki je izstopila iz SSJ, in 
Delavska zveza SLS, ki so jo vodili krščanski socialisti. Zveza delovnega ljudstva 
je na volitvah zmagala s konkretnim socialnim programom in ga po zmagi 
začela takoj uresničevati. ZDL in dr. Perič sta načrtovala še druga dejanja, toda 
slovenski komunisti so se spomladi 1923 povrnili k sektaški revolucionarni 
strategiji in so decembra tega leta izstopili iz ZDL. Dr. Perič je zgubil večino 
v mestnem svetu. Že januarja 1924 je prišlo do vladnega razpusta mestnega 
občinskega sveta, na Perićevo mesto pa je vlada postavila vladnega komisarja, 
liberalca dr. Krejčija.
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Ljubljanski župan dr. Ljudevit Perič je prava izjema v slovenskem političnem 
življenju, ne le po tem, kako je vodil ljubljansko mestno občino, ampak po 
zanimivi edinstveni koaliciji, s katero je zmagal na volitvah in osvojil mestno 
občino. To je bila Zveza delovnega ljudstva, koalicija komunistov, ljubljanske 
organizacije Socialistične Stranke Jugoslavije, imenovane Zarja, in krščansko 
socialne Delavske zveze, stanovsko politične organizacije v okviru Slovenske 
ljudske stranke. To je bila povezava strank zelo različne idejno politične usmeri-
tve, da bi iz ljubljanskega magistrata izrinili stranko slovenskih liberalcev, tedaj 
del jugoslovanske Demokratske stranke. Takšna široka ideološko raznolika 
povezava je bila nekakšen otok v slovenskem političnem zemljevidu, kjer so se 
stranke povezovale na v drugačne povezave. Zveza delovnega ljudstva je pov-
zročila veliko zanimivo ideološko razpravo, tako v samem socialističnem giba-
nju kot tudi med katoliškimi narodnjaki, med katerimi se je začela uveljavljati 
delavska krščansko socialna struja. 

Da bi lahko razumeli takšno povezavo, si moramo najprej na kratko pogle-
dati idejnopolitično situacijo oziroma politična razmerja v Sloveniji spomladi 
leta 1921, ko si je Slovenska ljudska stranka zopet pridobila absolutno večino 
med slovenskim ljudstvom, ki jo je za pol leta izgubila na volitvah v konstituan-
to in ki so prinesle skoraj uničujoč poraz slovenskih liberalcev, stranke sloven-
skega kapitalističnega razreda, ki je zastopala izrazito interese kapitala, v naro-
dnem pogledu pa propagirala nerealni, slovenskemu narodu škodljiv jugoslo-
vanski kulturni unitarizem in centralizem.

Na občinskih volitvah aprila 1921 so slovenski liberalci, ki so na ljubljanski 
občini gospodarili skoraj petdeset let, izgubili še svojo zadnjo politično trdnja-
vo. Iz magistrata jo je izrinila široka koalicija, v katero so se povezale vse stran-
ke, ki so bile v državnem razmerju opozicijske, to so bile SLS, NSS, KPJ in JSDS. 
Za župana je bil izvoljen Narodni socialist Anton Pesek, za podžupana pa soci-
alist dr. Ljudevit Perič. Po vladni razveljavitvi Peskovega županskega mandata 
septembra istega leta je bil dr. Perič izvoljen za župana. Imel je nekaj političnega 
kredita pri vladi v Beogradu, ker se je med prvo svetovno vojno kot avstrijski 
vojni ujetnik v Rusiji priključil jugoslovanski dobrovoljski legiji, ki je podpirala 
Srbijo. Po vojni se je vključil v socialdemokratsko stranko.1

Kljub temu je vlada maja 1922 na prigovarjanje slovenskih liberalcev raz-
pustila Ljubljanski občinski svet in postavila komisarja dr. Senekoviča ter spre-
menila proporcionalni volilni red za mestne občine po vsej državi v večinskega, 
po katerem bi dobila relativno najmočnejša stranka kar avtomatično polovi-
co občinskih svetnikov in participirala še proporcionalno pri drugi polovici. S 
tem bi pridobila JDS, ki je bila relativno najmočnejša stranka absolutno oblast v 

1 "Ljudevit Perič", v: Slovenski biografski leksikon, II. knjiga, 6. zvezek (Ljubljana, 1935), str. 304.
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občini. Vse druge politične stranke so ob tem od poletja dalje začele razmišljati 
o strategiji, kako se upreti takemu liberalnemu monstrumu.

V tistem času je prišlo v dveh slovenskih političnih strankah, liberalni in 
v slovenskem delu Socialistične stranke Jugoslavije, do notranjih prepirov in 
razcepov. Slovenski liberalci so se razcepili na mladine, ki so prevzeli strankino 
vodstvo z glasilom Jutro, in starine s Slovenskim narodom, ki so se povezali z 
narodnimi socialisti v Jugoslovansko zajednico. S tem so liberalci oslabili svojo 
moč in izgled za zmago na občinskih volitvah. Istočasno pa je zaradi drugih 
vzrokov prišlo do spora v slovenskem delu Socialistične stranke Jugoslavije, ki 
ga je vodil pokrajinski tajnik Zvonimir Bernot, samosvoj socialistični mislec, ki 
je v Pragi pri T. Masaryku študiral filozofijo in ni postal marksist, kar je bilo zna-

Dr. Ljudevit Perič 
(dLib)
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čilno za vrsto slovenskih socialistov. Nekako pa je prav fetišiziral strankarsko 
organizacijo, kar se vidi iz njegovih člankov v Napreju. Bil je osebno načelen in 
je zahteval strogo strankarsko disciplino in plačevanje progresivne članarine. 
Poleti se mu je uprla ljubljanska organizacija, ko so jo vodili Ljudevit Perič, dr. 
Jelenc in Ivan Kocmur. Bernot jih je izključil iz SSJ, oni pa so se vzpostavili kot 
ljubljanska organizacija SSJ in začeli izdajati svoj časopis Zarja, po katerem so 
jih začeli označevati kot "zarjane". Na svojo stran so pridobili večino socialistič-
nega članstva v Ljubljani. Izdajatelj in odgovorni urednik Zarje je bil dr. Ljudevit 
Perič. O njegovem ideološkem nemarksističnem profilu najbolje govori njegov 
članek "Naloge delavskega razreda" v Zarji, 7. oktobra 1922, v katerem pove:

Socializem ima nalogo, da preusmeri človeško družbo. Njegov prvi cilj je čim 
popolnejša harmonija v svetu človeških bitij. Seveda se ne sme misliti, dane bo 
bojev v socialistični družbi /…/ Duševni elementov človeku se ne zadovolju-
je s tem, da izpopolnjuje materialno orožje (s tem izrazom je pisec mislil na 
podružabljenje kapitala, op. avtorja), ampak gre nezadržno za višjim ciljem, da 
izpodrine materialne boje in jih nadomesti z duševnimi.2

Takšen pogled je bil daleč od marksističnega materializma.3

Tretja stranka, ki se je povezala v Zvezo delovnega ljudstva, so bili komuni-
sti, uradno prepovedani že od avgusta 1921. Kljub temu so bili še vedno poli-
tično živi in prisotni zlasti v Ljubljani. Vodila sta jih dva nedogmatska komu-
nista, Lovro Klemenčič in Vladislav Fabjančič, ki nista bila v dobrih odnosih s 
centralističnim vodstvom KPJ v Beogradu, ampak z Inozemskim Komitejem na 
Dunaju, ki jima je dopuščal precej samostojno politiko, primerno za slovenske 
razmere. Takoj po prepovedi KPJ sta poskušala najti poti in način za politič-
no udejstvovanje v slovenskem političnem življenju. Idealna prilika se jima je 
ponudila poleti 1922 v Ljubljani, ko je bil razpuščen občinski svet in so se stran-
ke začele pripravljati za volitve. Takrat je legalno glasilo ilegalne KPJ v Sloveni-
ji, Delavske novice, začelo propagirati ustanovitev enotne delavske fronte za 
skupni nastop za občinske volitve v Ljubljani. Na pozitiven odmev je ta pobuda 
naletela ravno pri zarjanih, ki so bili v sporu s pokrajinskim vodstvom SSJ.

Komunisti, ki so se imenovali neodvisni delavci in zarjani, so začeli v svo-
jem časopisju na veliko pisati o enotni delavski fronti, ki jo je od leta 1921 
dovoljevala tudi Kominterna. Takšna fronta ni bila mišljena kot bližnja idejno-
politična povezava, ampak le kot zveza v vsakdanjem boju za konkretno izbolj-
šanje delavskega položaja tako v občinah kot v pokrajinah. Takšna povezava je 

2 Ljudevit Perić, "Naloge delavskega razreda", Zarja, 7. oktober 1922. 
3 Tako ga je označil avtor Zveze delovnega ljudstva, poznavalec socialističnega gibanja na Slovenskem, 

marksist Dušan Kermauner, leta 1970.
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ustrezala tudi zarjanom, ki so se ideološko temeljno razlikovali od komunistič-
ne ideologije.

Ljubljanski komunisti in zarjani so dobro vedeli, da njihova zveza še zdaleč 
ne bo zadoščala za zmago nad liberalci v mestu. Zato so se domislili zelo ori-
ginalne strategije, pritegniti v Zvezo delovnega ljudstva še krščansko socialno 
delavstvo, ki še ni bilo razredno zavedno in še ni stremelo k socialistični družbi, 
bilo pa je zainteresirano za večje socialne pravice delavstva na številnih podro-
čjih. Nastopil je problem, kako jih pridobiti, saj je bilo še zmeraj popolnoma 
pod političnim vplivom svoje stranke SLS.

Z SLS, ki je bila sicer ljudska stranka, po vodstvu pa že meščanska, se Zveza 
delovnega ljudstva ni smela povezati. Toda v pogajanjih med komunisti, zarja-
ni in vodstvom SLS so našli odrešujočo formulo, da se v ZDL vključi Delavska 
zveza, delavska stanovska organizacija SLS. Vodstvo SLS je taktično politično 
presodilo, da bi z ZDL lahko iztrgali ljubljansko mestno občino iz rok dednih 
nasprotnikov – liberalcev. Tako je pristala, da so bili na kandidatno listo ZDL z 
njene strani vključeni samo predstavniki krščansko socialnega delavstva.

Komunisti in zarjani so ponudili čisto sprejemljiv komunalni program, ki je 
bil konkreten in jasno razčlenjen na posamezna področja: politično, socialno, 
stanovanjsko, gospodarsko, zdravstveno, finančno, šolsko in področje, ki se je 
tikalo zaščite otrok in mladine. Na političnem polju so na primer zahteval vse-
stransko samoodločbo (avtonomijo) ljudstva, predvsem najširšo samoupravo 
občin in odpravo vseh zakonov, ki so v nasprotju z ustavo, zlasti protiustavne-
ga zakona o zaščiti države, državno nadzorstvo nad občino se mora omejiti le 
na pravico ugovora zoper protizakonita dejanja, pri čemer o protizakonitosti 
odloča redno sodišče; policijska oblast mora pripadati občini, uvesti se mora 
proporcionalni volilni red z aktivno in pasivno volilno pravico za vse občane 
moškega in ženskega spola, stare nad 21 let. Na socialnem polju je program 
predlagal popolno svobodo združevanja in zborovanja za vse občinske delavce 
ter zagotovitev dostojna življenjske eksistence ter izvolitev kontrolnih svetov 
za varstvo svojih interesov po vseh večjih podjetjih itd. Program so objavile 
tako Delavske novice kakor tudi Zarja, prvi že 5. oktobra.4

Za vse to je komunalni program predvidel finančne vire, dohodke iz občin-
skih podjetij, od progresivnega davka na imetje in dohodek ter od davkov na 
luksuz, alkohol in tujski promet.

Zarja je program objavila 21. oktobra in takrat še zapisala:

Socialisti stojimo absolutno na stališču razredne občinske politike. Zaradi tega je 
za vsakega socialista sprejemljiv tak skupen program, ki ne nasprotuje načelom 

4 Delavske novice, 5. oktober 1922. 
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stranke. Komunalno vprašanje je zadeva, ki se lahko spravi v tak okvir, zlasti ker 
je bila dosedanja občinska politika protisocialna. Občinska politika pa mora biti 
socialnopolitična, ker ima na njej interes vse prebivalstvo občine.5

Ko je slovenska politična javnost izvedela za ustanovitev Zveze delovnega 
ljudstva, je z vsemi topovi začela streljati po njej. Žolčno so jo napadli liberalci 
pa tudi pokrajinski sekretar SSJ Zvonimir Bernot.6 

Neko nelagodje so kazali tudi določeni najbolj desni krogi SLS. Tem je na 
zborovanju ZDL na predvečer volitev 2. decembra v dvorani Union zelo duho-
vito in prepričljivo odgovoril eden od voditeljev krščansko socialnega dela-
vstva France Terseglav:

V listih nekateri izražajo ogorčenje, ker so se združili tako zvani klerikalci, social-
isti in komunisti. To ogorčenje je narejeno, hinavsko in neodkritosrčno. Ako 
pravijo, da bo trpela vera zaradi te zveze, potem rečem, da imamo vsi to vero, da 
je treba imeti srce za ubogo delovno ljudstvo. Mi stojimo na stališču krščanske 
pravičnosti, ki je na vsem svetu samo ena. Mi smo prepričani, da se ljudstvo, če 
je edino, ne bo pustilo cepiti v boju za svoje pravice. Kar se tiče Boga, vere in 
krsta mislim, da komunisti na magistratu ne bodo odpravili krsta. Na magistratu 
se ne bo odločalo o božjih rečeh, to bodo reševali v cerkvah. Če sodrugi komu-
nisti nimajo druge vere kakor te, da je treba ljubezni do bližnjega, potem lahko 
gremo skupaj. V tej Zvezi delovnega ljudstva izpolnjujemo testament dveh naših 
najboljših mož, dr. Kreka in dr. Dermote.7

Volitve so prinesle precej nepričakovan izid. Razcepljeni liberalci so bili 
poraženi. Liberalni mladini, ki so bili predstavniki vladajoče JDS, so dobili le 
skromnih 1822 glasov in 5 odbornikov, liberalni starini, imenovani Narodno 
napredna stranka, so v povezavi z narodnimi socialisti v blok Jugoslovanske 
zajednice dobili 2917 glasov in 8 svetnikov. Zmaga ZDL je bila popolna. Dobila 
je 3952 glasov in kar 35 svetniških mest. Vlada je potem nekaj časa zavlačevala 
s sklicanjem občinskega sveta, ki naj bi izvolil župana. Zato je ZDL 15. januarja 
1923 organizirala v Unionu protestni shod in sprejela resolucijo proti takšni 
politiki.

Na izredni seji občinskega sveta je bil februarja za župana izvoljen zarjan 
dr. Ljudevit Perič. ZDL se je takoj lotila izpolnjevanja komunalnega programa, 

5 Zarja, 21. oktober 1922. 
6 Več o tem: Janko Prunk, "Zveza delovnega ljudstva za občinske volitve v Ljubljani decembra 1922", 

Prispevki za zgodovino delavskega gibanja XI–XII (1971–1972), str. 199–228 (dalje: Prunk, "Zveza 
delovnega ljudstva za občinske volitve v Ljubljani").

7 Prav tam, str. 215.
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kot bi slutila, da ji ni usojeno dolgo življenje. O samem konkretnem delu nima-
mo veliko dokumentacije. Nekaj je moč razbrati iz Zapisnikov sej mestnega 
sveta, ki pa ne povedo vsega.8 Moč je ugotoviti, da je bil dr. Perič iniciativen 
župan in je predlagal in izpeljal v kratkem času veliko obljubljenega. Zasledoval 
je predvsem socialne reforme: postavitev delavskih kontrolnih svetov v neka-
terih večjih mestnih podjetjih, sistematizacijo službenih mest na magistratu, 
izdelavo službene pragmatike za uradnike in delavce, ustanovil in organiziral 
je poklicno gasilstvo v mestu, socialno politični odsek mestnega sveta je izde-
lal pravilnik o oskrbi in upravi mestnih zavodov za obnemogle in za podporo 
brezposelnim. Župan se je zavzel za Zvezo avtonomnih mest, razširil je ljubljan-
ski mestni vodovod, zgradil mestno kopališče na Ljubljanici in prve mestne 
stanovanjske hiše na Poljanah, na Prulah in za Bežigradom. Delal je za odkup 
mestnega električnega tramvaja in za podržavljenje dekliškega liceja.

 Vsi ti ukrepi so bili izrazito socialne narave, kakršne so prakticirali tudi 
socialisti po evropskih mestih, kjer so prišli do oblasti, in silili vlade za takšne 
ukrepe v tistih državah, kjer so kot koalicijski partnerji prišli v vlado. Tako bi 
mogli mutatis mutandi tudi vladanje Zveze delovnega ljudstva označiti kot 
neke vrste socialistične politike.

Zveza delovnega ljudstva v ljubljanskem mestnem svetu je tako bila otok, kjer 
so bile politične stranke povezane popolnoma drugače kot po ostali Sloveniji. Če 
so v vsem slovenskem političnem življenju iste stranke nastopale ena proti drugi, 
seveda niso mogle v ljubljanskem mestnem svetu, ki je bil vsem na očeh, dlje časa 
plodno sodelovati. Tako je bilo delo ZDL manj uspešno, kot bi lahko bilo, seveda 
pa tudi, če bi bile še tako složne, socializma ne bi mogle vzpostaviti.

Prvi, ki so začeli ovirati delo ZDL, so bili slovenski komunisti, ki so aprila 
1923 zamenjali svoja voditelja Lovra Klemenčiča in Vladislava Fabjančiča, ki 
sta do tega časa odločno zagovarjala Zvezo delovnega ljudstva. Novo slovensko 
vodstvo se je uklonilo dokaj sektaški politiki beograjskega vodstva KPJ. To je 
pritiskalo na slovenske komuniste, da so decembra 1923 izstopili iz bloka ZDL. 
Že januarja 1924 pa je prišel smrtni udarec proti ZDL, vladni razpust mestnega 
občinskega sveta. Na njegovo mesto je vlada postavila za magistrat vladnega 
komisarja, liberalca dr. Krejčija.

Po nastopu "vlade Davidović-Korošec", ki so jo imenovali vlada narodnega 
sporazuma, julija 1924, je bil za komisarja imenovan dr. Ljudevit Perič, kar je 
trajalo samo do novembra istega leta. V tem času mu ni uspelo narediti veliko 
tudi zaradi omejenih pristojnosti. Po nastopu nove Pašićeve vlade novembra 
1924 se je dr. Perič umaknil iz politike. Bil je že bolan in po dobrem letu dni je 
januarja 1926 v Ljubljani umrl.

8 Prav tam, str. 216.
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* * *

Perić je bil svetla, iskrena, demokratična in tolerantna socialistična osebnost, 
kakršne Ljubljana še ni imela, vendar so drugačne politične sile, ki so pripada-
le drugačni ideologiji kot on in so dolga desetletja določale javno mnenje in 
zgodovinski spomin, dr. Ljudevita Periča skoraj popolnoma izrinile iz spomina. 
Zasluži si, da se ga z vsem spoštovanjem, morda ne samo s tem prispevkom, 
spomnimo.

Janko Prunk

MAYOR OF LJUBLJANA DR. LJUDEVIT PERIČ

SUMMARY

The mayor of Ljubljana dr. Ljudevit Perič is an interesting, unique political cha-
racter in Slovenian socialist movement in Ljubljana and Slovenia. He led a coali-
tion for municipal election in Ljubljana in December 1922, called the Working 
People’s Union (ZDL) and became mayor of Ljubljana after its success. The coa-
lition was comprised of communists, the Ljubljana faction of the Socialist party 
of Yugoslavia (SSJ), called Zarja (Dawn), which withdrew from SSJ, and the 
Workers union of SLS, which was led by Christian socialists.

The coalition formed so that the smaller parties could oppose the undem-
ocratic majority voting system that privileged liberals. The Working people’s 
Union won the election with a concrete social plan and rushed to implement 
it after the election victory. It introduced the participation of workers in the 
management of the city’s economic companies, tried to make some private 
enterprises into city property (for example the city power plant), expanded 
the water distribution system, built housing apartments for city workers and 
employees in Poljane, Prule and in Bežigrad, awarded pensions to widows and 
orphans of victims of Zaloška street etc.

The ZDL and dr. Perič planned other activities, but Slovenian communists 
returned to the sectarian revolutionary strategy in the spring of 1923 and with-
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drew from the ZDL. Dr. Perič lost the majority in the city council. In January 
1924 there was a government dismissal of the city municipal council and a new 
government commissar, liberal dr. Krejči, replaced Perič.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Predsednik gerentskega sveta, 
ljubljanski župan in predsednik 

Mestne občine Ljubljana 
dr. Dinko Puc (1924–1935)

Jurij Perovšek
Dr., znanstveni svetnik

Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: jurij.perovsek@inz.si

Izvleček:
Dr. Dinko Puc (1879–1945) je v različnih funkcijah vodil Ljubljano. V letih 
1924–1926 je bil predsednik njenega gerentskega sveta, od 1927 do 1929 je 
bil ljubljanski župan, nato pa do leta 1935 predsednik Mestne občine Ljubljana. 
V času njegovega vodenja Ljubljane je prišlo do velikega razvojnega napredka 
mesta na komunalnem, gospodarskem in urbanističnem (tu se je naslonil na 
arhitekta Jožeta Plečnika) področju. Med urbanističnimi pridobitvami je treba 
omeniti znano Tromostovje, Čevljarski in Trnovski most, regulacijo Ljubljanice 
in Gradaščice ter temeljito prenovo poslopja ljubljanskega gradu. Zgradili 
so še 900 novih stavb. S svojimi širokimi investicijami je Puc mestu ustvaril 
precejšnje dolgove, ki jih je le-to še dolgo odplačevalo. A to, kar so ustvarili 
po njegovi pobudi, je ostalo, in mestu še danes daje značaj. Puc je Ljubljano 
politično sicer vpregel v voz jugoslovanskega unitarizma, toda po drugi strani 
je v stikih visokimi domačimi in tujimi gosti in v svojih srečanjih na tujem 
utrjeval zavedanje o Ljubljani in Slovencih v mednarodnem prostoru. Puc se je 
v zgodovino vpisal kot izjemno delaven, prenoviteljski, moderen in vizionarski 
ljubljanski župan z nespornim posluhom za potrebe svojega mesta.

Ključne besede:
Dinko Puc, Ljubljana, vodenje mesta, politika, gospodarstvo, komunalni razvoj, 
urbanizem, Kraljevina SHS/Jugoslavija

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 2, str. 641–674, 107 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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I

Sredi dvajsetih let je v Ljubljani nastopilo obdobje, ko mesta nista vodila izvo-
ljeni župan in občinski svet. V tem času so Ljubljano upravljali različni gerenti, 
gerentski sveti in vladni komisarji. Med njimi je bil tudi vidni pripadnik liberal-
ne Samostojne demokratske stranke (SDS) dr. Dinko Puc (1879–1945).1 Puca 
je v tričlanski gerentski svet, v katerem sta bila še pripadnika SDS Josip Turk in 
Anton Likozar, 10. novembra 1924 imenoval veliki župan ljubljanske òblasti dr. 
Viljem Baltič.2 Puc je po imenovanju gerentskega sveta prevzel njegovo pred-
sedovanje ter zadeve splošne uprave in mestne finance, Turk in Likozar pa sta 
vodila mestno gospodarstvo in mestna podjetja ter socialno skrbstvo, šolstvo in 
občinske davščine.3 Ljubljanski gerentski svet je pod Pucovim vodstvom delo-
val do 7. oktobra 1926, ko je posle ljubljanske občine prevzel vladni komisar 
dr. Anton Mencinger.4 Notranji minister je Pucev gerentski svet sicer razpustil 
že 3. septembra 1926, ko je obenem za vladnega komisarja Ljubljane imeno-
val Mencingerja, vendar so njegov odlok s časovnim zamikom dobrega meseca 
dni izvršili šele 7. oktobra 1926.5 Tudi razglas o razpustitvi ljubljanskega gerent-
skega sveta in Mencingerjevem imenovanju za vladnega komisarja ljubljanske 
mestne občine je bil objavljen šele dan zatem, ko je Mencinger prevzel svoje 
posle.6 

Puc se je upravljanja Ljubljane lotil z veliko vnemo. V času njegovega vode-
nja gerentskega sveta so podržavili žensko realno gimnazijo v Ljubljani, obnovili 
in modernizirali Miklošičevo cesto, povečali mestno elektrarno, razširili cestno 
razsvetljavo na Vič (Puc je ob tem poudaril, da je treba podreti "kitajski zid med 
mestom in predmestjem"), na Viču s pomočjo mestne občine zgradili moderno 
stanovanjsko naselje, zgradili več mestnih stanovanjskih hiš s 150 stanovanji 
in veliko mestno stanovanjsko hišo (t. i. hiša "na Meksiki"7) z 80 stanovanji na 
Ahacijevi (danes Njegoševa) cesti. Razširili so še klavnico, kupili reševalni in 

*  Članek je nastal v okviru izvajanja raziskovalnega programa št. P6-0281 Idejnopolitični in kultur-
ni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, ki ga sofinancira Javna agencija za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. / The autors acknowledge the finan-
cial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (Programme No. P6-0281 
Conceptually-Political and Cultural Pluralism and Monism in 20th Century Slovenia).

1  Jurij Perovšek, "Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941", Studia Historica Slovenica 14, 
št. 2–3 (2014): 310–317 (dalje: Perovšek, "Političnoupravna podoba Ljubljane 1918–1941").

2 "Razglas", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 14. november 1924, št. 104, 648.
3 "Domače vesti. Iz Ljubljane. Novo gerentstvo mestne občine", Jutro, 11. november 1924, št. 265, 4, 

"Domače vesti. Iz Ljubljane. Gerentski svet", Jutro, 12. november 1924, št. 266, 4.
4 "Vladni komisar na ljubljanskem magistratu", Jutro, 8. oktober 1926, št. 232, 2.
5 O tem glej Perovšek, "Političnoupravna podoba Ljubljane 1918–1941", 315.
6 "Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 8. oktober 

1926, št. 93, 657.
7 Karel Petrič, "Higiena mesta Ljubljane", Kronika Mestne občine Ljubljanske 1, št. 2 (1934): 129. 
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pogrebni avtomobil in avtomobile za čiščenje ulic. Obenem je občina skupaj s 
Prometnim sindikatom in Društvom za tujski promet ustanovila urad za tujski 
promet v Sloveniji. "Mi hočemo napraviti iz Ljubljane jugoslovanski Salzburg", 
je bila Puceva vizija.8 Puc je že v prvih mesecih vodenja Ljubljane za reševanje 

8 "Važne ljubljanske občinske zadeve", Jutro, 3. marec 1925, št. 53, 2, "Naši kraji in ljudje. Slovesna otvo-
ritev Miklošičeve ceste", Jutro, 17. november 1925, št. 267, 3, "Naši kraji in ljudje. Ljubljana napredu-
je", Jutro, 18. november 1925, št. 268, 3, "Slavnostna otvoritev električne razsvetljave na Viču", Jutro, 
24. december 1925, št. 298, 6, "Naši kraji in ljudje. Stanovanjska kolonija 'Stan in dom' v Ljubljani", 
Jutro, 7. maj 1926, št. 103, 3, "Ljubljanska občinska politika", Jutro, 7. julij 1926, št. 152, 2; Perovšek, 
"Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941", 322–323.

Dr. Dinko Puc 
(1879–1945), v letih 
1924–1926 preds-
ednik gerentskega 
sveta mesta Ljubljana, 
1927–1929 ljubljans-
ki župan, 1929–1935 
predsednik Mestne 
občine Ljubljana 
(Kronika Mestne 
občine ljubljanske 1, 
št. 1 (1934): vezni list)
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njenih razvojnih potreb interveniral tudi pri vojnem, finančnem, notranjem in 
gradbenem ministru ter pri glavni carinski direkciji v Beogradu.9 Vključil se je 
tudi v reševanje odnosov med hišnimi posestniki in stanovanjskimi najemniki 
v Sloveniji in v Ljubljani ter se zavzel za zaščito interesov najemnikov.10 Ob tem 
so na njegovo pobudo 16. novembra 1925 v Ljubljani ustanovili še Udruženje 
slovenskih avtonomnih mest (Zvezo slovenskih avtonomnih mest – Ljubljane, 
Maribora, Celja in Ptuja).11 Puc se je na dogajanje v Ljubljani hitro odzival. To se 
je med drugim pokazalo ob požaru v ljubljanski mestni elektrarni 3. maja 1926 
zvečer, ko je nemudoma prihitel na njegovo mesto.12

Kot predsednik gerentskega sveta Ljubljane je Puc nastopal ob različnih 
priložnostih. Pri tem je bila vidna tudi njegova predstavniška vloga Ljubljane. 
2. julija 1925 je sprejel delegacijo higienske sekcije Zveze narodov, ki se je tisti 
čas mudila v Sloveniji, 29. maja 1926 je pred magistratom pozdravil zmagoval-
no vrsto Sokolov ob prihodu iz VIII. mednarodne telovadne tekme v Lyonu, 8. 
junija 1926 pa je na istem mestu pozdravil 280 člansko francosko delegacijo 
(francoske goste je vedno pozdravil tudi v francoščini), ki se je ob povratku 
iz Beograda ustavila v Ljubljani. Delegacijo je vodil poslanec in župan mesta 
Grenoble E. Mistral. V njenem vodstvu so bili še senatorji iz departmajev Rhone 
in Isere – Chazette, Vailler in Brenier. Ljubljana je francoske goste množično 
in svečano sprejela, kar je župana Grenobla spodbudilo, da se je Pucu pisme-
no zahvalil za "presenetljivi in ganljivi sprejem".13 Puc je v imenu Ljubljane 8. 
septembra 1926 pozdravil še III. kongres Svojine (lastnine), to je zborovanje 
hišnih in zemljiških posestnikov v Sloveniji, dober mesec kasneje, 9. oktobra, pa 
se je srečal z beograjskim županom dr. Kostom Kumanudijem, ki se je udeležil 
kongresa pravnikov v Ljubljani. Razkazal mu je mestno klavnico s hladilnico, 
elektrarno, plinarno ter stanovanjsko hišo "na Meksiki".14 

Puc se je zavedal, da je vodenje mesta na podlagi imenovanja gerentske-
ga sveta in ne izvolitve občinskega sveta politično nevzdržno, zato je poleti 
1926 izjavil, "da se vendar že enkrat razpišejo volitve in da se dela z občinskim 

9 "Važne ljubljanske občinske zadeve", Jutro, 3. marec 1925, št. 53, 2.
10 "Poskus sporazumne rešitve stanovanjskega vprašanja", Jutro, 7. december 1924, št. 287, 9.
11 "Naši kraji in ljudje. Udruženje slovenskih avtonomnih mest", Jutro, 17. november 1925, št. 267, 3.
12 "Naši kraji in ljudje. Požar v ljubljanski mestni elektrarni", Jutro, 4. maj 1926, št. 100, 3.
13 "Delegati higijenske sekcije Zveze narodov v Sloveniji", Jutro, 4. julij 1925, št. 153, 2, "Naši kraji in lju-

dje. Triumfalen povratek Sokolov – zmagovalcev", Jutro, 30. maj 1926, št. 122, 3, "Naši kraji in ljudje. 
Triumfalen sprejem francoskih gostov v Ljubljani", Jutro, 9. junij 1926, št. 129, 3, "Naši kraji in ljudje. 
Sprejem Francozov pred magistratom", Jutro, 10. junij 1926, št. 130, 3, "Naši kraji in ljudje. Zahvala 
mesta Grenoble Ljubljani", Jutro, 3. julij 1926, št. 149, 3.

14 "Naši kraji in ljudje. Veliki manifestacijski zbor hišnih in zemljiških posestnikov v Sloveniji", Jutro, 9. sep-
tember 1926, št. 207, 7, "Domače vesti. Iz Ljubljane. Beograjski župan dr. Kumanudi", Jutro, 10. sep-
tember 1926, št. 208, 6.
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svetom".15 Ko je vladni komisar Mencinger na podlagi odredbe velikega župa-
na ljubljanske òblasti dr. Frana Vodopivca 8. julija 1927 razglasil razpis volitev 
v ljubljanski občinski svet na dan 2. oktobra 1927,16 se je v volilni boj podal 
kot nosilec liste Naprednega bloka (NB), volilne povezave SDS in liberalne 
Narodno socialistične stranke. Ob tem je pokazal tudi liberalno kulturnobojno 
strast, saj je na shodu NB 30. septembra 1927 podaril, da mora Ljubljana ostati 
žarišče slovenske kulture in gospodarstva – v nasprotju z glavnim političnim 
načelom "klerikalcev" (katoliške Slovenske ljudske stranke – SLS), ki hočejo iz 

15 "Ljubljanska občinska politika", Jutro, 7. julij 1926, št. 152, 2.
16 "Razglas", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 11. julij 1927, št. 74, 476.

Stanovanjska hiša "na 
Meksiki" na Ahacijevi 
(danes Njegoševa) 
cesti v Ljubljani 
(Kronika Mestne 
občine ljubljanske 1, 
št. 2 (1934): 129)



J. Perovšek: Predsednik gerentskega sveta, ljubljanski župan ...

646

Ljubljane napraviti "mestece, prepreženo s cerkvami in samostani, napraviti iz 
njegovega prebivalstva gospodarsko odvisne in zasužnjene ljudi, njegovo kul-
turo pa dati pod kuratelo Zgodnje Danice, Rimskega Katolika, Bogoljuba ter 
Klaverjeve in Mohorjeve družbe!"17

Ljubljanske občinske volitve 2. oktobra 1927 so dobili liberalci, druga je 
bila SLS, sledili pa so ji socialisti, radikali, Delavsko kmečki republikanski blok 
(komunisti) in Neodvisna gospodarska lista. Na prvi seji novega občinskega 
sveta 29. novembra 1927 so za župana izvolili Dinka Puca. Kralj Aleksander 
Karađorđević je njegovo izvolitev potrdil 28. decembra 1927.18 Puc je župan-
sko funkcijo opravljal do 6. januarja 1929, ko je kralj ob uvedbi svoje osebne 
diktature poleg razveljavljenja Vidovdanske ustave in razpustitve Narodne 
skupščine, političnih strank ter òblastnih samouprav razpustil tudi občinske 
uprave. Novo občinsko upravo v Ljubljani in predsednika mestne občine (tako 
so odtlej imenovali nekdanje župane mest) je imenoval 14. februarja 1929. 
Predsednik Mestne občine Ljubljana (MOL) je postal dotedanji župan Puc; dan 
pred tem, 13. februarja 1929, je kralj Puca sprejel na enourni avdienci. Puc je kot 
predsednik MOL prisegel 4. marca 1929. Predsednik je bil do 8. februarja 1935, 
ko so ga kraljevi namestniki imenovali za bana Dravske banovine (jugoslovan-
ske Slovenije).19

Puc je v času, ko je bil župan in predsednik Mestne občine Ljubljana, usmer-
jal delo magistratnega gremija in kvalifikacijske komisije, kot župan pa je bil 
zastopnik mestne občine v upravnem svetu cestne železnice, član upravnega 
odbora Mestne hranilnice in njena nadzorna instanca. Leta 1931 je po moder-
nih administrativnih načelih skrčil število mestnih uradov iz 26 na devet. Po 
novi razdelitvi delovanja mestnih uradov (oddelkov) je prvi oddelek obsegal 
mestno načelstvo, predsedstvo in šolstvo, v kolikor ni sodilo v delokrog šolske-
ga in prosvetnega oddelka, knjižnico in arhiv. Drugi oddelek je obsegal nekda-
nji obrtni, policijski izvrševalni in posredovalni urad. Tretji oddelek je obsegal 
nekdanji socialnopolitični urad, nekdanji mestni fizikat, socialno skrbstvo in 
tržno nadzorstvo, veterinarstvo in delavsko zavarovalnico. Četrti oddelek je 
obsegal vojaške zadeve. Peti oddelek je bil ekonomat (prej mestni gospodarski 
urad), šesti je obsegal gradbene zadeve, sedmi finančne, osmi oddelek je obse-
gal domovinske zadeve, deveti pa vložni zapisnik, glavni indeks, ekspedit in 

17 "V nedeljo bo slavila napredna Ljubljana svojo tretjo zmago!", Jutro, 1. oktober 1927, št. 232, 1.
18 Perovšek, "Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941", 321, 322; Ciril Peternelj, Ljubljanski 

občinski sveti v letih 1911–1935 : župani dr. Ivan Tavčar 1911–1921, dr. Ljudevit Perič 1921–1922 
in 1923–1924, dr. Dinko Puc 1927–1928 in 1929–1935, dr. Vladimir Ravnihar 1935 (Ljubljana, 
1943), 7 (dalje: Peternelj, Ljubljanski občinski sveti). 

19 Peternelj, Ljubljanski občinski sveti, 7, 95; "Župan Puc v avdijenci", Jutro, 14. februar 1929, št. 38, 2. 
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registraturo.20 Po Pucovem poudarku iz leta 1931 so bili v MOL zastopani pred-
stavniki vseh nekdanjih političnih strank in predstavniki vseh slojev. "Ni [pa] ne 
boljševikov, ne komunistov".21

II

Pred začetkom Pucovega županovanja Ljubljani je prišlo do zapleta, ki ga je 
sprožila SLS. Ostro se je odzvala na njegovo izvolitev za župana 29. novembra 
1927 in 3. decembra 1927 v Narodni skupščini Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev (Kraljevina SHS) vložila interpelacijo, naj se ga zaradi vpletenosti v 
korupcijske afere za župana ne potrdi. V interpelaciji je Pucu očitala, da je v 
času, ko je vodil ljubljanski gerentski svet, koruptno ravnal ob prodaji Filipo-
vega dvorca na Cankarjevem nabrežju Mestni hranilnici. Mestni hranilnici ga je 
leta 1926 prodala Slovenska banka. S tem je pokrila upniške terjatve, ki jih je do 
nje imela Mestna hranilnica, ostanek kupnine pa so ji izplačali. Puc je v poslu 
nastopal v večkratni vlogi. Bil je ljubljanski gerent in s tem nadzornik Mestne 
hranilnice, član nadzornega odbora Slovenske banke in njen pravni zastopnik. 
SLS je opozarjala, da bi moral kot pravni zastopnik zavoda, v katerem ima nad-
zorno funkcijo, le-tega zastopati brezplačno, on pa je za to nemudoma prejel 
odvetniško plačilo. Obtožila ga je še prekoračitve mestnega proračuna ob pre-
ureditvi mestne klavnice in ob izgradnji mestne stanovanjske hiše na Ahacijevi 
cesti.22

Puc je očitke takoj zavrnil. Izjavil je, da se nikogar ne tiče, kako je Slovenska 
banka uporabila ostanek kupnine ob prodaji Filipovega dvorca. Sam je od svo-
jih upniških pravic pri Slovenski banki prejel izplačilo kot vlagatelj in terjalec 
plačil za odvetniške storitve. Prekoračitve mestnega proračuna pa so nastale 
zaradi nepredvidenih naknadnih del.23 

Na podlagi že povedanega je razvidno, da interpelacija SLS ni preprečila 
Pucovega županovanja. Po kraljevi potrditvi njegove županske izvolitve je Puc 
kot župan prisegel 18. januarja 1928.24 

Puc je ob svoji županski prisegi poudaril (svetniki iz vrst SLS in Narodno 

20 Peternelj, Ljubljanski občinski sveti, 85; "Reorganizacija magistratnih uradov", Jutro, 18. februar 1931, 
št. 35, 2.

21 "Ljubljansko občinsko gospodarstvo", Jutro, 16. maj 1931, št. 112, 2.
22 Perovšek, "Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941", 322–323.
23 Prav tam, 323–325. O Slovenski banki glej Žarko Lazarević, Jože Prinčič, Zgodovina slovenskega 

bančništva (Ljubljana, 2000), 66–67; Žarko Lazarević, "Ljubljana kot gospodarsko središče", Studia 
Historica Slovenica 14 (2014), št. 2–3, 351–352.

24 "Naši kraji in ljudje. Vstoličenje ljubljanskega župana", Jutro, 19. januar 1928, št. 16, 3.
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radikalne stranke (NRS) se je demonstrativno niso udeležili),25 naj mestna sejna 
dvorana ne bo prostor političnih bojev, temveč mesto resnih obravnav gospo-
darskih in komunalnih vprašanj.26 To mu je bolj ali manj uspelo in razen zaostri-
tve s SLS glede volitev v občinske odseke in druga mestna zastopstva ob začet-
ku županskega mandata,27 je kasneje do izrazito polemičnega odnosa prišlo 
le med njim in komunisti. To se je zgodilo po znanem skupščinskem atentatu 
20. junija 1928, ko je poslanec NRS Puniša Račić streljal na pripadnike Hrva-
ške kmečke stranke (HKS). Dva med njimi (Pavla Radića in Đura Basarička) 
je ubil, voditelja HKS Stjepana Radića pa ranil. Puc po atentatu ni sklical redne 
seje občinskega sveta 3. julija 1928 s pojasnilom, da pred sejo občinski odseki 
zaradi praznikov (srbski Vidovdan 28. junija ter praznik sv. Petra in Pavla 29. 
junija) niso opravili vsega dela. Komunistična svetnika dr. Milan Lemež in ing. 
Dragotin Gustinčič sta v ostrem tonu zahtevala, naj se ne izogiba zavzeti stališča 
o zločinu v Beogradu in sejo nemudoma skliče. "To žalostno in velepolitično 
dejstvo ne sme iti mimo ljubljanskega občinskega sveta." Seja, ki je imela žalni 
značaj, je nato bila 10. julija 1928.28 Pripomnimo naj, da se je Puc 22. junija 1928 
udeležil zadušnice, ki so jo v Ljubljani pripravili za Pavla Radića in Basarička.29 
Predsedstvu parlamentarnega kluba Kmečko demokratske koalicije, ki sta jo 
tvorili HSS in SDS, je poslal tudi sožalni telegram.30 Prav tako se je 18. septem-
bra 1928 s toplimi besedami spomnil Stjepana Radića, ki je za posledicami ran, 
dobljenih ob atentatu, 8. avgusta 1928 umrl.31

V času do uvedbe kraljeve diktature je Puc kot ljubljanski župan v politič-
nem pogledu nastopil ob desetletnici slovenske samoodločbe in oblikovanja 
Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS) 29. oktobra 1918. 27. oktobra 
1928 se je na proslavi, ki jo je na Taboru pripravila Zveza kulturnih društev v 
Ljubljani, zahvalil dnevu, ko smo doživeli, da je zgrmela na tla ogromna stavba 
silne monarhije in je zasijalo sonce svobode. "Če bi živeli tisoč let, bi ne mogli 
pozabiti tistih dni oktobra, ko smo živeli v ekstazi sreče, ko se ni nihče od nas 
sramoval solz, ki smo jih točili veselja in radosti! Jugoslavija!", je zaklical, "blago-
slovljeno ime, ki nam je dalo toliko sreče in svet bodi nam vsem spomin na vse 
one, ki so jo pomagali ustvariti".32

25 "Ljubljana, 18. januarja", Jutro, 19. januar 1928, št. 16, 1.
26 "Naši kraji in ljudje. Vstoličenje ljubljanskega župana", Jutro, 19. januar 1928, št. 16, 3.
27 "Seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 31. januar 1928, št. 26, 5, "SLS je začela razbijati ljubljanski 

občinski svet", Jutro, 8. februar 1928, št. 33, 4, "Kako so potekala pogajanja med SDS in SLS", Jutro, 9. 
februar 1928, št. 34, 9, "Izredna seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 25. februar 1928, št. 48, 5.

28 Perovšek, "Političnoupravna podoba Ljubljane 1918–1941", 325–328.
29 "Zadušnica za padlima poslancema", Jutro, 23. junija 1928, št. 146, 3.
30 "Domače vesti. Sožalje ljubljanskega župana", Jutro, 23. junij 1928, št. 146, 4.
31 "Seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 19. september 1928, št. 220, 2.
32 "Iskreno slavje bele Ljubljane", Jutro, 28, oktober 1928, št. 254a, 2.
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Kljub jugoslovanskemu patriotičnemu čustvu pa je Puc ob desetletnici 
odhoda Slovencev iz Avstrije ugotovil, da je minilo navdušenje iz oktobrskih 
dni leta 1918. "Danes vemo, da ta država, v kateri smo mislili najti svoj paradiž, 
ni idealno urejena." Premagati bo treba marsikatero težavo in oviro, odstraniti 
ljudi, ki izkoriščajo državo in ljudstvo, preurediti bo treba upravo, in mnogo 
bojev bo še potrebnih, da si izbojujemo enake pravice in dolžnosti. "Toda to naj 
zna vsak in to naj vedo vsi: volja, ki je ustvarila to državo, je tako silna in močna, 
da je deset let slabega gospodarstva ni mogla ubiti! Tudi danes smo istega mne-
nja, kot pred desetimi leti! Če bi te države ne bilo, bi jo bil znova ustanavljal!"33

Puc se ni bil pripravljen sprijazniti s tedanjo jugoslovansko državno krizo.34 
Zato je ob desetletnici slovenske samoodločbe napovedal boj za preosnovo 
jugoslovanske skupnosti v smislu enakopravnosti vseh. 

Borili se bomo za svobodo vseh, za gospodarsko povzdigo vseh slojev, delavcev in 
trgovcev, obrtnikov in kmetov. A ne samo prečanov (zahodnega dela Kraljevine 
SHS – op. J. P.), tudi za pravice srbijanskega seljaka in delavca, ki sta ravno tako 
danes objekt izkoriščevanja, kot sta to pri nas! /…/ Spet smo puntarji in puntarji 
bomo napram izkoriščevanju države, napram onim, ki proglašajo nadvlado bod-
isi enega stanu (duhovščine – op. J. P.), bodisi nadvlado enega (srbskega – op. J. 
P.) naroda nad drugim! Naša borba je ista, kot jo je proglasil pred več kot sto leti 
francoski narod: borba za enakost, svobodo in bratstvo.35

Puc se je v svojem na tedanje politične razmere oprtem govoru dotaknil 
tudi vprašanja jugoslovanske državne združitve – združitve Države SHS ter 
Kraljevine Srbije v Kraljevino SHS (sprva Kraljestvo SHS) – leta 1918. To vpraša-
nje je bilo sestavni del političnega boja med avtonomistično-federalističnimi in 
centralističnimi silami v Kraljevini SHS. "Očitalo se nam je," je dejal, 

da smo grešili pred desetimi leti, ker si nismo (Slovenci – op. J. P.) zavarovali svo-
jih pravic s pečati in podpisi. Da, morda smo grešili. Grešili v zaupljivosti, grešili 
v naivnosti. Toda ni bil greh naša globoka ljubezen do naših bratov (Srbov – op. 
J. P.) in ni bil greh naša ljubezen do te države. Ta greh si odpuščamo sami, ker 
čutimo na današnji dan to ljubezen tako živo, kot smo jo čutili pred desetimi leti. 
Kljub vsem bridkim izkušnjam ne moremo drugače, kot da želimo iz dna svoje 

33 Prav tam.
34 O krizi jugoslovanske države konec dvajsetih let glej Jurij Perovšek, "Liberalci v Kmečko demokratski 

koaliciji"; isti, "Streli v Narodni skupščini 20. junija 1928"; isti, "Nehvaležna vloga Koroščeve vlade", 
v: Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja 
Republike Slovenije 1848 – 1992, 1, ur. Jasna Fischer … [et al.] (Ljubljana, 2005), 305–307, 312–315, 
315–318.

35 "Iskreno slavje bele Ljubljane", Jutro, 28, oktober 1928, št. 254a, 2.



J. Perovšek: Predsednik gerentskega sveta, ljubljanski župan ...

650

duše, da postani ta država prava domovina vseh, da postani močna in krepka, 
srečna in bogata; želimo, da bi združila v svojih mejah tudi brate, ki so ostali izven 
nje in kličemo iz dna svoje duše: Živela Jugoslavija, živela Slovenija!36

Dva dni kasneje, 29. oktobra 1928, so desetletnico samoodločbe obeležili 
tudi na slavnostni seji ljubljanskega občinskega sveta. Puc je tudi ob tej prilo-
žnosti poudaril zahtevo po enakopravnosti vseh državljanov Kraljevine SHS in 
se spomnil Slovencev, ki so ostali izven nje.37 V okviru spominjanja na odhod 
Slovencev iz Avstrije je Jutro objavilo tudi članek, v katerem je opozorilo na čas, 
ko je bil Puc od 30. oktobra do 10. novembra 1918 poveljnik mesta Gorice.38 

Med Pucovim županovanjem Ljubljani sta bili tudi slovesnosti ob 50. letni-
ci pesnika Otona Župančiča in 60. letnici soproge nekdanjega ljubljanskega 
župana dr. Ivana Tavčarja, dvorne dame Franje Tavčar. Puc je kot župan Župan-
čiču spregovoril na slovesnosti 22. januarja 1928, Franji Tavčar pa je ob njenem 
jubileju čestital 8. februarja 1928. Ob tem ji je oznanil, da jo je mestni občin-
ski odbor imenoval za častno meščanko.39 Svojo vlogo najvišjega predstavnika 
mesta je opravljal tudi v srečanjih s tujimi gosti. 17. oktobra 1928 je pozdravil 
nekdanjega glavnega zavezniškega poveljnika na solunski fronti francoskega 
generala Louisa Francheta d’Espéreya ob njegovem prihodu v Ljubljano.40 Pose-
bej pa ga je razveselil obisk predstavnikov praškega občinskega sveta 24. in 25. 
aprila 1928 v Ljubljani. Puc je pred njihovim prihodom someščane opozoril, 
da bodo predstavniki praške občine prvič obiskali Ljubljano in jih pozval naj 
povsod in pri vsaki priložnosti prisrčno pozdravljajo slovanske goste. Sam je dal 
na vseh mestnih poslopjih razobesiti (slovenske) narodne, državne in mestne 
zastave.41 Ljubljana je praške goste navdušeno in množično sprejela. V njihovo 
čast je Puc sklical slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri je predsednik pra-
škega občinskega sveta dr. Karel Baxa Ljubljani podaril kip sv. Jurija. Pojasnil je, 
da je to 

kip sv. Jurija s staroslavnih kraljevskih Hradčan, kip, ki je bil izdelan v času slavne-
ga Karla IV in je eno najlepših umetniških del, s katerim se ponaša naša Praga 
(kip je bil odlitek originala – op. J. P.). /…/ Sv. Jurij znači hrabrega junaka, ki je v 
borbi premagal zmaja. Naj nam bo v spomin, da sta naš narod in vaš narod mor-

36 Prav tam.
37 "Slavnostna seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 30. oktober 1928, št. 255, 1. 
38 "Štirinajst dni jugoslovenske vlade v Gorici", Jutro, 4. november 1928, št. 260, 10–11.
39 "Naši kraji in ljudje. Slavnosti ob jubileju Otona Zupančiča", Jutro, 24. januar 1928, št. 20, 3, "Naši kraji 

in ljudje. Čestitke jubilantki gospe Franji Tavčarjevi", Jutro, 9. februar 1928, št. 34, 3.
40 "Naši kraji in ljudje. Maršal Franchet dʼEspérey v naši sredi", Jutro, 18. oktober 1928, 3.
41 "Naši kraji in ljudje. Someščani!", Jutro, 22. april 1928, št. 95, 3.
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ala mnogo pretrpeti in morala izvojevati mnoge boje, da sta odbila in premagala 
stoletnega (nemškega – op. J. P.) neprijatelja. 

Puc je v svoji zahvali Baxu dejal: 

Spomenik, ki je znan po vsem svetu, ima izreden pomen ne samo za Prago, ampak 
tudi za Ljubljano. Ta pomen je tem prisrčnejši, ker ste nam prinesli to soho prav 
danes, ko obhajamo god sv. Jurija (24. aprila – op. J. P.). Prav tako je tudi srečen 
slučaj, da je sv. Jurij tudi patron našega Gradu, ki vlada nad Ljubljano. Smatram, da 
je to srečen simbol bodočnosti, zakaj, če so si Slovani izbrali sv. Jurija kot nekake-
ga predstavitelja slovanskega viteštva, moram tudi ugotoviti, da smo si tudi mi 
posebno izbrali sv. Jurija kot tistega bojevnika, ki preganja sovražno temo, sim-
bolizirano v zmaju pod njim.42 

Dobrih pet mesecev kasneje se je Puc mudil v Pragi. V imenu Ljubljane se je 
med 28. in 30. septembrom 1928 udeležil kongresa Zveze češkoslovaških mest 
in občin ob desetletnici češkoslovaške samostojnosti.43

V času pred diktaturo se je Puc srečal tudi s kraljem Aleksandrom. Kralj ga je 
24. avgusta 1928 na Bledu sprejel v avdienco, v kateri ga je Puc obširno seznanil 
s finančnimi, gospodarskimi in socialnimi vprašanji mesta Ljubljane.44 O avdi-
enci pri kralju je obvestil občinski svet na njegovi seji 18. septembra 1928 in 
obenem prenesel kraljeve pozdrave prebivalcem mesta Ljubljane.45 Sicer pa se 
je Puc, kot je tudi bilo pričakovati od funkcije, ki jo je opravljal, do kralja vedel 
skladno z uveljavljenimi protokolarnimi običaji. 19. januarja 1928 mu je čestital 
ob rojstvu drugega sina Tomislava, kasneje – ob Aleksandrovi privolitvi 18. apri-
la 1929, da se Univerza v Ljubljani imenuje po njem –, pa mu je poslal vdanostni 
telegram.46 Omenimo še lahko, da je bil Puc eden od mnogih odlikovancev, ki 
jih je kralj odlikoval ob krstu svojega tretjega sina Andreja, 15. avgusta 1929 na 
Bledu. Prejel je odlikovanje reda sv. Save I. stopnje.47

III

42 "Praški bratje v naši sredi", Jutro, 25. april 1928, št. 97, 3–4.
43 J.[oža] Bohinjec, "Vtisi z jubilejnega kongresa Zveze čsl. mest", Jutro, 16. oktober 1928, št. 234, 2,
44 "Avdijence na Bledu", Jutro, 25. avgust 1928, št. 199, 1. 
45 "Seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 19. september 1928, št. 220, 2.
46 "Seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 31. januar 1928, št. 26, 5, "Važna seja ljubljanskega občin-

skega sveta", Jutro, 15. maj 1929, št. 112a, 2. 
47 "Odlikovanja", Jutro, 17. avgust 1929, št. 191a, 2.
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Puc je z nastopi in dejanji političnega značaja značilno zaznamoval čas, ko je 
opravljal funkcijo predsednika MOL. Bil je prepričan zagovornik kraljeve dikta-
ture, dinastije Karađorđevićev in v diktatorskem času zaostrene politike jugo-
slovanskega narodnega in državnega unitarizma. To je pokazal ob različnih 
priložnostih. Najprej 5. oktobra 1929, ko se je v imenu Ljubljane kralju zahvalil 
za preimenovanje države. 3. oktobra 1929 je namreč kralj dotedanje državno 
ime – Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev – nadomestil z novim imenom 
– Kraljevina Jugoslavija, ki je prekrivalo do tedaj obstoječe narodne oziroma 
kot so tedaj rekli, "plemenske" oznake. Puc je v telegramu, ki ga je poslal kralju, 
zapisal, da "sta že v imenu naše države poudarjena ujedinjenje in neločljivost 
vseh delov našega naroda".48 Dober teden kasneje, 13. oktobra, pa je ob odkritju 
spomenika Napoleonu in Iliriji oživljeni (Puc je bil predsednik odbora za pro-
slavo 120. letnice Ilirije, odkril pa je tudi spomenik) poudaril, da so bili v Ilirskih 
provincah prvič združeni Srbi, Hrvati in Slovenci, in sicer pod imenom Ilirija. To 
je že takrat označevalo, da so vsi trije en narod s skupnim imenom in skupno 
usodo in pomenilo predhodnico Jugoslavije.49

Puc je svojo zavezanost jugoslovanskemu unitarizmu in centralizmu ter 
podporo kraljevi diktaturi kasneje vztrajno izražal. Kot predstavnik Ljublja-
ne in vodja poklonitvene delegacije Dravske banovine kralju Aleksandru 12. 
januarja 1930 v Beogradu, se mu je zahvalil za dejanji 6. januarja in 3. oktobra 
1929. Po njegovih besedah sta rešili državo in tvorita "logičen zaključek našega 
stremljenja".50 Enako je govoril na svečani seji občinskega sveta 9. novembra 
1930, sklicani ob obisku predsednika vlade režima diktature generala Petra 
Živkovića 9. in 10. novembra v Ljubljani. "6. januar nam je vrnil vero v bodoč-
nost našega naroda in zaupanje v našo državo", je dejal. "Hvala za ta čin Nj. Vel. 
kralju in Vam, gospod predsednik! S ponosom se nazivljemo Jugosloveni, zave-
dajoč se, da nismo s tem ničesar izgubili, pač pa ogromno pridobili kot člani 
enega naroda, ki stremi na vsej obširni površini od Triglava do Vardara k enemu 
smotru!"51

"Danes smo (Slovenci – op. J. P.) svobodni v pravem pomenu besede", je 
nadaljeval.

Nikdar ni imel slovenski jezik toliko pravic, kakor jih ima danes, ko je tudi kot 
službeni jezik v rabi pri vseh oblastvih in ko se goji po tolikih šolah. Nobenih ovir 

48 "Zahvala in čestitke iz Ljubljane", Jutro, 8. oktober 1929, št. 235, 1.
49 "Naši kraji in ljudje. Pred 120letnico Ilirije", Jutro, 4. september 1929, št. 206, 3, "Proslava Ilirije v 

Ljubljani", Jutro, 12. oktober 1929, št. 239, 7, "Francosko jugoslovensko slavje v Ljubljani", Ponedeljek, 
14. oktober 1929, št. 41, 1.

50 "Zastopniki slovenskih občin pri kralju", Ponedeljek, 13. januar 1930, št. 2, 1.
51 "Svečana seja občinskega sveta", Jutro, 10. november 1930, št. 261, 2.
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ni, da se ne bi razmahnila naša kultura, ako niso v nas samih. To svobodo sta 
nam dali vi, bratje Srbi, junaštvo in žrtve vaše vojske! Ne moremo v tem svečanem 
trenutku pozabiti na vso za nas prelito kri in v globoki zahvalnosti se klanjamo 
spominu padlih junakov, predvsem pa spominu blagopokojnega kralja Petra 
Osvoboditelja! Slava jim!52

Puc je nato Živkovića, ki je bil po njegovih besedah "najzvestejši izvrševa-
telj velikih ukrepov Njegovega Veličanstva kralja od 6. januarja in 3. oktobra",53 
zaprosil za nadaljnjo naklonjenost Slovencem. Zagotovil mu je, da se globoko 
zavedajo svojih dolžnosti do kralja, naroda in države. In končal: 

Ako iščete ljubezni, evo je! Ako potrebujete zvestih in vdanih src, tu jih imate! Ako 
bo treba žrtev, dali jih bomo! In če bo treba, da damo domovini na oltar svoje 
življenje, ne bomo pomišljali! Naj živi Jugoslavija, naj živi Nj. Vel. kralj Aleksander, 
naj živi gospod predsednik vlade general Živković!54

Take in podobne poudarke je Puc izrekel še ob odkritju spomenika pokoj-
nemu kralju Petru I. Karađorđeviću pred ljubljansko mestno hišo 6. septembra 
1931, na veliki svečanosti, ki so jo v Ljubljani pripravili ob 20. letnici kumano-
vske bitke 22. oktobra 1932 (na občinskih stavbah so tedaj razobesili državne 
zastave, Puc pa je vse meščane povabil, da to storijo tudi sami), in na seji občin-
skega sveta 25. januarja 1933, na kateri je ostro obsodil t. i. Koroščeve punkta-
cije (imenovane po voditelju SLS dr. Antonu Korošcu) – federalistični državno-
pravni načrt, ki ga je SLS oblikovala 31. decembra 1932. Nadaljeval jih je 17. sep-
tembra 1933 ob odkritju spominske plošče Ivanu Adamiču in Rudolfu Lundru 
na Pogačarjevem trgu ob petindvajsetletnici septembrskih dogodkov leta 1908 
v Ljubljani, na drugem rednem občnem zboru Županske zveze 8. januarja 1934 
v Ljubljani, ter na žalni seji občinskega sveta, ki se je ob smrti kralja Aleksandra 
zbral 10. oktobra 1934.55

Svojo zavezanost jugoslovanskemu unitarizmu, ki je imel po njegovih bese-

52 Prav tam.
53 "Obisk predsednika vlade v Ljubljani", Jutro, 7. november 1930, št. 258, 2. Na tem mestu lahko ome-

nimo, da je Puc slabo leto po Živkovićevem obisku v Ljubljani, 5. oktobra 1931, pred volitvami v 
Narodno skupščino Kraljevine Jugoslavije (volitve so bile 8. novembra 1931) vodil volilni sestanek za 
Dravsko banovino, na katerem so za nosilca režimske kandidatne državne liste razglasili predsednika 
vlade Živkovića ("Volilni pokret v polnem razmahu", Jutro, 6. oktober 1931, št. 230, 1). 

54 "Obisk predsednika vlade v Ljubljani", Jutro, 7. november 1930, št. 258, 2.
55 "Veličastna poklonitev kralju Osvoboditelju", Jutro, 6. september 1931, št. 205a, 2, "Domače vesti. Iz 

Ljubljane. Mestna občina", Jutro, 22. oktober 1932, št. 247, 4, "Ljubljana ob 20-letnici kumanovske 
bitke", Jutro, 23. oktober 1932, št. 248, 1, "Mrtvim v spomin – živim v opomin", Jutro, 18. september 
1933, št. 218a, 2, "Zbor slovenskih županov", Jutro, 9. januar 1934, št. 5, 2, "Žalna seja mestnega sveta 
ljubljanskega", Jutro, 11. oktober 1934, št. 234, 4.
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dah zgodovinsko osnovo že v začetku narodnostnega zavedanja Srbov, Hrva-
tov in Slovencev,56 je Puc najjasneje izrazil 25. januarja 1933. Tedaj je na seji 
občinskega sveta dejal: 

Če bi se izpolnilo to, kar predvideva dr. Korošec, bi v najboljšem primeru bila neizo-
gibna posledica gospodarska propast Slovencev. Na tesnem ozemlju Slovenije ni 
mogoče samostojno gospodarstvo. Mi ne živimo samo od kmetijstva, ampak v 
isti meri od obrti, trgovine in industrije. Te panoge bi postale tisti hip mrtve, ko bi 
bila proglašena samostojna Slovenija. In kam z našo inteligenco in delavstvom? 
Že danes se nam nabira inteligenčni in delavski proletarijat in 30.000 Slovencev 
je raztresenih po drugih banovinah naše države. Če se nam vrnejo, kam z njimi?57

 
Puc, ki je v Koroščevih punktacijah videl namero razbiti Jugoslavijo in 

ustvariti novo državo, v kateri naj bi bile pravzaprav tri,58 je nato vprašal: 

In koliko časa bi eksistirala samostojna Slovenija? Kdo bi jo priznal? Kdo bi jo 
ščitil? Ali ne vidimo grabežljivih oči, kako se željno ozirajo na naše kraje, ki so bili 
od nekdaj cilj poželenja sosednih narodov, ker je Slovenija ključ do morja, prehod 
od zahoda na vzhod, z juga na sever. Ako hočemo znova priti v suženjstvo, potem 
se le ravnajmo po punktacijah dr. Korošca! 

Na seji so na Pucov predlog podprli še resolucijo, ki so jo v protest Koro-
ščevim punktacijam sprejeli na prvem rednem občnem zboru Županske zveze 
7. januarja 1933 v Ljubljani.59 Resolucija je zavračala "razkosavanje velike Jugo-
slavije na več malih samostojnih edinic", saj bi to pomenilo "nevarnost za sam 
obstoj države ter s tem nevarnost novega suženjstva Slovencev pod tujim jar-
mom, ob enem pa tudi nevarnost za težko doseženi evropski mir". Hkrati je 
kralju Aleksandru in njegovemu kraljevskemu domu kot simboloma jugoslo-
vanske narodne in državne enotnosti izrekla neomajno zvestobo in ljubezen. 
Tak je bil tudi eden od Pucevih poudarkov na občnem zboru Županske zveze. 
Potem ko je obsodil "igračkanje s federalizmom", je dejal, da Koroščeva izjava 

tudi ne upošteva dejstva, ki je zelo važno. Prav nič ne omenja rodu Kardjordjevićev, 
temveč pušča to vprašanje povsem odprto. Mi pa stojimo na stališču, da je v 
današnjih razrvanih časih samo v osebi našega kralja podana garancija za 

56 "Ljubljana ob 20-letnici kumanovske bitke", Jutro, 23. oktober 1932, št. 248, 1, "Mrtvim v spomin – 
živim v opomin", Jutro, 18. september 1933, št. 218a, 2,

57 "Slovenci svojemu kralju", Jutro, 26. januar 1933, št. 22, 1.
58 "Slovenci ogorčeno zavračajo in ostro obsojajo politiko razdiranja", Jutro, 8. januar 1933, št. 7, 1.
59 "Slovenci svojemu kralju", Jutro, 26. januar 1933, št. 22, 1.
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obstoj naše državne skupnosti. V današnjih razmerah moramo zahvaliti Boga, 
da imamo takega vladarja in kralja. Zato stojimo na stališču monarhije z rodom 
Karadjordjevićev na čelu.60

Poleg omenjene resolucije Županske zveze so na seji ljubljanskega občin-
skega sveta 25. januarja 1933 pozdravili še Adreso kralju Aleksandru, ki jo je 13. 
januarja 1933 oblikoval Narodni odbor, v katerem so bili zbrani predstavniki 
slovenskih unitaristično usmerjenih kulturnih, prosvetnih, gospodarskih, sta-
novskih, strokovnih in drugih društev. Adresa je podpirala enotno in nedeljivo 
Jugoslavijo ter izražala vdanost kralju in dinastiji Karđorđevićev. Občinskemu 
svetu jo je poslal Narodni odbor. Ko je Puc Adreso prebral, so sklenili, da jo 
bodo župani vseh slovenskih občin in vsa društva ter ustanove, ki predstavljajo 
duhovno in gospodarsko delovanje na Slovenskem, v mestni zbornični dvorani 
podpisovali od 30. januarja do 1. februarja 1933.61 

Puc je kot predsednik MOL užival nesporno zaupanje režimskih občinskih 
svetnikov.62 Kot prvega med njimi ga je upoštevala tudi vsedržavna Jugoslovan-
ska radikalna kmečka demokracija (JRKD – kasneje Jugoslovanska nacionalna 
stranka), edina politična organizacija, ki jo je dopustil režim kraljeve diktature. 
Poverila mu je vodenje velikega vsedržavnega zbora JRKD 11. septembra 1932 
v Ljubljani. Puca, sicer tudi vidnega člana JRKD, so za predsednika zbora izbrali 
kot predstavnika Ljubljane. Zbor naj bi bil "v ponos beli Ljubljani".63 

IV

Puc je tudi v času, ko je bil predsednik MOL, velikokrat nastopil kot najviš-
ji predstavnik Ljubljane. Poleg predsednika vlade je sprejel še vrsto drugih 
pomembnih gostov in delegacij. 31. maja 1929 je sprejel znanega britanskega 
zgodovinarja in poznavalca južnoslovanske zgodovine dr. Roberta Williama 
Seton-Watsona, ki se je več dni mudil v Ljubljani. Ob smrti vodilnega slovenske-
ga liberalnega politika dvajsetih let dr. Gregorja Žerjava se je od njega v imenu 
Ljubljane poslovil 29. junija 1929, konec julija istega leta pa je ob 50. letnici 
mašništva zagrebškega nadškofa in najvišjega predstavnika jugoslovanskega 
episkopata dr. Antona Bauerja jubilantu poslal telegramsko čestitko. Naslednje 
leto je na svečani seji ljubljanskega občinskega sveta 7. marca 1930 spregovoril 
v počastitev 80. letnice češkoslovaškega predsednika Tomaša Garrigua Masa-

60 "Slovenci ogorčeno zavračajo in ostro obsojajo politiko razdiranja", Jutro, 8. januar 1933, št. 7, 1.
61 "Slovenci svojemu kralju", Jutro, 26. januar 1933, št. 22, 1.
62 "Zaupnica županu dr. Pucu", Jutro, 4. januar 1933, št. 3, 2.
63 "Slovenska Ljubljana jugoslovenska", Jutro, 12. september 1932, št. 212a, 1.
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ryka (občinski svet je obenem Masaryku poslal telegram s čestitkami). Kot prvi 
predstavnik mesta je junija ponovno nastopal. 5. junija 1930 je pozdravil večjo 
skupino ameriških Slovencev ob njihovem prihodu v Ljubljano, 11. junija 1930 
pa je pripravil svečan sprejem za člane romunskega Avtokluba, ki so se pod vod-
stvom nekdanjega romunskega zunanjega ministra Mitllinea na vožnji preko 
Slovenije zadržali v Ljubljani. Nato je konec junija Ljubljano predstavljal na vse-
sokolskem zletu 27.–30. junija 1930 v Beogradu. 1. avgusta 1930 se je udeležil 
še dveh pomembnih dogodkov. Odprl je razstavo, pripravljeno ob začetku Vse-
slovanskega gasilskega kongresa – začetek kongresa so naznanili topovski stre-
li z ljubljanskega gradu –, in bil med udeleženci slovesa od nadškofa dr. Antona 
Bonaventure Jegliča ob njegovem odhodu z ljubljanske škofije.64

Puc je bil kot najvišji predstavnik Ljubljane precej opazen tudi v naslednjih 
letih. Kot sooblikovalcu dogajanja v prevratnih dneh novembra 1918 mu je 
bilo 4. marca 1931 v Beogradu gotovo ljubó izročiti diplomo častnega meščan-
stva polkovniku Stevanu Švabiću, srbskemu častniku, ki je 14. novembra 1918 
pri Vrhniki zaustavil prodiranje Italijanov proti Ljubljani. Pozdravil je tudi 
francoske solunske bojevnike, ki so se s potovanja po Jugoslaviji na povratku 
v domovino 13. junija 1932 ustavili v Ljubljani. Teden dni kasneje je pričakal 
patriarha srbske pravoslavne cerkve Varnavo ob njegovem prihodu na blago-
slovitev temeljnega kamna pravoslavne cerkve v Ljubljani. Nato je vodil delega-
cijo Ljubljane na vseslovanskem sokolskem zletu od 3. do 6. julija 1932 v Pragi, 
kjer ga je prvi dan zleta, 3. julija, sprejel predsednik Masaryk. Masaryk je pred-
stavnike Ljubljane sprejel še 7. julija 1932. Istega dne jih je sprejel tudi češkoslo-
vaški zunanji minister Eduard Beneš. Ko se je izteklo poletje, je Puc pozdravil še 
tekmovanje jugoslovanskih strelskih družin 3. in 4. septembra 1932 na garni-
zijskem strelišču ob Dolenjski cesti ter kongres narodnih noš, ki je v istih dneh 
potekal v Ljubljani (Puc je bil njegov pokrovitelj). 4. decembra 1932 je sprejel 
francoskega poslanika v Jugoslaviji Paula Emila Naggiarja. Naggiar je Ljubljano 

64 "Naši kraji in ljudje. Novi častni doktorji beograjske univerze", Jutro, 1. junij 1929, št. 126, 3, "Gregorja 
Žerjava so položili v grob", Ponedeljek, 1. julij 1929, št. 26, 1, "Domače vesti. Ljubljana čestita nadbi-
skupu dr. Bauerju", Jutro, 28. julij 1929, št. 174, 3, "Svečana seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 
8. marec 1930, št. 56, 1, "Naši kraji in ljudje. Sprejem ameriških Slovencev", Jutro, 6. junij 1930, št. 130, 
3, "Naši kraji in ljudje. Sprejem romunskih avtomobilistov", Jutro, 12. junij 1930, št. 134, 3, "Zbiranje 
sokolskih armad", Jutro, 27. junij 1930, št. 147, 2, "Dnevi sokolskega triumfa", Jutro, 28. junij 1930, št. 
148, 1, "Slovanski gasilski kongres v Ljubljani", "Naši kraji in ljudje. Slovo nadškofa dr. Jegliča", Jutro, 2. 
avgust 1930, št. 177, 3, 5. Na tem mestu lahko opozorimo, da je češkoslovaški predsednik cenil Dinka 
Puca. To je med drugim pokazal leta 1931, ko je Puca odlikoval z visokim češkoslovaškim odlikova-
njem, redom Belega orla III. stopnje. – "Domače vesti. Iz Ljubljane. Izročitev češkoslovaških odlikovanj 
rektorju in županu", Jutro, 30. avgust 1931, št. 199, 6.
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obiskal ob desetletnici ljubljanskega Francoskega inštituta.65

V skoraj enakem obsegu je Puc nastopal tudi leta 1933. 14. maja 1933 je 
pozdravil udeležence proslave ob 25. letnici Narodno strokovne zveze, ki so se 
po zborovanju na Taboru zbrali pred magistratom, 29. junija 1933 je pozdravil 
zborovanje Jugoslovansko-češkoslovaških in Češkoslovaško-jugoslovanskih 
lig v Ljubljani, na narodni manifestaciji, pripravljeni 10. septembra 1933 ob 25. 
letnici ptujskih dogodkov leta 1908, pa je pozdravil tamkajšnje manifestante. 
Še v istem mesecu, 19. septembra 1933, je sprejel poljske parlamentarce ob obi-
sku Ljubljane, 25. novembra 1933 pa pričakal zagrebškega metropolita Dosite-
ja ob njegovem obisku ljubljanske pravoslavne cerkvene občine.66 Leta 1933 se 
je poslovil še od svojega prvega slovenskega predhodnika na županskem mestu 
Ljubljane Petra Grassellija. 19. novembra 1933 je pred njegovim mrtvaškim 
odrom, postavljenim v mestni hiši, dejal: "On, s čigar delom in zmago je Lju-
bljana pred 50 leti pokazala, da je slovenska, je učakal osvobojenje (Jugoslavijo 
– op. J. P.) in združitev vsega (jugoslovanskega – op. J. P.) naroda in danes lahko 
rečemo, da bo prvi slovenski župan lahko mirno spal v svobodni zemlji."67

V zadnjem polnem letu svojega vodenja MOL je Puc prevzel pokrovitelj-
stvo in vodil izlet članov Društva prijateljev Slovenskih goric, ki so 24. junija 
1934 obiskali Maribor in njegovo okolico. Obisk je potekal pod geslom "Lju-
bljana poseti Maribor!" V Mariboru so ljubljanske goste svečano in prisrčno 
sprejeli in prejeli Pucevo navdušeno zahvalo.68 Povsem drugače pa se je moral 
Puc počutiti po 9. oktobru 1934. Po umoru kralja Aleksandra v Marseillu je v 
žalnih dneh, ki so mu sledili, 12. oktobra 1934 v imenu Ljubljane na Jesenicah 
pozdravil prestolonaslednika Petra Karađorđevića in kraljico-vdovo Marijo ob 
njunem postanku na Petrovi poti iz Londona v Beograd. (Ta dan je v spomin na 
pokojnega kralja ob 16.30 uri z vrha Aljaževega stolpa zavihrala tudi 6 metrov 
dolga črna zastava. Kljub sveži, več kot pol metra debeli snežni odeji, jo je na 

65 "Izročitev diplome polkovniku Švabiću", Jutro, 5. marec 1931, št. 53, 1, "Francoski solunski bojevniki 
v Ljubljani", Jutro, 14. junij 1932, št. 137, 2, "Naši kraji in ljudje. Posvetitev temelja cerkve sv. Cirila in 
Metoda v Ljubljani", Jutro, 21. junij 1932, št. 143, 3, "V sokolski zlati Prahi", Jutro, 5. julij 1932, št. 154, 
2, "Zastopstvo Ljubljane na praškem sokolskem zletu", Jutro, 10. julij 1932, št. 150, 2, "Kongres naro-
dnih noš in proslava 'Soče'", Jutro, 21. avgust 1932, št. 194, 4, "Kongres narodnih noš in slavje 'Soče'", 
"Velika manifestacija jugoslovanskih strelcev", Jutro, 5. september 1932, št. 206a, 1, "Poslanik Paul 
Naggiar v Ljubljani", Jutro, 4. december 1932, št. 282, 2. – O Francoskem inštitutu v Ljubljani glej Peter 
Vodopivec, Francoski inštitut v Ljubljani 1921–1947 = L’institut français de Ljubljana 1921–1947 
(Ljubljana, 2013). 

66 "Mogočen praznik narodnega delavstva", Jutro, 15. maj 1933, št. 111a, 2, "Podrobno delo za še tesnej-
še zbliževanje s Češkoslovaško", Jutro, 1. julij 1933, št. 151, 1, "Ptuj je dobil in dal zadoščenje", Jutro, 
11. september 1933, št. 212a, 1, "Slovenija je z iskrenim navdušenjem sprejela predstavnike bratske-
ga poljskega naroda", Jutro, 20. september 1933, št. 220, 1, "Naši kraji in ljudje. Metropolit Dositej v 
Ljubljani", Jutro, 26. november 1933, št. 277, 3. 

67 "Dostojanstven pogreb Petra Grassellija", Jutro, 20. november 1933, št. 271a, 3.
68 "Ljubljana obišče Maribor", Jutro, 13. maj 1934, št. 108, 3, "Prisrčen sprejem ljubljanskih izletnikov v 

Mariboru", Jutro, 25. junij 1934, št. 143a, 2.
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Triglav ponesel tedaj vodilni slovenski alpinist Joža Čop, "da bo", kot je zapisalo 
Jutro, "naša žalost vidna z našega najvišjega mejnika daleč preko meja. Videti jo 
je iz Vrat, s Pokljuke, v Mojstrano, z daljnogledom pa po vsej Gorenjski.") Istega 
dne (12. oktobra) zvečer je bil Puc med najvišjimi predstavniki mesta, ki so se 
skupaj s številnimi someščani zbrali na kolodvoru, da prvič pozdravijo nove-
ga kralja ob njegovem kratkem postanku v Ljubljani. Nato je 18. oktobra 1934 
vodil delegacijo mesta Ljubljane na pogrebu kralja Aleksandra.69 Za ta dan je 
izdal naslednjo objavo o žalnih počastitvah v Ljubljani: 

Ob 9. zjutraj [bo] žalno cerkveno opravilo v cerkvah Ljubljane in se ga udeleže: 
šolska mladina vseh šol in zavodov v Ljubljani v cerkvah, kakor so določena za 
šolsko mašo; v stolnici zastopniki vseh oblasti, vojaštvo, državni in avtonomni 
uradniki, vsa kulturna, prosvetna, gospodarska in strokovna društva z zastavami, 
z žalnimi trakovi ter vse ostale korporacije.
Ob pol 10. bo na Kongresnem trgu pred nunsko cerkvijo žalno cerkveno opravilo, 
katerega se udeleže zastopniki vseh navedenih oblasti in društev ter korporacij, 
vojaštvo, mladina vseh ljubljanskih šol in šolskih zavodov. Po cerkvenem opravi-
lu poklonitev kralju Petru II. Ob slabem vremenu bo žalno cerkveno opravilo v 
stolni cerkvi sv. Nikolaja, poklonitev Nj. Vel. kralju Petru II. pa bo ob 9. v dvorani 
hotela Union, kjer naj se zberejo vsi zgoraj imenovani.
Popoldne od 14. do pol 15. ure, ko polože blagopokojnega kralja v grobnico na 
Oplencu v večnemu počitku, bo zvonilo v vseh ljubljanskih cerkvah. Po zvonjen-
ju ob pol 15. uri nastopi petminutni molk. V tem času bo v Ljubljani ukinjen vsak 
promet, bodisi električne cestne železnice, bodisi avtomobilski in drugih vozil, 
za katere veljaj pravilo, da obstoje na mestu, kjer se v trenutku nahajajo. – Ob 
14.35 se poklonijo spominu blagopokojnega kralja združeni pevci pred mestnim 
poglavarstvom, nakar zapojejo žalostnike. Tudi na to žalno svečanost vabimo vse 
korporacije, društva, šolsko mladino in meščanstvo.
Someščani naj med 9. in 11. uro dopoldne in med 14. in 15. uro popoldne prižgo 
žalne sveče na oknih stanovanj in v izložbah, v katerih so slike blagopokojnega 
kralja.
V četrtek (18. oktobra 1934 – op. J. P.) bodo zaprta ves dan vsa obratna in trgo-
vinska obratovališča. Gostilne, kavarne in drugi obrati, za katere ne velja nedeljski 
počitek, pa morajo biti zaprti od 8. do pol 11. ure in od 14. do 15. ure. Vabim vse 
someščane, da sodelujejo z ljubeznijo pri vseh žalnih slovesnostih, ki naj bodo 
viden izraz globoke udanosti, spoštovanja in hvaležnosti do velikega pokojnika, 

69 "Domovina srčno pozdravlja svojega mladega kralja", "Prvi pozdrav Slovencev novemu kralju Petru 
II.", "Poklonitev Ljubljane", Jutro, 14. oktober 1934, št. 237, 3, 4, "Stotisoči ob krsti našega velikega kra-
lja", Jutro, 18. oktober 1934, št. 240, 2.
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Viteškega kralja Aleksandra I. Zedinjitelja.70 

Svoje spoštovanje in hvaležnost do kralja Aleksandra je Puc izrazil v članku, 
objavljenim v decembrski številki Kronike slovenskih mest. V članku je poudaril: 
"Še je danes krvavo nebo na zapadu."71 Na to je morda pomislil tudi 3. januarja 
1935, ko je pred spomenikom Ilirije na množični slovesnosti pozdravil franco-
ske vojake s solunske fronte ob njihovem povratku s poklonitve na grobu kralja 
Aleksandra na Oplencu.72

V

Puc je bil v vsem času svojega vodenja mesta trdno prepričan v poslanstvo 
Ljubljane. Po njegovih besedah je bila Jugoslavija nemogoča brez Slovenije in 
Slovenija brez Ljubljane, saj je "Ljubljana ono središče, ki more kulturno, gospo-
darsko in politično dvigniti slovenski narod. Zgodovinske tradicije in geograf-
ska lega mesta se ne morejo odstraniti. Ljubljana je in ostane kulturno žarišče 
in postane izhodišče gospodarske osamosvojitve in politične preosnovitve."73 
To razmišljanje je bilo podlaga njegovega pogleda na komunalni, gospodarski, 
urbanistični in kulturni razvoj mesta. Ker pa se je v času svojega vodenja Lju-
bljane soočil z gospodarsko krizo, je temu prilagodil svoj gospodarski program. 
Njegovo vodilo je bilo, da je treba vzpostaviti urejeno kroženje denarja, kar 
lahko zagotovi dvig porabe in investicij. Oboje je med seboj povezano, saj se 
poraba lahko dvigne tudi z investicijami, predvsem javnimi. Tako se je ravnala 
MOL in s svojo investicijsko politiko dosegla, da so Ljubljančani ušli najhujšim 
posledicam svetovnega gospodarskega propada. Puc je to zapisal konec leta 
1932 in ob tem navedel pomembne dosežke gospodarskega dela za Ljubljano 
v dotedanjih petih letih. Izhajali so iz širokih investicij iz javnih in privatnih 
sredstev.74

Leta 1927–1932 so bila v razvojnem pogledu za Ljubljano resnično ugo-
dna. Kot je v začetku leta 1933 zapisalo Jutro, je bila ta doba "ena najbolj zna-
čilnih za razvoj Ljubljane, ker se še nikdar ni v Ljubljani napravilo toliko, kakor 
v tem kratkem času".75 Razširili so kanalizacijo, plinovod, vodovod in mestno 

70 "Ljubljana na pogrebni dan viteškega kralja", Jutro, 16. oktober 1934, št. 238, 4.
71 Dinko Puc, "† Kralj Aleksander I.", Kronika slovenskih mest 1, št. 4 (1934): [261].
72 "Naši kraji in ljudje. Manifestacija bratstva ob slovesu", Jutro, 4. januar 1935, št. 3, 3.
73 "Naši kraji in ljudje. Čestitke ljubljanskemu županu", Jutro, 7. avgust 1929, št. 182, 3.
74 Dinko Puc, "Stric z milijoni", Jutro, 24. december 1932, št. 298, 4.
75 "Naši kraji in ljudje. Pet let županovanja dr. Dinka Puca", Jutro, 18. januar 1933, št. 16, 3. Glej tudi: 

Marko Štepec, "Utrip vsakdanjega življenja v Ljubljani", Studia Historica Slovenica 14 (2014), št. 2–3, 
388–391.
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razsvetljavo, zgradili 900 novih stavb (v letih 1918–1927 so jih zgradili 427) 
ter zavetišče in delavski azil. Poleg tega so odkupili stavbišče nekdanjega knež-
jega dvorca v Gosposki ulici, kjer so pozneje zgradili Narodno in univerzite-
tno knjižnico, prenovili magistrat, predelali šentpetersko vojašnico, regulirali 
Mali graben in Gradaščico ter prek nje postavili tri mostove (med drugim veliki 
Trnovski most pred Trnovsko cerkvijo). Nadalje so čez Ljubljanico zgradili štiri 
mostove (Tromostovje in Čevljarski most), zgradili carinarnico, šest trinadstro-
pnih železničarskih hiš (t. i. Fondovi bloki) in Poštni čekovni urad, razširili klav-
nico, postavili tovarno za led, povečali mestno elektrarno, razširili tramvajske 
proge (z novo progo Vič–Šentvid), izvajali dela za regulacijo Ljubljanice (za 
nadaljevanje teh del je Puc večkrat interveniral tudi v Beogradu), in tlakovali 
ter uredili vrsto cest (leta 1924 je npr. bilo v Ljubljani tlakovanih 16.371 m² cest, 
deset let kasneje pa 144.641 m²). MOL je pomagala tudi pri zgraditvi kopali-
šča Ilirija, najmodernejšega in največjega umetnega kopališča v državi. Njegovi 

Žalna svečanost na dan pogreba kralja Aleksandra 18. oktobra 1934 na Kongresnem trgu v Ljubljani 
(Spominski zbornik Slovenije : ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije (Ljubljana, 1939), 101)
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svečani otvoritvi je botroval Puc.76 Po njegovih besedah je bila novembra 1932 
slika občinskega gospodarstva in razvoja Ljubljane v primerjavi s predvojnim 
obdobjem naslednja: 

Ko je bila Ljubljana pred vojno pravcata Dolga vas s 30.000 prebivalci, je imela 10 
milijonov zlatih kron dolga, kar bi bilo po današnji vrednosti 120 milijonov Din. 
A danes, ko šteje 60.000 prebivalcev, je zadolžena za 150 milijonov Din. Občinska 
podjetja so aktivna in donašajo lepe dohodke, velika javna dela pa so vidna vsa-
komur, ki ni slep. Že danes je Ljubljana taka, da je lahko vsa država zadovoljna s 
svojo tretjo prestolnico (za Beogradom in Zagrebom – op. J. P.), pri tem pa je še 
posebno važen socialni moment, da javna dela nudijo mnogim ljudem zaslužka. 

Pozabiti se ne sme tudi podpore, ki ji jo je Ljubljani dala država.77 V zvezi z 
vprašanjem Velike Ljubljane, to je pridružitve ozemlja do Save s Šentvidom ter 
Viča in Rudnika k mestu, je zagovarjal stališče, naj bi pridružene okoliške obči-
ne tudi v nadalje same financirale svoje lokalne zadeve.78

Puc je bil prepričan, da so k uspešnemu komunalnemu in urbanističnemu 
razvoju Ljubljane pripomogle nove politične razmere v državi. V Jutru je 17. 
januarja 1932 zapisal: 

Z odpravo strankarskih bojev, partizanske (političnostrankarske – op. J. P.) zagri-
zenosti in z združitvijo vseh sil v skupno delo je bil zagotovljen blagoslov našemu 
stremljenju, napraviti iz Ljubljane moderno in zdravo mesto z zadovoljnim 
prebivalstvom. Le na ta način se nam bo posrečilo, o tem sem trdno prepričan, 
premagati tudi sedanje v gospodarskem pogledu najtežje čase.79 

V gospodarskopragmatičnem pogledu so bile Pucove besede verjetno ute-
meljene. Do konca njegovega vodenja Ljubljane so namreč v mestu zgradili 
še Trgovsko akademijo, kompleks Delavskega doma in začeli graditi osnovno 

76 "Seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 19. september 1928, št. 220, 2, "Svečana otvoritev kopa-
lišča Ilirije", Ponedeljek, 27. maj 1929, št. 21, 2, "Naši kraji in ljudje. Kako napreduje gradnja cestne 
železnice", Jutro, 28. september 1930, št. 225, 3, "Povratek župana dr. Puca iz Beograda", Jutro, 6. marec 
1931, št. 54, 2, "Ljubljanski občinski svet", Jutro, 18. julij 1931, št. 163, 2, "Slavnostna otvoritev preno-
vljene mestne hiše", Jutro, 9. september 1931, št. 207, 3, Dinko Puc, "Ljubljanska občinska uprava", 
Jutro, 17. januar 1932, št. 14, 2, isti, "Stric z milijoni", Jutro, 24. december 1932, št. 298, 4, "Ljubljana pred 
novim razvojem", Jutro, 8. januar 1933, št. 7, 3, "Naši kraji in ljudje. Pet let županovanja dr. Dinka Puca", 
Jutro, 18. januar 1933, št. 16, 3, "Regulacija Ljubljanice", "Državni prispevek za regulacijo Ljubljanice", 
Jutro, 31. januar 1933, št. 26a, 2, Jutro, 4. oktober 1933, št. 232, 2, "Župan dr. Puc v Beogradu", Jutro, 4. 
november 1933, št. 258, 2; Rudolf Andrejka, "Puc Dinko (Dominik)", v: Slovenski biografski leksikon, 8, 
ur. Franc Ksaver Lukman (Ljubljana, 1952), 589 (dalje: Andrejka, "Puc Dinko").

77 "Domače vesti. Iz Ljubljane. Zelo dobro obiskan sestanek", Jutro, 19. november 1932, št. 270, 4.
78 "Župan dr. Puc o problemih Ljubljane", Jutro, 1. januar 1931, št. 1, 11.
79 Dinko Puc, "Ljubljanska občinska uprava", Jutro, 17. januar 1932, št. 14, 2.
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šolo za Bežigradom, največjo te vrste v Ljubljani (danes osnovna šola dr. Vita 
Kraigherja, dograjena leta 1936). Nadalje je občinski svet stavbni in gospo-
darski zadrugi Novinarski dom podaril stavbno parcelo za izgradnjo novinar-
skega doma, odprli so nov Obrtniški vajenski dom, potrdili ustanovitev nove 
samostojne župnije sv. Cirila in Metoda za bežigrajski okraj, preuredili in razši-
rili Tivolski drevored, sprehajališča na Gradu, temeljito popravili poslopje lju-
bljanskega gradu, in začeli obnavljati rimski zid na Mirju (dela so končali leta 
1938).80 Puc je uredil tudi položaj mestnih nameščencev in podpiral njihov 
boj za izenačenje mestnega uradništva z državnim. Zveza organizacij mestnih 
uslužbencev v Ljubljani ga je leta 1934 imenovala za svojega častnega člana.81

Med vprašanji, ki se jim je Puc posvetil pri vodenju mesta Ljubljane, so bili 
tudi že omenjeni pereči odnosi med hišnimi posestniki in stanovanjskimi naje-
mniki. Najemniki so bili izpostavljeni prekomernemu višanju najemnin, kar je 
v primeru, ko jih niso zmogli plačevati, privedlo do prisilnih izselitev. Tako kot 
v času, ko je bil predsednik gerentskega sveta, se je Puc temu problemu posvetil 
tudi kot župan in predsednik MOL. Kot ljubljanski župan je 1. marca 1928 skli-
cal sestanek predstavnikov Društva hišnih posestnikov, Društva stanovanjskih 
najemnikov in članov stanovanjskega odseka občinskega sveta. Na sestanku je 
zagovarjal stališče, naj hišni posestniki ne povišujejo stanovanjskih najemnin 
preko t. i. zlate paritete, to je preko desetkratne višine predvojne najemnine. 
V primeru, če bi to storili, bi bili obdavčeni za vsoto, ki bi pariteto presegala. 
Na ta način je skušal preprečiti prekomerno zviševanje najemnin (po Pucovem 
opozorilu so mnogi hišni posestniki najemnino povišali za dvakratno višino 
nad zlato pariteto) in omiliti odpovedovanje stanovanj, ko najemniki niso 
mogli plačati svojih obveznosti. Sestanek so zaradi spora, ki je kasneje izbruhnil 
med njegovimi udeleženci, predčasno zaključili ne da bi se dogovorili o rešitvi 
obravnavanega problema.82

Ko je vodil MOL, je Puc o stanovanjskem vprašanju spregovoril na zboro-
vanju, ki ga je 13. junija 1933 sklicalo Društvo stanovanjskih najemnikov. Na 
zborovanju je bil glavni govornik in je že na začetku svojih izvajanj izrazil svoje 
čutenje in čutenje občinskega sveta z najemniki stanovanj. Poudaril je, da ima 
za občino zadovoljiva rešitev stanovanjskega vprašanja velik pomen. "V Ljublja-
ni tvorijo stanovanjski najemniki najmanj sedem desetin vsega prebivalstva in 
zato je to vprašanje za naše mesto ogromnega pomena. Če so se plače in mezde 

80 "Za Novinarski dom v Ljubljani", Jutro, 28. marec 1933, št. 73, 5, "Naši kraji in ljudje. Svečanost v novem 
domu obrtniške mladine", Jutro, 9. september 1933, št. 211, 3, "Ljubljana našemu delavcu", Jutro, 4. 
december 1933, št. 282a, 1, "Nova ljubljanska župnija", Jutro, 31. december 1933, št. 304, 2, "Nastop 
novega ljubljanskega župana", Jutro, 1. marec 1935, št. 50, 2; Andrejka, "Puc Dinko", 589, 590.

81 "Lepo počaščenje ministra n. r. dr. Kramerja in župana dr. Puca", Jutro, 7. oktober 1934, št. 231, 7.
82 "Potrebna, toda brezuspešna stanovanjska anketa", Jutro, 2. marec 1928, št. 53, 4.
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v zadnjem času znižale do 4 krat, se morajo v isti meri znižati tudi vse cene in 
dajatve." Puc je opozoril, da so v tedanji denarni krizi 

hišni posestniki med posedujočimi stanovi še najbolj na dobrem. Kdor je v hišo 
zazidal kapital, ga je najbolje zavaroval, dočim so drugi mnogo izgubili. Povsem 
krivična je njihova zahteva, da bi se hiše morale obrestovati do 10 odst.[otkov] in 
še več, če banke plačujejo samo po 4 odst.[otne] obresti in povrhu niti ni mogoče 
dvigniti denarja iz njih. Lastniki hiš so ohranili svoj denar v zlati vrednosti. Breme-
na krize se v največji meri valijo na ramena najrevnejšega človeka, ki mora od svo-
jih pič[l]ih mezd dajati pogosto nad polovico za stanarino. Pri tem ni čudno, če 
se širijo glad, bolezen in nemoralnost. Zahteva po stanovanjski zaščiti je zahteva 
vsega naroda, ker tu gre za zdravje naroda in države.83 

Res morajo prevzeti tudi nameščenci (uradništvo) in delavci delež pritiska 
gospodarske krize, a upravičeni so zahtevati pravične razdelitve bremen.84

"Priznati je treba, da je med hišnimi posestniki tudi nekaj socijalno čutečih," 
je nadaljeval Puc, 

ki se zavedajo, da pocene tudi svoja stanovanja – ki so tedaj manj obdavčena –, če 
znižajo najemnine najemnikom. Žal so pa ti posestniki v manjšini. Stališča hišnih 
posestnikov (zviševanja najemnin – op. J. P.) ni mogoče zagovarjati, /…/ občina 
v tem pogledu nikakor ne more zavzeti kapitalističnega stališča! /…/ V Ljubljani 
je storila občina vse, kar je mogla, sezidala je za 62 milijonov Din stanovanjskih 
hiš, a čez 30 mil. Din je nudila ubožnejšim za jamstvo pri zidanju malih domov. 
Kljub temu pa primanjkuje v Ljubljani malih stanovanj. Hišni posestniki nikakor 
niso upravičeni napadati mestne občine, češ, da je premalo storila za omiljenje 
stanovanjske krize in da oddaja stanovanja po prenizkih najemninah. Občina 
odklanja kritiko hišnih posestnikov. In zdaj tudi ni več čas, da bi zagovarjali abso-
lutno gospodarsko svobodo; vedno bolj se posega med pravico zasebne lastnine 
že skoraj povsod. Kakor sme občina diktirati tržne cene, tako bi morala tudi 
država regulirati višino stanarin; v tem pogledu, pri določanju stanarine, moramo 
zahtevati tudi gospodarsko kontrolo. – Država je določila pol milijarde Din za 
investicijska dela; smatramo, da bi bilo umestno uporabiti vsaj nekaj odstotkov 
te vsote za zgradbo malih stanovanj, ne bilo bi pa umestno uporabiti vsega tega 
denarja za ceste. – Potreben je zakon za zatiranje oderuštva, a izvzeti bi ne smeli 
biti tudi hišni posestniki, ki izrabljajo stisko najemnikov.85

83 "Protest proti visokim najemninam", Jutro, 15. junij 1933, št. 137, 2.
84 "Stanovanjski najemniki za znižanje najemnin", Slovenski narod, 14. junij 1933, št. 134, 3.
85 Prav tam.
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Pucev govor, ki ga je zaključil z zagotovilom, da bosta tako on kot občina 
vedno podpirala upravičene zahteve stanovanjskih najemnikov, so zborovalci 
sprejeli z velikim odobravanjem.86 Nato so sprejeli resolucijo, v kateri so prosili 

kraljevo vlado, da izda zakon, ki bo pooblaščal bana Dravske banovine, da izdela 
v svoji kompetenci za svoje področje uredbo z zakonsko močjo o maksimiranju 
najemnin stanovanj, lokalov ter trgovskih poslovnih prostorov in sicer tako, da se 
stanovanjske najemnine znižajo sedanjim gospodarskim in pridobitnim prilikam 
primerno. Plačevanje določene najemnine naj se odredi po dobi izplačevanja 
prejemkov in pokojnin. Prepovedale naj bi se tudi deložacije v času od 1. novem-
bra do 1. maja (pozimi in zgodaj spomladi – op. J. P.) že iz socialnega mira.87

Puc je nasploh užival naklonjenost stanovanjskih najemnikov. O njego-
vih prizadevanjih za rešitev vprašanja pretiranih stanovanjskih najemnin so se 
zelo pohvalno izrazili. "Ljubljanski župan g. dr. Puc že celo leto nastopa na vseh 
javnih shodih za izpolnitev upravičenih zahtev stanovanjskih najemnikov", je 
poudarilo njihovo društvo v članku, ki ga je 12. novembra 1933 poslalo v obja-
vo Jutru. 

Na podlagi konkretnih statističnih podatkov dokazuje, da je zahtevanje tako 
visokih najemnin nesocialno in docela neupravičeno, zaradi česar ves srednji in 
delavski stan propada. Rotil je hišne posestnike, naj bodo vendar uvidevni in spo-
razumno z najemniki znižajo najemnine, češ, da pri sedanjem stanju vprašanja ne 
more ostati in da bo sicer morala država sama poseči vmes in v lastnem interesu 
urediti zadevo. Lep nasvet je bil to za oba stanova.

 Stanovanjskega vprašanja tedaj in tudi v kasnejših letih prve jugoslovanske 
države niso rešili, je pa Društvo stanovanjskih najemnikov ob tej priložnosti 
najemnike pozvalo, naj v še večjem obsegu pristopijo k društvu, saj le v "močni 
organizaciji leži uspeh".88 

Občutljivost za socialne razmere je Puc pokazal tudi novembra 1931, ko 
je ustanovil dobrodelno ustanovo Pomožna akcija za prehrano in pomoč 
ljubljanskim siromakom v zimskem času. Že leta 1929 je ukrepal tudi zaradi 

86 Prav tam; "Protest proti visokim najemninam", Jutro, 15. junij 1933, št. 137, 2.
87 "Stanovanjski najemniki za znižanje najemnin", Slovenski narod, 14. junij 1933, št. 134, 3.
88 "Stanovanjskim najemnikom", Jutro, 13. november 1933, št. 265a, 3; France Kresal, "Stanovanjski pro-

blemi delavstva v Ljubljani med obema vojnama", v: Zgodovina Ljubljane : prispevki za monografijo, ur. 
Ferdo Gestrin (Ljubljana, 1984), 348.
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pomanjkanja kuriva v Ljubljani. Podobno je ravnal kasneje.89 Vsako leto je pri-
pravil tudi božičnico, obdarovanje revnih ljubljanskih otrok za Božič. 

VI

V okviru svoje dejavnosti na gospodarskosocialnem področju se je Puc posvetil 
tudi pozornemu razčlenjevanju posameznih problemov povezanih z gospo-
darskim razvojem Ljubljane in Slovenije. To se je pokazalo leta 1930 ob vpra-
šanju električne oskrbe Ljubljane. Vprašanje je sprožila banska uprava Dra-
vske banovine, ki je januarja 1930 predlagala MOL, naj bi mesto električni tok 
dobavljalo iz velenjske termoelektrarne. Glede na ceno električnega toka iz lju-
bljanske mestne elektrarne Puc in ljubljanski občinski svet zaradi neugodnega 
finančnega učinka, ki bi ga po predlogu banske uprave za Ljubljano imela pri-
ključitev na elektrarno v Velenju, njene zamisli 14. junija 1930 nista podprla.90 V 
zvezi z omenjeno zamislijo je nato Puc konec junija v Jutru objavil več člankov, 
v katerih je širše obravnaval vprašanje elektrifikacije Slovenije. Poudaril je, da se 
ji Ljubljana ne upira, a zagovarja stališče, da je treba najprej razmisliti o gospo-
darskih učinkih in financiranju celotnega projekta. Opozoril je, da načrt elek-
trifikacije še ni znan, vé se le to, da nameravajo banovinske Kranjske deželne 
elektrarne (KDE) povečati kalorično centralo (termoelektrarno) v Velenju s še 
enim agregatom in iz Velenja do Domžal zgraditi daljnovod. To pa ne pomeni 
elektrifikacije Slovenije, temveč le njen skromni del.91

Puc je opozarjal, da je v Sloveniji še ogromno neizkoriščene vodne sile, ki 
čaka, da se jo izrabi. V vprašanju elektrifikacije Slovenije je treba izhajati iz tega 
vidika. Če pa bi ugotovili, da bi bilo izkoriščanje naravnih vodnih sil negospo-
darno, bi elektrifikacijo izvedli bodisi prek termoelektrarn bodisi s kombinacijo 
vodnih in termo central. Spomnil je še, da je pomembno stopnjo v elektrifi-
kaciji Slovenije pomenilo že povečanje ljubljanske mestne elektrarne. Pouda-
ril je, da po svoji zmogljivosti znatno presega velenjsko, zato je načrt KDE o 
povečanju velenjske elektrarne, ki bi Ljubljani dovajala tok, razumel kot pot 
k ustavitvi obratovanja že obstoječe, najmodernejše ljubljanske mestne elek-
trarne. Odslej naj bi služila samo za rezervo. Puc je taki možnosti nasprotoval. 
"Če bomo izgradili Velenje, ne bomo tega storili radi tega, da uničimo obstoječe 

89 "Naši kraji in ljudje. Energična županova akcija za ublažitev pomanjkanja kuriva v Ljubljani, Jutro, 10. 
februar 1929, št. 35, 3, "Naši kraji in ljudje. Složna pomoč gladujočim v Ljubljani", Jutro, 24. november 
1931, št. 272, 3,

90 "Zakaj ni prišlo do elektrifikacijske pogodbe med Ljubljano in banovino", Jutro, 14. junij 1930, št. 136, 
2.

91 Dinko Puc, "Elektrifikacija Slovenije", Jutro, 21. junij 1930, št. 142, 2.
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elektrarne, marveč zato, da jim priskočimo na pomoč." Z velenjskim projektom 
KDE za elektrifikacijo Slovenije torej ne bi storili ničesar, le zamenjali bi nekaj 
že obstoječega z novo napravo. Negospodarno in neracionalno bi investirali 
nove milijone za status quo. Kljub temu je bil Puc zaradi "ljubega miru" pripra-
vljen privoliti tudi v to koncesijo, če bi Ljubljano tok iz Velenja stal približno 
toliko ali po možnosti manj, kot tisti, ki so ga proizvajali doma.92 

Puc je v vprašanju elektrifikacije Slovenije zagovarjal sodelovanje obstoje-
čih elektrarn v domači lasti na ozemlju nekdanje Kranjske (Završnica, Majdič v 
Kranju, Česen v Tacnu, Ljubljana, Zagradec) in gospodarsko neodvisnost Lju-
bljane; elektrifikacijo Slovenije bi glede na narodno gospodarske interese izve-
dli na povsem nacionalni kapitalski podlagi. V rezervo tudi ne bi postavili nobe-
ne od omenjenih električnih naprav, pač pa zagotovili njihovo najboljšo izrabo 
in v veliki meri znižali elektrifikacijske stroške. Puc je ocenil, da bi lahko že iz 
njihovega omrežja elektrificirali vso banovino. Pri tem bi ljubljanska mestna 
elektrarna, najmočnejša elektrarna v slovenskih lasti, ki proizvaja skoraj polo-
vico električnega toka na nekdanjem Kranjskem, presežek svojega cenenega 
električnega toka razpošiljala izven svojega porabniškega območja. Ustavil se 
je tudi pri Velenju. Menil je, da lahko oskrbuje področje v svoji bližini, potrebno 
pa je zgraditi daljnovoda iz Velenja do Celja in Dravograda. Daljnovod proti 
Ljubljani zaenkrat še ni nujno potreben, ko pa bo do tega prišlo, naj se pristopi 
k njegovi zgraditvi in velenjsko elektriko priključi na skupno omrežje.93 Pucov 
sklepni poudarek v vprašanju elektrifikacije Slovenije in vloge Ljubljane v njej 
je bil: 

Stolno mesto Ljubljana je pripravljeno vsikdar moralno in finančno podpreti smo-
treno elektrifikacijo dravske banovine ter sodelovati kot enakopraven pogodbenik. 
Toda kot priznan gospodarski in kulturni center Slovenije ne more in ne sme v 
vprašanju elektrifikacije lahkomiselno žrtvovati svoje gospodarske samostojnosti 
in neodvisnosti.94 

Ljubljana jo je ohranila, saj je konec leta 1933 Puc ugotovil, da je, kar je 
zadevalo preskrbo z električno energijo, gospodarska samostojnost mesta 
zagotovljena.95

Kljub izolacionističnemu stališču Ljubljane so leta 1931 zgradili zvezni dalj-
novod Črnuče-Velenje in povezali elektrarno v Velenju z elektrarno na Završni-

92 Prav tam.
93 Dinko Puc, "Elektrifikacija Slovenije", Jutro, 22. junij 1930, št. 143, 2; isti, "Elektrifikacija Slovenije", 

Jutro, 27. junij 1930, št. 147, 2.
94 Dinko Puc, "Elektrifikacija Slovenije", Jutro, 27. junij 1930, št. 147, 2.
95 "Novi ljubljanski mestni proračun", Jutro, 30. december 1933, št. 303, 1.
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ci. S tem je bilo sklenjeno slovensko omrežje za prenos električne energije, kajti 
povezali sta se do tedaj ločeni distribucijski smeri. Nadaljnji razvoj elektrifika-
cije je pokazal, da je bila to smotrna odločitev, saj bi bilo drugače izkoriščanje 
velenjske elektrarne nemogoče.96

V gospodarski dejavnosti, ki je zadevala Ljubljano, je bila v času Pucove-
ga vodenja MOL pomembna tudi zgraditev stavbnega kompleksa ob Dunajski 
cesti (danes Slovenska cesta) ter Gajevi (danes Štefanovi) in Beethovnovi ulici. 
Zgradil ga je Pokojninski zavod privatnih nameščencev. Najvišja stavba v ome-
njenem kompleksu je bil "ljubljanski orjak" – Nebotičnik (javnosti je bil izročen 
21. februarja 1933), ki je bil s svojimi 70 m najvišja zgradba v Jugoslaviji in Sre-
dnji Evropi.97 Puc je ob položitvi njegovega temeljnega kamna 18. aprila 1931, 
ki so se je udeležili najvišji predstavniki slovenskega političnega, gospodarske-
ga in cerkvenega življenja, dejal, da kot ljubljanski župan opozarja na veliko 

96 Franc Rueh, "Elektrifikacija dravske banovine", v: Spominski zbornik Slovenije : ob dvajsetletni-
ci Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal, France Stele (Ljubljana, 1939), 436–437; Žarko 
Lazarević, "Daljnovod Črnuče-Velenje", v: Slovenska kronika XX. stoletja : 1900–1941, knj. 1, ur. 
Marjan Drnovšek, Franc Rozman, Peter Vodopivec (Ljubljana, 1995), 366.

97 Ervin Dolenc, "Najvišja stavba v Jugoslaviji", v: Slovenska kronika XX. stoletja : 1900–1941, knj. 1, ur. 
Marjan Drnovšek, Franc Rozman, Peter Vodopivec (Ljubljana, 1995), 384; Andreja Žigon, "Ljubljana. 
Umetnostni spomeniki", v: Enciklopedija Slovenije, 6, ur. Marjan Javornik, Alenka Dermastia (Ljubljana, 
1992), 244.

Ljubljanska mestna elektrarna v prvi polovici tridesetih let (Kronika Mestne občine ljubljanske 1, št. 2 
(1934): 134)
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širokogrudnost in uvidevnost vodstva Pokojninskega zavoda, ki se je 

odločilo za to impozantno stavbo v našem mestu. Vsak narod, ki hoče kaj vel-
jati v svetu, mora imeti reprezentativno mesto, ako hoče, da mu bo res kulturno 
in gospodarsko središče. Zato se zahvaljujem vodstvu Pokojninskega zavoda 
za njegovo velikopoteznost ter želim (udari [s kladivom] na kamen), da bodi 
ta mogočna trdnjava s stolpom Ljubljani v okras, onemoglim pa jamstvo proti 
bedi!98

Velika pridobitev za Ljubljano je bila tudi izgradnja letališča v Polju. Odprli 
so ga 20. avgusta 1933, slovesnosti ob njegovem odprtju pa so se poleg visokih 
slovenskih političnih in gospodarskih predstavnikov ter rektorja ljubljanske 
univerze udeležili še visoki predstavniki jugoslovanskega političnega in gospo-
darskega življenja, vojske, katoliški, pravoslavni in muslimanski verski dosto-
janstveniki ter gostje iz tujine (Avstrije in Čehoslovanške). Puc je v svojem govo-
ru ob odprtju ljubljanskega letališča, prvega slovenskega letališča za javni zračni 
promet (služilo je tudi športnemu in vojaškemu letalstvu), najprej poudaril, da 
je z njim Ljubljana vključena v jugoslovansko in mednarodno letalsko omrežje. 

Mnogo ožje intimnejše smo zvezani odslej z ostalo domovino. Razdalja do Zagre-
ba ne pride več v poštev, Beograd je dosegljiv v pičlih treh urah, a do Jadranskega 
morja, do katerega smo imeli doslej skrajno neugodne in zamudne zveze, bo tako 
rekoč samo mal skok. Posli, za katere smo trebali doslej nekaj dni, bodo opravljeni 
v nekaj urah.99

Puc je spregovoril tudi o koristih, ki jih lahko Sloveniji in Ljubljani omogoči 
vključenost v mednarodne letalske zveze. 

Slovenija z Ljubljano leži tam, kjer se križajo evropska pota, vodeča od vzhoda na 
zapad in od severa na jug. Na cesti, ki vodi od Carigrada preko Beograda v Milan 
in Pariz, ter oni, ki vodi od Severnega morja preko Berlina, Prage, Solnograda 
(Salzburga – op. J. P.), Dunaja in Gradca do Jadrana, leži tudi Ljubljana. V sredi 
svetovnega prometa smo in od nas je odvisno, kako bomo izkoristili to ugodnost. 

Prednosti letalske povezave Ljubljane in Slovenije z mednarodnim prosto-
rom je videl na gospodarskem, kulturnem in turističnem področju. "Ves svet je 
postal odprt in dosegljivejši. Za kar so rabili naši pradedje leta, je za nas vpraša-

98 "Naši kraji in ljudje. Ob temeljnem kamnu ljubljanskega orjaka", Jutro, 19. april 1931, št. 90, 3.
99 "Naša krila v razmahu nad Ljubljano", Jutro, 21. avgust 1933, št. 194a, 1.
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nje dni."100

Poleg gospodarskega in kulturnega pomena ljubljanskega letališča je Puc 
opozoril tudi na njegov vojaški značaj. "Vzgaja naj ptiče (pilote – op. J. P.) jekle-
ne, neustrašenih src, nezlomljive volje in neskončnega poguma, ki bodo pono-
sno pluli pod nebesnim svodom tudi kot varuhi meja in naše narodne integritete 
nasproti vsakemu, ki bi se je drznil dotakniti." Svoj govor je zaključil z zavezo 
jugoslovanski državi. Danes smo "storili zopet korak naprej za blagor našega 
naroda, naše države", je dejal. "Na zemlji, na morju in v zraku hočemo služiti 
narodu in domovini, na zemlji, na morju in v zraku bomo delali za moč in slavo 
Jugoslavije!"101

Ob Pucovem obravnavanju pomembnih gospodarskih vprašanj in ocenje-
vanju razvojnih pridobitev Ljubljane je bilo opazno tudi njegovo delovanje, s 
katerim je mesto vključil v širši gospodarski in družbeni okvir. Puc je bil času 
vodenja MOL podpredsednik Zveze jugoslovanskih mest, sklicatelj prvega kon-
gresa mest in trgov Dravske banovine, predsednik pripravljalnega odbora za 
oblikovanje banovinske Zveze mest in trgov, podpredsednik Zveze županov 
Dravske banovine (Županske zveze) ter podpredsednik Akcijskega odbora 
(skupne organizacije gospodarstvenikov Dravske in Savske banovine (Hrva-
ške brez južne Dalmacije)) za izgradnjo t. i. Jadranske železnice – železniške 

100 Prav tam.
101 Prav tam.

Pucova zamisel elektrifikacije Dravske banovine (Jutro, 27. junij 1930, št. 147, 2)
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povezave med Kočevjem in Vrbovskim.102 Imel je tudi razumevanje za reševa-
nje kulturnih vprašanj. Deloval je v Vseučiliškem odboru za ustanovitev Akade-
mije znanosti in umetnosti, bil je eden od glavnih pobudnikov za ustanovitev 
Društva prijateljev gledališča (podporne organizacije gospodarsko oslabele-
mu Narodnemu gledališču v Ljubljani) in eden od najvidnejših podpisnikov 
spomenice, ki so jo slovenska kulturna in gospodarska društva 26. julija 1934 
naslovila kralju in vladi za postavitev univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Pod 
njegovim vodstvom se je MOL zavedala svojih kulturnih nalog. Leta 1934 je 
začela izhajati Kronika Mestne občine Ljubljanske (po dveh številkah se je prei-
menovala v Kroniko slovenskih mest). Puc je v uvodni besedi k njeni prvi številki 
zapisal, da bo prinašala "vse o Ljubljani, kar je vredno, da ostane v spominu". 
Današnja Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, nadaljuje njeno 
tradicijo. Poleg začetka izhajanja svoje Kronike je MOL v Pucovem času podprla 
tudi ustanovitev Mestnega muzeja Ljubljana.103 

VII

Puc je znatno povzdignil Ljubljano. Za njegovo delo se mu je MOL 28. februarja 
1935 oddolžila z izvolitvijo za častnega ljubljanskega občana. Kot je po izteku 
Pucovega vodenja mesta dejal podpredsednik MOL Evgen Jarc, si je Puc znal 
"ohraniti mladeniško iniciativnost, vedno je dovzeten za napredek in za izraže-
ne pobude". – "Doba njegovega županovanja je doba velikega razmaha Ljublja-
ne, ki se da z njo primerjati le še baročna doba na prelomu 17. in 18. stoletja in 
deloma doba po potresu l. 1895".104 Mogoče je bila taka ocena "baročna", vse-
kakor pa drži, da je Puc izvršil velik premik v urbanističnem (tu se je naslonil na 
arhitekta Jožeta Plečnika), komunalnem in gospodarskem razvoju Ljubljane. 
Res je kljub svojemu logičnemu razmisleku o gibanju denarnih tokov, s preši-
rokimi investicijami mestu ustvaril precejšnje dolgove, ki jih je le-to še dolgo 

102 "Seja poslovnega odbora Zveze mest", Jutro, 12. maj 1929, št. 110, 1, "Važna seja ljubljanskega občin-
skega sveta", Jutro, 15. maj 1929, št. 112a, 2, "Skupna akcija za zvezo Slovenije z morjem", Jutro, 8. julij 
1930, št. 155, 2, "Naši kraji in ljudje. Zveza jugoslovenskih mest", Jutro, 28. september 1930, št. 225, 3, 
"Zveza mest in trgov dravske banovine", Jutro, 8. september 1931, št. 206, 4, "Zveza županov dravske 
banovine", Jutro, 4. januar 1932, št. 2, 2, "Naši senatorji izvoljeni", Jutro, 5. januar 1932, št. 3, 3, Dinko 
Puc, "Ljubljanska občinska uprava", Jutro, 17. januar 1932, št. 14, 2, "Zbor slovenskih županov", Jutro, 9. 
januar 1934, št. 5, 2, "Jadranska železnica", Jutro, 7. maj 1934, št. 102a, 1.

103 "Naši kraji in ljudje. Slovenci!", Jutro, 12. marec 1933, št. 61, 3, "Podporna akcija za Narodno gledališče", 
Jutro, 7. september 1933, št. 209, 2, "Delo za univerzitetno knjižnico", Jutro, 27. julij 1934, št. 170, 3, 
"Nastop novega ljubljanskega župana", Jutro, 1. marec 1935, št. 50, 2; Dinko Puc, "[Uvodna beseda]", 
Kronika Mestne občine Ljubljanske 1, št. 1 (1934): [1]; Olga Janša Zorn, "Kronika", "Kronika slovenskih 
mest", v: Enciklopedija Slovenije : 6, ur. Marjan Javornik, Alenka Dermastia (Ljubljana, 1992), 37.

104 "Nastop novega ljubljanskega župana", Jutro, 1. marec 1935, št. 50, 2.
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odplačevalo.105 A to kar so ustvarili po njegovi pobudi, je ostalo, in mestu še 
danes daje značaj. Politično je Ljubljano vpregel v voz jugoslovanskega unita-
rizma (to mu je prineslo tudi banski položaj106), kar pa je bila diktatorsko zapo-
vedana državna podoba v prvi polovici tridesetih let, in tudi samonikla naro-
dnopolitična drža tedanjega liberalnega tabora na Slovenskem. Toda po drugi 
strani je v stikih s tujimi gosti in v svojih srečanjih na tujem utrjeval zavedanje 
o Ljubljani in Slovencih v mednarodnem prostoru. Puc se je v zgodovino vpisal 
kot izjemno delaven, prenoviteljski, moderen in vizionarski ljubljanski župan z 
opaznim socialnim čutom in nespornim posluhom za potrebe svojega mesta. 

Jurij Perovšek

THE PRESIDENT OF THE ELDER COUNCIL, MAYOR OF LJUBLJANA 
AND PRESIDENT OF THE CITY MUNICIPALITY OF LJUBLJANA DR. 
DINKO PUC (1924–1935)

SUMMARY

In the middle of the twenties came a period in Ljubljana when the city was 
not lead by an elected mayor and a municipal council. In this time Ljubljana 
was administered by various elders, elder councils and government commis-
sioners. Among them was a highly visible member of the liberal Independent 
Democratic Party (Slovenian SDS) Dr. Dinko Puc (1879–1945). As the presi-
dent of the city’s elder council he governed Ljubljana from 10 November 1924 
to 7 October 1927. After the municipal elections of 2 October 1927 which the 
SDS won, Puc was elected mayor by the city council on 29 November 1927 and 
King Aleksander Karađorđević confirmed the appointment on 28 December 
1927. Puc remained mayor until 6 January 1929 when the King implemented 

105 Andrejka, "Puc Dinko", 590.
106 Prim. "Po razpustu Narodne skupščine", Jutro, 10. februar 1935, št. 34, 1.



J. Perovšek: Predsednik gerentskega sveta, ljubljanski župan ...

672

his personal dictatorship, by which he, alongside overturning the Vidovdan 
constitution and dismissing the National assembly, political parties, and gov-
ernmental self-governance, also dismissed municipal administrations. A new 
municipal administration in Ljubljana and a president of the city municipality 
(that is how the former position of city mayor was now called) was appointed 
on 14 February 1929. The president of the Ljubljana city municipality (Slove-
nian MOL) became the former Mayor Puc. He was president until 8 February 
1935 when he was appointed ban of the Drava banovina by the king’s deputies 
(the Yugoslav part of Slovenia).

Puc threw himself at the task of administering Ljubljana with great pas-
sion. Under his governance, the sewers, gas pipeline, waterworks, and tramway 
tracks were expanded, many streets were paved (in 1924 16.371 m2 of roads 
were paved in Ljubljana, in 1934 already 144.641 m2), expanded the city power 
plant, and improved the lighting of the city. The slaughterhouse was enlarged, 
and ice factory was built, as was a customs house, a post check office, a complex 
of the Workers home and a trade academy, as well as a crafts apprentice dorm. 

The city hall was renovated, the Šentpeter barracks were redesigned, and 
the construction of a new primary school in Bežigrad, the largest of its kind 
in Ljubljana (today it’s called dr. Vito Kraigher Primary school), began. 900 
new buildings were also erected (in the period 1918–1927, 427 were built), 
the Tivoli avenue and the promenade at the city castle were reworked and 
expanded, the castle was also thoroughly renovated, and work also began to 
restore a Roman wall in Mirje. Mali graben and the Gradaščica were regulated 
and three new bridges were built (among them the big Trnovski bridge in front 
of the Trnovska Church), works on the regulation of Ljubljanica were under 
way (Puc intervened in Belgrade many times to ensure their continuation) and 
four new bridges were built over it (the Tromostovje and the Čevljarski bridge). 
The MOL also helped with the construction of the bathhouse Ilirija, at the time 
the largest and most modern artificial bathhouse in the country. The munici-
pal council also bought the land from the former princely palace on Gosposka 
Street, where the National and university library was later built. The women’s 
Realschule was made property of the state and a new independent parish of St. 
Cyril and Methodius was established for the Bežigrad district.

Aside from all the activity described above, Puc also integrated the city into 
the wider economic and social frame. While chairing the MOL, he was also 
the vice-president of the Union of Yugoslav cities, the organiser behind the 
first congress of cities and towns in the Drava banovina, the president of the 
Preparatory committee for the formation of the union of cities and towns in 
the banovina, vice-president of the Union of mayors in the Drava banovina, 
and vice-president of an Action committee ( a common organisation for the 
economists of the Drava and Sava banovina (Croatia without south Dalma-
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tia)) for the construction of a so called Jadran railway – a railway connection 
between Kočevje and Vrbovje. He also had an understanding for solving cul-
tural questions. He worked in the University committee for the establishment 
of the Academy of Sciences and Arts, he was one of the main initiators for the 
establishment of a Friends of the theatre society (support organisation for the 
weakened National theatre in Ljubljana), and one of the most visible signato-
ries of a note sent by Slovenian cultural and economic societies on 26 July 1934 
to the king and the government asking for the founding of a University library 
in Ljubljana.

Puc lifted Ljubljana substantially. For his work the MOL thanked him on 28 
February 1935 when he was made honorable citizen of Ljubljana. After the end 
of his term, the vice-president of the MOL Evgen Jarc said: "The period when he 
was mayor /…/ was a period of a great expansion of Ljubljana which can only 
be compared to the baroque period in the turn of the 18th century and partially 
after the earthquake of 1895." Perhaps such an estimate is somewhat exagger-
ated; however, it is certainly true that Puc carried out a great shift in the urban 
landscape (where he got help form architect Jože Plečnik), utility services and 
economic development of Ljubljana. He had generated a lot of debt for the city 
with his broad investments, and the city continued to pay back that debt for a 
long time. What was created on his initiative, however, remains and gives Lju-
bljana its character to this day. Politically Puc tied Ljubljana firmly with Yugo-
slav unitarism, however, through his contacts with influential domestic and 
foreign guests he affirmed the awareness about Ljubljana and Slovenia in the 
international community. Puc went down in history as an extremely diligent, 
restorative, modern, and visionary mayor of Ljubljana with an unquestionable 
understanding for the needs of his city.
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             94(497.451.1)"1935"
1.01 Izvirni znanstveni članek

"Mene so potolažili s tem, da so mi 
zagotovili županstvo".

Kratko županovanje Ljubljani 
dr. Vladimirja Ravniharja leta 1935

Jure Gašparič
Dr., višji znanstveni sodelavec
Inštitut za novejšo zgodovino

Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: jure.gasparic@inz.si

Mojca Šorn
Dr., znanstvena sodelavka

Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: mojca.sorn@inz.si 

Izvleček: 
Avtorja v razpravi obravnavata kratko obdobje leta 1935, ko je glavnemu mestu 
Dravske banovine v Kraljevini Jugoslaviji županoval liberalni politik dr. Vladimir 
Ravnihar. Izhajajoč iz dejstva, da je to bil na eni strani čas nedemokratičnega 
režima, ki ga je vzpostavil kralj Aleksander Karađorđević, na drugi strani pa 
je bil to čas, ko so se nakazovale politične spremembe na najvišjih ravneh v 
Beogradu, se najprej osredotočata na zunanjepolitične okoliščine, ki so 
pripeljale Ravniharja na čelo ljubljanske občine. V drugem delu nato strnjeno 
predstavita župana Ravniharja in značilnosti mandata skupaj z njegovim 
naglim in nenavadnim koncem.

Ključne besede: 
Vladimir Ravnihar, Ljubljana, Dravska banovina, občinska uprava, trideseta leta

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 2, str. 675–692, 54 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Konec leta 1934 in v začetku leta 1935 je bilo v Kraljevini Jugoslaviji povsod 
slutiti politične spremembe. Režim, ki ga je vzpostavljal in zagotavljal kralj Ale-
ksander, je bil vse bolj nepriljubljen, sam kralj – osrednji politični faktor v drža-
vi – pa je oktobra 1934 v francoskem Marseillu podlegel pod ranami atenta-
torja. Aleksandrovi nosilci oblasti, združeni v edini dovoljeni vsedržavni stranki 
JNS (Jugoslovanski nacionalni stranki), so se vsi po vrsti zamišljeno ozirali v 
politično prihodnost in skušali reševati svojo kožo. Preigravanja in politične 
kupčije so se med drugim pokazali tudi na občinskem nivoju; v Ljubljani je 
februarja 1935 položaj župana zasedel ugledni odvetnik in liberalni politik dr. 
Vladimir Ravnihar. Nenavaden način, po katerem je postal župan, je novi prvi 
mož ljubljanske občine podrobno opisal v svojih nadvse povednih in spretno 
zastavljenih spominih, ki so jih leta 1997 izdali kolegi z ljubljanske Filozofske 
fakultete.1 Zaradi boljšega razumevanja celotnega političnega konteksta velja 
najprej orisati tedanje širše dogajanje v nekoliko daljšem časovnem loku. 

Do ključnega zapleta, ki je Ravniharja pripeljal na vrh ljubljanske občine, 
je prišlo 29. oktobra 1934, ko se je v Beogradu sestal Senat Kraljevine Jugo-
slavije.2 Za tisto sejo zakonodajnega telesa, ki je bilo bolj reprezentativne nara-
ve, je tedaj vladalo "veliko zanimanje" in to ne le med senatorji, temveč tudi 
med poslanci in širšo javnostjo. Vzrok za tako širok interes je bil lahko umljiv 
– na sporedu je bilo žrebanje 23 senatorjev, ki bodo predčasno, po treh letih, ob 
svoj mandat.3 Nadvse zanimiv način izgube senatorskega mandata je temeljil v 
Aleksan drovi oktroirani ustavi, izdani 3. septembra 1931. Skladno z njo je imelo 
zakonodajno funkcijo v državi dvodomno Narodno predstavništvo, sestavlje-
no iz Narodne skupščine in Senata. Prva je bila v celoti voljeno telo, v drugem 
pa je imel kralj pravico predlagati toliko senatorjev, kolikor je bilo izvoljenih. 
Njihov mandat je trajal šest let, s tem da se je na vsaka tri leta zamenjala polo-
vica izvoljenih senatorjev ("Senatska" volilna pravica ni bila splošna in enaka, 
temveč precej ožja; imeli so jo zgolj narodni poslanci, banski svetniki ter vsi 
predsedniki občin posamezne banovine).4 Prav v tem delu ustave je bil konkre-
tni problem. Funkcijska doba senatorjev, ki so se zbrali na prvi seji tega organa 
v letu 1932, je trajala šest let, po dikciji ustave pa bi se hkrati morala polovici 
izvoljenim izteči že po treh. Ker nihče od izvoljenih v to polovico ni sodil, jo je 
bilo treba preprosto izžrebati.

Žrebanje senatorjev je seveda bil prvovrsten politični dogodek; vse galerije 

1 Janez Cvirn, Vasilij Melik, Dušan Nećak, ur., Mojega življenja pot. Spomini dr. Vladimirja Ravniharja 
(Ljubljana, 1997) (dalje: Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot).

2 Dogajanje je podrobneje opisano v: Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo. Diktatura kralja 
Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935 (Ljubljana, 2007), str. 237–240 
(dalje: Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo).

3 "'Ostanem' – 'Izpadem'," Slovenec, 30. 10. 1934, str. 1.
4 "Ustava kraljevine Jugoslavije," Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 53/1931.
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v sejni dvorani so bile nabito polne radovednežev, ki so napeto pričakovali izid. 
"Med senatorji je bilo opaziti precej nervoznosti in čim bolj se je bližal odločilni 
trenutek, tem bolj je naraščala napetost."5 Ko je napočila ura odločitve, so zače-
li senatorji po abecednem vrstnem redu pristopati k veliki žari, kjer je bilo 46 

5 "Izžrebani so senatorji, ki jim poteče mandat," Jutro, 30. 10. 1934, str. 1.

Dr. Vladimir Ravnihar 
(1871–1954) (Cvirn, 
Melik, Nećak, ur., 
Mojega življenja pot, 
str. 3)
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papirnatih patron. Na polovici je pisalo "Ostanem", na drugi polovici pa "Prene-
ham". Slovenski senatorji pri tem niso imeli srečne roke. Izmed štirih so kar trije 
potegnili listič z nesrečno vsebino. Eden od njih je bil tudi Vladimir Ravnihar 
(izpadla sta še Janko Rajar in Franjo Novak, senator je ostal le Miroslav Ploj). 

V Dravski banovini so se tako obetale nove volitve v senat, kar pa glede na 
ozko volilno telo in togi režim ni obetalo pretresljivega političnega dogodka 
(dejansko se je potem volilno dogajanje razvnelo bolj od pričakovanj – nasto-
pil je tudi del prepovedane SLS).6 JNS je morala zgolj določiti nove tri kandidate. 
A tukaj se je zapletlo. Del slovenske JNS je do Novaka gojil zamero, zato njegova 
kandidatura ni prišla v poštev. Po logiki, ki jo je Ravnihar strnil v reklo "'neka ne 
bude sam' in da ne bi na zunaj izgledalo, kakor da so se uporabile neke sankcije 
proti nepokornemu pristašu, so gospodje (vrh slovenske JNS) bili mnenja, naj 
se umakneva tudi midva z dr. Rajerjem."7 Vse kandidature so tako bile naenkrat 
odprte, politična prihodnost izžrebanih senatorjev pa negotova. 

Ravnihar je v spominih zapisal, da se z razlogi vodstva ni mogel strinjati, še 
zlasti zato, ker je po lastnem prepričanju delo senatorja vestno opravljal. Izja-
vil je, da bo kljub vsemu kandidiral, vendar kaj kmalu zatem ugotovil, kako z 
uveljavitvijo njegove volje ne bo nič. V ozadju kandidatur za senat so namreč 
bili povsem drugi razlogi. Stranka JNS je bila iz dneva v dan šibkejša in notranje 
sprta, politična dinamika v starih prepovedanih strankah pa znova vidna. Poleg 
tega je važen politični igralec v Beogradu postal Milan Stojadinović, nekdanji 
finančni minister, kar je vse "dalo misliti". Obetale so se nove volitve v Narodno 
skupščino, ki so vsled vsega bile nepredvidljive; poslanski mandati navkljub 
javnemu glasovanju in omejevalni volilni zakonodaji niso bili več gotovi. Osre-
dnji nosilci režima JNS na Slovenskem so nujno potrebovali varen politični pri-
stan, ali, z besedami Vladimirja Ravniharja, "gospodje so torej hiteli, da se na 
drug način rešijo pod streho." Za senat se je prvi potegoval prvak slovenske JNS 
(in generalni sekretar stranke v Beogradu) Albert Kramer, za njim takoj "njegov 
antipod" Drago Marušič, potem pa je "dvignil roko" še Ivan Pucelj, "češ, kaj pa 
jaz, ali sem jaz nič?"8 Najvišje pozicionirani liberalni politiki so se tako hkrati 
zapodili v isto smer. Med njimi in njihovimi privrženci se je vnel oster spopad, ki 
se je naposled s posredovanjem Beograda salomonsko končal: Bili so trije, koli-
kor je tudi bilo prostih mest in vse njihove kandidature so obveljale.9 Ravnihar 
je ostal praznih rok, a ne povsem brez politične satisfakcije. "Mene so potolažili 
s tem, da so mi zagotovili županstvo, čim postane dr. Dinko Puc ban, kar je bila 
gotova stvar," je kratko pokomentiral v svojih spominih. "In tako je bil volk sit 

6 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 240–252.
7 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 232.
8 Prav tam, str. 232.
9 Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 246–247.
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in koza cela,"10 Ljubljana pa je dobila novega župana. Imenovan je bil s kralje-
vim ukazom z dne 15. februarja 1935. 

Od dotakratnega župana dr. Puca so se na prvi redni seji ljubljanskega 
mestnega sveta, ki je potekala 28. februarja 1935, poslovili z naslednjimi bese-
dami: 

Doba njegovega županovanja je doba velikega razmaha Ljubljane, ki se da ž njo 
primerjati le še baročna doba na prelomu 17. in 18. stoletja in deloma doba po 
potresu leta 1895. /…/. V to dobo spada zunanji razmah Ljubljane. Mesto je dobilo 
po prof. Plečniku moderen regulacijski načrt, ki že da v jedru slutiti vso lepoto 

10 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 232–233.

Ravnihar se ni vneto 
potegoval za funkci-
jo župana. Želel je 
ostati član Senata v 
Beogradu (na sliki so 
stenografske beležke 
iz Ravniharjevega 
mandatnega obdob-
ja) (Zgodovina 
Slovenije – SIstory, 
http ://hdl .handle .
net/11686/3135)
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bodoče nove Ljubljane.11

* * *

Čemu je bil za Ravniharja ugleden in tudi vpliven položaj predsednika ljubljan-
ske občine le tolažba, seveda ni težko ugotoviti. Mož je namreč poprej zasedal 
udoben senatorski položaj, povrhu pa je sploh svoj politični zenit dosegel že 
leta prej, saj je posegal po najvišjih funkcijah.12 Na junijskih volitvah leta 1911 
je bil kot edini kranjski liberalec izvoljen v dunajski državni zbor, kjer se "po 
tehtnem premisleku" ni odločil za vstop v katerega od južnoslovanskih klubov, 
marveč je postal član mladočeškega Češkega kluba.13 Ta je bil tedaj res številčno 
šibek, a po "osebnostih, ki so mu pripadale" – kakor je ponosno zapisal Ravni-
har – je gotovo sodil med "veljavnejše klube v parlamentu."14 Njegovi člani so 
bili dr. Kramař (kasnejši prvi češkoslovaški premier), dr. Fiedler, dr. Rašin (prvi 
češkoslovaški finančni minister), prof. Hrasky (arhitekt, projektant kranjskega 
deželnega dvorca) ... Pozneje se je Ravnihar pridružil Jugoslovanskemu klubu 
in tvorno sodeloval pri nastajanju jugoslovanske države. V Narodni vladi SHS 
je oktobra 1918 postal poverjenik za pravosodje.15 Resor je vodil tudi kasneje 
pri Deželni vladi in nato pri Pokrajinski upravi skoraj tri leta, vse do oktobra 
1921 (vmes je bil med majem in decembrom leta 1920 poverjenik za social-
no skrbstvo).16 Tretjega januarja 1932 je bil kot nosilec liste v Dravski banovini 
izvoljen v Senat Kraljevine Jugoslavije, od koder je po prej popisanem nesreč-
nem žrebu po treh letih izpadel. 

Ravnihar je med tremi tradicionalnimi slovenskimi idejno-političnimi 
tabori sodil v liberalnega, ki je zlasti po uveljavitvi volilne reforme v stari Avstriji 
leta 1907 (vsled nje je nasproti katoliškemu taboru utrpel volilno decimiranje) 
zašel v vse bolj očitno krizo. Nasprotstva znotraj vodstva so se tedaj poglabljala, 
v konfliktu z Ivanom Tavčarjem se je znašel tudi Ravnihar. Vmes je celo ustano-
vil lastno Slovensko gospodarsko stranko, ki pa ni bila uspešna. Do volitev leta 

11 Zgodovinski arhiv Ljubljana (SI_ZAL_LJU), fond 488, Rokopisne knjige, AŠ 125, Javne občinske seje 
1935, Zapisnik prve redne javne seje mestnega sveta ljubljanskega, 28. 2. 1935, str. 3.

12 Gl. pregledno geslo: Rudolf Andrejka, Ravnihar, Vladimir (1871–1954) – Slovenska biografija, http://
www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi489547/#slovenski-biografski-leksikon, pridobljeno 4. 1. 
2017. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. (Ljubljana, 1960).

13 Janez Cvirn, Dunajski državi zbor in Slovenci (1848–1918) (Celje, 2015), str. 220–221.
14 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 83.
15 Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918. Študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, 

Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), str. 80–82; Bojan Balkovec, Prva slovenska vlada 1918–1921 
(Ljubljana, 1992), str. 36.

16 Vasilij Melik, "Politična slika Ravniharjevega časa," v: Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 
14–15 (dalje: Melik, "Politična slika Ravniharjevega časa"). 
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1911 so se razmere koliko toliko uredile.17 
Po nastanku prve jugoslovanske države je prišlo do večjih organizacijskih 

in personalnih sprememb v liberalnem taboru, nastajale so nove povezave in 
nove stranke, med njimi Jugoslovanska demokratska stranka (JDS), katere del 
je bila tudi stara kranjska Narodna napredna stranka. Toda že prve volitve so 
pokazale, da razpoloženje znotraj stranke JDS še zdaleč ni idealno. Spori med 
mladini, zbranimi okrog dr. Gregorja Žerjava, in starini (njihove zastavonoše 
so bili Tavčar, Karl Triller in Ravnihar) so se poglabljali. Mladini so že avgusta 
1920 začeli izdajati svoj list Jutro, starinom je ostal Slovenski narod, a ne prav 
za dolgo. Brez spodobnega političnega dnevnika pa tedaj prava in učinkovita 
politika ni bila zares možna; vpliv starinov je začel pešati. Leta 1924 so se zdru-
žili z najmočnejšo srbsko stranko Narodno radikalno stranko, vendar je bil to le 
klavrn poskus, s katerim so skušali rešiti, kar bi se rešiti dalo.18 Srbska NRS je vse 
bolj postajala jedro politične korupcije, kot tako pa so jo tudi vse bolj dojemali 
volivci izven ožje Srbije. Ravnihar in njegova skupina do uveljavitve diktature 
kralja Aleksandra januarja 1929 nista po številu dobljenih glasov na volitvah 
nikdar zares ogrozila Žerjavovih mladinov. Na skupščinskih volitvah februarja 
1925 je prejel Ravnihar 847 glasov, mladini pa 4000.19 Na naslednjih volitvah ni 
več kandidiral.20 Diktatura je nato marsikomu odprla nove politične možno-
sti, tudi Vladimirju Ravniharju. Iz njegovih spominov veje ponos, ko povzema 
delo šestojanuarskih vlad in zlasti ko pripoveduje o svojih doživetjih razprav in 
dogajanj v Senatu.21

* * *

Ravnihar je februarja 1935 naglo postal župan (sam si je želel ostati na mestu 
senatorja), še hitreje je bil razrešen. Presenečen je veliko pisarno na magistratu 
zapustil za božič istega leta. Menjava na najvišjem političnem položaju v lju-
bljanski občini tudi tedaj ni bila posledica volilnih izidov, kakor ni bila deset 
mesecev prej. Vnovič je bila odločilna politična menjava na najvišjem držav-
nem nivoju, znova so politične grupacije zasedale položaje in vzvode oblasti. 
Od poletja 1935 je vladne kabinete v Beogradu zasedla nova vsedržavna stran-
ka JRZ, katere konstitutivni del je bila tudi prepovedana slovenska SLS. Poleg 

17 Prav tam, str. 13–14. 
18 Jurij Perovšek, "Narodna napredna stranka," v: Jasna Fischer et al., ur., Slovenska novejša zgodovina I 

(Ljubljana, 2005), str. 263–265.
19 Melik, "Politična slika Ravniharjevega časa," str. 15. 
20 Podrobneje o volilnih kandidaturah in rezultatih Bojan Balkovec, "Vsi na noge, vsi na plan, da bo 

zmaga čim sijajnejša": volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi (Ljubljana, 2011).
21 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 200–211, 214–232.
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SLS sta se v JRZ zlili še bosansko-hercegovska JMO in srbska NRS. Ravnihar je 
tako bil formalno – kot pristaš NRS – del nove oblastne garniture. Sam je najbrž 
menil, da se mu za politično prihodnost ni bati: "Moram reči, da sem bil prese-
nečen in da mi je ta ukrep prišel nepričakovano," je zapisal v svojih spominih. 

V onem času sem že po svoji službeni dolžnosti mnogo občeval z banom dr. 
Natlačenom. Nikoli mi ni niti neposredno, niti s kakim migljajem dal vedeti, da 
utegne priti do kake spremembe. Nasprotno, z mojim imenovanjem za člana ban-
skega sveta, kar mi je zaupno že predhodno sporočil, me je utrdil v prepričanju, 
da uživam kot župan zaupanje režima.22 

Toda kaj kmalu je spoznal zanj bridko politično resnico, ki se je v nasle-
dnjih letih jasno kazala po vsej Dravski banovini. JRZ v Dravski banovini je bila 
v izključni domeni nekdanje SLS, banovinski odbor JRZ je bilo le drugo ime za 
nekdanje tajništvo SLS. Preko JRZ se je formalno obnovila SLS in zavzela vse 
oblastne instance v domovini; razume se, da tega ni počela samovoljno, marveč 
v dogovoru s svojimi političnimi partnerji – NRS in JMO.23 

Ravnihar je proti "izvršeni degradaciji" "remonstriral", banu Natlačenu je 
dejal, da mu je z imenovanjem za podžupana prizadejal "osebno žalitev", posre-
doval je tudi pri ministru dvora, pa še pri dr. Korošcu in ministrskem predse-
dniku dr. Stojadinoviću. Glavnemu odboru radikalov je predočil, kako SLS "ob 
svobodnih volitvah nikdar ni bila mogla zavzeti ljubljanske občine, sedaj pa ji 
je radikalna stranka pomagala v sedlo."24 Učinka seveda ni bilo. Odtlej je bil vso 
drugo polovico tridesetih let ljubljanski podžupan. Nekateri politični tovariši 
so mu dejali, naj na tem mestu le vztraja in varuje "posestno stanje";25 kot za časa 
habsburške monarhije.

* * *

Doba Ravniharjevega predsedovanja občini je bila kratka, a vendarle intenziv-
na, vsled gospodarske krize tudi naporna. Začetek je bil prav slovesen; politični 
obred, še kako važen v vsakem političnem režimu, ob njegovi zasedbi funkcije 
ni izostal. Slavnostna zaprisega je bila 28. februarja 1935. Ves magistrat je bil v 
zastavah, dvorana v cvetju, na klopeh polnoštevilni mestni svet. Ob svetnikih v 

22 Prav tam, str. 239.
23 Jure Gašparič, "Iskrena ali pragmatična demokracija? Slovenska ljudska stranka in vprašanje politič-

nega sobivanja," Prispevki za novejšo zgodovino LI, št. 1 (2011): str. 88–91.
24 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 240.
25 Prav tam.
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svečanih oblačilih so se vrstili ponosni načelniki občinskih uradov, z galerij so 
se nasmihale ljubke ljubljanske dame;26 kulisa je bila prav taka, kakršno bi v svo-
jih delih orisal Ravniharjev stanovski kolega in politični sopotnik Ivan Tavčar. 

Novi župan je prišel v spremstvu bana dr. Dinka Puca in podžupana prof. Jarca. 
Na hodniku pred dvorano je bilo zbrano mestno delavstvo, ki je toplo vzklikalo 
vsem trem, dvorana pa je prav tako navdušeno pozdravila novega bana in župana, 
na katera se je z galerije vsipalo pomladansko cvetje. Sejo je otvoril s primernim 
nagovorom podžupan prof. Jarc, ki je čestital g. banu k imenovanju in opisal nje-
govo zaslužno delovanje za mestno občino.27 

Za njim je najprej kratko spregovoril stari župan in novi ban Puc, nato je 
stopil v ospredje Ravnihar. Podal je prisego, požel aklamacijo in sedel na pred-
sedniški položaj. Sledile so njegove zahvale, nato pa predstavitev programa. 
Med govorom ga je občinstvo večkrat prekinjalo z odobravanjem. 

Celoten ceremonial se je odvil gladko, slovesno in svečanemu trenutku pri-
merno; Ljubljana je ne nazadnje dobila novega župana, ki je bil povrhu vsega 
spreten politik in dober govornik. Spretno sestavljen je bil tudi njegov govor, ki 
pa je vendarle bil v enaki meri stvaren; programski. Bil je mešanica slavnostnega 
apelativnega in konkretnega argumentativnega govora.28 Ob emotivno zvene-
čem političnem leporečju, s katerim je želel ganiti poslušalstvo, so ga krasila 
dokaj jasna stališča o problemih in načrtih, zato ga velja podrobneje predsta-
viti.29

 
Ljubljana je tudi moje rodno mesto [kot Pucevo, op. av.]. V njej sem preživel svojo 
mladost in — z redkimi presledki — vso svojo moško dobo. Poznam njeno pol-
preteklo zgodovino, znan mi je njen razvoj iz malomeščanskega mesteca v mod-
erno mesto, ki se je vršil cesto na račun intimnih lepot stare Ljubljane, ki jih je bilo 
še v predpotresni dobi vse polno. Na svoj novi položaj prinašam vso ono ljubezen 
in vdanost, ki sta človeku prirojeni do njegovega rojstnega kraja in ki bosta v prvi 
vrsti podžigali vse moje delo za korist in blagor naše ljube Ljubljane. Zavedam se 
popolnoma velike odgovornosti, ki si jo nalagam, 

26 "Zaprisega novega župana," Slovenec, 1. 3. 1935, str. 4; "Nastop novega ljubljanskega župana," Jutro, 1. 
3. 1935, str. 2.

27 "Zaprisega novega župana," Slovenec, 1. 3. 1935, str. 4.
28 Prim. Thomas Mergel, "Funktionen und Modi des Sprechens in modernen Parlamenten. Historische 

und systematische Überlegungen," v: Andreas Schulz in Andreas Wirsching, ur., Das Parlament als 
Kommunikationsraum (Berlin–Düsseldorf, 2012), str. 229–246.

29 "Dr. Vladimir Ravnihar – novi predsednik ljubljanske občine," Kronika slovenskih mest 2, št. 1 (1935): 
str. 2–3.
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je povedal nekje na začetku govora. S tem je slovesno oznanil pomembnost 
mesta in se emotivno zavezal k njegovemu vodenju. V nadaljevanju je najprej 
orisal razmere, s katerimi se bo moral spopasti, in iz njih izhajajoče naloge:

Ta velika odgovornost pada tem težje na tehtnico danes, ko živimo v izredno 
težkih gospodarskih in socialnih časih. V časih, ko ne smemo gledati samo na to, 
da imamo lepe, ravne ceste z ličnimi hišnimi fasadami, temveč bolj na to, kako 
se živi za temi fasadami in za razdrapanimi stenami lesenih barak. V današnjih 
časih mora postati to težišče vseh naših skrbi in prizadevanj. Zahteve in potrebe 
so tu in so neizbežne, posameznik pa jim ni kos. Pomagati mora v svoji socialno 
občuteni solidarnosti občestvo, to načelo velja v enaki meri tudi za višje edinice, 
za banovino, državo. 

Jasno je poudaril, da njegova maksima v težkih časih ne bodo velike inve-
sticije. Ob vseh nalogah bo v prvi vrsti skušal skrbeti za uravnoteženje prihod-
kovne in odhodkovne strani proračuna, zlasti glede na prihajajoče spremembe 
tako zakonodaje kot same velikosti občine.

Stojimo sredi reorganizacije občinske uprave na podlagi novega zakona o mest-
nih občinah, stojimo pred vtelešenjem velikega dela naše lepe okolice v pomerij 
mestne občine. V duhu gledamo veliko Ljubljano kot križišče važnih prometnih 
žil, po katerih naj se pretakajo turizem, tujski promet in mednarodna trgovina. 
Nove naloge, nova bremena. Ni nam še popolnoma jasno, kako se bo vse to 
izživljalo v finančnem pogledu. Zato pa moramo biti oprezni in previdni vzlic 
naši pošteni volji, da pospešimo in ustvarimo vse te naloge. Skrbno moramo pre-
tehtati vsak izdatek, preden gre izpod naših rok. Odkrito povem, da sem, vsaj 
za današnji čas, zastopnik konservativnejše smeri. Le ne vse naenkrat, temveč 
polagoma, kakor dopuščajo to razmere. 

Na tem mestu je sebi, mestnemu svetu in meščanom postavil ostro mejo – 
neprikrito se je razglasil za finančnega konservativca in se zavzel za razvojno 
postopnost.

Danes nimam namena razvijati Vam kak komunalni program, za kar bo itak še 
dana priložnost. Ne bi bilo tudi težko. Saj so programi poceni, umetnost je le, jih 
prilagoditi stvarnosti in podrediti plačilni zmožnosti našega meščanstva, našemu 
urejenemu budžetiranju in vzlic temu ustvariti nekaj dobrega in koristnega. Dem-
agogiji najlaže zamašiš njena široka usta, če od nje zahtevaš, da za vsak zahtevek 
tudi takoj pove ustrezni dohodek. 

Pred koncem, ki je kakopak bil podobno kot uvod apelativno-emotiven, je 
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pozornost usmeril še k svojim prihodnjim sodelavcem – občinskemu uradni-
štvu. Tudi njim je namenil precej jasnih smernic in pričakovanj: 

Zato pravim, da bodi Ljubljana zgled vzorne občinske uprave. To nam bo tem 
laže doseči, če se moremo, kakor v danem primeru, opirati na preizkušeni 
kader mestnega uradništva in ostalega nameščenstva. Uradnik ni brezčuten in 
brezdušen stroj. Uradnik je del živega organizma, brez katerega bi bil ves organ-
izem ohromel in nesposoben življenja. Ni samo izvršilen organ občinske uprave, 
pripravljati mora gradivo, ki naj ga potem občinska uprava obdela v pravilen lik. 
Njegovi iniciativnosti niso postavljene meje. Naj ne čaka povelj in ukazov, sam 
naj v danem primeru ukrene, kar se mu po njegovem preudarku zdi koristno in 
potrebno. Sam od sebe naj pride z nasvetom, če misli, da bi bilo kje kako stvar 
izboljšati. Uradništvo, ki se zaveda tega svojega poslanstva, je neprecenljive vred-
nosti in vredno svojega dobrega plačila.

* * *

Že iz orisanega govora izhaja, da Ravnihar kljub vsem odmevnim funkcijam 
na državnem nivoju v komunalni politiki ni bil nikakršen "homo novus", kakor 
je tudi sam poudaril.30 Občinski svetnik je bil ne nazadnje od leta 1921. Izku-
šenj mu ni manjkalo. Prvi dnevi na magistratu so bili zanj prijetni, polni čestitk 
in obiskov različnih deputacij. Mnoge reprezentančne dolžnosti je opravljal 
z naklonjenostjo, kot prekaljen politik je bil vešč gibanja po zloščenem poli-
tičnem parketu. To je čutiti tudi iz njegovih spominov, še posebej v delu, ko 
pripoveduje, kako sta se s soprogo maja 1935 udeležila krsta novega parnika 
Jugoslovanskega Lloyda, ki je dobil ime po botri kneginji Olgi (ženi kneza Pavla 
Karađorđevića). V prisotnosti kneginje, njene suite in uglednih gostov sta dva 
dni plula iz Splita v Dubrovnik in Kotor. "Družba prijetna, razpoloženje dobro, 
vreme sijajno, povsod svečan sprejem, v Kotoru zvečer bajna razsvetljava."31 

Toda prijetni trenutki županovanja so predstavljali le eno plat ugledne 
funkcije, druga je bila politično-operativna; organizacijska. Župan se je moral 
spoprijeti s številnimi perečimi problemi ljubljanske občine, ki so se kopičili. 
Posledice gospodarske krize tedaj še niso izginile. Ljubljana je konec leta 1935 
imela več kot 230 milijonov din dolgov (takrat 2.705 din na prebivalca), kar jo 
je uvrščalo na sam vrh lestvice najbolj zadolženih mest v državi.32 Umevno je, 

30 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 234. 
31 Prav tam, str. 238.
32 Juro Adlešič, "Tri leta dela za Ljubljano," Kronika slovenskih mest 5, št. 4 (1938): str. 248 (dalje: Adlešič, 

"Tri leta dela za Ljubljano").
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da se je vsled tega Ravnihar v prvi vrsti ukvarjal z uravnoteženjem proračuna in 
upravljanjem z občinskimi dolgovi.33 Tega se je zavedal že ob prevzemu funkcije: 
"Res je, težijo nas dolgovi. Toda pomisliti moramo, da so bili ti dolgovi potrebni 
in neodložljivi, če smo hoteli Ljubljano dvigniti iz povojnih ruševin."34 V govoru 
je nadalje izjavil, da bo vodil varčevalno konservativno proračunsko politiko. 
Kasneje je zapisal, da ga je vodilo staro geslo: "sich strecken nach der Decken". 
Pri izdatkih je bil pazljiv in kot prvi uvedel centralno proračunsko kontrolo.35

Ko je marca 1935 potekala razprava o proračunu mestne občine ljubljan-
ske, je načelnik finančnega odbora, Ivan Tavčar, poročal: 

Letošnji občinski proračun je precej drugačen od lanskega. Ne samo po svoji 
računsko-tehnični obliki, ampak tudi po stvarni porazdelitvi dohodkov in 
izdatkov posameznih poglavij. Proračun znaša Din 46,021.809.- in je /…/ za 
Din 600.000.- nižji od lanskega. /…/. Letošnji občinski proračun obremen-
jujejo predvsem ti-le izdatki, katerih lansko leto ni bilo: anuitete posojila za 
šolo za Bežigradom Din 225.000.-, zakonito predpisana dotacija za bolnico in 
bolniški stroški Din 750.000.-, anuitete posojila za zgradbo vojaških municijskih 
skladišč Din 225.000.-, zvišana najemnina za aerodrom in vojaško vežbališče 
Din 140.000.-, anuitete za garanitrana posojila cestne električne železnice Din 
2,000.000.-, odplačilo Auerspergovega dvorca Din 365.000.-, nakup sveta v regu-
lacijske svrhe Din 100.000.-, ureditev mestnega muzeja Din 50.000.-, prispevek za 
javne skulpture Din 50.000.- /…/. je bilo skupno v letošnjem proračunu še predno 
je prišel v razpravo, računati z okroglo šest miljonov več izdatkov, kot lansko leto. 
/…/. S temeljno redukcijo proračunskih postavk smo dobili znesek treh miljonov 
dinarjev. Primanjkljaj ostalih treh miljonov din je pokrit z zvišano trošarino /…/ 
in z zvišanimi občinskimi taksami. Od skrčenja proračunskega stanja bomo imeli 
v mestu le škodo, ki se letos mogoče še ne bo tako hudo občutila, naslednja leta 
pa gotovo, če se ne zboljšajo razmere. Okrnjeni občinski proračun pomeni zas-
toj gradbene delavnosti, propadanje socijalnega skrbstva in kulturnih ustanov, 
skratka nazadovanje mesta na celi črti.36

V takih razmerah manevrskega prostora za nove investicije ni bilo, zanje 
pa tudi ni imel prav dosti časa, saj njegov mandat ni trajal niti leto. Obenem je 

33 Sonja Anžič, Damjan Hančič, Tatjana Šenk, ur., Ljubljanski župani skozi čas = Ljubljana mayors throu-
gh time: 500 let ljubljanskih županov = 500 years of Ljubljana mayors: 1504–2004 (Ljubljana, 2004), 
str. 134–135.

34 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 125, Javne občinske seje 1935, Zapisnik prve redne javne seje mestnega sveta 
ljubljanskega, 28. 2. 1935, str. 9.

35 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 235–236.
36 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 125, Javne občinske seje 1935, Zapisnik tretje redne javne seje mestnega sveta 

ljubljanskega, 21. 3. 1935, str. 67–71.
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treba reči, da je nekatere obstoječe investicije skušal privesti h koncu, četudi 
so zahtevale nemalo napora in sumljive finančno-računovodske spretnosti. 
Zalomilo se je na primer pri gradnji nove deške in dekliške šole za Bežigra-
dom. Glede na občinske seje bi moral biti projekt, katerega realizacija je bila 
načrtovana že za leto 1934,37 uspešno izveden – dovolj naj bi bilo namreč pri-
hrankov iz prejšnjih let in tudi sam proračun naj bi še vedno omogočal večje 

37 Mestni svet je predlog za izgradnjo šole za Bežigradom podal 23. 10. 1930. – SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 
125, Javne občinske seje 1935, Zapisnik pete redne javne seje mestnega sveta ljubljanskega, 11. 7. 
1935, str. 194.

Tone Kralj: Ljubljanski 
grb (Pet let dela za 
Ljubljano, str. 5)
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investicije,38 a konec koncev se je pokazalo, da zanj ni proračunskega kritja. 
"Sredi zidanja smo morali iskati posojilo," je ogorčen zapisal. Naposled se je na 
lastno pest odločil, da bo šolo zgradil s sredstvi iz naslova posojila, prejetega 
za gradnjo smodnišnice.39 Denar iz enega projekta je torej pretakal v druge-
ga, da se dela le ne bi ustavila. Njegov naslednik Juro Adlešič mu je kasneje to 
poočital, češ da je porabil denar za smodnišnico, šole pa kljub vsemu ni uspel 
dokončati.40 Podobno pereč problem kot primanjkljaj investicijskih sredstev je 
predstavljal položaj Mestne hranilnice ljubljanske. Ta je bila kot številne druge 
finančne ustanove v državi že nekaj časa nelikvidna in ni mogla izplačevati 
vlog, kar je dušilo gospodarski potencial mesta. Ravnihar je v njeno sanacijo 
vložil precej energije, posredoval v Beogradu, a zadeve, mdr. tudi zato, ker so 
zaostanki na zapadlih anuitetah poleti 1935 znašali kar 6,699.642 din, ni uspel 
pripeljati h koncu.41 

Ravniharjev mandat, ki se je pokazal bolj prehodnega značaja, je najbrž še 
najbolj zaznamovalo dejstvo, da je tedaj prišlo do zlitja oziroma uradne pri-
ključitve nekaterih predmestij k mestu Ljubljana. Pravno-tehnično gradivo 
za celotni postopek je kot uveljavljen pravni in upravni strokovnjak pripra-
vil župan. Odločitev o povečanju mesta sicer ni bila presenetljiva, Ljubljana je 
dotlej doživela znaten razvoj.42 Prav to je veljalo tudi za določene primestne 
dele glavnega mesta takratne Dravske bano vine. Z živahnim sodelovanjem Lju-
bljane z bližnjim podeželjem se je prostor med mestom in predmestji vedno 
bolj krčil.43 Na predlog ministrstva za notranje zadeve in na podlagi zakona 
o mestnih občinah je bila priključitev oznanjena septembra 1935 v uradnem 
listu.44 Mestni občini Ljubljana je bilo priključenega kar nekaj ozemlja:45

1.  Cela občina Moste, se pravi katastrska občina Moste z vasema Moste in 
Selo in katastrska občina Vodmat z vasjo Vodmat.46

2.  Cela občina Šiška,47 torej katastrska občina Dravlje z vasmi Dravlje, 

38 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 124, Javne občinske seje 1934, Zapisnik druge redne javne seje občinske uprave 
Ljubljanske, 14. 3. 1934, str. 3 (169), 171.

39 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 235–236.
40 Adlešič, "Tri leta dela za Ljubljano," str. 249.
41 Prav tam; Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 234; Pet let dela za Ljubljano (Ljubljana, 

1940), str. 85.
42 Gl. Mojca Šorn, Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno (Ljubljana, 2007), str. 17 isl.
43 Slavko Kremenšek, Uvod v etnološko preučevanje Ljubljane novejše dobe (Ljubljana, 1980), str. 17.
44 SLKBUDB VI, št. 77, 25. 9. 1935, str. 719, čl. 525.
45 "Rojstvo velike Ljubljane," Kronika slovenskih mest II, št. 3 (1935): str. 244–245.
46 V Mostah je živel delavsko kmečki proletariat, v Zeleni jami pa železničarski proletariat. Več o tem: 

Spomini na revolucionarno gibanje in upor v proletarskih Mostah (Ljubljana, 1980). O Mostah tudi: 
"Moste so bile nekoč skromna vas," Slovenski dom, 26. 9. 1941, str. 3.

47 Več o Šiški: "Šiška je doživela sijajen razvoj," Slovenski dom, 17. 9. 1941, str. 2. O Zeleni jami: Viktor 
Kragl, "Zelena jama," v: Kronika slovenskih mest VII, št. 3 (1940): str. 158–165. 
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Kamna Gorica, Zapuže in katastrska občina Zgornja Šiška z vasema 
Koseze in Zgornja Šiška.

3.  Cela občina Vič, namreč katastrska občina Vič z vasmi Glince, Rožna 
dolina in Vič.48

4.  Južni del občine Ježica, h kateremu je spadal del katastrske občine Ježi-
ca z delom vasi Kleče in Savlje ter katastrske občine Stožice z delom 
vasi Jarše, Stožice in Tomačevo.

5.  Jugozahodni del občine Polje, to je katastrska občina Šmartno ob Savi 
z delom vasi Obrije in Šmartno ter Slape.49

6.  Del občine Dobrunje, natančneje del katastrske občine Štepanja vas z 
vasjo Štepanja vas.

Ta priključitev Ljubljane ni obogatila le z ozemljem, temveč tudi z več kot 
20.000 prebivalci,50 ki jih je župan Ravnihar pozdravil z besedami: 

Naj torej ob tem zgodovinskem trenutku, čigar dalekosežnosti še ne utegnemo 
dojeti v polni izmeri, naše nove meščane v imenu ljubljanskega meščanstva 
najprisrčnejše pozdravim. Naj nas odslej druži ena misel: v vzajemni ljubezni 
okleniti se naše velike domovne občine, v plemeniti tekmi med seboj stvoriti vse, 
da bo Ljubljana po pravici nosila naslov ene izmed treh prestolnic Jugoslavije, pa 
naslov kulturnega, duševnega in gospodarskega središča Slovencev.51 

Inkorporacija je pomenila temelj za novo, t. i. veliko Ljubljano,52 katere 
načelovanje je kmalu prevzel Ravniharjev naslednik in stanovski kolega dr. Juro 
Adlešič.

* * *

O politiki je Vladimir Ravnihar zapisal: "Politisch Lied ein garstih Lied".53 Kakor 
da mu je bila politika v gorje, četudi je v njej dolgo vztrajal, pravzaprav skoraj 

48 Več o Viču: Ante Beg, "Črtice o bivši občini Vič," v: Kronika slovenskih mest VII, št. 1 (1940): str. 26–31.
49 Splošni pregled Dravske banovine (Ljubljana, 1939), str. 89–91.
50 V predelih, ki so bili priključeni k Ljubljani, je leta 1931 prebivalo 19.285 oseb, leta 1935 pa 22.459. – 

Gradivo o razvoju Ljubljane v prvem desetletju po osvoboditvi 1945–1955 (Ljubljana, 1965), str. 7. 
51 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 125, Javne občinske seje 1935, Zapisnik šeste redne javne seje mestnega sveta 

ljubljanskega, 18. 9. 1935, str. 216.
52 O tem tudi: Kronika slovenskih mest II, št. 3 (1935): str. 244–245; Pavle Lešnjak, Djuro Šmic berger, 

Uporni Bežigrad. Delavsko gibanje in narodnoosvobodilni boj v občini Ljubljana – Bežigrad (Ljubljana, 
1989), str. 16.

53 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 256.
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vse življenje. A ob svoji politični karieri je bil Ravnihar v prvi vrsti pravnik – 
odvetnik, kar mu ni le zagotavljalo eksistence, marveč ga je gotovo tudi for-
miralo kot politika. Bistvo njegovega poklica – zastopanje interesov različnih 
strank – je bilo podobno bistvu vsakega političnega dela, zato ni bilo nenava-
dno, da je bilo ob njem med poslanci in političnimi funkcionarji še zares veliko 
advokatov. Od druge polovice 19. stoletja naprej so med državnozborskimi in 
skupščinskimi poslanci ter visokimi političnimi funkcionarji predstavljali eno 
najmočnejših poklicnih skupin.

Po koncu druge svetovne vojne je imel Ravnihar 74 let in je sodil med sode-
lavce OF (njegova hči Božena je bila partizanska zdravnica). Navzlic letom si 
je v prvi vrsti prizadeval, da bi ohranil lastno odvetniško pisarno,54 kar je bilo 
mnogim njegovim kolegom onemogočeno; tudi sodelavcem OF (npr. nekda-
njemu ideologu mladinskega kmetskega gibanja v liberalnem taboru in zna-
nemu Mariborčanu Igorju Rosini). Ravnihar je ostal advokat. Umrl je leta 1954.

Jure Gašparič, Mojca Šorn

"THEY CONSOLED ME BY MAKING ME MAYOR". 
THE BRIEF MANDATE OF MAYOR DR. VLADIMIR RAVNIHAR IN 1935

SUMMARY

At the end of 1934 and in the beginning of 1935, there was a feeling of political 
change in the air in the Kingdom of Yugoslavia. The regime that was establis-
hed and perpetuated by King Aleksander was increasingly unpopular, and the 
king – the central political factor in the country – died at the hands of an assas-
sin in French Marseille in October 1934. Aleksander’s key supporters, united 
in the only legal all-state Yugoslav Nationalist Party were looking to their poli-
tical future and trying to save their skin. Political machinations and political 
deals also showed themselves at the municipal level: in Ljubljana the position 

54 Božena Ravnihar, "Spomini na očeta," v: Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 9.
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of mayor was occupied in February 1935 by the renowned lawyer and liberal 
politician dr. Vladimir Ravnihar. He became mayor fast and lost the position 
even faster; by Christmas that same year. This change at the highest political 
position in the Ljubljana municipality was not, however, the result of electoral 
results, just as it had not been ten months earlier.

Once again, the decision for replacement was made at the highest state 
level, and once again political groupings took positions and the levers of power, 
the YNP was replaced by a new all-state party the Yugoslav Radical Union.

Ravnihar was a senator before 1935, and he reached his political zenith 
years prior, as he reached for the highest offices. In the June elections of 1911 
he was, as the only liberal from Carniola, elected to the Vienna state parliament, 
where he opted against joining any of the Jugoslav clubs, but instead joined the 
influential Young-Czech club. Later he joined the Yugoslav club and actively 
participated in the creation of the Yugoslav state. In the national government 
of SHS in October 1918 he became Minister for law.

 The period when Ravnihar was at the helm of the municipality was short, 
but intensive. In the middle of an economic crisis it was also exhausting. The 
Mayor had to face many burning and multiplying issues of the Ljubljana munic-
ipality. The consequences of the economic crisis had not yet disappeared. 
The first thing Ravnihar sat out to do was to balance the budget and manage 
municipal debts. His mandate turned out to be of a transient nature, which was 
probably most marked by the fact that some of the suburbs around Ljubljana 
became part of the city. The legal and technical material for the process was 
handled by the Mayor himself as he was an established legal and administrative 
expert. 

The decision to enlarge the city was not surprising, considering that Lju-
bljana had developed substantially. This incorporation became the cornerstone 
of a new so-called "big Ljubljana" at the helm of which soon sat Ravnihar’s suc-
cessor dr. Juro Adlešič.
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UDK 929Adlešič J.:352.075.31(497.451.1)"1935/1942"
              94(497.451.1)"193/194"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Dr. Juro Adlešič, župan 
"velike Ljubljane" (1935–1942)

Mojca Šorn
Dr., znanstvena sodelavka

Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: mojca.sorn@inz.si 

Jure Gašparič
Dr., višji znanstveni sodelavec
Inštitut za novejšo zgodovino

Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: jure.gasparic@inz.si

Izvleček:
Avtorja v razpravi pod drobnogled vzameta delovanje Jura Adlešiča, ki je 
županoval Ljubljani vso drugo polovico tridesetih (vse do izbruha vojne v 
Jugoslaviji) in še čez, v obdobju italijanske okupacije po letu 1941. V uvodu 
ugotavljata, da Adlešič podobno kot nekateri njegovi predhodniki ni postal 
župan po načelu demokratične volilne izbire, marveč na podlagi dejstva, da je 
njegova stranka SLS kot del vsedržavne stranke JRZ prevzela oblast v Beogradu. 
V osrednjem delu razprave nato analitično izpostavita, da je bila njegova doba 
na čelu Ljubljane ena plodnejših, čemur so botrovali trije zunanji razlogi: 
(a) naklonjene so mu bile finančno-gospodarske okoliščine, (b) politične 
okoliščine, (c) poleg tega pa se je ravno leta 1935 Ljubljana teritorialno precej 
razširila. 

Ključne besede: 
Juro Adlešič, župan, Velika Ljubljana, Dravska banovina

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 2, str. 693–714, 78 cit., 3 slike, 2 preglednici
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Če je za Adlešičevega predhodnika na položaju župana Ljubljane dr. Ravniharja 
veljalo, da v komunalni politiki ni bil "homo novus",1 moremo zanj zapisati prav 
to. Tako Adlešič kot večina mestnih svetnikov, imenovanih decembra 1935, 
dotlej še ni bila udeleženih pri vodenju največjega slovenskega mesta. Kako bi 
tudi bilo drugače, ko pa je Ljubljana vendar vselej bila utrdba slovenskega libe-
ralizma.2 Sprememba na njenem čelu, do katere je prišlo ob koncu leta 1935, 
je zato pomenila še posebno cezuro, razumemo pa jo lahko le upoštevaje širše 
politične razmere v državi. 

Ko je oblast v Beogradu prevzela nova vsedržavna stranka Jugoslovanska 
radikalna zajednica (JRZ), katere nosilci so bili tudi pristaši prepovedane Sloven-
ske ljudske stranke (SLS) z Antonom Korošcem na čelu, je stranka brž prevzela 
vse vzvode oblasti, ki jih je mogla – v Dravski banovini je to pomenilo upravo 
banovine in vseh tamkajšnjih ustanov in organov, v Beogradu pa zasedbo vla-
dnih položajev. Kljub dolgoletni prepovedi in opoziciji je SLS imela dovolj kvali-
teten kadrovski bazen, med drugim tudi zato, ker svojih pristašev ni kandidirala 
na poprejšnjih volitvah 5. maja 1935. Vsi Koroščevi možje so bili doma, skoraj 
nihče ni šel v Beograd; bili so na voljo in potrebovali so politično zadoščenje.3

Eden izmed njih je bil tudi Juro Adlešič, advokat, publicist in v dvajsetih 
letih podpredsednik važne nepolitične organizacije katoliškega tabora Orlo-
vske zveze. Njegova vloga je še posebej zrasla po uveljavitvi diktature kralja 
Aleksandra in po prepovedi starih političnih strank, saj je takrat postal član 
"štirinajsterice", tajnega vodstva SLS. Možje so se redno sestajali skozi vso 
prvo polovico napornih tridesetih let in usmerjali podtalno delovanje stran-
ke. Dobivali so se v stanovanju Franca Gabrovška v ljubljan skem Unionu, med 
njimi pa najdemo najvidnejša imena slovenske politike med obema vojnama. 
Ob Adlešiču so bili člani še nekdanji mariborski poslanec Ivan Vesenjak, bivši 
predsednik mariborske oblastne skupščine Josip Leskovar, štajerska duhovnika 
Marko Kranjc in Anton Cestnik, nekdanji ljubljanski poslanci Tone Sušnik, Fran 
Kulovec in Franc Kremžar, ravnatelj Zadružne zveze Franc Gabrovšek, urad nik 
Anton Milavec, nekdanji podpredsednik SLS Marko Natlačen, nekdanji tajnik 
stranke Jože Košiček, bivši poslanec Ivan Česnik, glavni urednik Slovenca Ivan 
Ahčin ter vzhajajoča politična zvezda Miha Krek. Morda se zdi nenavadno, da 
med njimi ni Antona Korošca, ki je seveda vse do svoje smrti decembra 1940 bil 

1 Janez Cvirn, Vasilij Melik, Dušan Nećak, ur., Mojega življenja pot. Spomini dr. Vladimirja Ravniharja 
(Ljubljana, 1997), str. 234 (dalje: Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot).

2 O tem in zlasti o liberalnem srdu ob situacijah, ko so iz svojih rok začasno izgubili Ljubljano, gl. Jurij 
Perovšek, "Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941," Studia Historica Slovenica 14, št. 
2–3 (2014): str. 291–337.

3 Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo. Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske 
stranke v letih 1929–1935 (Ljubljana, 2007), str. 252–273 (dalje: Gašparič, SLS pod kraljevo diktatu-
ro).
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nesporni prvak bivše SLS, a je tedaj živel v Beogradu in se zato ni mogel udeleže-
vati sestankov štirinajsterice.4 Adlešič je torej nedvomno sodil v ožji krog tistih, 
ki so se pripravljali na prevzem oblasti leta 1935 in ga nato tudi izvedli.

* * *

Novi ljubljanski župan je veljal za sposobnega in marljivega moža, kar mu je 
priznaval tudi njemu osebno nenaklonjeni Vladimir Ravnihar, predhodnik na 
položaju. Takole ga je označil v svojih spominih: 

Dr. Adlešič je bil sploh čudak. Ne morem mu odrekati sposobnosti, vestnosti in 
marljivosti, saj je ves dan sedel na magistratu, toda po svoji čudi ni bil prikupljiv. 
Menda ni imel nobenega prijatelja. Sam vase zaprt in zagrizen je bil nezaupljiv 
proti vsakomur. Vsepovsod je videl strahove. In če ga je že v tem pogledu obsedal 
'Verfolgungswahn', še bolj v tem, da je užival, če je tudi on mogel preganjati druge. 
Celo vrsto uradnikov je brez globljega premisleka dal v disciplinsko preiskavo in 
ne samo to, osrečeval je tudi državno pravdništvo z ovadbami.5 

Zanj naj bi veljalo, da je kot dolgoletni opozicionalec prišel na magistrat s 
predsodkom, kako da je tam "leglo korupcije, da se krade, goljufa in poneverja."6 
Adlešiču sposobnosti ni odrekel niti poročevalec povojne tajne policije: 

Pri nastanitvah na MOL je bil vsaj pri strokovnih močeh vedno za vidik sposob-
nosti, ki naj bi bil odločilen (Primer arh. Kobeta: '…. vem, da niste mojega polit. 
prepričanja, pa vendar želim, da pridete'). Sploh je mogoče reči, da je iskal vedno 
dobre, v kolikor mu je to dopuščala razgibanost in razmere v katere je bil vključen.7 

Adlešič je bil sicer po poklicu advokat, tako kot Ravnihar, a je v primerjavi z 
njim imel bistveno manj političnih izkušenj, ne nazadnje ni nikdar bil poslanec 
(niti med kandidati ga ni nikdar najti).8 Kljub temu je prebil zadosti časa ob 
prekaljenih politikih in se med drugim navadil ustrezne širokopoteznosti pri 
pristopu k problemom. Njegov mandat, ki ga je začel z besedami "Ne morem še 
sedaj objasnjevati podrobnejših načrtov, pač pa bi rad poudaril, da želim, in da 

4 Prav tam, str. 77–78.
5 Cvirn, Melik, Nećak, ur., Mojega življenja pot, str. 241.
6 Prav tam.
7 Jelka Melik, "Juro Adlešič v dokumentih tajne policije," Acta ecclesiastica Sloveniae. Miscellanea, št. 38 

(2016): str. 329.
8 Gl. seznam kandidatov v: Bojan Balkovec, "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša": volil-

na teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi (Ljubljana, 2011).
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bomo z vsemi silami delali na to, da bo vsak ljubljanski meščan videl v magistra-
tu skupen dom vseh brez razlike stranke in mišljenja"9 in "Želim sodelovanja z 
vsemi meščani. Oni so, ki nosijo bremena",10 je bil dolg, raztegnil se je globoko 
v vojna leta, in vsebinsko nedvomno eden polnejših, čemur so botrovali trije 
ključni zunanji razlogi – (a) politični, (b) (makro)ekonomski in (c) teritorialni.

Politične razmere

Župan je v prvi vrsti imel trdno oporo v mestnem svetu,11 ki ga je obvladovala 
njegova stranka JRZ (dejansko SLS). Med 54 svetniki12 jih je 36 sodilo v JRZ in ti 
so se tudi organizirali "po preizkušenem parlamentarno tehničnem načinu klu-
bov" ter oblikovali svoj večinski klub občinskih svetnikov JRZ.13 Leta 1938 so 
sklenili ustanoviti še enajstčlansko predsedstvo kluba, kateremu je bila pover-
jena "podrobna preučitev vseh zadev".14 Njegovi sklepi so bili za člane kluba 
obvezni, tako da moramo brez zadržkov reči, da se županu ni bilo treba pečati 
ne z opozicijo v mestnem svetu ne z morebitnimi nesoglasji znotraj lastnega 
kluba. Zanesljiva večina tedaj ni temeljila v volilnem rezultatu, saj do občinskih 
volitev v statutarnih mestih ni prišlo (leta 1933 in kasneje so potekale občinske 
volitve v ostalih občinah Dravske banovine),15 ampak v že omenjeni politično-
-delilni bilanci. Udeležba SLS pri oblasti je pomenila tudi zasedbo položajev v 
ljubljanski občini in zato so bili v njen mestni svet imenovani v glavnem njeni 
pristaši. 

Adlešič je poleg tega lahko zmeraj računal na novega bana Dravske bano-
vine dr. Marka Natlačena, vplivnega katoliškega politika in njegovega tovariša 
iz vrst štirinajsterice, nenazadnje pa se je lahko po nasvet ali intervencijo (te 
so sploh bile važne v političnem življenju prve Jugoslavije) kadarkoli obrnil na 
dr. Antona Korošca, takrat drugega ali tretjega najvplivnejšega jugoslovanskega 
politika, ki je dolgo zasedal položaj notranjega ministra. 

9 "Razgovor z novim ljubljanskim županom," Slovenec, 18. 12. 1935, str. 3.
10 Zgodovinski arhiv Ljubljana (SI_ZAL_LJU), fond 488, Rokopisne knjige, AŠ 125, Javne občinske seje 

1935, Zapisnik osme redne javne seje mestnega sveta ljubljanskega, 23. 12. 1935, str. 347.
11 O članih novega občinskega odbora gl. "Novi ljubljanski občinski svet," Slovenec, 17. 12. 1935, str. 1. 

O mestnem svetu, njegovih odborih in sejah gl. Pet let dela za Ljubljano (Ljubljana, 1940), str. 25–34 
(dalje: Pet let dela za Ljubljano).

12 Seznam vseh svetnikov od konca leta 1935 do konca leta 1940 je objavljen v: Prav tam, str. 194–207.
13 Prav tam, str. 6.
14 Prav tam, str. 8.
15 O občinskih volitvah in položaju občine tedaj gl. Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 181–212.
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Makroekonomske razmere

Politične razmere so mu bile naklonjene, ravno tako pa tudi gospodarske, saj 
se je po letih krize začelo okrevanje. Medtem ko so se ljubljanski proračuni v 
letih 1932 in 1933 zniževali, so se po obdobju stagnacije začeli v drugi polovici 
30. let 20. stoletja spet zviševati in pri tem dosegali prav zavidljive stopnje rasti. 
Mestni zaklad in mestna podjetja so imeli leta 1935 204.910.123 din dolga, s 
proračunom 1936–1937, ki je bil sanacijski, saj je ljubljanska mestna občina po 
inkorporaciji konec leta 1935 prevzela tudi bremena priključenih občin,16 pa 
so dolgovi upadali, leta 1940 so znašali 186.688.340 din.17 Pomemben trenutek 
finančne sanacije je tudi rešitev zelo perečega položaja Mestne hranilnice ozi-
roma obnovitve njene likvidnosti. Že marca 1936 je predsedstvo občine stopilo 
v stik z Državno hipotekarno banko. Misel o sanaciji Mestne hranilnice s pomo-
čjo večjega posojila je bila ugodno sprejeta. Avgusta 1936 se je mestna občina 
odločila pri Državni hipotekarni banki najeti posojilo v znesku 30,000.000 din. 
Vračala naj bi ga 15 let po 7 % obrestni meri. Nadalje se je odločila emitirati 6 % 
obligacijsko posojilo do 20.000.000 din. 

Ta sklep ljubljanskega mestnega sveta se je tudi v polni meri realiziral, tako da 
se je mogel kapital v višini 50,000.000 din v resnici porabiti za delno odplačilo 
dolgov mestne občine pri Mestni hranilnici ljubljanski. Ker so znašali po stan-
ju 1. aprila 1936 vsi dolgovi mestne občine pri Mestni hranilnici ljubljanski 
116,729.750 din, je Mestna hranilnica ljubljanska s to konverzijo in plačilom 
zneska 50,000.000 din dosegla skoraj 42%-no realizacijo vseh obveznosti lju-
bljanske mestne občine. Važno pri vsej akciji pa je tudi dejstvo, da se mestni 
proračun ni obremenil z nobenimi višjimi anuitetami, ki bi sicer primorale 
zvišati občinske davščine.18

In tako so mestni svetniki ugotavljali, da povišanje proračuna 

ne prinaša našim davkoplačevalcem nobene nove obremenitve. V načrtu za pri-
hodnje leto so predvidene nasprotno razne znatne olajšave pri posameznih post-
avkah trošarinske in uvozninske tarife ter manjše korekture v prilog občanov pri 
nekaterih občinskih davščinah. Da je bilo možno to doseči, se moramo zahvaliti 
na eni strani veliki štednji v minulih proračunskih letih, ki nam je pripomogla do 
znatnih prihrankov, na drugi strani pa izboljšanju gospodarske konjunkture, ki se 

16 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 125, Javne občinske seje 1937, Zapisnik 2. redne javne – proračunske – seje 
mestnega sveta ljubljanskega, 13. 3. 1937, str. 26 in 27.

17 Pet let dela za Ljubljano, str. 77.
18 Prav tam, str. 86
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je pokazala prav zadnja tri leta.19

Preglednica 1: Mestni proračuni (Pet let dela za Ljubljano (Ljubljana, 1940), str. 62)20,21

Proračunsko 
leto Mestni zaklad Mestna podjetja Glavni proračun 

skupaj
Specialni 
proračun

Glavni in specialni 
proračun skupaj

1935/193620 45.602.259 34.150.034 79.752.293 9.225.872 88.978.165

1936/1937 58.151.776 45.437.766 103.589.542 8.345.329 111.934.871

1937/1938 64.495.376 34.534.001 99.029.377 7.393.368 106.422.745

1938/1939 69.998.132 47.823.336 117.821.468 8.481.807 126.303.275

1939/1940 73.714.395 49.894.371 123.608.766 9.820.221 133.428.987

1940/194121 78.179.707 53.125.678 131.305.385 11.369.107 142.674.492

19 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 126, Javne občinske seje 1939, Zapisnik 2. redne javne – proračunske – seje 
mestnega sveta ljubljanskega, 1. 3. 1939, str. 71. K temu avtorja dodajava komentar liberalnega Jutra: 
"Ko je sedanja občinska uprava pred tremi leti stopila pred javnost, s svojim prvim proračunom za leto 
1936–37, ki je prinesel ogromno povišanje občinskih davščin za 12 milijonov din, je poudarjala, da je 
to sanacijski proračun in da je treba plačati velike zaostanke iz prejšnjih letin viseče dolgove priklju-
čenih okoliških občin. Takrat so bili odklonjeni predlogi, da bi se ti zneski krili s finančno transakcijo, 
tako da bi se breme razdelilo na nekaj let. Ker se to ni zgodilo, smo upravičeno pričakovali, da bo temu 
sanacijskemu proračunu v prihodnjem letu (1937–38) sledil zopet nižji proračun, ki bo prinesel olaj-
šanje davčnih bremen. Občinska uprava pa v tem letu ni znižala proračuna, temveč ga je celo nekoliko 
zvišala. Pri sprejetju tega proračuna je manjšina mestnega sveta v znak protesta zapustila proračunsko 
sejo z izjavo, da ne more prevzeti formalne in moralne soodgovornosti za proračun, obenem pa je 
postavila zahtevo, naj dobe ljubljanski volivci čim prej priliko, da v svobodnih volitvah s tajnim gla-
sovanjem izvolijo mestni svet. Prebivalstvo Ljubljane je v svojem upanju, da se bodo davčna bremena 
znižala, znova doživelo razočaranje lani, ko je bil predložen proračun za leta 1938–39, ki je pokazal 
ponovno povišanje za 5 in pol milijona din. /…/. Sedaj nam je na razpolago osnutek proračuna /…/ za 
leto 1939–40 /…/. Osnutek novega proračuna kaže, da uprava mestne občine tudi v novem proraču-
nu ne misli na davčne olajšave kar potrjuje, da merodajni činitelji pri mestni občini še niso prišli do 
spoznanja, kam mora voditi dosedanja pretirana fiskalna politika." ("Ljubljanski proračun ponovno 
povišan," Jutro, 21. 1. 1939, str. 5).

20 Proračunsko leto je bilo do 1935/36 vezano na koledarsko leto, leta 1935 pa se je to spremenilo – 
pokrilo se je s proračunsko dobo državnega proračuna in je torej trajalo od 1. aprila do 31. marca 
naslednjega leta. Poudariti morda velja, da je bil med posebnimi, ločeno izkazanimi proračuni, poleg 
proračunov mestnih podjetij ter obligacijskega poročila 1935 prvič dodan proračun za t. i. regulacijski 
fond (v višini 868.000 Din). ("Ljubljanski proračun," Jutro, 16. 2. 1935, str. 2). 

21 Proračun za 1941/42 je bil od prejšnjega višji za 11,63 %, kar pa je bilo glede na dejstvo, da je draginja 
v letu 1941 porastla za več kot 100 %, malo. 
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Teritorialne razmere

Za povrhu se je Adlešič takoj v začetku mandata srečal s povsem drugačno 
podobo Ljubljane kot njegovi predhodniki. Septembra 1935 je namreč prišlo 
do zlitja oziroma uradne priključitve nekaterih predmestij k mestu.22 Nastala 
je "velika Ljubljana" in župan je začel z uravnavanjem preobrazbe "dolge vasi" v 
mesto.23 Mestno ozemlje se je takrat povečalo za pet krat. 

22 Mojca Šorn, Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno (Ljubljana, 2007) (dalje: Šorn, Življenje 
Ljubljančanov med drugo svetovno vojno).

23 Prim. Sonja Anžič, Damjan Hančič, Tatjana Šenk, ur., Ljubljanski župani skozi čas = Ljubljana mayors 
through time: 500 let ljubljanskih županov = 500 years of Ljubljana mayors: 1504–2004 (Ljubljana, 
2004), str. 136–137.

Dr. Juro Adlešič 
(Sonja Anžič, Damjan 
Hančič, Tatjana Šenk, 
ur., Ljubljanski župani 
skozi čas = Ljubljana 
mayors through time: 
500 let ljubljanskih 
županov = 500 years 
of Ljubljana may-
ors: 1504–2004 
(Ljubljana, 2004), str. 
136)
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Kraji, ki so se tako združili v enoten organizem, so imeli tako različen značaj, da 
je že dejstvo njih združitve samo moralo izzvati občuten pretres v vsem komu-
nalnem življenju /.../. V enotno materialno telo je bilo treba v t. i. veliki Ljublja-
ni združiti čisto mestni trgovsko-obrtniški in upravni del, dosedanje mesto, s 
polkmečkimi predmestnimi naselbinami in celo z deli čisto kmečkih naselij.24 

Urbanistični razvoj je zato šel vzporedno z gradnjo komunalne infrastruk-
ture in splošno občinsko modernizacijo, zrasli so mnogi objekti, ki še danes 
krasijo prestolnico. To delo pa glede na županove besede ni bilo lahko: "Kakor 
je iz tega razvidno, smo pridobili z inkorporacijo mnogo na obsegu pomerija, 
malo pa na urejenih komunikacijah in kanalizaciji."25

 
Rezultat vseh treh dejavnikov

Dinamika dela župana Adlešiča in njegove uprave je zaznavna že iz orisanih 
proračunskih številk na eni strani in realnih urbanističnih potreb "velike Lju-
bljane" na drugi (političnih zapletov, kakor omenjeno, ni bilo). Prvo leto man-
data je tako bilo namenjeno ureditvi razmer; proračun je bil postkrizni, sanacij-
ski. Župan je dejal, da so tedaj v glavnem "ugotavljali bolezni, lečili in zdravili".26 
Med drugim so mestnemu uradništvu in delavstvu znižali plače. Drugi proračun 
je bil namenjen "rekonvalescenci", bil je socialno naravnan, usmerjen v zago-
tavljanje socialne oskrbe in temeljne infrastrukture. Tretji in zlasti četrti pa sta 
bila po županovih besedah "polna mladeniškega poleta", imenovali so ju grad-
bena proračuna. Mesto je intenzivno investiralo v obnovo in tlakovanje ulic, 
v vodovodno in kanalizacijski omrežje in v gradnjo številnih novih objektov. 
Zadnji realiziran predvojni proračun je bil v znamenju vojne vihre, postavke so 
v mnogočem krojile izredne razmere27 (npr. dejavnosti za zaščito pred napadi 
iz zraka).28 

* * *

Podrobnejši vpogled v Adlešičevo županovanje pokaže, da se je mesto dejansko 

24 Pet let dela za Ljubljano, str. 10.
25 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 126, Javne občinske seje 1938, Zapisnik 3. redne javne seje mestnega sveta lju-

bljanskega, 9. 3. 1938, str. 65.
26 Juro Adlešič, "Tri leta dela za Ljubljano," Kronika slovenskih mest 5, št. 4 (1938).
27 Pet let dela za Ljubljano, str. 53, 63–67. 
28 O tem več Mojca Šorn, "Sistem protiletalske obrambe v Dravski banovini in v času druge svetovne 

vojne (s poudarkom na Ljubljani)," Prispevki za novejšo zgodovino 50, št. 3 (2010).



701

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

s precejšnjo sistematičnostjo transformiralo v sodobno regionalno prestolnico. 
Velika pozornost je bila namenjena tlakovanju cest in ulic, ki so pred inkorpo-
racijo štele 216.000 metrov in po njej 307.000 metrov, od teh pa je bilo tlakova-
nih le 15.000. Širilo se je električno omrežje, množila cestna razsvetljava, tram-
vajske proge so premaknile svoje končne postaje na Vič in Rakovnik, do samo-
stana karmeličank na Zaloški cesti ter do pokopališča pri Sv. Križu. Tramvajsko 
omrežje se je tako znatno razširilo. Uporabna dolžina tramvajskega omrežja, 
ki je do leta 1931 merila 5.200 metrov, se je do leta 1937 podaljšala na 15.575 
metrov, do leta 1938 pa se je dolžina omrežja podaljšala na 17.667 metrov.29 

Širilo se je tudi vodovodno omrežje. S tekočo vodo so bila obogatena 
gospo dinjstva na Prulah in Mirju, za Bežigradom, v Spodnji Šiški in Rožni doli-
ni. Na mestni vodovod je bilo priključeno tudi novo omrežje na Kodeljevem in 
v Mostah. Leta 1939 je dolžina vodovodnih cevi znašala 173.510 metrov, število 
hišnih priključkov pa 5844.30 V predmestjih, ki do takrat v glavnem niso imela 
urejene kanalizacije, so začeli reševati tudi ta problem. V letu 1940 je dolžina 

29 Podrobnosti v: "Tramvajska dela v Ljubljani," Slovenec, 20. 8. 1938, str. 3.
30 SI_ZAL_LJU/0708, Mesto Ljubljana, Mestni fizikat, AŠ 3, a. e. 16, Statistični letopis mesta Ljubljane za 

leto 1939 (Ljubljana, 1940), str. 99.

Regulacijski program 
ljubljanskega grad-
benega okoliša (Pet 
let dela za Ljubljano, 
str. 97)
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ljubljanske kanalizacije znašala 99 km in 799 m.31

Na področju nove "velike Ljubljane" je bilo poleg naštetih potrebno rešiti 
še mnoge druge urbanistične probleme, tako da je bila mestna uprava prisiljena 
razmišljati o izde lavi povsem novega regulacijskega načrta prestolnice. Ostvari-
tev dela teh zamisli je bila za upana mestnemu stavbnemu uradu pod vodstvom 
Matka Prelovška. Ljubljana je "sproščeno, a usmerjeno "rasla" v resnično Veli-
ko Ljubljano, ki je ne samo v razraščajočem se središču, temveč tudi v prime-
stnih predelih že dobila prve skrom ne poteze načrtne urejenosti in moderne 
pozidave."

32
 Da je v letih pred drugo svetovno vojno Ljubljana postajala vse 

lepša, tudi izven strogega središča, je poskrbel tudi arhitekt Jože Plečnik: "V 
celotnem modernem mestnem črtežu se povsod opaža vodstvo najpomemb-
nejšega arhitekta, ki ga ima sedanja Slovenija, /.../ profesorja Plečnika."33 V letih 
pred vojno je veliko energije vložil v ureditev Žal in glavne tržnice. Izpeljal je 
obnovitev cerkve sv. Jerneja v Šiški, prav tako pa njene širše okolice s potjo na 
Bellevue. V istem času so bili urejeni še park na Ambroževem trgu, sprehaja-
lišče na Gradu in razgledišča na Šancah. Na Mirju je bil lepše podobe deležen 

31 SI_ZAL_LJU/0708, AŠ 3, a. e. 20, Letno poročilo o zdravstvenih prilikah v Ljubljani 1944 (Ljubljana, 
1945), str. 30.

32 Branko Korošec, Ljubljana skozi stoletja. Mesto na načrtih, projektih in v stvarnosti (Ljubljana, 1991), 
str. 159–171.

33 "Nemški glas o sodobni Ljubljani," Kronika slovenskih mest VII, št. 1 (1940): str. 48.

Podaljšana moščanska tramvajska proga do karmeličank na Selu (Pet let dela za Ljubljano, str. 42)
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rimski zid in park vzdolž njega, prav tako pa park ob ostankih srednjeveškega 
mestnega obzidja na Vegovi ulici, kateri je postal nekakšno počivališče sloven-
skih književnikov. Umetniški pridih so prestolnici dajali Narodna galerija s svo-
jimi umetninami, razstavni predmeti v paviljonu slikarja Jakopiča in še mnoge 
druge kulturne ustanove s svojim programom. Ljubljana pa se je nenazadnje 
lahko pohvalila tudi z univerzo in akademijo znanosti in umetnosti.

Adlešičeva uprava, ki je bila v letu 1937 reorganizirana, "da bi dosegli boljšo 
ekspeditivnost in smotrnost dela, obenem pa /…/ [jo] poenostavili in poceni-
li. V mnogih pogledih je bila namreč mestna uprava dokaj zastarela, okorna, 
nesodobna",34 se je lotila tudi ureditve javnih poti. Leta 1940 je bilo v Ljubljani 
968 cest, njihova dolžina je znašala 410 km.

35
 Kar nekaj cest je bilo že tlakova-

nih, še vedno pa je bilo nekaj manj kot 94 % peščenih. Kljub temu je bilo mesto 
čisto, za kar je uspešno poskrbel odsek za cestno nadzorstvo in mestno prista-
vo, ki je bil ustanovljen 6. decembra 1937: "Vsakdo bi nam reč pričakoval, da bo 
glede na število težkih konj in promet z njimi Ljubljana pač podobna kmeč-
kemu dvorišču in zrak osmrajen s konjskimi in drugimi iztrebki, pa temu ni 
bilo tako."

36
 Omenjeni odsek je bil dolžan poskrbeti za posipanje cest, trgov in 

pločnikov, za čiščenje in škropljenje le-teh ter za odvoz snega in smeti. Za škro-
pljenje javnih površin je uporabljal 10 avtomobilov, za valjanje 5 valjarjev, smeti 
izpred hiš pa so njegovi uslužbenci pobirali in odvažali z 8 avtomobili. Sneg so 
odvažali s konjsko vprego, saj bi bili stroški, če bi to počeli z avtomobili, previ-
soki. Nekaj let pred vojno se je rodila ideja, da bi v mestnih parkih in po trgih po 
zgledu večjih tujih mest našlo svoj prostor pod soncem 21 košev iz perforira-
ne pločevine, se pravi košev za smeti. Kljub temu da je bila zamisel udejanjena 
šele tik pred začetkom vojne, jo moremo šteti kot doprinos k higienizaciji in 
lepšemu izgledu prestolnice. Predpisom uredbe o varstvu čistoče v Ljubljani, 
ki je izšla leta 1936, so v glavnem odgovarjala tudi dvorišča v mestnem jedru. S 
tem pa se niso mogli pohvaliti na periferiji, kjer je bilo zabeleženih še več neza-
varovanih gnojnih jam, slabo opremljenih stranišč in nehigienskih hlevov. Za 
nadzorovanje in urejanje teh zadev je skrbel leta 1938 ustanovljen asanacijski 
odbor, ki naj bi poskrbel za ureditev gnojišč in gnojnih jam, komunalnih sme-
tišč in javnih stranišč, ki pa zaradi pomanjkanja denarnih sredstev ni žel večjih 
uspehov.37

Ljubljana je tedaj veljala za urejeno mesto: "Ljubljana je čisto mesto. Siste-
matična zdravst vena propaganda, uradni ukrepi, predvsem pa prirojena ljube-

34 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 126, Javne občinske seje 1938, Zapisnik 3. redne javne seje mestnega sveta lju-
bljanskega, 9. 3. 1938, str. 54.

35 "Ljubljana v številkah," Slovenčev koledar 1942 (Ljubljana, 1941), str. 48 (dalje: "Ljubljana v številkah").
36 Tomaž Weber, 150 zgodb Ljubljančana (1910–2002) (Ljubljana, 2004), str. 243 in 244. 
37 SI_ZAL_LJU/0708, AŠ 3, a. e. 17, Letno poročilo 1940 (Ljubljana, 1941), str. 31.
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zen do snažnosti je sloves mesta v letih po zadnji svetovni vojni še povečala,"
38

 
so zapisali leta 1941. Toda navzlic temu mesto ni izkazovalo obraza povprečne 
evropske prestolnice. Kljub relativno številnim gradnjam (finalizacija del na lju-
bljanski glavni tržnici, dograditev Narodne in univerzitetne knjižnice, Moderne 
galerije, Meščanske šole na Viču idr.) in obnovam so travniki in njive zavzemali 
polovico mestne površine.

39
 Ljubljana je ob začetku druge svetovne vojne tako 

vizualno še vedno spominjala na "dolgo vas". Stoji, stoji Ljubljanca, Ljubljanca 
dolga vas ni bila samo pesem temveč dejansko stanje.

40
 Med pristnimi meščan-

skimi hišami so stale v strogem centru prave kmečke hiše. Najlepša prispodoba 
sožitja "velemesta" z vasjo je bil prav gotovo pogled v smeri takrat mogočne 
kmetije Figovec in dalje proti nebotičniku, najvišji stavbi predvojne Jugoslavije. 
In Krakovo – vas v mestu. Tudi Trnovo in Šiška sta ohranila še precej kmetij, ki 
jih novo grajene hiše niso mogle zasenčiti. Skratka, nikakor ni bilo mogoče skri-
ti kozolcev, ki jih je bilo v Ljubljani kar nekaj, pa ne le zaradi tradicije.41 

Točnih podatkov, koliko Ljubljančanov se je v letih pred drugo svetovno 
vojno ukvarjalo s kmetijstvom, ni, saj je večina poleg kmetijske opravljala tudi 
druge (postranske) dejavnosti ali pa imela redne službe. Iz podatkov popi-
sa prebi valstva iz leta 1931 je razvidno, da si je s poljedelstvom, živinorejo in 
gozdar stvom denar služilo le 743 Ljubljančanov, iz statističnih podatkov iz leta 
1939 pa je razvidno, da je ta številka padla na 590.42 10.152 oseb je bilo zapo-
slenih v obrti in industriji, 7.216 v trgovini in prometu, v javnih službah, svobo-
dnih poklicih in vojski 8.335, 8.855 oseb pa je bilo brez poklica oziroma je bilo 
uvrščenih v razdelek "ostalo" (rentniki, dninarji idr.).

43
 Ti podatki jasno kažejo, 

da je bila prestolnica kljub (do neke mere) podeželskemu videzu povsem upra-
vičena do naziva upravnega središča ta kratne banovine. 

* * *

Ljubljana je leta 1931 štela 59.765 prebivalcev, leta 1939 pa že 79.050 prebi-

38 Arhiv Republike Slovenije (SI_AS), Oddelek II, Neuvrščeno gradivo "Prevod", Relazione annua 1941, Il 
sanamento; SI_ZAL_LJU/0708, AŠ 3, a. e. 18, Relazione annua 1941.

39 Podobno stanje je bilo tudi neposredno po končani vojni. Gl. v: SI_ZAL_LJU/0466, MLO Ljubljana, 
Tajništvo, AŠ 69, ovoj 238, stat. št. 102/II/46.

40 Marija Vojskovič, Hiša št. 15 (Ljubljana, 1988), str. 85.
41 Šorn, Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno, str. 25.
42 SI_ZAL_LJU/0708, AŠ 3, a. e. 16, Statistični letopis mesta Ljubljane za leto 1939 (Ljubljana, 1940), str. 6.
43 Iz neuradnih podatkov popisa prebivalstva iz leta 1931 je torej razvidno, da je bila 35.301 oseba zapo-

slena, vzdrževanih oseb je bilo 24.464. O podatkih popisa: Statistički godišnjak 1938–1939, knjiga IX 
(Beograd, 1939), str. 25; Kronika slovenskih mest VI, št. 1 (1939): str. 48–49.
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valcev
44

 in 17317 gospodinjstev na 17 katastrskih občinah,
45

 ki so se raztezale 
na 65 km² ozemlja.46 Konec leta 1940 je bilo v Ljubljani 6795 stanovanjskih 
zgradb, od teh 3815 pritličnih, 2201 enonadstropnih, kar 454 dvonadstropnih 
in 232 trinadstropnih, štiri nadstropnih 57 ter 24 še višjih zgradb. Stanovanj je 
bilo 21.959, 1577 garsonjer, 7861 enosobnih, 7128 dvosobnih, 3332 trisobnih, 
kar 1146 štirisobnih ter 915 še večjih stanovanj. 4925 stanovanj je imelo kopal-
nico.

47
 

Nekaj podrobnosti glede stanovanjske politike: leta 1934 je Ljubljana bele-
žila 249 novih gradenj – 192 novih stavb in 57 prezidav v proračunski vredno-
sti 20.183.000 din. Leta 1935 so zabeležili 256 novih gradenj – od teh 166 novih 
stavb, pri čemer je proračunska vrednost padla na 15.588.000 din. Ljubljančane 
je pozitivno presenetilo leto 1936 s 427 novimi stavbami – 327 novimi zgrad-
bami. Gradbena vrednost je to leto znašala 45.967.000 din. Leta 1937 je bilo 
zaznati spet nekoliko nižjo vrednost – 36.048.000 din je bilo namenjenih za 
gradnjo stanovanj oziroma 355 novih zgradb s 74 novogradnjami. 

Stanovanjskih zgradb smo zgradili leta 1934 49 s skupno 196 stanovanji, l. 1935 
48 s skupno 231 stanovanji, l. 1936 123 hiš s 513 stanovanji in l. 1937 128 s 490 
stanovanji. Medtem ko so med krizo gradili manjše število stanovanj, toda večja, 
kar je pomenilo, da so premožni nalagali denar v razkošna poslopja, kakor vile in 
luksuzna stanovanja, se je razmerje v zadnjem času spremenilo ter grade sedaj več 
hiš z manjšimi stanovanji, zlasti z družinskimi stanovanji. To je blagoslov sedan-
jega stanja, ki dopušča tudi malemu človeku nekoliko udobnosti.48

Pri urbanističnem razvoju velja izpostaviti zanimiv ljubljanski fenomen – 
Bežigrad, v katerem je v začetku 20. let 20. stoletja bivalo 1344 oseb, leta 1931 
pa je štel 4679 prebivalcev. Zelo zanimiv preobrat, saj so bili razvojni načrti zanj 
zelo visoko leteči – predmestje naj bi namreč bilo namenjeno zgolj za bivanje 
"pravih meščanov". Pleteršnikova ulica, nastajati je začela po letu 1920, na pri-

44 Gradivo o razvoju Ljubljane v prvem desetletju po osvoboditvi 1945–1955 (Ljubljana, 1965), str. 
7; Statistički godišnjak 1938–1939, knjiga IX, str. 25; Igor Vrišer, Razvoj prebivalstva na območju 
Ljubljane (Ljubljana, 1956), str. 29. Splošni pregled Dravske banovine (Ljubljana, 1939), str. 10. Tone 
Ferenc, "Štetje prebivalstva Ljubljanske in Reške pokrajine 1941. leta," v: Gestrinov zbornik (Ljubljana, 
1999), str. 485–495. Na str. 491 predstavi podatek, da je 31. 3. 1931 mesto Ljubljana štelo 79.586 pre-
bivalcev, okraj Ljubljana pa 59.931. V Krajevnem leksikonu Dravske banovine (Ljubljana, 1937), str. 
367 pa je zapisan podatek, da je Ljubljana štela po ljudskem štetju iz leta 1931 59.768 prebivalcev.

45 Te občine so bile: Brinje, Dravlje, Gradišče, Kapucinsko predmestje, Karlovsko predmestje, Krakovsko 
predmestje, Ljubljana-mesto, Moste, Poljansko predmestje, Spodnja Šiška, Svetega Petra predmestje I. 
del, Sv. Petra predmestje II. del, Štepanja vas, Trnovsko predmestje, Vod mat, Vič, Zgornja Šiška.

46 Splošni pregled Dravske banovine, str. 10.
47 "Ljubljana v številkah," str. 48.
48 "Stanovanjska politika Ljubljane," Slovenec, 18. 10. 1938, str. 6.
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mer predstavlja ideal meščanskega predmestja, vendar je žgoča stanovanjska 
kriza, ki je v Ljubljani nastopila po prvi svetovni vojni, mestno občino primora-
la, da je v tem predelu začela graditi delavske kolonije. Prva tovrstna je zrastla 
na Hranilniški ulici, beležila je več skromnih stavb s 355 pretežno enosobnimi 
stanovanji, v katerih je živelo 1511 prebivalcev. Še danes so znani Fondovi bloki 
oziroma hiše, kolonija železničarskih stanovanjskih hiš, ki jo je leta 1938 zgra-
dil Fond za izgradnjo stanovanjskih hiš na območju direkcije državnih železnic 
v Ljubljani. Pred drugo svetovno vojno je v teh stanovanjih bivalo 120 družin. V 
letu začetka druge svetovne vojne je za Bežigradom nastala še zadnja kolonija 
– na Lavričevi ulici. V koloniji z 48 enosobnimi stanovanji je živelo 248 oseb. 
Precej slabše razmere so vladale v zasilnih barakah v opuščeni Gramozni jami, 
kjer je konec 20. let 20. stoletja v 50 gospodinjstvih bivalo 176 oseb,49 med njimi 
veliko brezposelnih.

* * *

Za medvojno Ljubljano so bili značilni relativno veliki socialni problemi, zato je 
mestna uprava leta 1935 socialno skrbstvo prevzela v svoje roke:50 

Znano je, da se zelo močno širi z naraščanjem prebivalstva beda in da so zaradi tega 
socialne potrebe mesta vedno večje. Obseg socialnega skrbstva mestne občine se 
je v nekaj letih skoraj podvojil, kar dokazuje že na zunaj višina proračuna social-
nega urada. Ta proračun je znašal leta 1928, tedaj pred desetimi leti, še 4 milijone 
220.000 dinarjev, letos [leta 1938, op. av.] pa že 7,135.000 dinarjev.51 

S socialno politiko se je poleg t. i. socialnega urada ukvarjal Vrhovni socialni 
svet za mesto Ljubljano. V njegov delokrog je spadala predvsem brezposelnost, 
beračenjem in zaščita otrok. Na eni izmed mestnih sej, ki je potekala 29. sep-
tembra 1938, je imel daljši uvodni govor župan Adlešič, ki je natančno opisal 
naloge sveta – detektiral naj bi vse socialne probleme, postavil sistem njihove-
ga reševanja in skrbel za sistematično realizacijo.

Ker dotacije iz rednega proračuna niso bile zadostne (zgolj za ilustracijo: za 
socialno skrbstvo je Ljubljana iz proračuna leta 1937/38 namenila 6,18 %, Beo-

49 Nevenka Židov, "Bežigrajsko predmestje od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne," Časopis za 
zgodovino in narodopisje 62, št. 1 (1991): str. 124–127. 

50 Leta 1938 je bilo npr. v Ljubljani zabeleženih 1.200 brezposelnih oseb (SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 126, 
Javne občinske seje 1938, Zapisnik 3. redne javne seje mestnega sveta ljubljanskega, 9. 3. 1938).

51 "Brezposelni, berači in otroci," Slovenec, 30. 9. 1938, str. 5.
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grad 2 % in Zagreb 4,43 %52), da bi rešile vse socialne probleme, je ljubljanska 
občina zbirala tudi prostovoljne prispevke in darove. Oblike socialne pomo-
či so bile različne, od denarne podpore do podpore v obliki hrane in obleke, 
namenjene v glavnem brezposelnim in obnemoglim. Vodilno vlogo na tem 
področju je imela t. i. (zimska) pomožna akcija (pomoč), organizirana v začet-
ku 30. let 20. stoletja, ki pa ni bila vedno uspešna,53 zato so pod njenim okriljem 
med drugim v oktobru in novembru brezposelnim dovolili pobirati mostnino 
ter prostovoljne socialne davščine na sobe in uslužbence. Zbrani denar se je zbi-
ral v fondu za zaposlitev v okviru projektov javnih del,54 ki so vključevali tako 
gradnjo cest, regulacijo Ljubljanice,55 izsuševanje zamočvirjene zemlje, gradnjo 
javnih poslopij (med drugim dokončanje vseučiliške knjižnice in posameznih 
zgradb, ki so spadale v sklop ljubljanske bolnišnice), kot tudi kidanje snega in 
poljska opravila na t. i. vojnih vrtovih.56 

Javna dela so v času med vojnama in tudi po okupaciji iz zagate pomagala 
marsikateremu brezposelnemu,57 saj so nudila pomoč za preživljanje ter hkrati 
poskrbela za odpravljanje čedalje bolj perečega beračenja: "Berači so se namreč 
v Ljubljani tako zelo pomnožili, da so beračenje preganjale že prejšnje mestne 
uprave z raznimi kuponi in drugimi maloučinkovitimi leki. Beraška nadloga je 
postala vse hujša in predrznejša, saj je bila med berači večina delomrznih, za 
delo sposobnih ljudi."58 

Zaradi poslabšanja finančne situacije in tudi vse bolj perečega vprašanja 
preskrbe so bili v času vojne do socialne pomoči upravičeni tudi manj premo-
žni Ljubljančani oziroma družine z velikim številom družinskih članov. Mestna 
občina jim je brezplačno ali pa proti majhni odškodnini dala v najem njive, 
vrtove in tudi travnike. Prebivalci bežigrajske delavske stanovanjske kolonije 
so dobili v ugoden najem 40 vrtov po 250 m² ob Linhartovi cesti, ob cestah v 
Trnovem, na Barju ter v Šiški pa je Ljubljančane razveselilo kar okrog 500 raz-
deljenih vrtičkov. Poceni je mestna občina oddala tudi 69 parcel na Rakovi jelši, 

52 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 125, Javne občinske seje 1937, Zapisnik 2. redne javne – proračunske – seje 
mestnega sveta ljubljanskega, 13. 3. 1937, str. 28.

53 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 126, Javne občinske seje 1938, Zapisnik 3. redne javne seje mestnega sveta lju-
bljanskega, 9. 3. 1938, str. 62.

54 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 125, Javne občinske seje 1936, Zapisnik 11. redne javne seje mestnega sveta 
ljubljanskega, 24. 11. 1936, str. 269.

55 Z regulacijo Ljubljanice so začeli leta 1931, do leta 1933 je bila ta regulirana do Frančiškanskega 
mostu, sledil je načrt za ureditev struge ob Frančiškanskem mostu do izliva Malega grabna, izdelava 
zapornice na Vrazovem trgu in ureditev spodnjega dela struge Moste-Fužine (SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 
124, Javne občinske seje 1934, Zapisnik druge redne javne seje občinske uprave Ljubljanske, 14. 3. 
1934).

56 Mdr. gl. "Gospodarstvo. Javna dela v Ljubljanski pokrajini," Slovenec, 30. 1. 1942, str. 2.
57 Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 38, Centralni presbiro predsedništva ministarskog saveta, AŠ 4, št. 16, Pov. 

Br. 104. 
58 Pet let dela za Ljubljano, str. 146.
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ob Cesti dveh cesarjev (v t. i. Sibiriji) pa je vsaka družina prejela v obdelavo 80 
m². Nadalje je bilo razdeljenih 14 vrtov velikosti od 250 do 300 m² ob Grada-
ščici med trnovskim mostom in mostom v Kolezijo. Poleg osebnih vrtov so se 
v času vojne na mestni ravni razvijali že omenjeni vojni vrtovi, za katere je bila 
posredno odgovorna mestna občina, za njih pa je skrbela mestna vrtnarija, ki 
jih je obdelovala predvsem zato, da je z zelenjavo in krompirjem zalagala kuhi-
nje Delavskega doma, Mestnega zavetišča ter drugih mestnih socialnih ustanov. 
Te so bile polno zasedene ves čas, dokler so razpolagale s surovinami za pripra-
vo toplih obrokov.

* * *

Leta 1940 je izšla obsežna knjiga Pet let dela za Ljubljano, ki predstavlja neka-
kšno "rekapitulacijo" dotedanjega dela Adlešičeve uprave. Umevno je, da si je 
vodstvo občine s tem postavljalo svoj spomenik, saj je v njem precej nekritič-
nih samohval, toda obenem tudi množica skrbno zbranih podatkov, pojasnil in 
stvarnih ugotovitev. V njej med drugim piše tudi naslednje: 

Kulturna stroka je bila v upravnem organizmu ljubljanske mestne uprave do 
najnovejšega časa prava pastorka. Sicer so se vse uprave od župana Ivana Hribarja 
dalje zavedale, da ima glavno mesto Slovenije tudi posebne kulturne naloge, niso 
pa se povzpele do kake smotrno urejene akcije.

59
 

Izjava je seveda preostra, a vendar ne gre prezreti dejstva, da se je uprava 
pod županom Adlešičem skladno z Zakonom o mestnih občinah, ki je nala-
gal občinskim upravam številne dolžnosti na kulturnem polju, zares lotila tudi 
dela kulturnih nalog. In ne nazadnje uresničila besede iz slavnostnega govora 
dr. Adlešiča, ki je ob nastopu županske funkcije dejal:

Zavedamo se /…/, da je naše mesto središče slovenske kulture in sedež naše uni-
verze. Zato bo posvečena posebna pažnja tudi vsem našim kulturnim napravam 
in razvoju umetniških sil. Želimo čim bolj izdatno podpirati vsa stremljenja naše 
kulture in umetnosti, kolikor bodo dopuščala naša sredstva, da bo naše mesto 
Atene slovenske kulture.60

Tako je izboljšala razmere v mestnem arhivu s selitvijo v Turjaško palačo, v 

59 Prav tam, str. 161.
60 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 125, Javne občinske seje 1935, Zapisnik osme redne javne seje mestnega sveta 

ljubljanskega, 23. 12. 1935, str. 344.
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življenje je prebudila mestni muzej in mestno knjižnico. Podala je načrt o usta-
novitvi Slovanske knjižnice mesta Ljubljane. Skrbela je za dotacijo Narodnemu 
gledališču, za nakup slik in kipov slovenskih umetnikov ter sprožila iniciativo 
za podeljevanje raznih literarnih in znanstvenih nagrad posameznim zaslu-
žnim osebam. V okviru mestnega kulturnega odseka so bili od leta 1939 vsako 
leto s knjigami nagrajeni najboljši učenci ljubljanskih osnovnih, strokovnih in 
srednjih šol. 

Na peti redni javni seji mestnega sveta ljubljanskega, dne 7. julija 1938 je bil 
sprejet pravilnik o "ustanovitvi literarne nagrade", s katero je mestni svet želel 
spodbuditi in podpreti slovenske pesnike in pisatelje, predvsem stanujoče v 
Ljubljani. Pravilnik je določal, da nagrado podeljuje predsednik mestne obči-
ne tistim, ki jih predlaga komisija. Razsodišče so sestavljali predsednik, ki ga je 
imenoval župan, in člani, ki jih je imenoval predsednik razsodišča na predlog 
kulturnega odbora: vsaj en član mestnega sveta, predstavnik Pen-kluba iz Lju-
bljane in zastopnik Društva slovenskih književnikov. Razsodišče je predlagalo 
"nagrade po svobodnem preudarku, vodi ga edino želja pospeševati slovensko 
izvirno leposlovje in usmerjati pravi umetniški okus pri izberi že izdanih del."61 
Od leta 1939 dalje je mestni župan na dan Prešernove smrti vsako leto izročil 
nagrade za najboljša slovenska leposlovna dela zadnjega leta. 

Ljubljanski mestni svet je na seji 28. decembra leta 1939 sprejel predlog 
kulturnega odbora o podeljevanju likovne nagrade. Tudi podeljevanje te nagra-
de je bilo zaupano predsedniku mestne občine in to umetnikom, ki jih je pre-
dlagalo razsodišče, sestavljeno iz predsednika in širih članov. Predsednika je 
imenoval župan iz vrst mestnih svetnikov, dva člana je imenoval župan na pre-
dlog kulturnega odbora, en od njiju je moral biti mestni svetnik, v komisiji pa 
je moral biti še zastopnik umetniškega razreda ljubljanske Akademije znanosti 
in umetnosti ter predstavnik Društva likovnih umetnikov. Razsodišče naj bi pri 
delu vodilo zgolj pospeševanje umetniškega ustvarjanja. "Nagrade se podeljuje-
jo za izvirna dela upodabljajoče umetnosti, ki so bila v preteklem koledarskem 
letu kjerkoli prvič javno razstavljena. Prednost imajo umetnine, ki se kakorkoli 
nanašajo na Ljubljano."62

Leta 1940 so prvič najboljšemu arhitektu podelili Plečnikovo nagrado, 
s katero naj bi mu bil omogočen poglobljen študij urbanističnih problemov 
mesta Ljubljane.

63
 Pravilnik o Podeljevanju Plečnikove ustanove je mestni svet 

sprejel 12. oktobra leta 1939. Izpostavlja, da je nagrada namenjena pospeše-
vanju urbanistične in arhitektonske ureditve prestolnice. Tudi to razsodišče so 

61 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 126, Javne občinske seje 1940, Zapisnik 2. redne javne – proračunske – seje 
mestnega sveta ljubljanskega, 20. 2. 1940, str. 27.

62 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 126, Javne občinske seje 1940, Pravilnik o podeljevanju likovnih nagrad.
63 Pet let dela za Ljubljano, str. 166.
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sestavljali predsednik (imenovan od župana iz vrst mestnih svetnikov), član 
mestnega sveta (imenovan od župana), arhitekt tehničnega oddelka mestnega 
poglavarstva, predstavnik arhitekturnega oddelka takratne tehnične fakultete 
ter predstavnik kluba arhitektov pri Društvu inženirjev v Ljubljani.64

* * *

Že v začetku leta 1940 je bilo tudi v Ljubljani čutiti negotove čase. Ustanovljen 
je bil zaščitni urad, ki se je ukvarjal s teorijo zaščite prebivalstva (gradnja zaklo-
nišč, izdelava načrtov za evakuacijo ipd.) in pomembnejših mestnih ustanov: 
"Vse je pripravljeno za zavarovanje vodovoda, elektrarne in plinarne tako, da 
Ljubljana lahko mirno čaka na vse, kar pride."65 Veljaki mestnega sveta so "pro-
račun uravnovesili in z njim ustvarili zanesljive pogoje za napredek občine v 
mirnih časih, obenem pa je ta proračun tako trden in varen, da se nam ni treba 
bati presenečenj."66 Proračun je še vedno zajemal tako asanacijo predmestij, 
dokončanje sprehajalnih poti in igrišča v Tivoliju, del na Grajskem hribu in 
mestni tržnici, kot tudi gradnjo ubožnice na Bokalcih, postavitev nove stano-
vanjske kolonije za Bežigradom, regulacijo Šubičeve ulice itn.

Kljub temu da je v začetku leta 1941 župan Adlešič v mestnem svetu poro-
čal: "Srečno zaključujemo minulo proračunsko leto in se upravičeno blagru-
jemo, ker je Previdnost božja vodila krmarje naše države, da nam je ohranjen 
mir",67 so se nad mestom začele zgrinjati težave – izredni dogodki so kompli-
cirali komunalno delo, draginja je nezadržno naraščala; delo na proračunu je 
bilo težko. Predlog proračuna za leto 1941 je bil tako podan z zamudo, mdr. 
tudi zato, ker se je čakalo na navodila z ministrstva, ki so določala, naj bo konec 
koncev ta pripravljen zgolj za tri četrt leta. Proračun je bil sicer nekoliko višji od 
prejšnjega, vendar zaradi vratolomnega naraščanja cen ni bil realen. Iz prora-
čuna je bilo tako črtano marsikaj, na primer gradbena dela, povečevala pa se je 
postavka za socialno delo.

* * *

64 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 126, Javne občinske seje 1940, Pravilnik o Podeljevanju Plečnikove ustanove.
65 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 125, Javne občinske seje 1937, Zapisnik 2. redne javne – proračunske – seje 

mestnega sveta ljubljanskega, 13. 3. 1937, str. 26 in 27.
66 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 126, Javne občinske seje 1940, Zapisnik 2. redne javne – proračunske – seje 

mestnega sveta ljubljanskega, 20. 2. 1940, str. 28.
67 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 127, Javne občinske seje 1941, 1942, Zapisnik 2. redne seje mestnega sveta 

ljubljanskega, 5. 3. 1941, str. 33.
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Po okupaciji in razdelitvi Slovenije v prvi polovici aprila 1941 je del Slovenije 
z Ljubljano pripadel Italiji. Vojaška uprava je bila v tem delu razmeroma zelo 
kratka. Mussolini kot vrhovni poveljnik italijanskih oboroženih sil je namreč že 
nekaj dni po okupaciji (18. aprila 1941) upravo zasedenega slovenskega oze-
mlja zaupal t. i. civilnemu komisarju Emiliu Grazioliju,68 iz zasedenega ozemlja 
(Do lenjske, Notranjske in mesta Ljubljane) pa izoblikoval pokrajinsko uprav-
no enoto. Poimenoval jo je Ljubljanska pokrajina (Provincia di Lubiana).69 Lju-
bljana, ki je kmalu po okupaciji zaradi priključitve vasi Dolnice, Kamna Gorica, 
Glince in Podutik 2. julija 1941,70 predvsem pa zaradi velikega vala beguncev,71 
štela okoli 92.000 prebivalcev,72 je postala glavni sedež okupatorjeve oblasti v 
pokrajini,73 njen župan pa je ostal dr. Juro Adlešič.74 

Adlešič je Ljubljani županoval do 3. junija 1942, ko ga je zamenjal general 
Leon Rupnik. Ob njegovem slovesu je (kakopak cenzurirano) Jutro zapisalo:

Ob važni spremembi v naši mestni upravi, ki jo je najvišji pokrajinski oblasti nar-
ekovala tehtna presoja položaja, narekuje dolžnost, da se ob odhodu dosedan-
jega župana dr. Adlešiča pridružujoč se zahvali, ki mu jo je že izrekel Eksc. Visoki 
komisar Emilio Grazioli, poudari njegova skrb za procvit našega mesta, ki se je 
za njegovega županovanja vsestransko lepo razvijalo. Zlasti je treba opozoriti na 
njegova vestna prizadevanja za splošno konsolidacijo mestnega gospodarstva. 
Ljubljana bo prav gotovo znala ceniti njegove zasluge za svoj splošni razvoj. V 

68 Grazioli je bil podrejen poveljstvu 2. italijanske armade na Sušku.
69 Tone Ferenc, "Okupacijska civilna uprava na Slovenskem in njeno gradivo," Arhivi II, št. 1–2 (1979): 

str. 47.
70 SI_ZAL_LJU/0488, AŠ 127, a. e. 98, Javne občinske seje 1941, 1942, Zapisnik pete redne javne seje 

mestnega sveta ljubljanskega, 29. 8. 1941, str. 135. O priključitvi teh vasi k Ljubljani tudi Gradivo o 
razvoju Ljubljane v prvem desetletju po osvoboditvi, str. 7.

71 V Ljubljansko pokrajino je pribežalo 21.546 oseb, od tega v Ljubljano 13.887 (Slovenska narodna 
pomoč v okupirani Ljubljani med 1941–1945 (Ljubljana, 1995), str. 44). Število prijavljenih beguncev 
je bilo seveda nižje: konec maja 1941 je v Ljubljani bivalo 2.096 prijavljenih beguncev, konec junija 
5.357, konec julija 7.314, konec avgusta 8.623, konec septembra 9.867 in konec oktobra 11.173 (SI AS 
1752, Slovenski Rdeči križ v Ljubljani, AŠ 1, mapa 17, ovoj 1 a, Poročilo, str. 5).

72 Letopis ljubljanske škofije za leto 1944 po stanju dne 15. septembra 1944 (Ljubljana, 1944), str. 6. 
Po podatkih publikacije Prebivalstvo Slovenije 1931 in 1941. Demografska statistika. Statistični urad 
Slovenije, zvezek I (Ljubljana, 1945), str. 8 in Ferenc, "Štetje prebivalstva Ljubljanske in Reške pokraji-
ne," str. 491 naj bi Ljubljana štela 91.612 prebivalcev. Po podatkih v publikaciji Prebivalstvo Ljubljane v 
letu 1945 (Ljubljana, b. l.), str. 7, je bilo leta 1939 v Ljubljani 87.401 prebivalcev, leta 1940 88.048, leta 
1941 93.635, leta 1942 93.392, leta 1943 95.041 in leta 1944 92.500 prebivalcev.

73 Mestna uprava je po okupaciji ostala nespremenjena. Sestavljala sta jo vodstvo mestnih uradov s pred-
sednikom in podpredsednikom mestne občine ter direktorjem mestnih uradov, in mestno pogla-
varstvo, sestavljeno iz enajstih oddelkov. V sklopu mestnega poglavarstva sta bila dva pomembna 
urada, in to Urad za aprovizacijo in pobijanje draginje ter Preskrbovalni urad mestne občine lju-
bljanske oziroma Mestni preskrbovalni urad Ljubljana, ki je pod pristojnostjo Bano vinskega oziroma 
Pokrajinskega prehranjevalnega zavoda skrbel za preskrbo Ljubljančanov. 

74 O njegovem političnem delovanju znotraj SLS in Narodnega sveta gl. Bojan Godeša, Čas odločitev. 
Katoliški tabor in začetek okupacije (Ljubljana, 2011), str. 192 isl.
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zgodovini naših mestnih uprav bo uprava pod njegovim vodstvom zabeležena 
kot ena izmed zelo pozitivnih in doprinosnih za splošni blagor in procvit naše 
bele Ljubljane. Izbiro novega župana v osebi g. generala Rupnika in podžupana v 
osebi g. Tranchide so nedvomno narekovali tehtni razlogi, ki izhajajo iz znanega 
in priznanega zanimanja najvišjih pokrajinskih oblasti, z Eksc. Visokim komisar-
jem na čelu, za potrebe in koristi domačega prebivalstva v splošnem, ljubljan-
skega pa še prav posebej, ter iz splošnega prizadevanja, da se temu prebivalstvu 
zagotovi najboljši razvoj na vseh področjih njegovega življenja.75

Ljubljančanka pa je zamenjavo na vrhu občine v svojem dnevniku komen-
tirala precej bolj suho: "Dobili smo pa župana biv. Gener. Rupnika. Ni mi znan. 
Menim, da se je Adlešič oddahnil."76 V Adlešičevem osebnem dosjeju, ki ga je 
po vojni sestavila Služba državne varnosti (oz. Udba), je zapisano, kako naj bi 
njegov odstop "pospešila Natlačenova smrt in pa vedno večje nezadovoljstvo 
ital. z njegovim anglofilstvom."77

Adlešič se je po vojni, leta 1949, odselil v ameriški Kansas, od koder se je v 
šestdesetih letih vrnil nazaj v Slovenijo. Umrl je leta 1968.78

Mojca Šorn, Jure Gašparič

DR. JURO ADLEŠIČ, MAYOR OF "GREATER LJUBLJANA" (1935–1942)

SUMMARY

If Adlešič's mayoral predecessor dr. Ravnihar was not considered "homo novus" 
in communal politics, we cannot say the same for Adlešič. Adlešič, like most 
of the city councillors appointed in December 1935, had until that time not 

75 "Nov ljubljanski župan," Jutro, 3. 6. 1942, str. 2.
76 SI_ZAL_LJU/0439, Zbirka Ciril Ulčar, AŠ 2, ovoj 11, IV, Dnevnik Ljubljančanke, datum vpisa 6. 6. 1942.
77 Bana Marka Natlačena, s katerim je Adlešič tesno sodeloval, je VOS likvidirala 13. 10. 1942. O Adlešiču 

v fondu Republiškega sekretariata za notranje zadeve (SI AS 1931) gl. Jelka Melik, "Juro Adlešič v 
dokumentih tajne policije".

78 Jelka Melik, Adlešič, Juro (1884–1968) – Slovenska biografija, http://www.slovenska-biografija.si/
oseba/sbi125569/, pridobljeno: 5. 1. 2017.
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participated in the management of the largest Slovenian city. This is not sur-
prising, for Ljubljana had always been the fortress of Slovenian liberalism. The 
change at its head, which occurred at the end of 1935, therefore meant a spe-
cial pause, but we can understand it only in view of the wider political situation 
in the country. When the power in Belgrade was assumed by the new state-
wide Yugoslav Radical Union, the bearers of which were also supporters of the 
banned SPP lead by Anton Korošec, the party quickly took over all the levers of 
power that it could – in the Drava banovina, this meant the administration of 
the banovina and all its institutions and organs, and in Belgrade the occupation 
of government positions. Despite the long-standing ban and having been in 
the opposition, the SPP had had a base of personnel of sufficiently high qual-
ity, also because its supporters did not run for the previous elections on May 5, 
1935. All of Korošec’s men were at home; almost no one went to Belgrade and 
they were in need of political satisfaction.

Juro Adlešič was a member of the narrow circle of the leadership of the 
banned SPP; after all, he was among the Fourteen, the secret leadership. He was 
seen as capable and diligent, as Ravnihar himself, who was not among his sup-
porters, personally acknowledged to him (among other things, he described 
him as a freak, who suffered from paranoia – Vervolgungswahn). Adlešič was 
a lawyer; among his traits were broad-mindedness, meticulousness and ade-
quate ambitiousness. He was backed by the city council, which was controlled 
by his party, and he also had the proper foothold in the new Ban of the Drava 
banovina, Marko Natlačen and also in the Belgrade circles. The political situ-
ation was favourable to him as well as the economic, since after years of crisis 
the recovery had begun and the revenue side of the budget was growing. On 
top of everything, at the beginning of his term he met with a completely dif-
ferent image of Ljubljana as his predecessors. In September 1935, there was a 
fusion or annexation of suburbs to the city. The "Greater Ljubljana" was created, 
and Adlešič began to regulate the incorporation of the "long village" into the 
city. The urban development went in parallel with the construction of com-
munal infrastructure and general municipal modernization, and many facilities 
were built which still adorn the capital today. Adlešič resigned during the war 
in June 1942. One of Ljubljana’s citizens commented the switch at the top of 
the municipality with the following words: "We got a new mayor, the former 
general Rupnik. He is unknown to me. I believe Adlešič was relieved."
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Costa (1832–1875) was mayor between the years 1864 and 1869, and was one of the most contradictory 
individuals in Slovenian politics. Even his contemporaries did not know whether he should be considered 
Slovenian or "uskok" – one who switched to the German or at least "Deutschtümler" side when he personally 
benefited from it.

UDC 929Suppan J.:352.075.31(497.451.1)"1869/1871"
 929Deschmann K.:352.075.31(497.451.1)"1871/1873"
 94(497.451.1)"186/187"
Author: MATIĆ Dragan
Ph.D., deputy
The National Assembly 
Šubičeva ulica 4,  SI – 1102 Ljubljana, Slovenia

Title: MAYORS OF LJUBLJANA JOSEF SUPPAN (1869–1871) AND KAREL DESCHMANN (1871–1873)

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 493–502, 5 notes, 2 pictures 

Category: 1.04 Professional paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Political history, Economic history, Cultural history, Ljubljana, German municipal authorities, 
Mayors, Josef Suppan (1869–1871), Karel Deschmann (1871–1874)

Abstract: The German Mayors of Ljubljana, Josef Suppan and Karel Deschmann, were among the top poli-
ticians of Carniolan Germans, and they worked closely all the time – Suppan's deputy Mayor and mayoral 
successor was Deschmann. Their terms as mayors (1869–1871 and 1871–1874) signified a period of German 
dominance in Carniola and Ljubljana. Despite the disagreements with the Slovenian majority in the provincial 
assembly and the intensification of international tensions, it is not possible to deny the positive effects of the 
German municipal authority on the economic, social, and cultural development of Ljubljana.
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UDC 821.163.6(091):929Dežman D.
 930.85(497.4)"186"
Author: ČEH STEGER Jožica
Ph.D., Full Professor
University of Maribor, Faculty of Arts
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title:    DEŽMAN'S DEFECTION TO THE GERMAN CAMP AND HIS CULTURAL IDENTITY 
           IN THE LIGHT OF LITERARY HISTORY

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 503–516, 26 notes, 2 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Dragotin Dežman, Karel Deschmann, Slovenian-German identity, national renegade, literary satire 
and caricature, mayor of Ljubljana 

Abstract: Dragotin Dežman, one of the most educated Slovenians of the second half of the 19. Century was at 
first a bilingual Slovenian-German poet and a fierce supporter of Slovenians and Slavs. After the faithful de-
fection into the German language and cultural-political camp in 1861 – between 1971 and 1974 he was also 
mayor of Ljubljana – he became one of the most hated intellectuals in Slovenian lands. In this piece we limit 
ourselves to Dežman’s literary creativity and his image in Slovenian literary history after 1861, as it is shown 
in literary satire and caricature and statements made by Slovenian literary creators. Dežman is subjected to 
fierce attacks in literary representations and statements by literary creators. These attacks were frequently also 
degrading to his undisputed achievements in various expert areas. 

UDC 929Laschan A.:32(497.4)"185/189"
 930.85(497.4)"18" 
Author: PETERNEL Marija Mojca
Ph.D., Assistant Professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title:  ANTON RITTER LASCHAN VON MOORLAND, THE LAST GERMAN MAYOR OF LJUBLJANA 
1874–1882 (5. 8. 1811, Metlika – 22. 2. 1897, Ljubljana)

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 517–528, 45 notes, 1 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Anton Laschan, revolutionary year 1848/1849, history, mayor of Ljubljana

Abstract: Anton Lachan from Metlika was an active protagonist of public life in the second half of the 19. centu-
ry and greatly influenced the political events of the time. In his various postings – his function as the Frankfurt 
representative in the revolutionary year of 1848/1849, and of course the position of mayor of Ljubljana in 
1874–1882 – deserve special mention since he was the last German mayor of Ljubljana.
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 94(497.451.1)"188/189"
Author: MATIĆ Dragan
Ph.D., deputy
The National Assembly 
Šubičeva ulica 4, SI – 1102 Ljubljana, Slovenia

Title: PETER GRASSELLI, MAYOR OF LJUBLJANA 1883–1896

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 529–536, 10 notes, 2 pictures 

Category: 1.04 Professional paper 
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Peter Grasselli, Ljubljana, Mayor 1883–1896, Ivan Hribar, Franjo Šuklje, Andrej Winkler

Abstract: The term of Peter Grasselli as Mayor was of great importance to the Slovenians in Carniola. The acqui-
sition of the Ljubljana magistrate had both symbolic and far-reaching national political significance in the 
bitter struggle against Germanization, which in Carniola had made considerable progress in the 1970s. Peter 
Grasselli proved to be a patriotic politician. During his term, with the strong support of the provincial pre-
sident, the provincial council and the government in Vienna, Ljubljana gradually changed from a German 
provincial city to the Slovenian capital.

UDC 929Hribar I.:352.075.31(497.451.1)"1896/1910"
 94(497.451.1)"189/190"
Author: KLADNIK ČOH Mateja
Ph.D., Scientific Coworker 
Study Centre for National Reconciliation
Tivolska 42, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Co-author: KLADNIK Tomaž
Ph.D., associated professor, colonel of the Slovenian Armed Forces 
Center of Military Schools
Engelsova 15, Kadetnica, SI – 2111 Maribor, Slovenia 

Title: "LET THEM GIVE MY REGARDS TO MY FELLOW COMPATRIOTS".
            IVAN HRIBAR, MAYOR OF LJUBLJANA 1896–1910

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 537–558, 48 notes, 8 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 
 
Keywords: Ivan Hribar, Ljubljana, Mayor (1896–1910)

Abstract: On the basis of the study of archival resources and literature, the authors discuss the work of Ivan 
Hribar, the Mayor of Ljubljana between 1896 and 1910. The article finds that Ivan Hribar can undoubtedly be 
regarded as one of the greatest Slovenian politicians of the last decades before the First World War. He worked 
tirelessly in the business field as he was aware that the basis of the political aspirations of Ljubljana and the 
Slovenian nation for greater autonomy and influence lay in successful economic activity and organization.
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UDC 929Tavčar I.:352.075.31(497.451.1)"1912/1921"
 94(497.451.1)"191" 
Author: PEROVŠEK Jurij
Ph.D., Research Counselor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title: TAVČAR'S NINE YEARS AS MAYOR 1912–1921

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 559–614, 219 notes, 6 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Ivan Tavčar, Ljubljana, City leadership, politics, Austria-Hungary, Austrian patriotism, First World 
War, City aprovization, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, Yugoslav patriotism, Housing issue

Abstract: Under Tavčar's governance, Ljubljana retained the achieved level of municipal development, whi-
le Tavčar himself did not express initiatives in this respect. There was also the war which did not support 
the development rhythm. Perhaps it would have been different in peacetime. For the Austrian period and 
almost up until its end, Tavčar's unequivocal Austrian patriotism was particularly noticeable. During the war, 
he emphasized it even more, without a shred of doubt. This was, on the one hand, beneficial to him, his city 
and its inhabitants – for some it was even a life-saving solution – on the other hand, according to some of the 
Mayor’s private statements and his Yugoslavian enthusiasm later on, his Austrian patriotism could have had 
a double significance. But Tavčar was definitely obedient to Austria, with an ear for Slovenians, almost to the 
end, and his obedience was not influenced by his more or less powerful Yugoslav sentiment. He could not 
have been blamed for anything from Austria’s point of view, and later he felt good in the Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenians. Tavčar's great merit was that, in terms of supply, the urban population satisfactorily 
survived the war years. His greatest accomplishment as mayor was his leadership in war time, thanks to which 
Ljubljana, with some deviations, survived the war with a basic standard of living, and avoided potential blows 
from the Austrian authorities. When the influence of Austria was no more, Tavčar diligently and with pleasure 
incorporated into the new Yugoslav reality.

UDC 929Tavčar I.:323.12(=924)
 811.163.6'4
Author: VIČAR Branislava
Ph.D., Associated Professor
University of Maribor, Faculty of Arts
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title:  IVAN TAVČAR AND HIS ANTI-SEMITIC NARRATIVE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN 
           ANTI-SEMITISM BEFORE THE SECOND WORLD WAR

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 615–630, 64 notes, 2 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Ivan Tavčar, Liberalism, anti-Semitism, Labour movement

Abstract: In the first part, the paper presents Tavčar’s liberal political conviction, on which his opposition to 
the labour movement was justified. Tavčar's anti-Semitic discourse is directly related to the struggle against the 
labour movement, but in this intertwinement Tavčar emphasized the former. A comparison is made between 
Tavčar's literary and publicist anti-Semitism in terms of the content of the anti-Semitic discourse and the de-
gree of linguistic straightforwardness. Tavčar’s publicist anti-Semitism is linked to a specific historical context, 
namely with the October Revolution in Russia. We can understand it, above all, as a political weapon, with 
which he tried to mobilize members of the middle socioeconomic class, who shared the anti-Semitic feeling, 
primarily as a way of resisting the communist class struggle.
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UDC 929Perič l.:352.075.51(497.451.1)"1922/1924"
 94(497.451.1)"192"
Author: PRUNK Janko
Ph.D., Full Professor (retired)
University of Ljubljana, Fakulteta of Social Sciences
Kardeljeva ploščad 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: MAYOR OF LJUBLJANA DR. LJUDEVIT PERIČ

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 1, pp. 631–640, 8 notes, 1 pictures 

Category: 1.04 Professional paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Ljubljana, Mayors, Ljudevit Perić, Socialist movement, Working People's Union (ZDL) coalition, So-
cial programs

Abstract: In this piece the author presents the life and work of the mayor of Ljubljana dr. Ljudevit Perič, who is 
an interesting, unique political character in Slovenian socialist movement in Ljubljana and Slovenia. He led a 
coalition for municipal election in Ljubljana in December 1922, called the Working People’s Union (ZDL) and 
became mayor of Ljubljana after its success. The coalition was comprised of communists, the Ljubljana faction 
of the Socialist party of Yugoslavia (SSJ), called Zarja (Dawn), which withdrew from SSJ, and the Workers uni-
on of SLS, which was led by Christian socialists. The Working people’s Union won the election with a concrete 
social program and rushed to implement it after the election victory. ZDL and dr. Perič planed other activities, 
but Slovenian communists returned to the sectarian revolutionary strategy in the spring of 1923 and withdrew 
from ZDL. Dr. Perič lost the majority in the city council. In January 1924 there was a government dismissal of 
the city municipal council and a new government commissar, liberal dr. Krejči replaced Perič.

UDC 929Puc D.:352.075.31(497.451.1)"1924/1935"
 94(497.451.1)"192/193"
Author: PEROVŠEK Jurij
Ph.D., Research Counselor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title:  THE PRESIDENT OF THE ELDER COUNCIL, MAYOR OF LJUBLJANA AND PRESIDENT 
          OF THE CITY MUNICIPALITY OF LJUBLJANA DR. DINKO PUC (1924–1935)

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 641–674, 107 notes, 5 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Dinko Puc, Ljubljana, City management, Politics, Economy, Development of Utility services, Urbani-
sm, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians/Yugoslavia

Abstract: Dr. Dinko Puc (1879–1945) led Ljubljana in various postings. Between 1924 and 1926 he was the 
president of its Elder council, from 1927 to 1929 he was the mayor of Ljubljana, and then in 1935 he was the 
president of the City municipality of Ljubljana. While he was at the helm of Ljubljana there was a lot of deve-
lopmental progress in utility services, economy, and urbanism (here he turned to Jože Plečnik). Among the 
urban additions a special mention should be given of Tromostovje ("Three bridges"), Čevljarski and Trnovski 
bridges, regulation of Ljubljanica and Gradaščica Rivers, and a thorough restoration of the Ljubljana castle. 900 
new building were erected. With great investments Puc had managed to accumulate a lot of debt for the city, 
which it continued to pay back for a long time to come. However, what was created on his initiative remained 
and still gives Ljubljana its character. Politically Puc tied Ljubljana firmly with Yugoslav unitarism, however, 
through his contacts with influential domestic and foreign guests he affirmed the awareness about Ljubljana 
and Slovenia in the international community. Puc went down in history as an extremely diligent, restorative, 
modern, and visionary mayor of Ljubljana with an unquestionable understanding for the needs of his city.
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Title:  "THEY CONSOLED ME BY MAKING ME MAYOR". THE BRIEF MANDATE OF MAYOR 
            DR. VLADIMIR RAVNIHAR IN 1935

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 675–692, 54 notes, 3 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Vladimir Ravnihar, Ljubljana, Drava banovina, Municipal administration, the 1930s 

Abstract: In this piece the authors focus on the brief period in 1935 when the capital of the Drava banovina in 
the Kingdom of Yugoslavia was governed by the liberal politician and mayor Dr. Vladimir Ravnihar. Coming 
from the fact that this was a time of an undemocratic regime established by King Aleksander Karadđorđevič 
on the one hand, and the fact that this was a time when there were signs of political changes at the highest 
levels in Belgrade, they first focus on the international political circumstances that brought Ravnihar at the 
helm of the Ljubljana municipality. In the second part they present in a condensed manner Mayor Ravnihar, 
the particularities of his mandate as well as his fast and unusual end. 
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 94(497.451.1)"193/194"
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Ph.D., Research Associate
Co-author: GAŠPARIČ Jure
Ph.D., Research Councillor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title: DR. JURO ADLEŠIČ, MAYOR OF "GREATER LJUBLJANA" (1935–1942)

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 2, pp. 693–714, 78 notes, 3 pictures, 2 tables 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Juro Adlešič, Mayor, Greater Ljubljana, Drava banovina

Abstract: In this disquisition, the authors take a look at the work of Juro Adlešič, who governed Ljubljana as 
mayor for the second half of the 1930s (until the outbreak of the war in Yugoslavia) and even beyond, during 
the Italian occupation after 1941. In the introduction, we establish that Adlešič, as his predecessors, was not 
elected mayor according to the principle of democratic electoral choice, but on the basis of the fact that his 
political party, the Slovenian People's party, assumed power in Belgrade as part of the state-wide Yugoslav 
Radical Union. In the main part, we analytically expose that his term as the head of Ljubljana was one of the 
more fruitful, which was due to three external reasons: (a) favorable financial-economic circumstances, (b) 
favourable political circumstances, (c) in 1935 Ljubljana expanded territorially. 
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Uredniška navodila avtorjem
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) je znans tve na pe rio dič na pub li-

ka ci ja, ki jo iz da ja Zgo do vin sko društvo dr. Fran ca Ko va či ča, Ko roš ka 
ce sta 160, Ma ri bor. Re vi ja ob jav lja član ke s po droč ja zgo do vi ne in os ta-
lih hu ma ni stič nih in druž bo slov nih ved, ki me ji jo na zgo do vin sko zna-
nost.

2. Re vi ja Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca iz ha ja v treh šte vil kah let no. V dveh 
šte vil kah ob jav lja pris pev ke v slo ven skem je zi ku – s pov zet kom (sum-
mary) v an gleš kem, nemš kem, ita li jan skem, fran co skem ali ru skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v an gleš kem je zi ku. Ena šte vil ka je tu je-
je zič na in je na me nje na ob ja vam pris pev kov do ma čih in tu jih av tor jev 
v enem od sve tov nih je zi kov – s pov zet kom (sum mary) v slo ven skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v slo ven skem je zi ku.

3. Pris pe vek, od dan ali po slan ured niš tvu, lah ko ob se ga do 30 eno-
stran sko tip ka nih stra ni s po 30 vr sti ca mi na stran (52.750 zna-
kov). Pris pe vek mora biti od dan na di ske ti (pra vi lo ma z ure je val ni kom 
Word for Win dows) in v iz ti ska ni ob li ki. Sli kov ni ma te rial v ob li ki 
la ser ske ko pi je ali v elek tron ski ob li ki (PDF ali TIF for mat) mora biti 
oprem ljen s pod na pi som in na ved bo vira.

4. Av tor mora na ve sti na sled nje po dat ke: ime in prii mek, aka dem ski 
na slov, de lov no me sto, us ta no vo za po sli tve, njen na slov in mo re bit ni 
na slov elek tron ske po šte (e-mail).

5. Od da ni pris pe vek mora biti oprem ljen: s pov zet kom (30-45 vr stic), 
iz vleč kom (6-10 vr stic) in ključ ni mi be se da mi. 

 Iz vle ček mora biti ra zum ljiv sam po sebi brez bra nja ce lot ne ga be se di-
la član ka. Pri pi sa nju se upo rab lja jo celi stav ki, izo gi ba ti se je tre ba slab-
še zna nim kra ti cam in okraj ša vam. Iz vle ček mora vse bo va ti av tor jev 
pri mar ni na men ozi ro ma do seg član ka, raz log, za kaj je bil na pi san, ter 
opis teh ni ke ra zi sko val ne ga pri sto pa (os nov na me to do loš ka na če la).

 Ključ ne be se de mo ra jo odra ža ti vse bi no pris pev ka in biti pri mer ne za 
kla si fi ka ci jo (UDK).

 Pov ze tek mora pred sta vi ti na men pris pev ka, glav ne zna čil no sti in 
me to do lo gi jo ra zi sko val ne ga dela ter naj po mem bnej še re zul ta te in 
skle pe. 

6. Be se di lo pris pev ka mora biti pre gled no in ra zum lji vo struk tu ri ra-
no (na slo vi po gla vij, pod po gla vij), tako da je mo go če raz bra ti na men, 
me to do dela, re zul ta te in skle pe.
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7. Opom be mo ra jo biti pi sa ne enot no kot sprot ne opom be pod čr to. 
So vse bin ske (av tor jev ko men tar) in bib lio graf ske (na ved ba vira, upo-
rab lje ne – ci ti ra ne li te ra tu re). 

 Bib lio graf ska opom ba mora ob prvi na ved bi vse bo va ti ce lo ten 
na slov oz. na ha ja liš če: ime in prii mek av tor ja, na slov dela (ko gre za 
ob ja vo v re vi ji ali zbor ni ku na slov le-tega), kraj in leto izi da, stra ni 
(pri mer – mo no gra fi ja: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo-
stan : ok. 1245–1782 (Ce lje, 2005), str. …; pri mer – re vi ja: Dar ko Friš, 
"Ba no vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v 
Ljub lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, št. 1–2 (2005): str. …; pri mer – ča snik: 
(av tor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, št. 48, str. …; pri mer – zbornik: Va si lij Me lik, "Vpra ša nje 
re gij v na ši pre te klo sti", v: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne : zbor-
nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ur. Peter [tih 
in Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), str. …), nato pa se upo rab lja smi sel-
na okraj ša va (da lje: Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan, str. …).

 Pri na va ja nju ar hiv skih vi rov je tre ba na ve sti: ar hiv (ob prvi na ved bi 
ce lot no ime, v pri me ru, da ga upo rab lja mo več krat, je tre ba na ve sti 
okraj ša vo v ok le pa ju), ime fon da ali zbir ke (sig na tu ro, če jo ima), šte vil-
ko fas ci kla (škat le) in ar hiv ske eno te ter na slov na va ja ne ga do ku men ta 
(pri mer: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, škat la 
7, pi smo Da vo ri na Tr ste nja ka Pa vlu Tur ner ju iz Sta re ga Trga, 7. ju ni ja 
1889.)

8. Pris pev ki so re cen zi ra ni; re cen zi je so ano nim ne. Na os no vi po zi tiv ne-
ga mne nja re cen zen tov je čla nek uvrš čen v ob ja vo.

9. Za znans tve no vse bi no pris pev ka in toč nost po dat kov od go var ja 
av tor.

10. Ured niš tvo pre je te pris pev ke lek to ri ra, av tor lek tu ro pre gle da in jo 
av to ri zi ra. Ured niš tvo po sre du je av tor ju prvo ko rek tu ro pris pev ka, 
ki jo mora vr ni ti ured niš tvo v roku treh dni; šir je nje ob se ga be se di la ob 
ko rek tu rah ni do vo lje no. Pri ko rek tu rah je tre ba upo rab lja ti ko rek tur na 
zna me nja, na ve de na v Slo ven ski pra vo pis (1962), Slo ven ski pra vo pis 1. 
Pra vi la (1990). Dru go ko rek tu ro opra vi ured niš tvo.

11. Do dat na po ja sni la lah ko av tor ji do bi jo na ured niš tvu.

Ured niš tvo SHS
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Editor's Instructions to Authors
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) is a pe rio di cal scien ti fic pub li ca tion 

pub lis hed by the Hi sto ri cal as so cia tion of Franc Ko va čič Ph D, Ko roš-
ka ce sta 160, Ma ri bor. The pub li ca tion pub lis hes hi sto ri cal ar tic les and 
ot her hu ma ni stic and so cio lo gi cal ar tic les that ad join hi sto ri cal scien ce. 

2. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca is is sued in three vo lu mes a year. The first 
two vo lu mes pub lish ar tic les in Slo ve ne lan gua ge – with sum ma ries in 
En glish, Ger man, Ita lian, French or Rus sian lan gua ge and ab stracts in 
En glish. The third vo lu me is a fo reign lan gua ge vo lu me, which is in ten ded 
for pub lis hing ar tic les writ ten by lo cal and fo reign aut hors in one of the 
world lan gua ges – with sum ma ries and ab stracts in Slo ve ne lan gua ge. 

3. An ar tic le, de li ve red or sent to the edi to rial board, can com pri se of at 
most 30 one-si ded typed pa ges with 30 li nes per page (52,750 
print signs). It has to be de li ve red on a com pu ter di sket te (edi ted in 
Word for Win dows) and in a prin ted form. Ima ge ma te rial in the form 
of a la ser print or in elec tron form (PDF or TIF for mat) must be equip-
ped with sub tit les and the sour ce quo ta tion. 

4. The aut hor must sub mit fol lo wing data: name and sur na me, aca de mic 
tit le, oc cu pa tion, in sti tu tion of oc cu pa tion, its ad dress and e-mail. 

5. De li ve red ar tic le must be equip ped with: a sum mary (30-45 li nes), an 
ab stract (6-10 li nes) and key words.

 Sum mary must be un der stan dab le by it self, wit hout rea ding the ar tic-
le as a who le. In wri ting who le sen ten ces must be used, less known 
ab bre via tions and shor te nings should be avoi ded. Sum mary must con-
tain the aut hor's pri mary goal and the pur po se of the ar tic le, the rea son 
why it was writ ten and the des crip tion of re search tech ni ques  (pri mary 
met ho do lo gi cal prin ci ples).

 Key words must ref lect the con tent of the ar tic le and must be ade qua-
te to clas si fi ca tion (UDK).

 The ab stract must pre sent the pur po se of the ar tic le, its main cha-
rac te ri stics and the met ho do logy of re search work as well as the most 
sig ni fi cant re sults and conc lu sions. 



6. The text of the ar tic le must be clear and in tel li gibly struc tu red (chap-
ter tit les, sub-chap ters) for the pur po se of clear re cog ni tion of ar tic le's 
aim, work met hods, re sults and conc lu sions. 

7. No tes must be uni quely for med as foot no tes, which can be con tex tual 
(aut hor's com ment) and bib lio grap hi cal (sour ce quo ta tion, quo ted li te-
ra tu re).

 On first quo ta tion, a bib lio grap hi cal foot no te must con tain an en ti-
re tit le or lo ca tion: aut hor's name and sur na me, tit le (re view or mis cel-
lany tit le when pub lis hed in it), pla ce and date of is sue, pa ges (exam ple 
– mo no graph: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan: ok. 
1245–1782 (Ce lje, 2005), p…; exam ple – re view: Dar ko Friš, "Ba no-
vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v Ljub-
lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, No. 1–2 (2005): p. …; exam ple – pa per: 
(aut hor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, No. 48, p. …; pri mer – mis cel lany: Va si lij Me lik, "Vpra-
ša nje re gij v na ši pre te klo sti", in: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne: 
zbor nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ed. Peter 
[tih and Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), p. …). On fol lo wing quo ta-
tions lo gi cal shor te nings are used (Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski 
sa mo stan, p. …).

 Whi le quo ting arc hi val sour ces, the arc hi ve must be sta ted: arc hi ve 
(who le name on first quo ta tion, on fol lo wing quo ta tions use a shor te-
ning in brac kets), name of fond or col lec tion (sig na tu re, if gi ven), num-
ber of fas cic le (box) and arc hi val unit, ad dress of quo ted do cu ment 
(exam ple: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, box 7, 
let ter Da vo ri na Tr ste nja ka to Pa vel Tur ner from Sta ri Trg, 7. June 1889.)

8. Ar tic les are re vie wed; re views are anony mous. An ar tic le is pla ced for 
pub lis hing on the ba sis of re vie wer's po si ti ve view. 

9. Aut hor is res pon sib le for ar tic le's scien ti fic con tent and ac cu racy of 
data. 

10. The edi to rial board ar ran ges the lec tu res hip, which is re vie wed and 
aut ho ri zed by the aut hor. Edi to rial board sends the first cor rec tion 
to the aut hor, who has to re turn it in three days; en lar ge ment of text whi le 
cor rec ting is not per mit ted. Whi le cor rec ting cor rec ti ve signs, as sta ted in 
the ort ho graphy, must be used. The edi to rial board per forms the se cond 
cor rec tion.  

11. Ad di tio nal ex pla na tions are avai lab le at the edi to rial board.

Ed to rial board of SHS

tudia
istorica
lovenica

S
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