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UPRAVNI RAZVOJ CELJA
V LETIH 1848-1918

revolucijo 1848 in razpadom monarhije

Preden se podrobneje posvetimo celjski upravni zgodoviniter znacilnostim celjske obci
samouprave, velja slednji nameniti nekaj besed v sirsem kontekstu. 0 liberalnih koren
sprememb obcinske zakonodaje bomo spregovorili nekoliko pozneje, na tem mestu
zeleli Ie opozoriti na nekaj poglavitnih znacilnosti avstrijske obcinske samouprave, kak
se je izoblikovala v drugi polovici 19. stoletja oz. na njen odnos do vrhovnih drza
oblasti ter (ne) prilagajanje hitrim gospodarskim in druzbenim spremembam ter os
zahtevam casa.

Kot pravi ceski zgodovinar Jifi Klabouch v uvodu svojega dela 0 obCinski samou
v Avstriji med letoma 1848 in 1918, ki ga na tem mestu povzemamo,l se je obci
samouprava stare Avstrije organizirala v sedemnajstih po posameznih dezelah za
med sabo nepovezanih kompleksih in je nosila ob centraliziranem mehanizmu polit
upravnih organov splosno priznani »drzavi sovrazni« predznak. Od leta 1867 komun
zakonodaja denimo sploh ni vee v pristojnosti dunajskega drzavnega zbora.

Ne glede na to pa je po Klabouchu na obcinsko samoupravo treba gledati kot na nelo
sestavni del javne uprave posameznih avstrijskih dezel. Poleg tega, da je vedno ost
v navezi z dezelnovladno politicno upravo, je bila teritorialna samouprava v Avstrij
v njenih okvirih tudi obCinska) ze od samega zacetka jasno koncipirana kot orga
dopolnilo centraliziranega birokratskega mehanizma, ki naj bi ublazilo ali celo odpr
protislovje med enotnim vodstvom multinacionalne drzave ter razlicnimi gospodars
kulturnimi, socialnimi in nacionalnimi odnosi njenih posameznih delov. Dualisticni si
javne uprave, se pravi njena delitev na organe politicne uprave in avtonomna telesa,
izkazal kot nujen izraz kompliciranih druzbenih odnosov Habsburske monarhije, se
pa se obeh komplementarnih delov avstrijske javne uprave ne da opazovati loceno en
od drugega.

Kljub temu da so se avstrijski obcinski redi ponekod ohranili se po razpadu monar
se da cas med letoma 1848 in 1918 v zgodovini obcinske samouprave v Srednji E
obravnavati kot zakljuceno obdobje. Obcinska samouprava, kot se je v Avstriji izobliko
v 60. letih 19. stoletja je bila sestavni delliberalne drzave in skupaj z njo produkt druzb
odnosov predmonopolnega kapitalizma, ki bi prenesena v drugacne pogoje z njimi p
v protislovje. Zato je logicno, da je kot prvotna druzbena baza liberalne Avstrije, pretre
z nastajanjem monopolnega kapitalizma, postopoma zacela izgubljati svoje notr
ravnotezje.

Od 90. let naprej se posamezne motnje zacno stopnjevati v krizo obCinske samoupr
ki svoj vrhunec dozivi med prvo svetovno vojno. Ceprav je obcinska samouprava ves
kazala svoje specificne pomanjkljivosti, pa je njena kriza predvsem izraz krize celotn
avstrijskega ustavno-upravnega sistema in njene korenine lezijo v spremembah,
je proti koncu 19. s1. zacela cutiti avstrijska drzava v celoti. Razcvet strojne, tovarn

, Jifi Klabouch. Die Gerneindeselbstverwaltung in bsterreich 1848-1918. Verlag R. Oldenbollrg
Mlinchen~Wien 1968. str 7-10.
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privedle k temu, da se na polarnosti drzave in obCine poeivajoea liberaln
obeinske samouprave ni vee skladala s strukturo javne uprave, kakrsno so
terjali. Poveean angazma drzave na vseh podroejih druzbenega zivljenja
njen aktiven poseg v ekonomijo je zaeel terjati tudi novo delitev dela v javn
politienimi oblastmi ter samoupravo. Nesposobnost obein, da bi pod s
pogoji izpolnjevale naloge, ki so jim pripadle po kompeteneni shemi liberaln
je prihajala do izraza na vseh podroejih, se posebej na finanenem. Finaneno
obein z rastoeimi nalogami ni vee drzalo koraka, kar je seveda privedlo do f
ki se je po prelomu stoletja se stopnjevala ter med vojno dosegla katastr
Vzporedno stem je bistveno oslabela tudi primarna funkcija obeinske samou
specifienih krajevnih interesov. Poveeano gibanje prebivalstva ni bilo v sklad
zaprte obCine ter na njej sloneee liberalistiene ureditve domovinske pravic
osnova avtonomne obeine pa zategadelj ni bila vee identiena z dejanskim p
5e usodneje je bilo dejstvo, da zaradi obstojeee ureditve obCinske volilne pra
zastopstvo ni bilo vee v polozaju izrazati resniene interese prebivalstva. Demo
volilne pravice v avstrijski obCinski samoupravi je bil ze v njenih zaeetkih zavrt
oktroirano ustavo, »Dreiklassenwahlrecht« pa je ob koncu 19. stoletja ze da
za vsemi druzbenimi spremembami. Tako je bilo predvsem po mestih
obeinska zastopstva vedno manj sposobna zagovarjati resniene interese vee
katerih druzbena struktura se je zaradi novih druzbeno-gospodarskih od
prostokonkurenene ekonomije, proletarizacija srednjih slojev, porast delavsk
bistveno spremenila. Medtem ko se je drzavnozborsko volilno pravo novim
ali manj uspesno prilagajalo s tremi volilnimi reformami. pa je demokratiza
volilne pravice v Avstriji izostala. Nujna posledica tega je bila kriza obCinske
ki je privedla do oslabitve njene pod pore med prebivalstvom, obCinsko zas
postopoma izgubljalo ugled.
SO

inske
1inah
pa bi
krsna
avnih
:talim

Ipravi
inska
prtih,
tienih
1alna
)eljiv,
tajala
ji (ter
Insko
-avilo
.kimi,
stem
seje
veda
nega

rhije,
vropi
)Vala
lenih
xisla
sena
ranje

rave,
seas
1ega
ki jih
liske

Krize obeinske samouprave se je del avstrijske politike dokaj hitro zavedel
resitev tega vprasanja opazamo ze od 70. let 19. st. naprej. Dosezena naj bi
dualistienega sistema drzavne uprave ter njeno nadomestitvijo s sistemom me
pri eemer naj bi se izvrsila tudi nova razmejitev pristojnosti politiene uprav
samouprave v smislu ozjega integriranja slednje v drzavni mehanizem. T
so izhajale iz nemsko-liberalne stranke in postopoma naletele na simpatij
nenemskih strank, so bile v zaeetku 20. stoletja v glavnem akceptirane tudi
krogi, vendar pa monarhija takrat ze ni vee razpolagala z zadostnimi notran
kakrsnekoli spremembe upravnega sistema tako po parlamentarni kot izvenp
poti.

Kot ze reeeno, so med prvo svetovno vojno vsi krizni pojavi dosegli vrhun
pa se z razpadom monarhije zaene novo poglavje tudi v zgodovini obCinske
v Srednji Evropi, saj se reforme javne uprave ze samostojno lotijo novonas
drzave, vsaka seveda pod svojimi posebnimi pogoji.

Predstave in ideje 0 »moderni« obcini. bolje receno obcinski samoupravi v Avstriji. s
v predmarcno obdobje. za katerega je bila znacilna zelo centralizirana javna up
nemadzarskih delov monarhije. Ob tem pa je bil z Dunaja vodeni upravni mehanizem
raznolik. vaska uprava se ni izvajala na enoten nacin. nizji upravni organi so se razlikov
svoji sestavi. podrocju dela. nacinih podrejenosti visjim oblastem ipd. Tudi termin »ob
kot skupna oznaka za razlicne sku pine mest in vasi se je sele postopoma uvelja
Vendar pa te razlike niso igrale odlocilne vloge. saj so nadrejene oblasti obdrzale odlo
vpliv na upravo obcin. Najvecja pomanjkljivost taksnega sistema je bila v nezados
sodelovanju prebivalstva. saj 0 samoodlocbi obcanov pri vodenju obCinskih zadev ni m
biti niti govora. Le-ti niso ne v mestih ne na dezeli imeli odlocilnega vpliva pri imeno
obcinskih funkcionarjev. ki so v praksi predstavljali Ie izvrsilni instrument nadrejenih ob
prav tako pa tudi niso (mesta predstavljajo delno izjemo) mogli upravljati s premoze
lastne obcine.Taksne in podobne zadeve so ostajale v domeni gosposkih uradov na d
oz. magistratov v mestih. seveda pod budnim nadzorom in po direktivah visjih obl
Sistem vodenja obcinske uprave je bil okoren. drag in odvecen. predpostavljeni uradi
z zavlacevanjem in formalizmom slabili uspesnost drzavne uprave in ji povzrocali fina
izgube. Zato so taksni odnosi v sozvocju z rastoco samozavestjo mescanstva pripra
ugodna tla ideji obcinske samouprave.

Razlicni modeli njene prakticne izpeljave so ponekod v predmarcni Evropi ze obs
Tako denimo angleski »Selfgovernment« v Srednji Evropi ni bil neznan. se bolj
po monarhiji odmevala (preko juznonemskega liberalizma prenesena in modifici
ideoloska usmeritev. na podlagi naravnega prava nastala se pred francosko revoluc
so jo v casu restavracije ponovno ozivili teoretiki francoskega liberalnega mescanst
se je v 30. letih 19. stoletja uveljavila v komunalni zakonodaji Belgije ter deloma Fran

Po tem nauku obstajajo obCine kot lastne organske tvorbe neodvisno od drzave in im
podobno kot posamezniki. dolocene neodtujljive naravne pravice. Drzava jim mora za
v njihovih notranjih zadevah dopuscati popolno samoodlocbo. ki ne sme biti ovira
motena z nikakrsnimi ukrepi zunanjih sil.

Taksne ideje so v 40.letih 19. st. postale ze skoraj dogma mescansko-liberalne ideolo
Srednji Evropi in postopoma tudi sestavni del programa blizajoce se burzoazne revolu
Njenega poteka. pomena in pridobitev na tem mestu ne bi ponavljali. Poudarimo Ie. d
z njo oz. s spremembo druzbeno-politicnih razmer. katere je povzroCila. nastali tudi po
v katerih je lahko nastala moderna obcinska samouprava.

Moderno obCino so organizirali na osnovi provizoricnega obCinskega zakona. ki
obravnaval drzavni zbor v Kromefizu in ga je absolutisticna vlada v razgnanem parlam
izdala v nekoliko okrnjeni obliki s cesarskim patentom z dne 17.3. 1849. torej slabih 1

"Prim: Aleksander Zizek. Upravni razvoJ Celja v letill 1748-1850.lz zgodovine Celja 1780-1848
(Odsevi preteklosti 1). Muzej novejse zgodovine Celje. 1996. str. 12-20.
:; J. Klaboucll. 11. d .. str. 13-15
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ostala nespremenjena.

Obeinam z voljenim vodstvom je bila dana samouprava glede upravljan
premozenja, skrbi za varnost osebe in lastnine, skrbi za obeinske ceste in p
nadzora, zdravstvene policije in drugih zadev. Nanje je bilo preneseno tu
nekaterih drzavnih izvrsilnih funkcij, predvsem pri vojaskih zadevah, kot np
spiskov vojnih obveznikov in pomoe pri novaeenju. Glavni vir njihovih doh
doklade k direktnim davkom, katerih pravico pobiranja so obeine dobile z no
Teritorialno so se obCine naslonile na katastrske meje ter vkljueevale enD ali v
obein, ki niso smele biti razdeljene. 5e posebej na 5tajerskem so bile na ta n
ustvarjene majhne, na enG samo katastrsko obeino omejene obeine, tak
mesto Celje.

Obcinska volilna pravica

»ObCinska vo/ilna pravica je bila, bi lahko rekli, navezana na davke in ne
Imeli so jo tisti polnoletni obeani moskega spola (avstrijski drzavljani seveda),
direktni davek, ob tem pa tudi zenske in otroci, ee so bili davkoplaplaeevalc
preko svojih zakonitih zastopnikov oz. pooblaseencev. Ne glede na plaeev
imela volilno pravico inteligenca, torej univerzitetno izobrazeni Ijudje, ueitel
uradniki.

Taksna omejena volilna pravica tudi ni bila enaka, saj je vse do razpada m
v veljavi (iz Prusije preneseni) sistem treh razredov (nem. das Dreiklassenw
njegovi podlagi so bili volilni upravieenci razvrseeni v volilni imenik po vi
vrsti od najvisjega do najnizjega. Celotno vsoto direktnih davkov so razdelili
davkov enake dele (razrede ali kurije), v manjsih obeinah ponekod tudi na sa
primerno je bilo v najvisjem razredu seveda najmanj volilcev, ki pa so bili n
medtem ko je tretji razred sestavljalo najvee volilcev, ki pa so plaeevali naj
Bistvo taksnega, po premozenju urejenega volilnega sistema je bilo predvs
je vsak od treh volilnih razredov volil enako stevilo obeinskih odbornikov. N
se je glede na velikost obCine gibalo nekje med 12 in 30, med sabo pa
po volitvah izvolili obeinskega predstojnika ali zupana ter najmanj dva sveto
izvolitev je veljala za tri leta, vendar se je neomejeno lahko ponovila. Izvrsiln
je torej bil zupan s svetovalci, obdan s pisarniskim, straznim in pomoznim
se je po obsegu prav tako razlikovalo glede na velikosti in premozenje obC
vodstvo je delovalo pod dvojnim nadzorstvom. Medtem ko je za zadeve last

Janko Orozen, Zgodovina Celja in okolice, II. del, Celje, 1974, str. 19.
Vasilij Melik, Volitve na Siovenskem, Siovenska matica, Ljubljana 1965, str. 117.
6 Zgodovina Siovencev, Cankarjeva zalozba, Ljubljana, 1979, str. 458,
4
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Za razliko od drzavne ter dezelnih ustav, ki so ostale Ie na papirju, so obCinski zakon z
izvajati takoj, po njem organizirali obcine ter izvedli prve obcinske volitve. Ko je vi a
silvestrskim patentom 31. decembra 1851 ukinila marcno ustavo, nove obcine sic
mogla vee odpraviti, pac pa je omejila nekatere obcinske pravice. L. 1852 je ukinila jav
obcinskih sej in odredila, da mora zupane potrditi politicna oblast, s cimer je bila samoup
zelo zozena. Po preteku prve mandatne dobe so volitve odlozili in stari obcinski odbo
ostali vso dobo absolutizma, saj je do novih volitev prislo sele z obnavljanjem ustavn
zivljenja v zacetku 60. let 19. stoletja.

Celje kot sedez drzavne uprave

Spremembe, ki jih je prinesla revolucija, niso spremenile samo podobe obcine, tem
je do njih prislo tudi na podrocju drzavne uprave, ki se je po novem zacela organiz
neodvisno od prejsnjih gosposcin.

Z novo upravno ureditvijo so bili odpravljeni guberniji ter nadomesceni z deze
namestnistvi. Kot obcinam nadrejeni organi so bila ustvarjena okrajna glavarstva, le-t
so bila podrejena na novo urejenim okrozjem. Dezela Stajerska je bila tako razdeljena n
okrozja (Gradec, Leoben in kot bomo videli Maribor) ter 19 okrajnih glavarstev.
Vloga in polozaj Celja v tej novi ureditvi od zacetka nista bila povsem jasno dolocena,
se za trenutek oddaljimo od celjske obCinske samouprave ter osvetlimo spremembe,
je mesto dozivelo na upravno-politicnem in sodnem podrocju. 8

Kot smo omenili, je ze v revolucijskem letu v dezelnem zboru v Gradcu prevladalo na
da se dezela razdeli v okrozja, kar je sprejela tudi oktroirana ustava. Ker naj bi Spo
Stajerska obsegala enG samo okrozje, se je ze na zacetku postavilo vprasanje, kje na
njegov sedez. Zanj sta se namrec potegovali obe najvecji spodnjestajerski mesti, Mar
in Celje. Nemci so agitirali za Maribor, Siovenci in del (predvsem celjskih) Nemcev p
Celje ter v zacetku septembra 1849 na Dunaju tudi izrocili peticijo. Avstrijska vlada
za to vprasanje merodajni notranji minister Aleksander Bach sta se odloCila za Mar
in sicer predvsem iz nacionalnih razlogov. Celje je namrec delovalo prevec sloven
medtem ko je bil Maribor blizu narodnostni meji, v njem so imeli odlocilen vpliv Ne
njegovo podrocje pa je segalo tudi na srednjestajerska tla z nemskim zivljem. Celjan

Janko Orozen, Zgodovinski pregled teritoriJev in oblik samouprave v celjski pokrajini. C:asopis za zgodov
narodopisje. st. 4. 1968. SIr. 112.
"' Glej predvsem oba omenjena Oroznova prispevka v C:ZN ter njegovo delo Zgodovina Celja in okolice.
sIr 12-18.
7
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Celje se je torej moralo zadovoljiti z nizjo upravno-politicno enoto - okrajnim
ki je skupaj z okrajnimi glavarstvi v Mariboru, Ljutomeru, Ptuju, Siovenj Grad
sestavljalo mariborsko okrozje in se mu podrejalo. Celjsko okrajno glava
tudi ekspozituri v Gornjem Gradu in t<onjieah, ki pa sta bili konee leta 1851
okrozje kot tudi okrajna glavarstva so bila pristojna samo za politicno-up
njihovi uradi pa so zaceli delati 1.2.1850.

Sodisca
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Vzporedno z upravno-politicnimi spremembami je potekala tudi reorganiz
Leta 1849 je vlada ustanovila posebno komisijo za organizaeijo sodst
ustanavljati okrajna sodisca, kolegialna za tezje in enoosebna (z enim sodn
zadeve. Sodisca, ki so zacela poslovati istocasno z novimi politicnimi uradi, s
sedez davkarij, zato so njihovo ozemlje uradno oznacevali kot sodne in davc
sod nih in davcnih okrajev je bilo v vsakem okrajnem glavarstvu vec.ll

Visje od okrajnih sodisc so bila okrozna sodisca.12 Prvotno je bilo misljeno,
okrozno sodisce tako v Celju kot Mariboru, vendar je nazadnje Ie pripa
Savinji (predvsem kot nadomestilo za izgubljeno okrozje) ter se tudi teritor
s podrocjem mariborskega okroznega urada. Novo okrozno sodisce je zac
julija 1850, ko so usluzbenei sodisca po opravljeni masi v farni eerkvi prv
magistratu B

Po rote

Novost na sodnem podrocju je predstavljala uvedba porot pri okroznih sodis
Celju je bila 11. 11. 1850 izvedena prva porotna sodba v eelem eesarstvu. V d
grofije. pripravljeni posebej za porotno obravnavo. so po uvodnih govorih za

Celjani naj bi novieo 0 prestavitvi sedeza okrozja v Maribor prejeli 18. avgusta. na eesarjev rojstn
in so. »ako ravno fazia/eni« , v cesarjevo cast "kfasno osvetlJJi« mesto. Ignac Orozen, Celjs
Celje 1854. str. 214.
'U Deputacijo so sestavljali Vineene Gurnik, Franc Herzmann. Tomaz Grile. Janez Tapeiner in ptujs
Terstenjak. N. d .. str. 216.
" NCI obmocju celjskega okrajnega glavarstva so do I. 1854 obstajali sodni in ciavcni okraji Celje
Jelse. Gornji grad in Konjiee. V sodni in davcni okraj Celje so spaciale naslednje obcine: Cel
obcina Celje-okolical, Teharje. Sv. Lovrene pri Prozinu, Zalee, Petrovce, Velika Piresica. V
Frankolovo. Nova Cerkev (Strmecj, Dobrna, Lemberg pri Dobrni. 5martno v Rozni dolin
AhaciJ, Sv. Primol. Jurij pri Rifniku (Sentjur). Kostrivnica pri Planini. Svetina. St. Peter v Savinjs
pri Preboldu. Janko Orozen, Politicni razvoj v Celju in eeljski pokrajini oel 1848 do 1918. Cas
in narociopisje. st. 2, 1971. str. 203·208.
:c Nad okroznimi sodisCi Je bilo vlsje dezelno soclisce . Le-to Je bilo najprej v CelovelJ. S eesarsko
5. 1853 pa je bilo za 5tajersko in Korosko ustanovljeno posebno visje ciezelno sodisce v G
Zgociovina ..., str. 13.
13 Andreas Gubo. Gesehiehte der Stadt Cilli vom Ursprung bis auf die Gegenwart. Graz 1909, str.
9

porot (skupaj z javnostjo sodnih postopkov ter oktroirano ustavo) 31. 12. 1851 so s
Celju zvrstile se tri porotne sod be: 3. marca 1851 druga (tako kot prvic pod predsedstv
barona Ludvika von Azule) s 13 primeri, 2. junija pod vodstvom predsednika okrozn
sodisca Jozefa Raka tretja s 14 primeri. in 1. 9. cetrta porotna sodba (zopet pod Rako
vodstvom) z 12 obsojenci.15 Ignac Orozen, pisec Celske kronike, govori se 0 peti, za
sodni poroti z dne 1. 12. 1851, ki je pod Rakovim predsedstvom odlocala 0 usodi
obsojencev.16

Reorganizacija

19oraj opisana upravno-politicna in sodna organizacija ni bila dolgega veka. Razclenj
organizacija je namrec presegala omejene financne moznosti drzave, primanjkov
pa je tudi (predvsem politicnih) uradnikov. Vlada je zato napravila korak nazaj ter zac
pripravljati reorganizacijo sodstva in uprave. Ta je stopila v veljavo 20. 10. 1854, v res
pa so novi uradi v celoti zaceli poslovati sele v zacetku leta 1855. l reorganizacijo,
ostala nespremenjena do leta 1866, so bila odpravljena okrajna glavarstva ter pose
nizja sodisca, njihovo deja pa je bilo zdruzeno v (posebnih, mesanih, upravno-sod
okrajnih uradih. Na Stajerskem je bilo 64 novih okrajev, katerih uradi so bili kot upra
instance podrejeni okroznemu uradu v Mariboru, kot sodne pa celjskemu okrozne
sodiscu. Celjski drzavni uradi so domovali v poslopju bivsega okroznega urada, okro
sodisce pa se je, kot receno, nahajalo v obCinski hisi.

Po ponovni uvedbi ustavnega zivljenja ter pospesene demokratizacije na vseh podroc
se je v 60. letih vedno bolj uveljavljala misel 0 dosledni locitvi sodstva od uprave. Ta m
je sovpadala z nacelom 0 trojni delitvi oblasti. lato so v zacetku I. 1868 zacela poslo
locena okrajna glavarstva in okrajna sodisca. Celjsko okrajno sodisce, nastanjen
magistratnem poslopju, se je imenovalo privilegirano mestno okrajno sodisce, za okro
sodisce pa je obcina kupila veliko poslopje, nastalo na mestu vzhodnega trakta nekdanj
minoritskega samostana.

Celjsko okrajno glavarstvo je bilo po stevilu prebivalstva (okr. 120.000) drugo najvec
dezeli, takoj za Gradcem, po povrsini pa je zaostajalo samo za goratima gornjestajersk
Lienzom in Bruckom. Poleg tega je bilo, kljub nacelu, naj okrajno glavarstvo obsega
okrajna sodisca, v njegovem obsegu kar sest (zgoraj nastetih) okrajnih sodisc. Obs
primerna je bila tudi kolicina dela in obveznosti, ki jih je moralo opravljati sicer malostev
uradnistvo glavarstva. lato so bile ves cas prisotne misli 0 odcepitvi obmejnih podr
in ustanovitvi novih okrajnih glavarstev, predvsem na gornjesavinjskem (Gornji Grad
Mozirje) ter konjiskem koncu. Po raznih peticijah, prosnjah in zapletih je I. 1899 zac
delovati posebna ekspozitura celjskega okrajnega glavarstva v Mozirju, ceprav je bil do
casa v igri tudi Gornji Grad. Eksponirani okrajni komisar je v nekaterih zadevah neposre
'4
h

hi

Ibidem; I. Orolen, n. d. 5tr. 222.
A. Gubo, n. d. str. 373, 374.
I. Orozen, n. d. str. 225.
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podrocje dela mocno omejeno. Leta 1903 pa so za konjiski sodni okraj usta
okrajno glavarstvo V Konjicah.

Okrozno sodisce za vso Spodnjo Stajersko je V Celju obstajalo do leta 189
poslovati se drugo V Mariboru. Poprej enoten teritorij je bil razdeljen gl
podrocji obeh mest.17

Opisana politicno-upravna in sodna razdelitev spodnjestajerskega ozem
bistvenejsih sprememb ohranila vse do razpada monarhije I. 1918, nekatere
znacilnosti pa so V lokalni (samo)upravi na slovenskih tleh prisotne prakticn

Mestna obcina celjska in njena samouprava

Leta 1850 konstituirana celjska mestna obcina je obsegala samo enG kata
in je bila po povrsini (289 oralov, 828 kv. seznjev 18 ) v celjskem okrajn
najmanjsa. Katastrska obcina Celjsko mesto je ob starem mestu (ob nastan
tudi se 0 Vodnem, Graskem in Ljubljanskem predmestju) zajemala se teritori
na severu (Dolgo polje z mescanskimi njivami) in na zahodu (Otok, Glazija)
mestna obCina pridobila nekaj ozemlja na racun okoliske obCine (1892 parkom, 1898 - na levem bregu Voglajne), ostali poskusi nacenjanja jedra ok
pa so bili prepreceni.19

Volitve

19. in 20. 8. 1850 so V mestnem gledaliscu potekale prve volitve v nov mest
njih so izvolili 18 odbornikov in 9 namestnikov. 21 Odborniki so iz svoje sred
dan za zupana izvolili Franca Maurerja, za svetovalce pa Kaindelsdorferja, Gri
V 50.letih sta zupanovala se Kaindelsdorfer (1852-58)ter I. 1858 od vlade p
Grilc, ki je obcino vodil do I. 1860.

Do novih obcinskih volitev (potekale so po dolocbah »predabsolutisticnega« p
obcinskega zakona iz marca 1849), prvih po odpravi absolutizma in uved
zivljenja, je prislo I. 1861. Na Siovenskem so potekale skoraj istocasno kot de

Novemu okroznemu sodiscu so pripadli sodni okraji Onnoz, Sv. Lenart v Siovenskih gorieah, Ljut
in Maribor desni breg. Marenberg (Radlje). Gornja Radgona. Ptuj in Siovenska Bistnea. J. Oro
str. 15.
10 1 oral = 57 arov. 1 kv. sezenj = 3 , 59 m'.
19 Janko Orozen, Zgodovina .... str. 22. 23.
20 Ignae Orozen govori 0 9. in 10. avgustu. Celska kronika, str. 219.
21 Odborniki: Paul Keindelsdorfer. pek Ignae Karl Zima. postar Vineene Gurnik, slascicar Karl
Josef Wokaun, pivovarnar Janez Tapainer, tovamar Franc Maurer. rudarski nadzomik To
Jozef Laznik, obcinski usluzbenec Janez Kastelic, mizar Ignac Klancnik. odvetnik dr. Matija
dezelne socinije Karel Kleker, usnjar Franc Herzmann. glmnazijski ucitelj Franc Schaffenhau
Jeretin, okrajni komisar Ignacij Novak in tesarski mojster Franc Schmidt. Namestniki: usnjar A
hisni posestnik Karel Kurz. cevljarski mojster Jozef Winkler, trgovec Andrej Wogg. cevljarsk
Gorisek. krojaski mojster Leopold Wambrechtsammer, zelezniski postajni nacelnik Ferdin
Herman Eis in krcmar Karel Span. Janko Orozen, Zgodovina ..., str. 23; A. Gubo, n. d. str. 373
17

volitve sestavni del politienega zivljenja. Tega leta je bil za celjskega zupana
odvetnik dr. Johann Mortl, do pridobitve posebnega mestnega statuta pa so se za
se trije zupani, in sicer tesarski mojster Maks Stepisnik (1862-64), pivovarnar
Mathes (1864) ter krojaski mojster Leopold Wambrechtsamer (1864-67).23

Statut

5. 3. 1862 je izsel nov obCinski zakon oz. »zakon, s katerim so zacrtane osnovne d
za ureditev obCinskega iiv/jenja«, kot se je glasil njegov uradni naziv.24 Posa
dezele so dobile svoje dezelne obeinske rede in obeinske volilne rede, med njim
5. 1864 tudi Stajerska 25 Podobno kot zakon iz leta 1849 je tudi splosni obeinsk
iz leta 1862 doloeal, da dobe dezelna glavna mesta in tudi druga pomembnejsa
ki se zanje potegujejo, svoje posebne statute, katerih izdajo je prepuseal de
26
zakonodajam. Ze leta 1850 so bili (na prostoru nasih dezel) izdani posebni sta
Trs!, Gradec, Ljubljano, Celovec in Gorico, sedaj pa so na vrsto prisla se nekater
mesta (Maribor, Rovinj, Ptuj), med njimi tudi Celje. Tudi v celjskem obeinskem od
namree prevladalo mnenje, da je novo zakonsko doloebo potrebno izkoristiti. Zat
njegovo pobudo pravno-organizacijski odsek sestavil predlog, da naj se za mesto C
vzoru ze sankcion iranega obeinskega red a za Maribor27 izdela poseben statu!, ki
predlozi dezelnemu odboru, njegov prvi paragraf pa naj se glasi, da mesto Celje o
notranje mesto in z njim zdruzena Grasko, Ljubljansko in Vodno predmestje. Pre
14. 7. 1866 sodnik Ivan Stuhec predlozil obeinskemu odboru, ki ga je soglasno s
odseku pa naroei!, naj izdela predlog statuta in volilnega reda. 10. 11. je obeinski
oba predloga potrdil. Obeinsko vodstvo ju je poslalo dezelnemu odboru, dezelni z
je ze na naslednjem zasedanju sprejel ustrezni dezelni zakon, ki ga je cesar potrdi
1867. 28

Z novim obeinskim statutom in obeinskim volilnim redom oz. z izloeitvijo iz sku
stajerskega je celjska mestna obeina stopila v novo obdobje svojega delovanja. Si
veliko kvalitativno spremembo v ustroju in delovanje obeine, mestno zastopstvo pa
njeno izpeljavo »pridobi/o nemin/;ivo zas/ugo za mesto«29. Mesto je postalo avton
neodvisno od okrajnega glavarstva, ki je v tem letu zamenjalo prejsnji okraj. Obe
imela pravico, da preko svojega zastopstva izvaja ne Ie posle prve, temvee tudi
instance (okrajnega glavarstva).

20'
23

24

Zgodovina Siovencev. sfr. 470.
J. Orozen. Zgodovina .... str. 23.
Melik. n. d .. str.115.

Glej: Obcinski red in obcinski volilni red za vojvodino Stajersko, ("Po dr. Ivan Deckovi prvi izdaji priredil
dr. Anton Bozic zagovornik v Celju«j, Zvezna trgovina v Celju. 1909.
2G Melik. n. d., Sfr. 116.
27 Maribor je dobil svoj statut 13. marca 1866.
'" J. Orozen. Zgodovina . .. str. 24-25.
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29

Thomas FOrstbauer. Cilli von 1867 bis 1892 .• FLinfundzwanzig Jahre selbstandigen Gemeindewesens .•
Celje 1892, str. 3.
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pa dezelnemu namestnistvu 30 0 pristojnostih obcine smo zgoraj ze
najpomembnejse predstavimo se enkrat. V lastnem okviru pristojnosti je tak
svobodno gospodarila z obcinskim premozenjem
skrbela za varnost Ijudi in lastnine
• skrbela za obCinske ceste, poti, mostove, reke in javna kopalisca ter njih
promet
skrbela za prodajo zdrave prehrane in nadzirala sejme in trge, se pos
mer in utezi
• skrbela za zdravje obcanov
• urejala polozaj sluzincadi in delavstva
• skrbela za nravnost in javno morale
skrbela za reveze in dobrodelne ustanove
izdajala gradbena dovoljenja, nadzirala zidanje in upostevanje stavbn
skrbela za pozarno varnost
• skrbela za ureditev, vzdrzevanje in financiranje Ijudskih in srednjih sol p
patronatom
sprejemala v svoje vrste nove obcane
izvajala poravnave Ijudi, ki so se med seboj pravdali
• izvajala prostovoljne drazbe nepremicnin itd.

Pristojnosti in naloge prenesenega podrocja dela so obcini dolocali drzav
zakoni. 31

Pomembna novost je bila tudi to, da je obcina imela svojo policijo, n
poznejsih nacionalnih napetostih Siovenci niso mogli racunati. Kadar so
posebno zandarmerijsko zascito, so se morali obrniti na okrajno glavars
namestnistvo.32

Po novem je obcinski odbor (v obcinskih zadevah zakonodajni in nadzorni orga
mestne obcine) stel 24 odbornikov in 12 namestnikov, volitve vanj pa so
leta. Iz odborniske srede voljeni zupan je za svoje dele (po dogovoru) preje
iz obcinskega proracuna, odborniki in namestniki pa so svojo funkcijo opra
Pristojnosti odbora so bile tesno povezane z zgoraj nastetimi pristojnostmi
je denimo potrjeval obCinski proracun, urejal kadrovsko politiko, dolocal plaC
in dopust obcinskih uradnikov, skrbel za obcinsko infrastrukturo, dajal zenit
podeljeval domovinsko pravico, mescanstvo in castno mescanstvo, izdajal uk

Janko Orozen. Teritorij In uprava mesla Celja od davnih dni do danes. Kronika.
casopis za kraJevno zgodovino. IV. 1956. SIr. 151. FLtrstbauer. n. d .. sIr. 3-4.
31 GUbo. n. d .. SIr. 388. 389.
'" J. Orozen. Zgodovina ..., SIr. 25.

]0

ObCinski odbor je sicer nastopal kot celota, za posamezna pomembnejsa vpra
pa je oblikoval odseke, tako denimo pravnega, gradbenega, financnega, obrtne
pokopaliskega. Podobno kot v casih pred avtonomijo je bila posameznim odbor
poverjena naloga nadzorstva nad dolocenimi zadevami (gozd, hranilnica, plinarna
mestne reveze pa je skrbel ubozni svet 34

Obcinski urad (mestna uprava)

Pod vodstvom in nadzorstvom mestnega obcinskega odbora oz. zupana je d
obcinski urad, upravni in izvrsilni organ obcine, ki je neposredno upravljal z obci
premozenjem ter izvajal vsa obcinska opravila razen tistih, ki so bila predana v skle
obcinskemu odboru. Funkcija obcinskega urada, bolje receno mestne (magist
uprave, ki zaradi izgube svoje nekoc najvaznejse funkcije - sodne, sicer ni dos
obsega iz fevdalnih casov, je bila za funkcioniranje obcine zelo pomembna. Se po
polozaj magistratnega predstojnika na njenem celu, saj so za mestni teritorij na ma
prenesli posle okrajnega glavarstva, ki so zahtevali ustrezno juristicno znanje ter izk
Stevilo ostalih usluzbencev je bilo od zacetka majhno ter omejeno na tajnika, blaga
dye slugi in nekaj policajev. V skladu s potrebami casa ter uvedbo special nih slu
se jim postopoma pridruzili se mestni zdravnik (fizik), zivinozdravnik, inzenir (gotovo
najbolj zaposlenimi), ekonom, gozdar in drugi usluzbenci ter delavci. 35

Samostojen del obcinske uprave je bil tudi mestni solski svet, ki je imel polozaj okra
solskega sveta. Predsedoval mu je zupan, njegova dusa in gonilna sila pa je bil m
solski nadzornik. 36

o obCinski volilni pravici smo zgoraj ze govorili 37 in poudarili, da so jo imeli vsi obc

so bili avstrijski drzavljani in so placevali direktni davek, poleg njih pa se nekatere
skupine. Celjski obcinski statut je natancno dolocal tudi status obcana. K obcanom
tako pristevali:
mescani (Burger), ki so imeli v obcini domovinsko pravico, hiso oz. posest ali ob
domacinci (Gemeindeangehbrige), ki so imeli domovinsko pravico, niso p
mescani

,,< Gubo, n. d .. str. 390. 391 ; Hedvika Zdovc. Mestna obeina Celje I. del 1850 - 1918.lnventarji 4 .
Zgodovinski arhiv Celje. 1994, str. 5. 6.

3·' J. Orozen. Teritorij in uprava mesta Celja .. ., str.

151
'" Leta 1918 so bili na magistratu zaposleni uradni predstojnik (ravnatelj). mestni komisar. blagajnik. knji
vodja stavbnega urada. mestni zdravnik. ekonom. kanclist. zivinozdravnik (ki je bil pri vojakihl. dv
slugi, nekaj pisarniskih pomoenikov in devet policajev. Brez zaposlenih pri mestnih potijetjih je bilo
magistratu nekaj vee kot 20 Ijudi. ki so se med 1. svet. vojno sooCili z veliko dela. saj je mestu pnpadlo
celotne aprovizacije. J. Orozen, Teritorij In uprava mesta Celja .... str. 152; Vee 0 nalogah in statusu o
usluzbencev glej: Zdovc. n. d .. str. 8 - 10.
36 J. Orozen. Zgodovina ., ., str. 28.
37 Vee 0 poteku volitev glej: Zdovc, n. d .. str. 7. 8.
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Obcinske finance

Davscine so bile tudi glavni vir financiranja obeine, ceprav niso bile previ
leta 1867 doklade na direktne davke znasale same 50%, leta 1873 so jih z
leta 1884 pa celo same na 32%. Gospodarstvo je mestni obeini kljub temu
sredstev, saj je sicer majhno Celje imelo veliko zaledje z vee kot 200.000 p
mestni trgovini, gostinstvu in obrti dajali dovolj zasluzka.

Obcina je pridobivala sredstva se na druge nacine. Za sprejem v obeinsko
zvezo je bilo treba po letu 1881 plaeati kar 200 goldinarjev. Hisni najem
plaeevati najemniski krajcar (od leta 1884), Ijubitelji psov so plaeevali pasji
1863). mesto pa je prejemalo tudi 15%-doklade od uzitnine na meso, vinski
pivo, zganje ter spirit. Lep dohodek so prinasale se mitnina, ki jo je avto
pobiralo neposredno, ter sejemske in trzne pristojbine (se posebej po letu
izdan nov red).

Poseben polozaj pri financiranju obeine je zavzemala Mestna hranilnica, ki je
delovati I. 1865. Mestu je letno dajala subvencije in nasploh vedno imela
sredstva za potrebe obeinskega odbora. Zahvaljujoc vsemu temu je bilo
svetovne vojne brez dolgov, zadolzitve pri Mestni hranilnici pa so bile s
Vojna je situacijo obrnila na glavo in prinesla mestu dolgov za nad 6,600.0
bila ogromna cifra, ce pomislimo, da je vrednost vse mestne posesti (stavb
znasala cca. 4,000.000 kron 39

Nacionalno v upravnem

Pri opisovanju in razumevanju celjske obcinske samouprave se moram
dotakniti mednacionalne problematike, ki je v obravnavanih desetletjih na
in emancipacije na mestno zivljenje moeno vplivala. V same genezo in ra
slovenskih odnosov in politike na Spodnjem Stajerskem oz. v Celju se na t
bomo spuseali40, za nas je zanimiva predvsem nacionalna struktura celjs
teles in razlogi zanjo.

Do obeinskih volitev I. 1867 najdemo v veeini mestnih in trskih obcinski
Spodnjem Stajerskem kar nekaj slovenskih odbornikov. Nekateri med njim
aktivni pri obravnavi lokalnih problemov. Siovenske pobude v letu 1848 sm
prav tako vlogo sodnika Ivana Stuheca pri pripravi obCinskega statuta, v
jigovodja,
ve uradni
o torej na
o vodstvo
obcinskih

3" Zdovc, n. d., str. 5; Gubo. n d., str. 384, 385.
39 J. Orozen, Zgodovina .. ., str

40

a

41 - 43; Prim: Janez Cvirn. Gospodarska politika celjske ohcine 1890-1
casopis, letnik 44, 1990. 3t 3, str. 436-437.
tem glej: Janez Cvim. Trdnjavski trikotnik. Politicna orientacija Nelllcev na Spocinjem Stajers
Zalozba Obzorja. Manbor 1997.

daja/a ce/o ton po/itlki obcinskega odbora, g/avna tocka po/iticnega razhajanja
bila v/oga slovenskega jezlka na celjski g/avni soli, ki je v drugi p%vici sestdese
pripelja/a do ostrejse diferenciacije. 42 Po prvih volitvah po novem obcinskem vo
redu I. 1867 se situacija spremeni in vse do razpada monarhije ne najdemo v ce
obcinskem odboru nobenega Siovenca. Kljub hitremu gospodarsko-socialnemu nap
od konca osemdesetih let so Siovenci presibki, da bi lahko racunali na uspeh na volit
se jih zato niti ne udelezujejo, upe in nacrte pa stavijo na okolisko obcino.43

Prvi zupan celjske avtonomne obCine je bil (ze leta 1861 za zupana izvoljeni) dr. J
Mortl, ki je aprila 1868 odlozil zupansko mesto in se odrekel odborniskemu ma
Sledil mu je odvetnik dr. Karl Higersperger, po volitvah 1870 pa je obcinski odb
zupana izvolil zdravnika dr. Josefa Neckermanna.44 Ta gotovo najpomembnejsi
zupan, s katerim se je zacela »huda nemsko-naciona/na era«45, je na tem polozaju
vse do svoje smrti I. 1893. Do razpada monarhije so mu sledili se trgovec Gustav
(1893-1902), trgovec Julij Rakusch (1902-1906) ter odvetnik dr. Henrik Jaborne
Altenfels. 46

Celjski obcinski volilni red je, kot receno, ostal nespremenjen vse do razpada monarhi
je kot taksen onemogocal upanje na slovensko zmago v kateremkoli volilnem razre
edina moznost za Siovence predstavljala demokratizacija volilnega sistema, ki bi uve
volilno pravico tudi za nizje sloje prebivalstva, nanjo pa so Siovenci pomislili sele tik
izbruhom vojne.47

Februarja 1914 je graski obcinski odbor sprejel sklep 0 uvedbi proporcionalnega vol
sistema, v stajerskem dezelnem zboru so se pojavile zahteve socialdemokratov
splosno volilno pravico in proporcionalni sistem za avtonomna stajerska mesta zah
ze leto prej), schonerjancev in slovenskih klerikalcev 0 uvedbi podobnega sistema v o
avtonomnih spodnjestajerskih mestih. Na zborovanju slovenske katoliske stranke v
14.2. so prisotni od slovenskih dezelnih poslancev zahtevali, naj pristanejo na sprem
obcinskega volilnega sistema za mesto Gradec Ie pod pogojem, da se spremen
obcinski volilni sistem v Ptuju, Mariboru in Celju. Celjski obcinski odbor se je seveda s
odzval ter na podlagi porocila predstojnika mestnega urada dr. Otta Ambroschitscha
proporcionalni volilni sistem oznacil za neprimernega tako z nacionalnega kot kom
neg a vidika, enoglasno sprejel odklonilni sklep.48

Podobna sklepa sta sprejela tudi mariborski in ptujski obCinski odbor, dokonc
je poskus demokratizacije obcinskega volilnega sistema na Stajerskem onemo

., N. d., str. 61; Prim. J. Orazen, Zgodovina ... , str 24.

Janez Cvim, Celjsko nemstvo in poskus demokratizacije obCinskega volilnef/a sistema na Spodnjern Sta
1914, Zgodovinski casopis, letnik 44. 1990, 51. 1, str. 113-114.
""Ibidem
4·' Vee 0 nJem gleJ: Cvirn, TrdnJavski trikotnik " str. 366, 367.
J. Orozen, zgodovina .. , str, 25,
40 Ibidem
42

4'
47

'8

Cvim, Celjsko nemstvo in poskus, " str. 114,
N.d., str. 114, 115,
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nemstvu omogoca/o vodenje radika/ne protis/ovenske po/itike«.49

Obcina Celje-okolica

Ob koneu nasega pregleda smo dolzni nameniti par besed se eeljski okolis
bila za razliko od mestne dosti bolj »s/ovenska«. Pod prvotnim imenom »
je pray tako nastala I. 1850, pozneje pa jo sreeujemo se pod imenoma »ob
eeljska« ter »obeina Celje okoliea«.50 Tej obeini je razen katastrske obcine
pripadlo vse ozemlje bivse fevdalne obeine in se vee. Zajela je namree kata
Spodnja Hudinja, Ostrozno, Medlog, Lisee, Kosniea in Zagrad. Ob nastanku
prebivaleevter merila 6255 oralov in 1386 kv. seznjev.51 Na prvih volitvah 31.
zupana izvolili dr. Viktorja Andreea, temu pa sta sledila Andrej Korun ( 1851 )
narodnjak Matevz Gmajner (1853). Po njegovi smrti I. 1864 je obeina (predvs
vodstva) ponovno dobila nemski znaeaj, polozaj pa se je spremenil sele v s
letih z novim zupanom Karlom Sahom (1874-78). V easu njegovega zupano
ustanovljeni okoliska deska osnovna sola in okoliska dekliska sola solskih se
so uredili tudi posebno slovensko pokopalisee na Golovcu. Osemdeseta le
oeitnem slovensko-nemskem rivalstvu, ki je do izraza prihajalo se posebe
Sele z volitvami I. 1889, ko zupan postane ugledni narodnjak Matevz Glins
v obeini bolj trdno zasidra v rokah slovenske veeine (kljub razlienim poskus
ki so bili moeni predvsem v 1. volilnem razredu) in tam ostane vse do razpa
monarhije. Velika okoliska obeina je zaradi svojega posebnega polozaja op
pomembnejse naloge kot ostale nemestne obeine. Na njenih tleh se je posp
razvijati industrija, regulirati je morala Savinjo, nekatera njena naselja pa so z
mestni znacaj. Kot smo ze omenili je bila yes eas izpostavljena ozemeljsk
mestne obeine, neprestano pa je tudi morala braniti svojo slovensko podo
Z ohranjanjem in krepitvijo slednjega je tudi Sioveneem in slovenstvu v
predstavljala veliko oporo in uteho, se posebej izrazeno v prvem desetletju
Tudi, ali predvsem zato okoliske obeine pri celostnem prikazovanju (upravn
Celja ni moe izvzeti.

Sno pa
Jgoeila

ajerskem

." N.d., str 116
so J . Orozen, Zgodovina ..., str. 86.
51 J. Orozen, Politicni razvoj . , str. 203
52 J. Orozen, Zgodovina .. .. str. 87·90.

Zusammenfassung

Die Burgerrevolution 1848/49 bewirkte unter anderem auch die Entstehun
modernen Gemeinde, deren Konzepte auf liberalen Vorstellungen von der Gem
als eines eingenstandigen Organismus beruhten, die unabhangig vom Staat ist u
(ahnlich wie den Menschen) bestimmte unantastbare Naturrechte zugrundeliege
moderne Gemeinde wurde auf der Grundlage eines provisorischen Gemeindege
gebildet das vom Reichstag in Kremsier behandelt und von der absolutistischen Reg
(das Parlament wurde aufgelbst) in etwas geschmalerter Form durch das Kaiser
am 17.3.1849, also knapp 14 Tage nach der Verfassung, erlassen wurde. Das
beruhte auf dem Prinzip, daB die freie Gemeinde die Grundlage eines freien Staates
Die Grundbestimmungen des Gesetzes blieben trotz der neuen Gemeindegesetzg
der Verfassungsara im wesentlichen unverandert.

Zum autonomen Wirkungskreis der Gemeinden mit gewahltem Vorstand geh
die Verwaltung des Gemeindevermbgens, der Schutz von Personen und Eige
die Instandhaltung der GemeindestraBen und -wege, die Viktualienaufsich
Gesundheitspolizei und andere Angelegenheiten. Auch die Ausubung einiger staa
Vollzugsfunktionen wurden ihnen ubertragen, vor allem im militarischen B
wie etwa die Zusammenstellung der Einberufungslisten und die Hilfestellung b
Anwerbung. Haupteinnahmequelle der Gemeinden waren die Zuschlage zu den di
Steuern. Das Recht zu deren Einhebung raumte ihnen das neue Gesetz ein. In territ
Hinsicht stLitzten sich die Gemeinden an die Katastergrenzen und schlossen eine
mehrere Katastralgemeinden ein, die nicht aufgeteilt werden durften. Insbesondere
Steiermark wurden aufdiese Weise mancherorts kleine, aufeine einzige Katastralgem
beschrankte Gemeinden gegrundet. Das war auch der Fall bei der Stadt Celje.

Die Veranderungen, die die Revolution mit sich brachte, schlugen sich nicht
der Struktur der Gemeinden nieder, sondern auch in der Staatsverwaltung,
Organisationsform nicht mehr von ehemaligen Herrschaften abhing. Ais es zu einer
Kreisorganisation kam, bewarb sich Celje umsonst um einen Kreissitz. Aus natio
Grunden wurde dieser Maribor (Marburg ) zugeteift, weil es ein starker" deutsches" Ge
zeigte. Die Stadt an der Savinja (Sann) muBte sich mit einer unteren Verwaltungsbe
- Bezirkshauptmannschaft abfinden, die zusammen mit den Bezirkshauptmannsc
in Maribor (Marburg), Ljutomer (Luttenberg), Ptuj (Pettau), Siovenj Gradec (Windisc
und Brezice (Rann) den Mariborer Kreis bildete und ihm auch untergeordnet war.

Celje erhielt dagegen (vor allem als Ersatz fUr den verlorenen Kreis) ein Kreisgericht da
in territorialer Hinsicht mit dem Amtsbereich des Mariborer Kreisamtes deckte. Eine N
im Justizbereich stellte die EinfUhrung von Geschworenen bei Kreisgerichten dar, und g
in Celje fand am 11. November 1850 die erste Geschworenengerichtsverhandlung
ganzen Monarchie statt.ln der Celjer 'Grafei', die eigens fUr diese Verhandlung herge
wurde, begann man nach einleitenden Reden mit der ersten Gerichtsverhandlung
eine 24jahrige Magd aus Ptuj, die des Kindsmordes angeklagt wurde.
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Wiederaufnahme des Verfassungslebens in den sechziger Jahren setzte si
der Trennung von Verwaltung und Justiz zunehmend durch, endgultig durch
von Bezirkshauptmannschaften und Bezirksgerichten im Jahre 1868.

Die im Jahre 1850 konstituierte Celjer Stadtgemeinde umfafSte nur eine Kata
und war ihrer Flache nach (289 Morgen, 828 Quadratklafter) die
Bezirkshauptmannschaft Celje. Am 19. und 20. August 1950 fanden im
die ersten Wahlen zum neuen StadtausschufS statt. Es wurden 18 Aussc
und 9 Stellvertreter gewahlt die am darauffolgenden Tag aus ihr
Gemeindevorstand wahlten. Die nachsten Wahlen wurden erst nach der Wie
des Verfassungslebens im Jahre 1861 abgehalten. Die sich bis zum U
Habsburgermonarchie periodisch wiederholenden Gemeindewahlen ware
des politischen Lebens.

Einen bedeutenden Meilenstein in der Verwaltungsgeschichte von Celje
Jahr 1867, als die Stadtgemeinde ihr Statut erhielt. Mit dem neuen G
und mit der Gemeindewahlordnung bzw. mit dem AusschlufS aus dem g
steirischen Gemeindestatut begann fUr die Celjer Stadtgemeinde ein neuer
Die Stadt wurde autonom, unabhangig von der Bezirkshauptmannschaft
Jahr an die Stelle der aufgehobenen Kreisbehbrde trat. Die Gemeinde ha
uber ihre Vertretung nicht nur die Geschafte der ersten, sondern auch der zw
(Bezirkshauptmannschaft) zu besorgen.

So wie jede andere Gemeinde versah auch die Stadtgemeinde Celje einen
einen ubertragenen Wirkungskreis. Hinsichtlich des ersten war sie dem Lan
hinsichtlich des ubertragenen (Geschafte der Staatsverwaltung) der
untergeordnet.

Das beschlufSfassende und kontrollierende Organ der autonomen Stadtg
der GemeindeausschufS; unter dessen Leitung bzw. unter der Leitung des B
wirkte das Gemeindeamt das Verwaltungs- und Vollzugsorgan der G
unmittelbar das Gemeindevermbgen verwaltete und aile Gemeindegesch
mit Ausnahme derer, die auf den GemeindeausschufS zur BeschlufSnahm
wurden. Der Zustandigkeitsbereich der beiden Institutionen war im Ge
genau festgelegt.

Die Gemeinde, die bis Anfang des Ersten Weltkriegs aus verschiedenen Ein
finanziert wurde, kannte keine grbfSeren materiellen Probleme. Anders ve
mit den nationalen Gegensatzen, bzw. deutsch-slowenischen Auseinanders
das sonst relativ ruhige Stadtleben der letzten Jahrzehnte der Monarchie
sechziger Jahre in zunehmendem MafSe erschutterten.

1848-1918
Summary

Among other changes, the bourgeois Revolutions of 1848-49 caused the bir
modern municipality. It was grounded on liberal ideas of a municipality as an o
autonomous structure, independent of state, which is bestowed with certain inal
natural rights (similar to the people). A modern municipality was organised on the b
provisional Municipality Law, discussed in the Kremsin Parliament. With minor ch
it was issued by the absolutist government in the dissolved parliament as an Em
Patent of March 17th 1849 (less than two weeks after the constitution was adopte
law was founded on the principle that the basis of a free state is a free municipa
the constitutional period, the law's basic regulations remained unchanged despi
municipal legislature.

The municipalities with elected leadership became autonomous in matters conc
the management of property, public safety, the management of municipal highwa
roads, food control. sanitary inspection, etc. They were responsible for some fun
of the central executive bodies, particularly in military affairs, for example un
conscription and recruitment. They were financed mainly by extra direct taxes
right of levying them was granted to the municipalities by the new law. The te
boundaries of these new municipalities were organised on the basis of cadastre
consisted of one or more cadastral municipalities, which could not be split up. Part
in Styria, the municipalities created in this way were therefore fairly small, restric
only one cadastral municipality - as was the case in the city of Celje.

The changes wrought by the Revolution affected not only municipalities, but
administrative bodies as well. These were now organised independently of the
land estates. When the regions were re-organised, Celje didn't become its centr
distinction went to the more "German" Maribor, mainly for national reasons. Ce
to be contented by becoming a lower administrative and political unit - a district
which was, together with the district boards of Maribor, Ljutomer, Siovenj Grade
Brezice, under the administration of the Maribor region.

As compensation for the lost region, Celje managed to became a seat of the j
circuit which had the same boundaries as the regional office of Maribor. In the f
justice, trial-by-jury was introduced to the courts. The first petty jury trial in the Empi
held in Celje on 11 th November, 1850. After some inaugural speeches, the trail ag
24-year-old maid from Ptuj, accused of infanticide, started in the hall of the Celje m
house, prepared particularly for the occasion.

In the 1850's the government took a step back with another reorganisation of justi
administration. After the renewal of constitutional life in the 1860's, the principle o
separation of justice and administration was introduced. When in 1868 the district b
and the judicial circuits were split up, the principle was applied in practice.
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first elections to the new municipal council were held in the city's theatre
20'11 August 1850. 18 councillors and 9 deputies were elected; these same
elected a new mayor amongst themselves the very next day. The next e
not held until the renewal of constitutional life in 1861. From that year until
Hapsburg Monarchy, periodical municipal elections were a normal part of p

An important turning point in the administrative history of Celje was the yea
the municipality of Celie received its statute. The new municipal statute and
regulations (i.e. it was not dependent on Styria anymore) represented a new
city's history. Celje gained its autonomy and became independent of the d
which replaced the previous board in 1867. The municipality of Celje wa
right to administer not only the matters of the regional level. but also of the
of the district board).

Like other municipalities. Celje had its own and subsidiary authorities.
authorities answered to the Provincial Committee, and for subsidiary matter
of national administration) it answered to the Provincial Deputy Office.

The Municipal Board was a legislative and supervisory body of the auto
municipality. The Municipal Office, an administrative and executive body, w
to this Municipal Board or to the mayor. It managed municipal property and
functions of the municipality except those which fell under the jurisdiction
Board. The responsibilities of both institutions were precisely stated in t
statute.

Until the beginning of World War I. the municipality was financed by differ
and did not have many financial problems. Celie, however, had to face m
tensions. particularly the German-Slovene conflict which grew stronger
1860s onwards. and disturbed the relatively peaceful life of the city in the la
the Monarchy.

Branko Goropevsek

IIVASI POMISLEI{I MOREBITI
NISO BILl POVSEM
UPRAVICENI, MESTO SE
VENDAR RAZVIJA"1

Oris prostorske siritve celjskeg
mesta in predmestij od srede
19. stoletja do leta 1918

1

Tako je 4. avgusta 1907 slovenskim zastopnikom na Plevni pri Zalcu. kamor so bili v zvezi s
vprasanjem vabljelll v avdienco, dejal avstrijski ministrski predsednik von Beck. Besede s
mesto CelJe. (Vir: Zgodovinski arhiv Celje (ZAC). Iz zapusCine dr. Ivana Decka, Shod za
celjskega solskega vprasanja ...).

Namesto uvoda

Vsako mesto je ob svojem easu produkt geopolitienih komponent. Naj ze obravn
razvoj mest z izkljueno zgodovinskega ali z izkljueno geografskega vidika, povsod
do izraza razvojni pogoji v tempu gibanja prebivalstva in topografske razsiritve na
so posledica geografskih lastnosti zemlje ter easovnih, gospodarskih in politienih
Tako je bilo tudi v celjskem primeru. 2

Sredi 19. stoletja mesto se ni preseglo srednjeveske zasnove. Zeleznica, ki se
1846 dotaknila Celja na njegovem vzhodnem robu, v tem obdobju se ni imela
pomembnejse razvojne silnice. Morala so preteei se tri desetletja, preden so se
Celju zaeeli uveljavljati novi socialnoekonomski tokovi, ki so ustvarili pogoje, da se je
sploh lahko zaeelo siriti: razvoj obrti in industrije ter posledieno rast prebivalstva in
ostalih storitvenih dejavnosti 3

Tudi naravne razmere ob sovodnju Savinje, Susnice in Voglajne niso bile najprimern
nastanek veejega mesta. Ze na topografski karti mesta Celja, ki jo je leta 1847 izdelal
inzenir Friderik Byloff, je nakazana edina mogoea smer razvoja mesta, tj. proti sever
med Savinjo in Susnico na zahodu (danasnji Otok) in ob sotoeju Savinje in Voglajn
podvrzen (pre)pogostim poplavam. Na razvoj mesta je vplivala tudi morfologija. Pro
je siritev mesta prepreeeval Miklavski hrib 4

Pri veCini mest v tedanji Srednji Evropi je obstajal problem mestne meje. Se pos
mestna meja zanimiva pri Celju, kjer so se obmestna naselja Gaberje, Spodnja Hu
Zavodna kot popolnoma samostojen gospodarski iniciator topografsko strnila z m
tako da je pri Celju sele treba resiti vprasanje, ali je razvoj obmestn ih naselij in
resniena posledica razvoja mesta Celja. Zanimivost je se toliko veeja, ker sta bila
mestni in predmestni prostor upravno loeena na dve obeini. Da bi bila mera p
tezave pri razvoju sicer topografsko povezane naselbine se veeje, pa je potrebno op
se na dejstvo, da sta bili obeini tudi »nacionalno« in kot posledieno se politieno p
razlieni in razklani. To je povzroeilo, da sta si pri geografskem razvoju mesta vse
1918 nasprotovali gospodarska in politiena komponenta. Prva je pogojevala, dru
zavirala razvoj mestne aglomeracije, ki je bila z obeinsko mejo razdeljena na dva dela
sta se mesto in primestje v obravnavanem obdobju razvijala loeeno, brez prepot
komunalnih in prometnih povezovanj. Da je bila vloga predmestn ih naselij pri r
mestne aglomeracije res velika, pove ze podatek 0 rasti prebivalstva. Ce je okoliska
imela leta 1869 samo dve tretjini mestnega prebivalstva (2867: 4224)5, je zadnje

l Franjo Bas, Maribor, Casopis za zgodovino in narodopisje 1929, Maribor 1929, sIr. 143.
: Branko Goropevsek, Prostorska siritev celjskega mesta do srede 19. stoletja,
Iz zgodovine Celja 1780-1848, Odsevi preteklosti 1. Celje 1996, str. 71-72
4 lAC, F. Byloff, Topografischer Plan von der I<u.k Krelsstadt Cllli, 1847;
Glej: Goropevsek, n.d .. str. 70-72
., Ortsrepetorium des HerlOgthumes Steiermark, Auf Grundlage der Volkszahlung yom 31. Dezembe
bearbeitet von k.k. statistischen Central-Commission, Graz, 1872.
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Pogled na Celje z Miklavskega hriba, ok. 1900.
Osrednja knjiinica Ce/ja, domoznanski odde/ek.

Ena ali dve mestni naselbini?

Mestna meja je crta. kjer mestna naselbina prehaja v podezelje. Ta temelji na st
medsebojnih in vzajemnih vplivov naravnih in druzbenih dejavnikov. ki lahko poziti
tudi negativno vplivajo na razvoj mesta. »Mestna meja ne nosi kakor mestni razvojz

preteklosti. ona izraia nasprotno izglede za bodoCi razvoj na temelju topogr
izrazov dosedanjega mestnega razsirjanja.« 7

Za vecino mest v takratni Avstriji je bilo znacilno. da je zivljenjski interes kapitala. ki je
polovici 19. stoletja prodiral tudi v nase kraje. s predmestnim prebivalstvom (poten
delovna sila) na podlagi topografske sklenjenosti predmestij z mestom skozi des
ustvaril harmonicen gospodarski in zivljenjski organizem. ki je tudi upravno sp
enotne roke (Gradec. Maribor. Ptuj ... ). V primeru Celja tega ne moremo potrditi.
harmonicen gospodarski in zivljenjski organizem ni bil povezan tudi upravno in po
Ze v uvodu smo omen iii. da sta bila celjski mestni in novonastajajoci mestni (v tem c
predmestni) prostor upravno locena na dve obcini. Ob tem se postavlja tudi vprasa
gre porast prebivalstva celjskih predmestij pripisati priseljevanju Ijudi z bliznjega pod
v mesto ali pa so bili novi naseljenci iz bolj oddaljenih in »nedefiniranih« krajev. Odgo
lahko dali Ie raziskavi 0 izvoru celjskega predmestnega prebivalstva oziroma 0 tem. k
krepitev mestnega zivlja vplivala na upadanje prebivalstva v bliznji in daljni okolici m

Bas. ki je v dvajsetih letih pisal 0 takratni mestni meji Maribora. je prisel do zan
zakljuckov. Pri tem je navedel vec metod. kako lahko v nekem obdobju dolocimo m
mejo. Vecina je geografskih. Ceprav je najveckrat tezko postaviti tocno razmejite
mestom in podezeljem. saj je ta dejansko Ie prehodna. se je kot najprimernjesa po
tista. ki je temeljila na sistemu urbanih oblikovnih elementov. s

Ceprav je v celjskem primeru obcinska meja bila zaviralni moment pri siritvi me
sever. so se nekoc izrazito kmecke vasi izven mestnega pomerija (predvsem G
Zavodna in Spodnja Hudinja) pod vplivom hitrega razvoja industrije v zadnjih
desetletjih 19. stoletja in se intenzivneje po letu 1900. zrastle z mestom v eno. v
ne upravno enotno selisce - mestno aglomeracijo. Iz starih kmeckih naselij so se ro
nova industrijska naselja. ki so z mnozicnimi migracijami delavstva. s tipicno gra
dejavnostjo in povsem drugacnim zivljenjskim vsakdanjikom zacela pocasi spre
tudi svojo zunanjo fiziognomijo. Mestna meja se je na ta nacin pomikala proti sev
vzhodu. Omenjena dejstva nam kazejo. da meja obcine Celje - mesto in okoliske obc
pomeni hkrati tudi meje topografskega mesta. Ali povedano drugace: ce bi lahko s
19. stoletja ugotavljali. da sta si bili meja mestne obcine in mesta skoraj identicni.

Speclalni krajevni repetonj za Stajersko, izdelan na podlagi podatkov Ijuciskega stetja z cine 31. decernbr
izdala c.kr statisticna Centralna kornisija, Dunaj 1918.
;. Bas, n.d., str. 144.
Bas, n.d., str. 153-154.
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II.
Srednjeveski oklep pocasi, a vztrajno izginja

V drugi polovid 19. stoletja je prislo do spremembe v miselnosti Celjanov pri r
kar je bilo se posebej vidno po letu 1867, ko je Celje postalo statutarno mesto
ko se je uvajala nova upravna in sodna organizacija ter se liberaliziralo celo
zivljenje in ko se je mesto dokoncno znebilo svoje srednjeveske ostaline, tj. zid
lacelo se je siriti proti svoji obcinski meji, se topografsko tesneje spajati s svoji
in tudi konceptualno hitreje slediti zahtevam svojega casa in prostora. Ta
modernizadjo prometa, industrializacijo obrtnih in manufakturnih dejavnos
uporabo sodobnih energetskih virov (premog, plin) ... To jetudi pogojevalo gra
za omenjene dejavnosti, kar pomeni cestne in zelezniske objekte, industri
komunalne objekte, objekte za potrebe uprave, sodstva, zdravstva, prosv
nastanek prvih vecjih poslovnih in stanovanjskih (najemniskih) objektov,
mesta (premestitve pokopalisc, izgradnja kanalizacije in vodooskrba), nas
nasadov (mestni park) ... Vse to je vplivalo tudi na spremembo urbane zasno
organizacije in vedutne podobe Celja. 9

Vendar prva petdeseta leta tega se niso dala slutiti. Neugodne gospodarsk
politicne razmere po marcni revoluciji so bile povod za »zamudnistvo« in p
na podrocju urbanizma in nacrtnega urejanja prostora.lO Staro mestno jed
zrusitve mestnih vrat in delno tudi obzidja s svojimi ozkimi, tezko prehodnim
nezasutimi jarki, predstavljalo kriticno tocko za vse pomembnejsi cestni pro
okoli leta 1870 se vedno narascal, nato pa zaradi vse vecje konkurence ze
postopoma upadati.l1 Ze takratni kronist Ignac Orozen je v svoji kroniki velik
posvetil spremembam na mestnem obzidju, ki je ze pol stoletja pocasi izgin
Celjanov in se umikal novim potrebam. Tako so ze leta 1850 zaceli zasip
jarek v graskem predmestju (danasnji Cankarjeva in Vodnikova) in proti kol
stav/jati«,12 leta kasneje pa so porusili se »mauntno hiso«.13 Se v istem letu
savinjska mestna vrata, avgusta 1853 pa so zaceli z gradnjo novega lese
preko Savinje.14

Joze Curk. Siovenjestajerski trgi in mesta v 19, stoletJu, Casopis za zgodovino in narodopisje.
209.
10 Jelka Pirkovic-Kocbek. Kaj je urbanizem 19, stoletja na Siovenskem. Kronika 1983. !it 1. str. 29,
11 Curk. Siovenjestajerski trgi. ... n.d .. str. 218,
121gnac Orozen. Celska kronika. V Celi 1854. SIr 222,
13 Pravtam.
14 Pravtam,
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faza razvoja sodobnega Celja dosegala vrhunec. je mesto se vedno kazalo kar
znakov ruralnosti. Obmocje med mestom in novozgrajeno zeleznico (danasnji
trg). ki se vedno ni bil uravnan in je bilo se dobra vidno. kako se je svet pred pri
zeleznice pocasi znizeval prati Voglajni. so obrobljale same nizke stavbe z lopami. N
severneje so mesto obrobljali vrtovi mescanov in lesna skladisca. juzni del {danasn
XlV. divizije} pa je bil takrat se nepozidan. Podobno je bilo z novimi obmestnimi ulic
so jih prav tako zaznamovale pritlicne his ice z obzidanimi vrtovi.16

Se izrazitejsi podezelski znacaj je imelo grasko predmestje. Ulica ob jarku {da
Vodnikova}. ki je nastala sele leta 1850 z zasutjem mestnega jarka. je se vedno po
mocno cezuro med mestom in okolico. saj so se nasproti se vidnega obzidja razp
travniki. vrtovi, zaga, lesno skladisce in vmes posamezne stavbe. Severno od da
Miklosiceve so stali hlevi in lesna skladisca. Dolgo polje pa je bilo se travnisko. Tu
svet v severozahodnem delu graskega predmestja. vkljucno z Otokom. je bil se
podezeljski, s travniki, vrtovi. njivami. kozolci in hlevi n

Podobno je bilo tudi v samem mestu. Ulice so bile vecji del se vedno neuravn
obdane z manjsimi in za takratne case nepomembnimi nizkimi hisami, hlevi,
in vmesnimi vrtovi. Isto je veljalo za nove ulice, ki so nastajale ob nekdanjem
(danasnje Linhartova, Lilekova, Gledaliska ... ). Ob tem velja omeniti se velik vrt nekd
minoritskega samostana, ki je sredi 19. stoletja se vedno zavzemal velik kos me
ozemlja znotraj obzidja.18

Celjani so utrjevali in uravnavali ulice ter sanjali celo 0 "ringu"

Interes za pravilnejso izgradnjo mesta pa je v tem casu nenehno rastel in je leta 185
tudi zakonito podlago v stajerskem dezelnem stavbnem redu za mesta in trge.19
koncu petdesetih let se je zacela kazati potreba po posodobitvi starih his ozirama
novih, kar je spremenilo podobo dotedanjih starih ulic in nastanek novih, predvsem
starega mesta. Za ureditev stavb so morali skrbeti mescani sami, za ulice pa je s
obcina. 20 Po letu 1860 so v Celju veliko pozornosti namenili prav izravnavi in utrj
mestnih ulic. 21

Vecje spremembe je dozivelo zgolj notranje mestno jedro, predvsem njena
hrbtenica Postna ulica {razsirjen del Presernove}. ki jo je sprva ozek prehod se loc
danasnjim Trgom Celjskih knezov. Vendar ni slo vedno vse gladko.

"Curk v gradbenem razvoju sodobnega CelJa loci dYe obdobji. Prvo se je pricelo po velikem pozaru leta
zakljucilo leta 1867. ko so napoCili trije pomernbni trenutkl: vpliv zeleznice se je ze ciokoncno uveljavi
so se prvi zarnetki drobne industrije in mesto je poslalo avtonoillna obcina. Glej: Cllrk. SlovenjeslaJer
n.d .. SIr. 225.
U Joze Cllrk. Celje - urbanislicno-gradbeni zgodovlnski oris, Celjski zbornik 1963, sIr. 32.
,., Cllrk. Celje .., n.d.. str. 33.
Ie Pray tam.
lCi Janko Orozen. Posestna In gradbena zgodovina Celja, Celje 1957, str. 13.
:0 Janko Orozen, Zgodovinski pregled gospodarjenJa celjske obcine clo leta 1941 , Celjski zbornik 1958. Cel
str. 317,
21 Cllrk, SlovenjeSlajerski trgi ." nc/., SIr, 226.
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znakov ruralnosti. Obmocje med mestom in novozgrajeno zeleznico (danasnji K
trg). ki se vedno ni bil uravnan in je bilo se dobro vidno. kako se je svet pred prih
zeleznice pocasi znizeval proti Voglajni. so obrobljale same nizke stavbe z lopami. Ne
severneje so mesto obrobljali vrtovi mescanov in lesna skladisca. juzni del (danasnja
XIV divizije) pa je bil takrat se nepozidan. Podobno je bilo z novimi obmestnimi ulic
so jih prav tako zaznamovale pritlicne hisice z obzidanimi vrtovi.16

Se izrazitejsi podezelski znacaj je imelo grasko predmestje. Ulica ob jarku (da
Vodnikova). ki je nastala sele leta 1850 z zasutjem mestnega jarka. je se vedno pom
mocno cezuro med mestom in okolico. saj so se nasproti se vidnega obzidja razpr
travniki. vrtovi. zaga. lesno skladisce in vmes posamezne stavbe. Severno od dan
Miklosiceve so stali hlevi in lesna skladisca. Dolgo polje pa je bilo se travnisko. Tud
svet v severozahodnem delu graskega predmestja. vkljucno z Otokom. je bil se i
podezeljski. s travniki. vrtovi. njivami. kozolci in hlevi.17

Podobno je bilo tudi v samem mestu. Ulice so bile vecji del se vedno neuravna
obdane z manjsimi in za takratne case nepomembnimi nizkimi hisami. hlevi. l
in vmesnimi vrtovi. Isto je veljalo za nove ulice. ki so nastajale ob nekdanjem o
(danasnje Linhartova. Lilekova. Gledaliska ...). Ob tem velja omeniti se velik vrt nekda
minoritskega samostana. ki je sredi 19. stoletja se vedno zavzemal velik kos mes
ozemlja znotraj obzidja.18

Celjani so utrjevali in uravnavali ulice ter sanjali celo 0 "ringu"

Interes za pravilnejso izgradnjo mesta pa je v tem casu nenehno rastel in je leta 1857
tudi zakonito podlago v stajerskem dezelnem stavbnem redu za mesta in trge.19
koncu petdesetih let se je zacela kazati potreba po posodobitvi starih his oziroma g
novih, kar je spremenilo podobo dotedanjih starih ulic in nastanek novih, predvsem
starega mesta. Za ureditev stavb so morali skrbeti mescani sami. za ulice pa je s
obCina.20 Po letu 1860 so v Celju veliko pozornosti namenili prav izravnavi in utrje
mestnih UIiC. 21

Vecje spremembe je dozivelo zgolj notranje mestno jedro, predvsem njena g
hrbtenica Postna ulica (razsirjen del Presernove), ki jo je sprva ozek prehod se loc
danasnjim Trgom Celjskih knezov. Vendar ni slo vedno vse gladko.

Curk v gradbenem razvoju sodobnega Celja loci dYe obdobji . Prvo se je prtcelo po velikem pozaruleta
zakljuCilo leta 1867. ko so napocili trije pomembni trenutki: vpliv zeleznice se je ze dokoncno llveljavil.
so se prvi zametki drobne inelustrije in rnesto je postalo avtonornna obCina. Glej: Curk. Siovenjestajers
n.eI .. str. 225.
Ib Joze Curk. Celje - urbanisticno-gradbeni zgodovinskl oris. Celjski zbornik 1963. str. 32.
]1 Curk. Celje .... n.d .. str. 33.
18 Pravtam.
I' Janko Orozen. Posestna In gradbena zgoelovina Celja, Celje 1957. str 13.
::0 Janko Orozen. Zgoelovinski pregled gospodarjenJa celjske obCine do leta 1941. Celjski zbornlk 1958. Celje
str. 317.
;>, Curk. SlovenJestajerski trgi .. n.d .. str. 226.
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Tloris celjskega kolodvora z delom mesta.
Zgodovinski arhiv Celje.
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v eno, vendar bi stem hisa segala v ulico in ta se ne bi mogla razsiriti po vsej svo
Mesto mu je hotelo to prepreCiti, vendar je Jelenzu ponudilo premajhno odkupnino
pol manjso, kot jo je lastnik posesti zahteval. Jelenzu je takratni zupan Wambrec
vseeno dovolil graditi brez umaknitve, vendar je temu ostro nasprotoval dr. Schu
se je preselil na sodisee in v dveh letih, kolikor je postopek trajal, meseane dodobra
in razdelil v dva tabora. Spor je okrozno sodisee razsodilo v korist dr. Schurbija
razveljavilo sklepe zupana. Toda Jelenz se je pritozil na namestnistvo in ministrs
razsodbo okroznega sodisea razveljavilo, pravdo pa vrnilo v ponoven postopek. K
med tozeeima strankama prislo do poravnave. Ko je Jelenz dobil primerno odskod
Postno ulico koneno lahko razsirili in uravnali tudi v njenem zahodnem delu in tako
dovolj sirok prehod na danasnji Trg Celjskih knezov.23 Postna ulica je spremembo
tudi na svojem zaeetku, na mestu vzhodnega trakta bivsega minoritskega sam
Med hisama Ivana Boeineka in trgovca Dereanija je obeina sredi petdestih let kupi
in napravila proti Novi ulici (danasnji Linhartovi) ulico, ki je omogoeala prehod tudi
Poimenovali so jo Samostanska ulica (danes Savinova).24

I'

I

Manj uspeha so imeli Celjani z naertom, da bi povezali Gosposko ulico oziroma C
trg (danes Siomskov trg) s kolodvorom, saj se je zataknilo pri odkupu zupnijskega
jim to ni uspelo, so se morali zadovoljiti Ie s povezavo preko Spitalske (danes Ko
ulice. To je imelo za posledico, da je bila Gosposka ulica poslej »za vse veene ease«
vecj,h prometnih tokOV. 25

Celjani so se v zelji po modernizaciji svojega mesta radi zgledovali tudi po veejih s
saj jim je zeleznica ze nekaj easa omogoeala pogostejse obiske obeh prestolnic,
in drzavne. Tako se je v petdesetih letih v glavah Celjanov porodila ideja 0 izgradnj
ulice (nemsko imenovane Ringstrasse), ki bi v danasnji Razlagovi, Gubeevi, Ca
Vodnikovi, Gledaliski ..., dobila podoben ulieni obroe, kot so si ga gradili na Dunaju
so morale biti celjske ambicije pri tem veliko skromnejse. Mesto ob Savinji je bil
manjse od avstrijske prestolnice, vrhu vsega pa je mesto ob Savinji imelo izrazito ne
lego, saj je hudomusna reka onemogoeala nastanek ulienega obroea na juzni stran
njen levi pritok Susnica, ki si je nasel pot ob juznem delu zahodnega obzidja, pa
ringa v tem delu mesta.

Zunanjega videza pa niso spreminjale samo ulice, ampak tudi stavbni fond. Po vee
his se je zdruzilo v veeje, dvignjene so bile v nadstropje, skoraj vse brez izjeme pa s
na trenutno modo spreminjale fasadno dekoracijo. Vse bolj je do izraza prihaj
socialno razlikovanje, ki se je kazalo pray v mestnem prostoru oziroma stavbah,
loeevale na boljse oziroma slabse.26

n Posesti in zgradbe obeh tozecih se strank sta stali na mestu danasnje Ljudske banke (bivsi SDK).
Orozen, Zgodovinskl pregled .... n.d .. str. 317.
Janko Orozen. Zgodovina Cel]a in okolice.11. del. Celje 1974, str. 45.
25 Pray tam.
7.3
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nacrtna regulacija in izgradnja sodobnega Celja.

Mesto se razvija po strogo dolocenih nacrtih

Povsem drugace je bilo po letu 1867, ko je mestna obcina postala statut
Obcinski mozje so zaceli kazati posebno vnemo za bolj nacrtno rast mesta
je bila v veliko pomoc mestna hranilnica, ki jo je obcina ustanovila ze tri
(1864). Da bi se izognili stihijskemu razvoju mesta, so leta 1867 narocili izd
mestnega nacrta, ki ga je v dveh letih in v merilu 1:2880 izdelal Viljem H
so v tem casu ze pripravljali tudi prvi mestni razsiritveni in regulacijski nac
potek novih in regulacijo starih ulic, so morali Halladov mestni nacrt dopolnje
sprejet sele leta 1872. Glavna zanimivost nacrta je bila predvsem ze omenje
mestnega ulicnega obroca na zunanji strani nekdanjega mestnega obzidja.
v glavnem zacrtane ze prej, vendar so bile ob njih Ie manjse stavbe, ki so se p
novejsim. 28

Mestni nacrt je bil ze leta 1875 dopolnjen. Predvideval je oblikovanje ulic tu
strani nekdanjega obzidja, kjer so se oblikovale Ulica na okopih, Kocenov
in Gledaliska. Tako je v Celju v senci zunanjega nastajal tudi notranji obroc
gradbena dejavnost izjemno zivahna, se je tudi videz starih ulic hitro spremi

Ze leta 1882 je obcinski odbor moral izdati nov regulacijski nacrt ki ga je
vedno znova dopolnjevati, saj se je mesto nenehno sirilo in spreminjalo. T
je bilo za razliko od prvega, ki je bilo namenjeno predvsem mestnemu jed
zlasti v severni in severozahodni del mesta oziroma takrat se predmestj
novega nacrta je bil Wokaunov trg (danes Gledaliski trg) in nova Karolinin
Gregorciceva), ki se je nakazala ob zgraditvi semalske vojasnice (1884). Km
se na Karolinino ulico naslonili Hermanova ulica (danasnja Miklosiceva) in
(danasnja Ipavceva), slednja se je oblikovala ob cesti. ki je vodila proti Lanov

Tretji regulacijski nacrtje bil sprejetfebruarja 1889. Zajel je celotno mesto, ce
ponovno padlo na severni in severozahodni del mesta, tj. med Karolinino in
oziroma bolnisnico, saj so v nacrtu predvideli delitev sveta med bolnisnico
ulico na 22 stavbnih zemljisc, kjer bi se zgradila vilska cetrt. Proti temu so
celjski obrtniki. ki so bili mnenja, da omenjeno podrocje zaradi blizine sema

Joze Curk je obdobje med leti 1867 in 1918 oznacil za drugo gradbeno tazo soclobnega C
znacilna nacrtna rast mesta v smeri proti severLl in zahodu.
28 Curk. Siovenjestajerski trgl. ... n.d .. str. 227-228; Janko Orozen Posestna in gradbena zgodovina
str. 13.
29 Orozen. Posestna in gradbena .... n.d .. str. 13.
30 Curk. Siovenjestajerski trg .. .. n.d .. str. 227-228.
3J Orozen. Posestna in gradbena .... n.d. str. 13.
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Mestni razsiritveni nacrt, 1889.

Zgodovinski arhiv Ce/je.
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niso gradili. Tako obeinskemu odboru sedemnajst let kasneje (1906) ni preo
kot da sprejme soglasen sklep, s kate rim so ovrgli doloebe regulacijskega
1899 glede zazidave severnega dela mesta.

Zacetki dvajsetega stoletja so bili v znamenju Otoka

Ze v devetdesetih letih se je gradbena pozornost Celjanov usmerila pro
ozemlje med Savinjo in Ljubljansko cesto, kjer je ostal pravzaprav se edini n
v okviru mestne obCine Celje. Zakaj je omenjeni predel prise I na vrsto zadn
je od gradenj na tem mestu Ijudi odvraeala predvsem Savinja s pogostimi p
ki je zacel graditi v zeleni okolici mesta na Otoku, kakor so predel poimeno
bil Jozef Pallos, ki je za potrebe trga od zacetka devetdesetih let do konca
pet vil. 33

"'" t .... _ ' ; • .-n .. _
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Do konca stoletja se je kljub povecanemu stavbnemu fondu stevilo hisnega
Celju nenehno vecalo in prav tako tudi potrebe po novogradnjah. Ob tem v
se dejstvo, da se je predvsem v urbanih sredinah dvignil stanovanjski sta
ob najemniskih zaceli pogosteje graditi tudi individualne hise, med njim
obrobjih mest. 34 Ker je tem trendom sledil tudi obCinski interes v Celju, je m
odkupila vse zemljisce na Otoku, ga komunalno uredila in razdeljenega na p
sahovnice razprodala posameznim lastnikom. V obmocju najemnih stanov
bili z regulacijskim nacrtom doloceni potek in niveliteta ulic ter sirina parc
o gradbenem pravilniku v zvezi z zidavo Otoka, ki je stel osemnajst tock in
leta 1901. je veliko pisal ze celjski zgodovinar Janko Orozen, zato na tem
povzemimo najpomembnejse sklepe obcinskega gradbenega odbora. V
morala biti siroka 12 m. Vse hise so morale imeti vrtove, na ulicni strani si
Graditi so smeli samo hise v slogu takratnih vii in med sabo so morale biti odda
V sklenjeni vrsti sta bili lahko Ie dve viii, ki sta morali imeti skupno fasado
dolzino merili najvec 22 m. Pred vsakim objektom je moral biti zelezen ali iz
narejen plot. stojec na 1 m visokem zidnem temelju, ni pa bilo dovoljeno po
Za graditev plocnikov so morali lastniki dobiti dovoljenja, siroki pa so morali
s peskom in obrobljeni z granitnimi ali betonskimi robniki. Greznice in smet
biti zaprtega tipa, iz stavb pa je smela na u/ico prihajati samo meteorna vod
morale imeti drevorede. Hise, ki so bile grajene v takrat modernem svicars
morale imeti lesene arhitekturne dele prebarvane z ognjevarnimi barvami.3

Izdelavo zazidalnega nacrta za Otok je mestna obcina zaupala dunajsk
Viktorju Thomki, ki je ze ob koncu stoletja izdelal tudi elaborat 0 visinski pro

" Orozen. Posestna III grudbena ... , n.eI., str, 14.
33 Orozell. Posestna in gradbena .. , n.d., str. 14.
3" Curk, Siovenjestajerski trgi . , n.d .. str. 210.
3& PirkoviC-Kocbek. n.d .. str 30.
36 Orozen, Posestna in gradbena .... n.d .. str. 14.
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Situacijski nacrt Otoka, 1915.
Zgodovinski arhiv Ce/je.
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Pogled na ))zeleni« Otok. kjer so vilam ob bok V letih pred prvo svetovno
evangelicansko cerkev in drzavno gimnazijo.
Osrednja knjiinica Ce/ja. dom oznanski oddelek.

nalaziti, da so. za patrebe ureditve ulic dali pasave zemlJise brezplaena. Gradbeni ka
je bil uliena laeen v sestih stavbnih blakih. Se istega leta je mestna abeina dala da
za parceliranje na Otaku padjetju Traum & Stiger in kasneje se Rakuschu. Taka
nekaj letih vzhadni del Otaka ze pazidan. Zaradi gradnje evangelieanske cerkve (1
kasneje se gimnazije (1914) na Otaku, so. prvatni naert nekalika spremenili, eepra
abe stavbi marali drzati ze prej sprejetih linij.31

Paleg nenehnih paplav pa je velika tezava predstavljal tudi dastap na navanas
elitna cetrt Celja. Ze leta 1895 se je abcinski gradbeni adbor na predlag Pallas
adlaciti, da ba glavni dastap na Otak preka Susnice med Serneeevim pases
vajaska balnica, v ti. padaljsani Karolinini ulici, kajti nepasredna uliena pavezava z m
s Trga cesarja Jazefa (danasnji Trg Celjskih grofav) jim je spadletela zaradi nac
gradnje slavenskega Naradnega dama. ObCinski adbar in magistrat. ki sta bila v n
rokah, sta sicer paskusala avirati gradnja Narodnega dama, (vsaj enako mocna
nacionalnih razlogov), vendar jima to ni uspela.38 Tako je preostala edina mozna po
Otoka z mestam ze zgaraj amenjena pot, vendar so mast preko Susnice zgradili s
1903 39

Krekov trg, lisee, Ljubljanska cesta, Dolgo polje

Ze z zgraditvijo zelezniske pastaje je mesta dobilo se ena jasno razvojno naloga
padajaci svet med mestom in zeleznisko pastajo in ga nata zazidati ter stem ze
z njenimi stavbami vkljuCiti v mestno tkiva. Z zgraditvija najstarejsih madernih po
mestu, palace Mestne hranilnice (1887), pastne stavbe (1898), preureditve kom
danasnjega hatela Evropa (1903) in Nemske hise (1907) je bil trg, ki so ga leta
poimenovali po umrlem nemskem kanclerju Bismarcku (danasnji Krekov trg), zaa
zelezniska postaja pa povezana z mestam. Trg je v tem casu s pretezna uprav
poslavnimi abjekti ze sodil med najelitnejse predele Celja.

Gradbena aktivni, vendar v bistveno manjsem absegu, so. bili Celjani v tem casu
mestnem zemljiseu v Liscah, kjer so. nad Seidlavim (danes Meskovim) studencem
nekaj prestiznih viI. pretezno v svicarskem slagu. Zazidava ob Ljubljanski ulici, kjer
1903 ustanavljeno posebno gradbena drustvo zelelo zgraditi vee vecjih his z najem
stanovanji, pa se je neslavna koncala, saj je drustvo zgradila dve his;' nato pa se je
neslaznasti razsla. 40

Desetletje pred razpadam dvajne manarhije so. se mescani vneli za gradnjo t
Doigem polju, kjer so se se ze pred tem nakazale prve ulice. Ob deski in mescan
' ; Prav'am .

. Mdtlja Golner. Arhitekturil Narodnega domB "Celju. Cdjsk zbornik 1997. Celje 1997, str, 137. Avtor n
se je zaradi tega spremenil problem stroke - urbanizI113 v poliUcen problem. ki so ga izkoriscali tak
kot Siovenei.
"Orozen. Poseslna in gradbena ... nd .. sIr. 14.
;;; Orozen. Posestna in gradbena . n.d" str. 13-14.
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ze leta 1907 izdal predpise za gradnjo, ki so se docela ujemali z otoskimi, sa
so predpisali manjse mere. 41

Temu zazidalnemu obmocju je sprva pripadal tudi svet. ki je lezal ob savin
vendar se je kmalu preimenoval v ulico Huga Wolfa. Na tem obmocju je v le
gradila leta 1911 ustanovljena celjska stavbna zadruga drzavnih usluzbencev
zacela z gradbeno aktivnostjo ze leta 1912, ko je od mestne obCine odkupila
parcele, lezece ob savinjski zeleznici, in se istega leta zacela graditi enD stirist
tri enodruzinske hise za svoje clane. Stavbe so bile koncane poleti 1913 in sta
lahko vselili. 5e isto leta so zaceli graditi novi dYe stiristanovanjski hisi. Prva je
leta 1914, druga pa zaradi vojnih dogodkov sele leta 1917.43

Rast stanovanjskega fonda v mestu

Do konca stoletja se je kljub povecanemu stavbnemu fondu stevilo hisnega
mestu nenehno vecalo, saj je migracijski pritisk iz okolice pljusknil tudi v me
Da bi se bivanjske razmere vsaj ohranjale, ce ne ze izboljsale, je poleg zaseb
in kapitala hranilnic, ki so posameznikom in korporacijam z ugodnimi kred
graditi poslovno-stanovanjske stavbe (pretezno najemna stanovanja), z
stanovanjskega standarda skrbela tudi drzava. Z zakonom 0 drzavnem zaklad
malih stanovanj (1910) je omogocala kreditno pomoc oziroma je prevze
za kredite, najete v drugih denarnih zavodih (denar se je v "zaklad" stekal
proracuna), tako javnim druzbam kot stanovanjskim zadrugam. In ti so ugodn
izkoriscali.44

Kako so bili vtem oziru v Celju uspesni, nam kaze tudi primerjava gibanja stevil
in stanovanjskega fonda v Celju v obravnavanem casu. 5tevilo prebivalstv
1869-1910 povecalo za 49%, stevilo his pa v enakem obdobju za 44%. (Glej
2) To pomeni. da se je stevilo Ijudi na hiso v Celju gibalo med 17,6 (1869) in
z izkazanima viskoma 19,2 (1880) in 19,0 (1900). (Glej prilogo st. 3) Seveda
sapi poudariti, da omenjeni podatki se zdalec ne povedo, koliko Ijudi je pov
v eni stanovanjski enoti, ker zal podatka 0 stevilu stanovanjskih enot v me
Pray tako ne moremo ugotoviti povprecnega bivanjskega standarda v mes
proti koncu stoletja zacel hitro izboljsevati. 0 tem nas lahko prepricajo tudi

Orozen, Posestna in gradbena ..., n.d" str. 16.
Vee 0 namenu in delovanju stavbne zadruge glej: Janez Cvirn. Stavbna zadruga drzavnih u
1957, Celjski zbornlk 1984, Celje 1984, str 279-288. Celjska stavbna zadruga je bila us
1911 in se je uradno imenovala "GemeinnLitzlln~J€n Bau-und Wohnungsgenossenschah
Genossenschaft mit beschrankter Haftung" Po statutu je zadruga skrbela za zdrava in cene
svoje elane. bodisi za graclnjo stanovanjskih his ali nakupol1l stanovanj, bodisi z zagotovitvijo
svojim clanom, ki so se nameravali lotiti graclnje v lastni rezijl.
43 Cvirn, n.d., str. 281.
44 Cvirn, n.d., str. 279.
41

42

navaja. cia
lko Nemci

primerjalne tabele je razvidno, da je v Celju zivelo v eni hisi povpreeno dvakrat v
kot v ostalih mestih na Spodnjem Stajerskem. (Glej prilogo St. 3)

Doba gradbenih nasprotij

Ugodne gospodarske razmere v zadnji eetrtini 19. stoletja so tudi Celju prinesle
novosti. Trgovina, obrt in razvijajoea se industrija so imeli v bogati okolici, pr
Savinjski dolini, moeno zaledje, zato so mestu prinasali dovolj velike dohodke.
starih in gradnja novih stavb ter urejenost mestnih ulic so Celje uvrseali me
provincialna mesta v tem delu »erno-zolte monarhije«.

Gradbeno aktivno je bilo domala vse obdobje od srede 19. stoletja, toda zgle
po drugih mestih in posnemanja so tudi v Celju spreminjala organizacijo notranj
zunanjost hise (bivalnega okolja), njen odnos do ulice oziroma mesta, eeprav sta par
in uliena mreza v starem mestnem jedru ostali skoraj nespremenjeni. Zaradi pro
delitve dela in bivanja so stare meseanske hise zgubile svoj pomen, saj bivalni in
prostori niso bili vee nujno zdruzeni pod enG streho. Nasproti temu pa se je delite
na podroeja za deja in na stanovanjske eetrti udejanjala tudi na socialni osnovi (bolj
elitna podroeja). Poleg objektov za bivanje in deja je bila zgrajena se vrsta drugih
stavb za potrebe uprave, zdravstva, kulture, solstva in vojastva, komunalnih objek
so postali generator urbanosti. 45

Tako sta celjska mestna obeina oziroma njen gradbeni odbor poskrbela, da je bilo v
zgrajenih vee zgradb javnega znaeaja. Za potrebe osnovnega solstva je obeina
1873 na drazbi kupila Staro grofijo in v njej uredila osnovno solo. Leta 1905 je z
sodobnejso stavbo za deklisko osnovno in meseansko solo, leta 1912 pa se desko o
in meseansko solo. Za potrebe mestnega gledalisea so leta 1875 odkupili hisi
Smrekarja,ju kasneje podrli in na tem mestu leta 1885 zgradili novo gledalisee, ki se
sluzi svojemu namenu. V istem letu kot zemljisee za gledalisee ( 1875) je obeina o
tudi Hoferjevo hiso v tedanjem Ljubljanskem predmestju, in sicer ob cesti, ki je vod
Lanovzu. Hiso so adaptirali v bolnisnico. Osem let kasneje je bolnisnico v oskrbo p
stajerska dezela, ki je leta 1887 zgradila na mestu starega novo poslopje, ki se
tvori jedro stare celjske bolnisnice. Nekako v istem obdobju je v Gregoreieevi ulici
semalska vojasnica (1884). Deset let kasneje so resili se ))domovanje« domobran
bataljona, ki je pred tem v mestu ze veekrat zamenjal lokacijo. Na Mariborski
Gaberjah so zgradili novo vojasnico (1894), kateri se je leta 1905 pridruzila se v
bolnisnica.46

Ob koncu dvojne monarhije se je taka mesto gradbeno razsirilo do erte: Savinja zeleznica - savinjska zelezn ica - bolnisnica - Glazija - Otok - Savinja. 47 Fiziena meja

", Pirkovic-Kocbek, n.d., str. 33 .
•• ., Janko Orozen. Zgodovinski pregled gospodarjenja .. . n.d., str. 315-316.
4'/ Priblizno tu je potekala tudi meja med mestno In okolisko ob6no.
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razvijajocim se mestom, saj lahko opazimo prav vse elemente urbanizma
drugo polovico 19. stoletja.48 To obdobje pa je bilo tudi "rusilno" in netole
pogosto povsem nesentimentalno odstranjevalo starejso gradbeno zapuscin
pa tisto, ki se je upirala zmotnemu hotenju, da se sodobno in moderno zivljen
49
in v tradicijo obrnjena mestna jedra.
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Vzporedno z modernizacijo se je izvajala tudi higienizacija mesta. Povecan
dejavnost se ni omejevala same na izgradnjo kanalizacije in regulacijo ulic, am
po boljsem higienskem standardu v mestu uzakonila obilico predpisov in z
objektov (npr.: mestno plinarno (1873), mestno klavnico (1899), vodovod (19
pa sodi tudi preselitev mestnega pokopalisca iz mesta v Selce nad Cretom
ukinitev evangelicanskega pri cerkvi sv. Andreja ob Koprivnici deset let kasne
so zeleli zadostiti takratnim higienskim standardom. Ze v prvem letu mestn
so zeleli urediti ciscenje ulic, zato je obcinski odbor leta 1867 zavezal lastn
lastne stroske do sredine ulice dvakrattedensko ocistijo svet pred svojo hiso.
bile se cistejse, predvsem pa lepse, so jih leta 1871 zaceli tlakovati s prodnik
ploscami. Dve leti kasneje ( 1873) so celjski mestni mozje posegli tudi v vsakd
somescanov, saj so z razlogom, da ozijo ulice, zapovedali odstranitev klop
Celjani najveckrat postavili kar po sredi ulic in ob toplih vecerih na njih pos
je bila reakcija mescanov na to zapoved, ki je odstranila tudi precej stare me
vemo, gotovo pa so bili vsi veliko bolj zadovoljni ob resitvi vprasanja greznic in
istega leta; ta je namrec odpravil marsikatero neprijetno vonjavo. Ker je v osem
vladala bojazen, da se bo iz vzhodnih dezel razsirila kuga, je drzava predpisala
ukrepe, ki so obsegali pregled sumljivih tujcev in po potrebi tudi karanteno
obstajali dve, prva je bila last mestne obcine in so jo postavili nasproti sedanj
Gimnazije-Center, druga, ki je stala na rtu ovinka Savinje na Bregu, pa je bila
obcine. 50 Tudi zahteva po ozlebitvi streh leta 1889 ni bila zanemarljiva, ce
bila v mestu ze vrsta dvonadstropnih stavb. V sklop higienizacije Celja got
obcinska prepoved gradnje svinjakov iz leta 1895, ki hkrati zgovorno prica
trdozivi modernizaciji mestnega zivljenja.51
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V sklopu modernizacije in higienizacije mesta ne smemo pozabiti ozelenjev
ulic in parkov. Drevoredi so v drugi polovici 19. stoletja postali tako modni in
jih je vsako kolikor toliko spodobno mesto morale imeti. V celinskih mestih
najprimernejsa kostanjeva drevesa.

Ker je bila vse do srede 19. stoletja okoli mesta gmajna, skupna last vse
potrebe po parkovnih nasadih se ni bilo cutiti. Zelja jim je zacela hitreje rast
ko so mesto v notranjosti zaceli modernizirati in se ravnati po drugih vecjih m
zaslug, da so tudi Celjani zacutili potrebo po ozelenitvi mesta ima nedvom

48

Pirkovic-Kocbek, n.d , str. 35

4, Curk, Siovenjestajerski trgi ..., n.d .. str. 213.
50
51

Kolera hisa, kot SO)O imenovali Cel)ani, je bila porusena po poplavi septembra 1933.
Curk, Siovenjestajerski trgi ... , rut., str. 227-228.

Kostanjev drevored v mestnem parku so zasadili ze davnega leta 1858.
Osrednja knjiinica Ce/ja, domoznanski oddelek.
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tudi na gmajno na desni strani Savinje, ki so jo me5cani imenovali Savinj
Savinjska Glazija. Leta 1858 mu je v sodelovanju z vodjo dekliske sole Kod
gimnazijskim profesorjem Hluscikom uspelo prodreti z idejo. da vzdolz trav
proc od Savinje zasadijo kostanjeva drevesa. To letnico lahko stejemo za zace
mestnega parka. Trinajsto leta po tem (1871) pa je bilo za mestni park prelo
je na severnem koncu parka Franc Hausbaum zgradil mosko in zensko kopa
pa prek Savinje t.i. promenadno brv. s cimer so park priblizali mestu. V iste
na pobudo takratnega zupana dr. Neckermanna ustanovljeno 5e mestno
drustvo. ki je vsa kasnejsa leta dobro skrbelo za »mestna pljuca«.52

III.

Mesto sili v okolico

V sedemdesetih letih prejsnjega stoletja je zacela nad dotlej trgovsko-obrt
organizmom z mocno poudarjenim vrtickarskim prizvokom prevladovati ind
"naselbinskem vencu" okoli mesta postavila vrsto tovarn (cinkarno 1873. M
1888. kemicno tovarno 1890. mestno opekarno v devetdesetih letih. tovarn
posode Westen 1894... ).53 Te so postale mocne aglomeracijske pospeseva
Posledica tega so bila mocno nenacrtno zgrajena predmestja. tako da ta
razvoj v prostoru nikakor ni bil v korist tradicionalni harmoniji provincialnega
Savinji. katerega predmestni obroc jo je nace!. V tem primeru ne gre samo
razvoj. ampak je velik dotok Ijudi nedvoumno vplival tudi na ostale razvojne
silnice celjskega mesta. Vztrajno se je namrec poleg gradbenega (urba
mestne aglomeracije spreminjala tudi gospodarska in druzbena struktura pre
regulacijski nacrti. ki so v mestno zasnovo vnesli urbani in gradbeni red. hkrat
zunanji videz mesta. so sirso okolico prepuscali bolj ali manj stihijskemu razv

Okoliska obcina. ki je prvih petnajst let obstoja nosila ime po najbolj sklen
v celjski okolici - Bregu. 54 je v tem casu bila. z izjemo Brega. se pretezn
industrijskih obratov se ni bilo. Obstajalo je Ie nekaj manjsih: trije mlini.
opekarna. rudnik rjavega premoga in stara apnenica ... 55

Janko Orozen, Celjski mestni pork, l.epo mesto 1979, 5t. 1. sIr 8.
Milko Mikola, Stara induslrijska pocijetja nil Celjskem. Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje, S
Celje 1996.
54 Na zeljo obcinskega odbora jt> oblast davolila spremerniJo imena v kraJevno obCino CelJe okolica
To se je zgodilo 26. junija 1865.
'" Janko Orozen. Gospodarsko zivlJenj€ bivse obCine Celje - okolica.
Kronika slovenskiil mes!,!. VI (1939). st. 4, sIr. 215.
52

51
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K. k. Zlnk'Ollc, .)ch".lels!urefabrlk, E55i9fabrik.

Cinkarna je bila prva znanilka industrijske dobe v Celju.
Osrednja knjiinica Ce/ja. domoznanski odde/ek.
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Kasneje, ko so predvsem ob zelezniski progi nastajala prva industrijska pod
prej kmetijskim Gaberjam in Spodnji Hudinji ter travnisko zamocvirjeni Zav
dajala urbani znacaj. Hitra rast stevila prebivalcev je narekovala gradnjo nov
bivalisc, ki so bila po vecini umescena med same industrijske objekte. Tako so
delavske kolonije, katerih ostanke lahko se danes vidimo med staro Cinkarno in
eesto, ob Tovarniski ulici in Cinkarniski poti. V naslednjih desetletjih, posebno
je nastala tovarna emajlirane posode Westen, pa se je gradbena dejavnost vs
smeri proti severu, delavskim naselbinam pa so se pridruzili se stevilni gostin
trgovine. Vse obdobje je bilo gradbeno intenzivno tudi ob Teharski cesti v Za

Najbolj skokovito rast v tem obdobju belezijo Gaberje, saj se je stevilo prebival
stetjem skoraj podvojilo. 5e leta 1869 so premogle komaj 130 prebivaleev,
stetju pred prvo svetovno vojno pa se je stevilo povzpelo ze na 2006 preb
prebivalcev je v letih (1869-1910) dosegla skoraj neverjetnih 1543 %. (Glej
Nekoliko manjso rast. pa vendar se vedno izjemno visoko, belezijo se Spod
kjer se je stevilo prebivaleev v obravnavanem obdobju povecalo za sestkrat. Z
se je v tridesetih letih (1880-1910) stevilo prebivaleev povecalo za triinpolkrat
se je prebivalstvo v tem obdobju podvojilo. (Glej prilogo st. 2) Omenjena nas
Brega, ki je se vedno ohranjal tradicionalno trsko strukturo, so se v tej dob
pravo industrijsko in delavsko predmestje Celja.56

Prav tako so zanimivi (in mnogo povedo) podatki 0 prirastu stavbnega fonda.
kazaleu najbolj odstopajo ze zgoraj omenjena obmestna naselja. Najintenzivn
v obdobju 1869-1910 belezijo Gaberje, kjer se je stavbni fond povecal za 5
25 his, 1910 135 his)Y Gaberjam sledijo: Spodnja Hudinja, ki je stavbni fond
372 %, Zavodna, kjer se je samo v tridesetih letih (1880-1910) stevilo his povec
medtem ko je bilo na Bregu leta 1910 "Ie" 71 % vee his kot ob prvem uradne
1869 (Glej prilogo st. 1), za kar ima nedvomno najvec "zaslug" njegova ut
med Savinjo in Miklavskim hribom. 58

Ob primerjavi obeh kazalcev, taka porasta stevila prebivaleev kottudi stevila his
zanimivih zakljuckov. V okol iski obcini so bile ob prvem Ijudskem stetju najbol
hise na Bregu. V eni hisi je leta 1869 zivelo povprecno 10,6 oseb. Z nasledn

- - - - - - - - - - - -- ---_._-- -

Janez Cvirn, Nemci v Celju (1861-19'14), doktorsko delo. Celje, 1991, str. 2.
Veliko zaslug, da se je stavbni fond v Gaberju tako hitro krepil je Imela veliko zaslug tudi stavbn
dom, ki so jo na pobudo dr. Ivana Deeka ustanovili leta 1900, saj je v letih pred prvo svetov
pomoejo bilo zgrajenih priblizno 45 enodruzinskih his. Vee 0 tem glej; Hedvika Verhovs
registrovana delavska stavbena zadruga z omejeno zavezo v Celju 1900- 'l933, Celjski zbo
Celje 1987, str. 293-294.
58 Orts-Repetorium des Herzogthumes Steiermark, auf Grundlage der Volkszahlung yom 31 . D
bearbeitet von der k.k. statistischen Central-Commislon, Graz, 1872; Special Orts-Repetorium
herausgegeben von der k.k. statistischen·Commision, Wien, 1883: Special Orts·Repetorium
herausgegeben von der k.k. statistischen Central-Commision, Wlen. 1893: Vorlaufige
Volkszahlung yom 31. December 1900 in clen im Reichsrathe vertretenen Kbnigreichen u
k.k. statistischen Central-Commision, Wien. 1901.
56
57
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Westnova tovarna emajlirane posode je po letu 1894 se dodatno pospesila ind
razvoj v Gaberjah.

Osrednja knjiinica Celja. domoznanski oddelek.
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ze bili omenjeni.
povsem drugaee pa je bilo v severnem delu naselbinskega venca. Pri tem s
izstopale Gaberje, kjer omenjen kazalec se enkrat vee dokazuje izjemno
poseljevanje celjskih predmestij. Ce je v Gaberjah se leta 1869 zivelo v eni hi
5,2 oseb, se je ta stevilka leta 1890 ze povzpela na 11,9, leta 1900 na 14 in
oseb na hiso. Tudi obdobje najmoenejse rasti prebivalstva, to so bila leta med 1
daje se en dokaz vee, da so Gaberje prav v tem easu dozivele najmoenejso ind
podobne trende kazejo podatki za naselje Spodnja Hudinja, kjer je ob prv
Ijudskem stetju (1869) zivelo v eni hisi 6,2 oseb, leta 1910 pa se je to stevilo d
10 oseb. Manjsi porast, a se vedno visoko nad okoliskim povpreejem, kaze t
kjer je leta 1880 v eni hisi zivelo v povpreeju 7,6 oseb, trideset let kasneje pa
v

Da se jetezisee dogajanj okoliske obCine preselilo na severna obrobje mestne a
priea tudi odloeitev obeinskega odbora okoliske obCine, da si v Gaberjah
obeinsko stavbo. Za to je od zadruge Lastni dom dobil zemljisee in v letih 19
stavbo, v kateri so poleg obeine prostore dobili se zandarmerija in obein
ki je hkrati opravljal se vlogo obCinskega sluge. Prvo nadstropje stavbe so
stanovanja, pritlieni dvoriseni trakt pa so prepustili gaberskemu otroskemu v

lal pa v »naselbinskem vencu« okoli Celja prostorski razvoj ni bil uCinkovit
zato je bilo vanj vnesenih precej stihijskih regulacijskih okvirov s pretezn
prostora in prebivalstva ter s spremljajoeimi komunalnimi in prometnimi teza

Okoliska obCina je prav tako kot mestna skrbela za modernizacijo in higien
naselij, eeprav ne s tako intenzivnostjo in z velikim easovnim zaostankom
gradnji kanalizacije zaeela razm isljati sele v prvih letih dvajsetega stoletja in
in v Gaberjah okrog leta 1910 tudi izvrsila. Podobno je bilo z vodno oskrbo
zajeli Gaberje, Breg in Zavodno. Sprva so razmisljali 0 svojem vodovodu, ki b
v Hudieevem grabnu, kasneje pa so se odloeili za prikljueek na mestni vodov
erpal z vitanjskega zajetja.

Omenili smo ze vlogo »kolere hise« - izolirnice, ki so jo okolieani postavili l
svojem svetu na Bregu ob Savinji in v njej podobno kot meseani v stavbi nasp
Gimnazije - Center osamili boln ike z nalezljivimi boleznimi. Podobne tezave
so imeli tudi s pokopaliseem. le v sedemdesetih letih so tedanje skupno
ob Maksimilijanovi cerkvi v okoliski obCini opustili. Ker pa se obeini 0 nove
pokopaliseu nista mogla sporazumeti, si je okoliska obeina na Golovcu zgra
Zaradi stevilnih novih priseljencev v naselja okoliske obeine, pa je bilo poko

ndustrijski
59

Pravtam,
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Orozen, Gospodarsko zivljenje bivse" nc! , str. 217,

Namesto zakljucka: Ob koncu lahko ugotovimo, da se je celjska mestna aglo
do prve svetovne vojne ze mocno razsirila preko nekdanjega obzidja v prostor
krajev. Staro mestno jedro, ki se je moderniziralo po predpisanih regulacijskih
sicer ohranjalo t radicionalno gradbeno zasnovo, ceprav je bila ta mocno spremen
starem mestnem jedru je na vzhodu nastala reprezentancna cetrt s pretezno u
in poslovnimi prostori, v zeleni okolici ob zahodnem delu na Otoku pa prvo celjs
mesto" z vilami . Na povsem drugem koncu mestne naselbine, ze v okoliski o
sta nastajala industrija in posledicno delavska naselbina Gaberje, ki se je d
obravnavanega obdobja razsirila se na Spodnjo Hudinjo in v Zavodno na leve
Voglajne. Razvidno je torej, da so se deli celjske naselbine v letih pred prvo svetov
med sabo ze locili na socialne in funkcijske dele.

iii

Orozen, Gospodarsko zivljenje bivse .... n.d., 5tr. 215.
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Priloga ill. 1

Stevilo his v obcini Celje-mest o in po naseljih v okoliski obcini v letih 1869-1910 (po posameznih stetjih)
1910
1869
144

Obcina Celje-mesto skupaj

Babno
Breg
Dobrova
Gaberje
Spodnja Hudinja
Zgornja Hudinja
Kosnica
Lava
Lisce
Lokrovec
Loznica
Medlog
Miklavski hrib
Ostrozno
Pecovnik
Polule
Zagrad
Zavodna
Obcina Celj e-okol. skupaj
rast v letih
rastvletih

.,.

to

20
21
24
25
18
30
26
26
33
26
15
26
28
40
48
28
93
/
527

22
20
24
37
19
29
24
26
35
27
14
28
27
45
54
29
58
27
539

110
95
100
148
106
97
92
100
106
104
93
108
96
113
113
104
62
/
102

21
21
26
43
22
31
27
20
31
30
14
30
26
53
55
30
64
31
575

95
105
108
116
116
107
112
77
89
111
100
107
96
118
102
103
110
115
107

105
100
108
172
122
103
104
77
94
115
93
115
93
133
115
107
69
/
109

23
29
30
81
49
45
30
22
37
30
15
37
26
66
59
31
79
48
737

110
138
115
188
222
145
111
110
119
100
107
123
100
125
107
103
123
155
128

115
138
125
324
272
150
115
85
112
115
100
142
93
165
123
111
85
178'
14 0

24
36
33
135
67
54
36
24
48
32
17
39
25
69
60
36
88
83
906

104
124
110
167
137
120
120
109
130
107
113
105
96
105
102
116
111
173
123

120
171
138
540
372
180
138
92
145
123
113
150
89
173
125
129
95
30r
172

1880/1900
1880/1910

Vir: Orts-Repetonum des Herzogthumes Stelermark. auf Grundlaye der Volkszahlunq vom 31. Dezember 1869 bearbeitet von der k.k statistlschen Central-Commi, Ion. G
1872; Special Orts-Repetorium von Steiernwrk. herausgeyebep von cler k.k. statistischen-Commision. Wien. 1883: Special Orts-Repetc.rium von Steiermark. hemusgege
von der k.k. statistischen Central-Commision. Wien. 1893: Vorlaufige Ergebnisse cler Volksz,ihlung Yom 31. December 1900 in clen im Reichsrathe vertretenen Konigreic
und Umclern. von k.k. statistlschen Central-Comrnlsion. Wien. 1901; Specialni krajevni repertorij za Stajersko.lzdelan na podlagi poclatkov IJudskega stetla z cine 31 . clecer
1910. izciala c.kr. statistlcna centr<llna kornisija. Dunaj 1918.

1869

1880

4224 (2153,2080)

4993 (2527, 2466)

Obcina Celje-mesto

iIi
if!>

>
W

0-

~

8
~
Z

<t

0:

CD

Babno
Breg
Dobrova
Gaberje
Spodnja Hudinja
Zgornja Hudinja
I<osnica
Lava
Lisce
Lokrovec
Loznica
Medlog
Miklavski hrib
Ostrozno
Pecovnik
Polule
Zagrad
Zavodna
Obc ina Celje-okolica skupai

96 (31, 65)
223 (91, 132)
139 (65, 74)
130 (66, 64)
111 (58, 53)
124 (61, 63)
167 (82, 85)
152 (77. 75)
119 (66 , 53)
150 (78,72)
68 (31,37)
125 (58, 67)
137 (68, 69)
258 (127,131)
281 (139,142)
142 (68, 74)
445 (208, 237)
2867 (1347, 1493)

104 (35, 69)
198 (88,110)
143 (66, 77)
345 (164,181)
184 (96, 88)
135 (64, 71)
147 (75, 72)
185 (90, 95)
130 (54, 76)
168 (76, 92)
56 (26 , 30)
139 (66, 73)
138 (61,77)
248 (130,118)
273(122,151)
137 (62, 75)
251 (113, 138)
204(87,117)
3185 (1475, 1710)

1880
1869
118
108
89
103
265
166
109
88
122
109
112
82
111
101
96
97
96
56

I
111

1890
5810 (2813, 2997)

1890 1890
1880 1869
116 137

109 (43, 66)
281 (136, 145)
168 (80, 88)
512 (252, 260)
203 (99, 104)
166 (77, 89)
156 (76, 80)
135 (66, 69)
132 (57, 75)
172 (81. 91)
79 (35, 44)
152 (69, 83)
142 (69, 73)
303 (151,152)
261 (128, 133)
139 (69, 70)
311 (144, 167)
278 (125,153)
3699 (1757,1942)

105 114
142 126
117 121
148 394
110 183
123 134
106
93
73
89
102 111
102 115
141 116
109 127
103 104
122 117
96
93
101
98
124
70
141
I
116 129

1900

1910

I

6105 (2909, 3196)

1900
1890
105

1900
1869
145

6311 (2982,3329)

1910 1910
1869 1869
103 __ 149

140 (65,75)
348 (155,193)
190 (92, 98)
1152 (564, 588)
512 (250, 262)
237 (113,124)
134 (58, 76)
154 (73, 81)
143 (67, 76)
196 (90,106)
99 (45, 54)
152 (70, 82)
124 (56, 68)
399 (189, 210)
308 (153,150)
135 (55, 80)
381 (183, 198)
374 (179,195)
5173 (2457, 2716)

128
146
124
156
113
137
225
886
252
461
143
191
86
80
114
101
108
120
114
131
125
146
127
100
87
91
132
155
118
110
97
95
123
86
134 183 •
140
180

148 (76, 72)
480 (223, 257)
196 (96, 100)
2006 (960, 1046)
671 (325,346)
287 (152,135)
219 (108, 111)
238 (110,128)
224 (94, 130)
208 (95, 113)
106 (49, 57)
193 (90,103)
124 (65, 59)
445 (215, 230)
290 (139,151)
158 (69, 89)
395 (193, 202)
730 (328, 402)
7118 (3387, 3731)

106
154
130
215
103
141
174 1543
131
605
121
231
163
131
155
157J
157
188 i
106
137
107
156
127
154
100
91
114
172
94
103
117
111
104
89
195 358"
138
248

J

• rast v letih 1880/1900
.. rast v letih 1880/1910
Vir: Orts-Repetorium cles Herzogthumes Steiermark, auf Grundlage der Volkszahlung vom 31. Dezember 1869 bearbeitet von der k.k. statistischen Central-Commision, Graz,
1872; Special Orts-Repetorium von Steiermark, herausgegeben von cler k.k , statistischen-Commision, Wien, 1883; Special Orts-Repetorium von Steiermark, herausgegeben
von cler k.k. statistischen Central-Commlsion, Wien, 1893; Vorlaufige Ergebnisse der Volkszahlung vom 31. December 1900 in den im Reichsrathe vertretenen I<bnigreichen
und Uinclern, von k.k. statistischen Central-Commlsion, Wien, 1901, Specialni krajevni repertorij za Stajersko, izdelan na pocllagi poclatkov Ijudskega stetja z dne 31. clecembra
1910. Izdala c.kr statisticna centralna kornisija, Dunaj 1918.
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Priloga;;t. 3

Stevilo prebivalcev na hiso v obcini Celje - mesto in po obmestnih naseljih v okoliski obcini v letih 1869-1910
(po posameznih stetjih)

Celje-mesto
Breg
Gaberje
Sp. Hudinja
Zavodna

1869
17.6
10.6
5.2
6.2

-

1880
19.2
9.9
9.3
9.7
7.6

1890
18.2
13.4
11.9
9.2
9.0

1990
19.0
12.0
14.0
10.4
7.8

1910
18.3
13.3
14.8
10.0
8.8

Vir: Orts-Repetorium des Herzogthumes Stelennilr~. cluf Grundlage der Volksziir.Jung vu1ll31. Dezembeo' 1869 bearbeitet von GH k.k statistl:chen Central-Colmnislon. G
1872' Special Orts-Repetoriul"1 von Steiermmk. herausgegeben von der k.k. stalistischen-Commision. Wien. 1883; Special OrL;-Repetorium von Slerermark herausgege
von der k.k. statistischen Central-Commisron. Wien. 1893; Vor1aufige Ergebnisse del' Volksz<ihlung vom3 . December 1900 in den im Reichsrilthe vertretenen I(onigreic
und Uindern. von k.k. statistischell Central·Commrsion. Wien. 1901; Specialni krajevni repertorij za Stajersko. izdelan na podlani podatkov Ijudskeqa stetja z cine 31. decem
1910. izclala c.kr. statisticna centralna komisija. Dunaj 1918.

Stevilo prebivalcev na hiso v spodnjestajerskih mestih med leti 1870-1910

I

mesta

Vir: JOl.e Curk. Slovenje5.djE'.ski ugi in m,,·,

~

n--_In

18;0

j

n~~~2------F

v 19. bluletjL •• CdSvfJiS

Lei

~~:~

19odovino in naroclopi~je. 1979. Sl. 12. Maribor'. 1979. sIr. 209.

Die raumliche Erweiterung der Stadt Celje von der Mitte
des 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1918
Zusammenfassung

Jede Stadt ist zu gegebener Zeit Produkt geopolitischer Komponenten. Wie man
Stadtentwicklung auch immer betrachten mag, sei es ausschlielSlich vom historis
oder geographischen Standpunkt aus, uberalilassen sich Entwicklungsbedingun
Bev61kerungswachstum und in der topograph ischen Erweiterung des Ortes erke
die eine Foige der Raumeigenschaften und der zeitlichen, wirtschaftlichen und
politischen Umstande sind.

Bei einem GrolSteil der steirischen Stadte wurde im behandelten Zeitraum das
der Stadtgrenzen aktuell. Die Stadtgrenzen sind bei Celje besonders interessant
Stadtrandsiedlungen Gaberje (Gabrie), Spodnja Hudinja (Unterk6tting, Spodne
und Zavodna (Savodna) als v611ig autonome Wirtschaftsinitiatoren topographisch
Stadt vereinigt wurden, so daIS im Faile der Stadt Celje die Frage, ob die Entwick
Stadtrandsiedlungen und der Umgebung tatsach lich eine Foige der Entwicklung d
Celje ist, noch beantwortet werden mulS. Diese Frage ist umso interessanter, als d
und Vorstadtraum auch verwaltungsmalSig in zwei Gemeinden gegliedert waren
das MalS voll und die Schwierigkeiten bei der Stadtentwicklung noch gr61Ser wu
auch die Tatsache von Bedeutung, daIS sich die Gemeinden auch im "nationalen
und damit politisch v611ig unterschieden. Man k6nnte sogar die Behauptung aufste
sich bis zum Jahre 1918 bei der geographischen Stadtentwicklung die wirtschaftli
politische Komponente gegenuberstanden. Die erste f6rderte, die zweite aber be
die Entwicklung der Stadtagglomeration, die durch die Gemeindegrenze auch
abgegrenzt war. Stadt und Vorstadte entwickelten sich in diesem Zeitraum
getrennt, ohne die dringend ben6tigten Verbindungen im Bereich der komm
Infrastruktur und des Verkehrs.

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts anderten die Celjer ihre Auffassung
Stadtentwicklung. Das kam besonders nach 1867, als Celje Statutarstadt wurde,
zum Ausdruck. Das ist die Zeit wo man eine neue Verwaltungs- und Gerichtsorga
einfUhrte, das gesamte Geschaftsleben liberalisiert wurde und die Stadt endgu
ihren mittelalterlichen Uberresten, d.h. dem Mauerring, befreit wurde. Die Stadt
sich gegen ihre Gemeindegrenzen zu erweitern, sich topographisch enger m
Vorstadten zu verbinden und auch konzeptionell schneller den Anforderungen v
und Raum zu folgen. Letztere geboten Modernisierung des Verkehrs, Industrial
von Gewerbe und Manufaktur, Nutzung moderner Energiequellen (Kohle)
bedingte auch den Bau von entsprechenden Anlagen (StralSen- und Eisenbahn
Industrieunternehmen,
Stadtwerke,
Verwaltungs-,
Gesundheits-,
Bi
Militareinrichtungen), die Entstehung der ersten gr61Seren Geschafts- und Woh
Mietshauser, die MalSnahmen zur Hebung des Gesundheitszustandes {Verlegu
52

Urbanisation, Bauorganisation und Stadtphysiognomie von Celje aus.
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Die Entwicklung Celjes zur modernen (urbanen) Stadt kann in dieser Zeit in z
eingegliedert werden. Die erste Periode begann bereits am Ende des 18. Jahr
dauerte bis 1867, als drei bedeutende Momente eintraten: Der EinfluB der Eise
sich endgultig durch; in der Stadt werden erste Ansatze einer Kleinindustrie w
die Stadt erlangt den bereits erwahnten Status der Stadtgemeinde. Durch
der Eisenbahn wurde der Stadtorganismus vor eine klare Entwicklungsaufg
die Bebauung des Teils zwischen der Stadt und dem Bahnhof und die Einb
Eisenbahn mit ihren Bauten in den Stadtorganismus. GrbBere Veranderunge
der Stadtkern selbst. besonders seine Hauptader an der heutigen Presere
zunachst durch eine enge Passage noch vom heutigen Platz der Fursten von
war. Die Stadt war nach der damaligen Mode bestrebt, einen Stadtring ausz
zwar entlang der heutigen Razlag-, Cankar- und Vodnik-StraBe. Die letztere
auf dem zugeschutteten Graben angelegt. Auch Stadthauser erfuhren Ve
Mehrere kleinere Hauser wurden vereinigt und um ein GeschoB erhbht. ande
neu aufgebaut fast aile anderten ihre Fassaden, der jeweiligen Mode folgend
wurden auch die ersten StraBen auBerhalb der alten Stadt angelegt.

Nach 1867 begann die Industrie die Oberhand zu gewinnen uber de
vorherrschenden Handels- und Gewerbeorganismus mit starkem Schrebergar
1m Siedlungsring um die Stadt wurde eine Reihe von Fabriken errichte
Zinkhutte 1873, chemische Fabrik 1891. Emailgeschirrfabrik Westen 1
Dampfmuhle, stadtische Ziegelbrennerei ...), die einen starken Agglomerati
der Umgebung auslbsten. Seine Foige war eine in starkem MaBe unplanmaBi
der Vorstadtflachen, und diese potenzierte Entwicklung ging keineswegs zum
traditionellen Harmonie dieses Provinzstadtchens an der Savinja (Sann) vor
seinem Vorstadtring beeintrachtigt wurde.ln diesem Faile handelt es sich nich
Raumentwicklung, sondern der starke Zuwanderungsstrom beeinfluBte ei
andere Entwicklungs- und Lebenstendenzen der Stadt Celje. AuBer dem Bau
Stadtagglomeration anderte sich namlich unaufhaltsam auch die wirtschaftlich
Struktur der Einwohner. Auch die Regulationsplane, die Ordnung in die st
ErschlieBung brachten und zugleich in die Stadtphysiognomie eingriffen, u
weitere Umgebung einer mehr oder weniger unkontrollierten Entwicklung.

Der erste Stadtplan von Wilhelm Hallada aus den Jahren 1867-1868 w
verschiedener Korrekturen erst 1872 angenommen, dennoch hatte die Gem
ein Jahr zuvor den ersten Erweiterungs- und Regulierungsplan erlassen, de
neuer und die Regulation alter StraBen bestimmte. Interessant ist der Plan i
deswegen, weil darin ein Stadtring vorgesehen war (der auBere Teil der St
seiner Erganzung aus dem Jahre 1875 aber die Anlegung der LinhartstraBe
Nova ulica), der TheaterstraBe (Theater Gasse), der KocenstraBe (Spital Gas
ulica) und der StraBe Na okopih (Schul Gasse, Solska ulica) ("innerer Ring").
1882 angenommene Regulierungsplan, der spater mehrmals erganzt wu

erfaf.Ste vor allem das Gelande zwischen der Gregorcic-Straf.Se und dem Krankenh
Jahrhundertende erstellte Viktor Thomka noch ein Elaborat uber die Hbhenpro
der Stadtstraf.Sen und entwarf zugleich einen Bauplan fUr den Stadtteil Otok (Auf d
Otok war der letzte von der Bebauung noch nicht erschlossene Teil der Stadtge
die ubrigen Bauplatze befanden sich bereits in der Stadtgemeinde Celje-Umgeb
dem Untergang der Doppelmonarchie erreichte die Bebauung der Stadt die Linie
Sann - Sudbahn Sann-Bahn - Krankenhaus - Glazija/Glacis - Otok
Insel- Savinja/Sann.

Ganz anders lag en die Dinge in der Umgebung. Hier unterlag die Entwicklun
wirksamen Aufsicht, und sie brachte in die Siedlungsagglomeration ziemlich unkon
Regulierungsrahmen, wobei die QLlantitat von Raum und BevblkerLing die O
gewann (der Wachstumsindex der Bevblkerung betrug 1869-1910 in Gaber
1543, in Spodnja Hudinja 605 Lind in Zavodna allein zwischen den Jahren 1
1910358).
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The growth of the city of Celje from the mid-19th century to 1
Summary

Every city at one time in its development becomes the product of variou
components. Whether we treat the development of cities from an exclusi
or geographical point of view, the predominant conditions for developm
determined by the tempo of population movements within the city and the
settlements, both of which are the results of the geographical characteris
and the temporal, economic and political conditions of the time.

One of the problems that the majority of Styrian cities had to deal with in
determining their outer city limits. This is a particularly interesting issue in the
where the settlements of Gaberje, Spodnja Hudinja and Zavodna, all of whi
on the city's periphery, were beginning to merge with the city of Celje
independent points of economic power. As a result of this, the question o
development of Celje's peripheral and surrounding settlements is truly a res
growth is still unresolved.

The situation is even more interesting because the city of Celje and its surro
divided administratively into two municipalities. To add even more complex
development the municipalities were also "nationally" divided and, as a resu
groups had entirely different political structures. One might even say that the
and political components of the city were in opposition to each other right u
former encouraged, while the latter obstructed the growth of urban agglome
was also politically divided by the "border" delineating the municipalities.
this, the city and its surrounding settlements each developed separately, with
needed links between their municipal services and transportation networks

In the second half of the 19 th century, a change took place in the minds of t
of Celje regarding the development of their city. This was particularly evide
when Celje became a statutory city. It was a time when new administrativ
organisational structures were introduced and the entire business life ofthe cit
a comprehensive liberalisation. The city also finally got rid of the last remaini
the Middle Ages, i.e. the fortress walls, and began expanding outward along
borders, merging with its outer suburbs and also rapidly meeting the dema
and the region on a conceptual level. This entailed modernising the transpor
industrialising small businesses, trades and factories, introducing and using
sources of power (coal), all of which necessitated the construction of th
facilities for these activities, such as the road and railway network and a
buildings, industrial companies, municipal services facilities, administra
and buildings for the use of the judicial, health care and education sectors,
military. It was also a time of the construction of the first large-scale busines

parks and gardens and other similar activities. All this caused significant alteration
city's layout architecture and overall appearance.

At this point the development of the modern (urban) city of Celje can be divided i
periods. The first began at the end of the 18'h century and lasted until 1867, th
began with the advent of three important achievements: the railroad and its far-r
influences had finally become an established feature of the city, the first embryonic
of the retail sector began to appear and the city acquired the autonomous stat
municipal community. With the construction of the railroad, it became evident t
next step of urban development the city was faced with would be to build up t
between the city proper and the railway station and to absorb the railway and the
buildings into the city's fabric. Neither did the very heart of the city survive this
unaltered, particularly the backbone (present-day Presern Street), which was
separated from the present-day square of Celjski knezi by a narrow passageway. T
as was the fashion at the time, strove to form a ring road, which ran along what a
the streets of Razlagova, Cankarjeva and Vodnikova. The latter had to wait until 1
the long ditch running alongside it to be filled in and widened. Not only were the
changed, but so too were the town houses. Often several small houses were un
form one big one. New storeys were added and sometimes even new houses we
while almost all the city's houses had their facades altered. After 1850, the first
also began appearing slowly outside of what is now known as the old town.

Following 1867, industry began gaining the upper hand over what was until then
and small business-oriented city economy with a strong emphasis on carefully
market gardens. These new industrial companies proceeded to build a number offa
(the zinc factory in 1873, the chemical factory in 1891, the Westen enamelled cr
factory in 1894, The Majdie Mill and the city kiln), within a ring of peripheral settle
around the city. These became central points of agglomeration for the areas the
located in. As a result of this, the suburbs grew in a very haphazard way, and the heig
and rapid expansion of the city into its surrounding area disrupted the traditional ha
of what was until then a quiet, provincial town on the Savinja river. What we are d
with in this case is not only spatial development as the huge influx of people undou
also had a great impact on the other factors contributing to and affecting the l
development of the city of Celje. The changes in the economic and social condit
the city's inhabitants tenaciously kept pace with the changes in the city's archit
appearance. Yet even the regulation plans which introduced urban and constru
order into the layout of the city, while at the same time altering its appearance, l
broader city surroundings more or less to their own haphazard development

The first city plans developed by Viljem Hallada in 1867-68 were adopted with some
in 1872, following the addition of several alterations, although the municipal comm
did adopt the city's first plan of expansion and regulation (which determined the
of the new city streets and regulated the old ones) one year earlier. The main i
interest in this plan was that it contained the blueprints for the construction of the c
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was envisaged. The regulation plan adopted in 1882, to which numerous a
later made, primarily focused on the northern and northeastern part of
of which were still suburbs at the time, while the plan from 1889 turned
to the western part of the city and dealt mainly with the area between
street and the hospital. Towards the end of the century, Viktor Thomka d
of the sectional elevations of the city's buildings in relation to the roads,
urbanisation plan for the Otok section of the city. The Otok section was the l
municipal community where there were still vacant lots, as all the other land
the surrounding municipal community, and as such, was under its domain
of the dual monarchy, the city expanded so that its buildings extended all th
geographical boundary demarcated by the Savinja River, the Southern railwa
railway, the hospital. the Glazija and the Otok sections of the city and the Sa

The situation was completely different on the outskirts of the city, however,
development was not effectively regulated. The rather haphazard regulatio
the urban planning efforts carried out in the agglomerated settlements in the c
resulted in a surplus of both space and inhabitants (the population growth b
and 1910 amounted to an incredible 1543 in Gaberje, 605 in Spodnja Hudin
Zavodna between 1880 and 1910 alone). This was accompanied by inevita
with municipal services and traffic in this area.

Janez Cvirn

CELJE IN LETO 1848

Vesti 0 revolucionarnih dogodkih v Franciji in nemskih dezelah so v prvih ma
dnevih leta 1848 prebudile tudi najbolj "zasanjane zaspance" v Celju.' Ko pa je 1
1848, v "cetrtek po prvi postni nedeli, 0 1. uri po poldne ... s banderami okinca
vozovlak pripeljal v Cele", in so celjski mescani zvedeli, "da so cesar Ferdinand I.
vzdignili ino namestovanje Ijudstva dovolili"2, je vse sloje mestnega prebivalst
nepopisno navdusenje.

Novica 0 revolucionarnih dogodkih na Dunaju se je "ko blisk po mestu raznes
je hitelo na kolodvor se tam resnice prepricat. Ob 3. uri po poldne so trije me
kolodvoru vzdignili tri nagloma narete bandere inc so jih s turskoj musikoj in s
vpitjem spremljajocega Ijudstva v mesto nesli. Med muziko inc kricanje Ijudstva s
iz smiklavzkega hriba gromeli. Prisli so s banderami naj prej po velkem tergu gor
cerkve, kjer so banderjasi pred cerkvenimi vrati trikrat svoje bandere do tal pripo
farne cerkve so sli po gosposki ulici pred hiso kroznega poglavarstva, kjer so zapeli
pesem, inc potem pred svetovavnico, kjer so bandere shranili, gradjani pa s puk
strazo stopili ... Zvecer tega dne je bilo mesto krasno osvetleno ino gradjani so s
baklam i inc s turskoj musikoj mesto obhodili, Ijudstvo je pa po mestu kricalo, da se
glas dalec okrog razlegal."3

Taksnega veselja v mestu ob Savinji ze dolgo ni bilo. Po mestnih ulicah je glasno od
tiskovna svoboda in konstitucija, se veckrat pa je bilo slisati navdusene klice: "liv
Ferdinand /. "4 Ocitno so - podobno kot drugod po Siovenskem - tudi celjski m
prvi vrsti razumeli napovedane spremembe kot dar premilostljivega cesarja, za

• Siovenske novine, 1.6. 1849
Cillier Wochenblatt je v svojl prvi stevilki (1. 4. 1848) opisal riJzpolozenje mescanov z naslednJimi
'"Die Tage vom 8. bis 16. Miirz wurden wie unter einer unheimlichen Gewitterschwule durchleb
Orten bildeten sich Gruppen, welche die anlangenden Zeitungsblatter mit Haft durchflogen, das A
derselben und die erste Nachricht, daB in Frankreich der Konig gesturtzl, entflohen, und eine pro
Regierung eingesetzt sei, weckte auch die traumerischen Schlafer aus ihrer Unthatigkeit. Die Nach
Baden, Wtirtemberg, Baiern, Hessen. Sachsen, welche sich einstimmig fOr PreBfreiheit, Oeffentli
Mundlichkeit 1m Gerichtsverfahren und Vertretung des Volkes am Bundestage durch ein deutsches
ausgesprochen hatten, die selbst vom Bundestage fur aile deutschen Lander zugestandene P
alles dieses wirkte wie ein Zauberschlag auf die GemLither .. Aligemeln sah man ein, daB O
nicht zuruckbleiben konne. Die Nachricht von der Abdankung des Staatskanzlers Metternich b
Hoffnungen aufs Neue. Indem der Mann gesttirtzt war, welcher den von der Zeit gebothenen For
eisener Hand aufgehalten hatte. Aus Graz und Wien langten Berichte ein von der Bewegung, w
Classen der Bewohner ergriffen hatte; mit angstlieilem Bangen harrte man auf die Losung, endlich
1 Uhr Mittags langte der Grazer Train an, geschmuckt mit den Nationalfahnen und brachte die fre
Nachricht von Aufhebung der Censur und die am Vortage lin Theater zu Gratz verkLindete Erthe
zeitgemaBen Volksvertretung .'"
" Ignac Orozen, Celska kronika, Celje 1854, str. 203.
"Ignae Orozen, Celska kronika. Celje 1854, str. 204; prim. tudi Cillier Wochenblatt. 1. 4. 1848.
4 Cillier Wochenblatt, 1. 4. 1848.
1
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se istega dne ustanovili narodno strazo, na eelo katere so postavili celjske
6
mojstra Vincenca Gurnika.

Celjska narodna straza, ki je videla svoj glavni cilj "im Vereine mit dem Militar d
Ordnung, Ruhe und Sicherheit zu wahren, und die festen StLitzen unsere
Thrones zu bilden'} pa v prvih tednih revolucije ni imela pravega dela. Zara
novic z Dunaja in Gradca ter alarmantnih vesti 0 nemirnem podezelju
namree iskreno prizadevali ohraniti trezne glave in so tudi javno podpirali
stajerskih dezelnih oblasti za pomiritev duhov. 8 Vse do "maeje muzike", ki s
zveeer zagodli zelezniearski delavci peku J. W. in pekarici A. W., ker sta p
kruh 9 , v mestu ob Savinji ni bilo omembe vrednih socialnih konfliktov, zat
moe razcvetelo politieno zivljenje. Politika je eez noe postala meseanska
po novicah iz domovine in tujine je dobila neslutene razseznosti. Tiskani le
sta bila Castellijev Was ist denn jetzt g'schehn in Wien? ali Rossekov Was
g'schehn in Gratz? Eine Erklarung fUr die guten steirischen Landleut auf
tudi Celjane spodbujali k razmisljanju in razpravi 0 aktualnih politienih pro
ze 1. aprila 1848 pa je v Jeretinovi tiskarni zagledala lue sveta prva stevil
Wochenblatt (s podnaslovom: Zeitschrift fUr Belehrung und Vertretung des
Bauernstandes), ki si je - po besedah obeh urednikov, gimnazijskega profes
Prascha in uradnika Josefa E. Ganserja - zadal za svojo glavno nalogo "un
der deutschen Nationalitat in einer gemeinfafSlichen Sprache die grofSen u
Fragen der Gegenwart mit Freimuth und Wahrhaftigkeit zu erbrtern, Be
wahre Aufklarung unter die sogenannten mittleren und niederen Stande z
insbesondere die Zustande des Burger- und Bauernstandes zu beleuchte
in den Stand zu setzen, durch richtigen Gebrauch der ihnen gewordenen Zu
ihre Angelegenheiten nach Recht und Gesetz zu vertreten." 10

Ignac Orozen, str. 204; prim. tudi Cillier Wochenblan, 1. 4. 1848: "Am folgenden Tage versam
Classen der Bevolkerung mit EinschluB der Behorden in der Stadtpfarrkirche zu einem feier
Cilli hat somit dem Ruhm. dem groBen Geschenke zuerst. ohne auf hoheren Befehl zu w
Anlriebe das Siegel religioser Weihe aufgedruckt ZLl haben."
6 C'!ller Wochenblatt, 1. 4. 1848; Ignac Orozen, sIr. 204.
7 Cillier Wochenblatt, 1. 4. 1848.
sTako je 25. 3. 1848 prof. Vinzenz Prasch v imenu Celjanov izroCiI slajerskemu dezelnemu guverne
prisrcno zahvalo, ker je med nemiri v slajerskem glavnem mestu GradcL< vseskozi delova
prepreci! nepotrebno prelivanje krvi. Prim. Cillier Wochenblatt, 1. 4. 1848.
91gnac Orozen, sIr. 209: "10.julia ob 9. uri zvecer so delavci veCidel iz tukajsnjega kolodvora macjo
W ., peku, ina vdovi A. W ., pekarici, ker jim nista kruha po voli pekla, zraven so pa s gorjacami
ina oknah vrezavali ina kamenje po nju hisah lueali, da so precej veliko skodo naredili. Narod
naglo sbrala. je razpodila Ie macje godce." Prim. tudi Celjske Siovenske novine, 15.7. 1848
t. m. Je nekaj delavcov na rotovs prislo ina lirjalo, naj komisija napravi, de bode peki bolji in
ina prodajali. l<er se pa ni hitro vse po njih voli zgodilo, so delavci zvecer ob 9. prisli in per dve
muziko napravili. Tako so zvizgali in se derli. de je bil strah. zraven pa kamene po hisah lucali
voknih in vratah bili, de smo mislili, de bode vse razdrobili. Narodna straza perhili. nekaj na
- druge razpodi in tako mir lopet napravi."
10 Cillier Wochenblatt. 1. 4 . 1848: prim. tudi Ignac Orozen, str 205.
&

oklic stajerskih dezelnih oblasti na podezelsko prebivalstvo, ki je kmetom poskusal
pravo bistvo napovedane ustavne preobrazbe monarhije: "Seine k. k. Majesta
mit Allerhochstem Patente vom 15. d. M. Geruht - in Berucksichtigung der W
seiner getreuen Volker - der osterreichischen Monarchie eine Constituion, das is
Staatsverfassung auf viel freierer Grundlage als die bisherige, zuzusichern. Dami
die Ausdrucke Constitution oder freie Verfassung nicht verstanden oder als ga
Ungebundenheit ausgelegt werden, glaubt man dieselben naher bezeichnen zu m
Der Unterschied der zugesicherten Constitution von der bisherigen Verfassung
vorzuglich darin, daIS in Foige seIber das Volk durch Personen, die es selbs
und denen es sein Vertrauen schenk!, vertreten wird, daIS diese die Wunsc
Volkes unmittelbar Sr. Majestat vortragen, an der Gesetzgebung Theil nehmen
Verwaltung und Beausgabung der Finanzen uberwachen, - nicht aber etwa da
die dermal bestehenden Verpflichtungen gegen den Staat und seine Behorde
Grundobrigkeiten oder dritte Personen erloschen."11 Kljub opozarjanju, da f
razmerja se niso odpravljena, pa se je list - pac v skladu s svojo usmeritvijo - ze na
zaeetku zavzel tudi za interese "eetrtega stanu". Tako je v svoji prvi stevilki objav
poveljnika celjske narodne straze Vincenca Gurnika z dne 28. 3. 1848, ki je d
stanovom predlagal takojsnjo odpravo nekaterih kmeekih bremen (zlasti desetine
ter ukinitev podlozniskega kazenskega patenta.12

Seveda pa je bilo v ospredju zanimanja celjskih meseanov vprasanje ustavne preo
monarhije. Celjani so zlasti nasprotovali poskusu stajerskih dezelnih stanov, da bi s
v nekoliko razsirjeni sestavi - izdajali za predstavnike dezele. Na novico, da se je
1848 na Dunaj odpravila deputacija stanov, razsirjena z nekaj predstavniki mese
kmetov, da bi v prestolnici zastopala interese dezele, je urednistvo Cillier Woch
odloeno pribilo: "Verwundert mussen wir die Frage aufwerfen: Auf welche Constitu
Grundlage stLitzen sich diese, wenn gleich noch so erenwerthen Reprasentan
Burger- und Bauernstandes? Wer hat sie mit Instructionen versehen? Wie konnen
Ausdruck der ganzen Provinz seyn, oder sollten sie nur die Hauptstadt vertreten u
stimmberechtigte Stadt mit Petitionen einzeln und sheu sich nach und nach ein
Wir ehren mit Dank die GrolSmuth unserer Stande welche sie seit Jahren insbes
im Unterrichtswesen an den Tag legten; allein es ware Verrath an uns und unseren
wenn wir die grolSmuthigen Geschenke des Monarchen nicht selbststandig zu be
verstanden."13 Teznjo po samostojni izrabi "darila monarha" pa so Celjani demo
tudi tako, da so na seji razsirjenega obeinskega odbora 14 (7. 4. 1848) odloeno za
da se dezelni stanovi reorganizirajo v pravo Ijudsko, "vse razrede obsegajoee in na

Cillier Wochenblatt. 1. 4. 1848.
'" Cillier Wochenblatt, 1. 4. 1848: "Mage auch dem Landmanne eine materielle Begunstigung ohne Verzug
werden; die Entschadigung daWr wircl es sich clann geme gefallen lassen, wenn er nur einma
clerselben verslchert ist. Mage in clen ersten Reihen clieser Beg(instigungen clie Aufhebung des Zeh
Zinsgaben und des Unterthans-Strafpatentes stehen."
," Cillier Wochenblatt, 1. 4. 1848.
11 Cillier Wochenblatt. 8. 4. 1848: Celjski obcinski oclbor se je na seji 7. 4. 1848 razsiril z novimi ciani iz v
"nezastopanih razreclov". Iz kmeckih vrst so v obcinski oclbor povabili Martina Skraberja, Jurija
11
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Toda na zacetku aprila je v ospredje politicnih debat ze stopilo nacionaln
Razpis volitev v frankfurtski parlament in (sicer na moc previdna) agitacija
Siovenijo 16 sta tudi v mestu ob Savinji razburkala duhove. Vecina celjskih me
nedvoumno opredelila za Frankfurt,17 redki posamezniki - kot celjski opat Ma
ki so opozarjali na nevarnost razpada Avstrije in se celo zavzemali za progr
Siovenije, pa so bili razglaseni za prenapeteze.'8

Ko je 22. 4. 1848 Cillier Wochenblatt objavil oklic "na slovenske brate",
neznani dopisnik z Dunaja (podpisan s kratico V. S... k.) Siovence svaril pred
nemsko drzavo in jih pozval, naj vztrajajo pri programu zedinjene Siovenije 19
odvetnik dr. Mathias Foregger odgovoril, da je v danem politicnem poloz
Nemcija potrebna iz politicnih razlogov. Poudaril je, da bodo lahko Siovenc
kot v gospodarsko in politicno sibki zedinjeni Sioveniji svoje nacionalne intere
mogocni, demokraticni in vsem narodom pravicni Nemciji 20 5e odlocneje p
zavrnil zahteve po povezavi zedinjene Siovenije s sosednjo Hrvasko, saj bi
mnenju taksna tvorba pomenila civilizacijski korak nazaj: "Kranjska in slovansk
sta v primerjavi z inponiranimi sosednjimi ozemlji ocitno presibki za politicno
in jima preostaja samo prikljucitev k Hrvaski ali Nemski zvezi. Prvo bi po
nespametno nazadovanje. In kdo sploh hoce svojo narodnost povezati z

- - - - ----------------

Franca Ostroznika in Mihaela Goriska; iz vrst mescanov Endresa. Herzmanna swrejsega. LaB
Sabukoschegga, Wagnerja in Winklerja; iz vrst industrialcev Gurnika, Ignaza Novaka in
razumnikov pa prof. Prascha in odvetnika dr. Mathiasa Foreggeqa.
Hi Cillier Wochenblatt, 8. 4. 1848.
16 Ceprav je lavantinski skof Anton Martin Siomsek v pismu Matiju Vodusku (6. 4 . 1848) o
spodnjestajerska duhovscina poclpria akcijo Matija Majarja za zeclinjeno Siovenijo, je b
revolucije pray celjski opat glavni inspirator protifrankfurtske agitacije In glasen zagovorni
Siovenije v Celju. Fran KovaCic. Siomskova pisma, AZN I, str. 104-105.
17 Matija Voclusekje 29. 3 . 1848 v pismu Murscu zapisal, da so nas s frunkfurtsko agitacijo "v Ce
prevresali ina premagali, ina zadnic de nisim sam ostal. se tud poclknzal, ter mislil. kar vb
saj vtoniti se ne smejem ... Nmn za zclaj obstojnost Austrianske drzave veliko vise velja ko S
obstoji, bo tucli toto zivelo: Fran lies ie, Korespondenca dr. Jos. Mursca, v. Zbornik znanst
spisov, Siovenska Matica, Ljubljana 1904, str. 160.
18 Tako je Davorin Terstenjak 13.4. 1848 v pismu Murscu zapisal: Tudi Voduseka cejo ponemce
spraviti, ina so petitio dali na Ministerium ". Fran lIesic. Korespondenca clr. Jos. Mursca. v. Zbo
in poucnih SPISOV, Siovenska Matica. Ljubljana 1905, str. 3. Anton Martin Siomsek pa je v p
5. 1848 ornenil, da je izvedel, kako cia je zelel Vodusek s pomocjo studentov odvrniti kmet
protifrankfurtski govor, za kar da so ga Nernci proglasili za izdajalca. Prim. Fran Kovacic, S
AZN I, str. 104-105.
19 Med drugim neznani pisec pravi: . Vereinigen wir Sloven en uns zu Einem groBen Bunde l Fu
unseren Schulen und in allen Amtern unsere Muttersprache ein: lalSen wir uns nicht dem d
einverleiben. dieB ware unser TodesstoB: als freies, selbststandiges Volk wollen wir dem D
Hand zum ewigen, unverbrlichlichen Bunde reichen, aber einverleiben dem deutschen Bund
nicht!"
Foregger meni, da bi Siovenci rnorali poslati svoje poslance v Frankfurt ze zaradi tega. ker so tudi
del Nernske zveze. 5e bolj pa zaracli obrambe lastnih nacionalnih interesov.
Cillier Wochenblatt, 22. 4 . 1848.
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Hrvaski eelo vabljiva. Prikljucitev k Nemski zvezi, v skupnost nemsko-avstrijskih p
varstvom in upostevanjem slovanskih narodnosti in jezika, pa ponuja vsem mo
trajno, srecno prihodnost in stem naj bi bili interesi germanistov in slavistov v
popolnoma skladni."21

Taksna stalisca so prevladala tudi na pravolitvah v frankfurtski parlament (26. 4 . 1
jih je bilo na voliscu na Glaziji Ie malo, "ki so si prizadevali sbranemu Ijudstvu dok
kako nevarno ina nespametno je za austrianee, porocnike posiljati v frank
parlament. Zoper te se je vzdignilo mnogo mestlanov, ki so modrovali od velke
nam bode iz Frankobroda dosia, da, nekega dijaka, ki je iz Dunaja sem h volitvi d
je tudi za frankobrodski parlament yes vnet bil, so neki mestlani na svoje roke vzd
ga na milO postavili, od kodar si je prizadeval dopovedati, kako bode vse razpadlo
ne bode za Frankobrod volilo; onim pa, ki so pred volitvoj svarili, so bili neki mestla
macjo musiko namenili, kojo je pa velitel narodne straze zabranil."22

Kljub zavzemanju za sodelovanje na volitvah v frankfurtski parlament, agitaeiji za
demokraticno zdruzeno NemCijo, v okviru katere si bode Nemcija in Avstrija, Ge
Siovani zagotovili lepso prihodnost 23, je bila velika vecina eeljskega mescanstva v
do vprasanja nemske zdruzitve - seveda z redkimi izjemami - izrazito avstrijsko usm
Taksno stalisce je povsem prevladalo v Drustvu za posredovanje med slova
nemsko narodnostjo (Verein zur Vermittlung der slavisehen und deutsehen Nation
ki so ga ustanovili 16. maja 1848 na pobudo dr. Mathiasa Foreggerja. Drustvo
zadalo za eilj spravo med obema narodoma, se je v svojem programu zavzelo za
in enotno Avstrijo, v kateri bode vsi narodi po pol noma enakopravni: "Pred vse
seveda zedinjenje vsega nasprotujocega v Avstriji, kar je potrebno za utrditev, la
recemo, za stvaritev Avstrije, kajti ideja domovine Avstrije je rojena popolnoma
in je pravzaprav zazivela sele v zadnjih nekaj tednih. - Zedinjenje mora biti zato eil
energicnega stremljenja, biti mora tehtniea nasih besed, usmerjevalka nasih

"'Ibidem.
'" Ignac Orozen, str. 205-206. Na pravolitvah so za volilce izvolili: okroznega komisarja Johanna Schmelzer
Vincenca Gurnika. pravnlka Mathiasa Foreggerja in Andreasa Schoenerja, lastnika trboveljske
Franza Maurerja, slascicarja Karla Endresa, teharskega mlinarja Franca Ostroznika, pivovarnarja
Tappeinerja. usnjarja Franza Herzmanna in mestnega zupana Johanna Kasteliza. Le-ti so na volitva
1848) za poslanca izvolili profesorja prava na graski univerzi Gustava Schreinerja, za njegova n
pa profesorja na isti fakulteti Franza Edlauerja ter tajnika stajerske dezelne vlade viteza Josefa Fre
Ker pa sta bila tako Schreiner kot Ecllauer izvoljena v drugih volilnih okrajih, Freydeneck pa je prej
glasov. so se celjski volilci 13. maja zopet podali na volisce in za poslanca v frankfurtski parlam
doktorja prava Hermanna Mulleya, za njegova namestnika pa lastnika mislinjskih fuzin Antona pI. B
Morilza Blagotinschka pI. Kaiserfelda.
'" Tako Foregger v odgovoru zapise: "Lassen wir daher allen Zank bei Seite. reichen wir uns bruderlich die
arbeiten wir mit vereinten Kraften an dem groBen Aufbaue. unter dessen schirmenden Dache De
und Oesterreich. Germanen und Slaven einer schbnen Zukunft entgegen sehen. wo der Unter
Nationalitat nicht das GefUhl des HaBes und del' Friedschaft sondern die Brliderlichkeit in die Herz
Nachkommen wecken wird ." Cillier Wochenblatt 22 . 4. 1848.
24 Cillier Wochenblatt, 18. 5. 1848.
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besedo in dejanjem v boj za vzviseni namen: Povzdignjenje Nemeev in Siova
na podlagi naeela 'enake pravice za obe narodnosti'. Da bi za ta namen lah
na'boljsimi, eetudi sibkimi moemi, smo ustanovili drustvo, ki si je zadalo predv
J
da bo narodnosti spravilo med seboj, da bo na svetlo postavilo in zdruzilo pr
da bo posredovalo pri nasprotjih, uredilo napaena stalisea in se posebno, da
postavilo po robu prizadevanjem vsake strani, ki bi poskusila karkoli storiti z
enostranske koristi."25

V skladu z omenjenim programom si je drustvo, po mnenju Ignaca Oroz
"nemska sleparija", s katero hoeejo "Slovencam usta in oei vezati ina jih p
dolgo voditi. de bodo v' Frankforti nas v' jarm perpregli",26 predvsem prizadeva
petieijsko gibanje za zedinjeno Siovenijo, ki med celjskimi meseani ni na
odmeva. Do zahtev peticije 27 pa niso bili skeptieni Ie nemski, temvee tudi slov
saj se je na zaeetku junija 1848 dr. Stefan Koeevar zaman trudil. da bi za po
pregovoril nekaj uglednih slovenskih meseanov. Ali kot je v pismu Jozefu M
1848) zapisallgnae Orozen: "Nase prosnje po nasim okrozi nie kaj prav ne po
se za naso ree nihee skoraj ne potegne kakor duhovniki, katirih je pa tud velik
V' Sabata je bil dr. Kaeevar tukej, ki mi je povedal, da ni pole s' prosnjam h' p
prejel. Dal sim mu jih 6, pa pravi, da bi jih vee potreboval. Morebit morete
poslati. V' Celi jih bode malo, ki se bodo podpisavali. Ker je Dr. Koeevar povso
in visokospostovan, sim mu rekel, naj skusi nekaj gospodov nam perkupiti. A
mogoee. Gornik je djal. da 3. prosnja mu ni vseea, drugi pa pravi, da se mu 1
Koeevar mi je djal. da mesto naj v' miru pustim. Pa nekaj se jih ze bode podpisa
govoriti ne smem, ker mestlani pravjo, da vse, kar slovensino zadene, od Vod
ina potem njega se balj eertijO."28

Po 1. juliju 1848, ko so pod urednistvom prof. Valentina Konska zaeele izh
Siovenske navine, pa se je zaeel tudi v Celju nekoliko bolj vnemati "slov
eeprav agitaeija za "slovensko stvar" oCitno ni bilo najbolj lahko opravilo. Nezn

Program je objavljen kot priloga k Gillier Woehenblatt. 18. 5. 1848.
V istem pismu (7. 6. 1848) je Orozen komentiral dejavnost Drustva za posredovanje meci nem
narodnostjo ("Celskl zbor"): "Od nasiga zbora sim kmalo od zacetka misfit da ni kaj drugig
sleparija; ina tako se tudi res kaze. Neki nemei hoeejo s' tem zboram sam~ Ie Siovencam
ina jih pri nosu tako dol go voditi, de bode v' Frankforti nas v' jarm perpregli. Nisim Jim upat
zboru perpisaL Jezijo se silno Nemci tukej. de Siovenee tako spodbadamo. Vceraj je Dr. Fore
Celskiga zbora pismo bral, v ' katirimu vse Siovence svari, nase prosnje /ne/ podpisati. O
je pisal: Kiinigreich Siovenien· das ist die Schlange, die im Grase lauerl. To pismo je hotel
povsodi razposlati. Pa nekteri so se mu vstavlali ina tako mende ne bo se natisnilo". lIesie, Ko
Jos. Mursca, v. Zbornik znanstvenih in poucnih spisov, Siovenska Matica, Ljubljana 1905, str
27 Peticija je vsebovala tri zahteve: 1. "da bi 5e u treh gubernijah: Ijubljanski, graski U1 terzaski raz
narod v enG kraljestvo pod imenom 'Slovenlja' z svojim dezelnim zboram sklenil; 2. da bi se
sole in u kanclije uvedel: in 3. Da se Siovenija z nemsko lvezo ne zjedu1i".
28 lIesie, Korespondenea dr. Jos. Mursca, v. Zbornik znanstvenih in poucnih spisov, Siovenska M
1905, str. 69.
29 Celjske Siovenske novine, 1. 7. 1848. S 3. 10. 1848 se je list imenoval Celske novine, z novirn le
je preimenoval v Siovenske novine.
25
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slovenseine, hitra prilepijo oznako panslavista: "Ci je gdo za slovensno vnet, tega m
panslavista, za taksiga eloveka, kteri bi rad vse Slavjane (Slovenee, Horvate, Dalm
Siavonee, Serble, Boznjake, Boigare, Cehe, Polake, Ruse) pod enG kraljestvo spra
tega nobeden Slovene ne zeli, vender nemei to od nas mislijo, morebiti zato, ker
da smo mi taksi Ijudi, ko so oni, kteri niso mira meli, dokler niso vse nemske dezele
nemsko eesarstvo zjedinili ... Ce mi za naso slovensino govorimo, Ci smo za njo vn
nas nemei za panslaviste, za puntarje in za svoje neprijatelje majo, al se moremo z
svobodne derzati? Kteri narod je svoboden, ei za svoje niti govoriti nesmije? Mi
nismo tak svobodni, ko so nemei!"30

A kmalu po sklepu stajerskega dezelnega zbora (9. 8. 1848) 0 nedeljivosti Staje
o nemseini kot jeziku obravnav dezelnega zbora 31 , se je v Celjskih Siovenskih n
zaeelo pojavljati vse vee dopisnikov, ki so se zavzemali za zedinjeno Siovenijo ko
pravo resitev za dosego naeionalne enakopravnosti. Sklep stajerskega dezelnega
za katerega so glasovali tudi sloven ski poslanei,32 so mnogi razumeli kot poskus n
nadvlade nad Siovenci in neki J. J. U. ga je v eeljskem slovenskem listu (30. 8.
komentiral z besedami: "Tako Sioveneu nova svoboda malo pomaga, ki vse praviee
Ie za se obdrzijo. Kjer se kolj oglasimo nas povsod prekosijo. Zato smo prosili s
eesarja, de bi vsim Sioveneam na Stajerskim, Koroskim, Krajnskim ina Primorskim d
zediniti se, ino svoj posebni slovenski zbor imeti, komur bi se Nemei nebi vtikali. T
tudi mi pod nasim milim eesarjem bili ravno tistih dobrat delezni. kakor Nemei, ter ee
beseda bi se dopolnila, de imajo vsi narodi v avstrijanskem eesarstvu enake prav
Nemei so se zbali, de ne bi mogli dalej z nami gospodovati, zato so hitro sklenili: St
je nerazdruzivo vojvodstvo, to se pravi, de Siovenei se ne smejo od Nemeov loeiti
ne vejo, de mi tudi nekdaj k nemski Stajarski spadali nismo? .. Kaj ne ostanemo v
nasim eesarjam? Saj mi nemskim Stajeream tudi ne branimo, ako se z nemskimi K
zedinijo, temue se zelimo jim, ker bi bili po tem moenejsi. Pa naj za sebe napravijo
hoeejo; mi svojimu eesarju hoeemo vselej zvesti ostati, z Nemei zelimo v prijaznost
v svoji dezeli pa noeemo terpeti, de bi nam kdo praviee krajsal".33

Toda taksna in podobna razmisljanja so bila oeitno v manjsini. Zdi se, da je bila tudi
tistih, ki so si iskreno prizadevali za povzdigo slovenskega naroda (jezika), bolj a
zadovoljna z novo dezelno ustavo. Delila je mnenje poveljnika eeljske narodne st
dezelnozborskega poslanea Vineenea Gurnika, ki se je v dezelnem zboru sieer g
potegoval za enakopravnost slovenseine z nemseino, toda program zedinjene Sio

Celje Siovenske Novine, 22 . 7. 1848.
Celjske Siovenske Novine, 16. 8. 1848.
31 Prvi Glen nove dezelne ustave ('Stajerska je enotna in nerazdruzljiva vOjvod,na ") je bil sprejet 5091aSl1
naknadno je proti njemu protestiral slovenski poslanec Jakob Kreft z zahtevo po zedinjeni Sioven
Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor v Ljutomeru, v: Svet med Muro in Dravo, Maribor 1968, str. 392
13 Celjske Siovenske Novine, 30. 8. 1848.
'0
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dezele: "Zdruzeni smobili veliko stoletj z Nemskimi bratami pod enim vladarja
nesreco smo skupej nosili. Veze nas vezilo prijaznosti in pozlahtnosti; bojvali sm
obcnega sovrazneka zedineni, ina smo se na to prijazno zaderzanost tako nav
nam locitev gotovo teska bila. - Mi smo se poozerli na to, da nas imajo Nemski
prijatle, na ktere se zanest~ smejo; in da nas radi imajo, se je na zboru skazalo,
eden poslaneov iz gorne Stajerske v odborstvo vzel, in zadovolni so nam gor
brati zagovor svojih koristov prepustili. - Mi smo se poozerli, da bi kupcija z vin
zelezam i. 1. d. Zastala, ako bi se Siovenei od nemeov odeepili, in da bi skuz t
denarjam in z njoj premozenje dezele poskodovano bilo. Mi smo se tud na to oz
Stajerska dezela Ie po premozenje, ktero se ne da razdeliti, ker bi se za razdelite
pravicna razmerja iznajti, in ker bi tisti. ki bi se svojovolni odeepilL po praviei na p
nobenga deleza ne imeli."34 Moc tradieije in pragmaticni razlogi so bili oCitno m
modern ega nacionalnega prineipa, saj so bili tudi mnogi slovenski "rodoljubi"
podobno kot eeljski (nemski) poslanee dr. Mathias Foregger, ki se je v stajerskem
zboru zavzel za oblikovanje naeionalno oblikovanih okrozij35 -, da bo novo
mariborsko okrozje za slovenski del Stajerske zadostno porostvo za jezikovno (n
enakopravnos1. Svoje je naredil tudi ocitek separatizma, ki ga je nemska stran
na Siovenee. Tako je Skrebe v Celskih novinah 18. 10. 1848 takole odgovarja
nekega nemskega Celjana, ces da se Siovenei hocejo odeepiti. "Na Stajerske
je sklenilo edinoglasno, da je Stajersko vojvodstvo edina in nerazdelivno; tod
se zastopi, da mora Stajerska dezela edina nerazdelivo vojvodstvo Austrians
derzave biti. Za prosto in mogocno Avstrijo in za nasega Cesarja hocemo z
kervi preliti. Dokler Avstrija stoji, stojimo tud mi s nasim Nemskim bratami eden
za enega. Ce pa Avstria pade, in ce bi bili Nemei tega krivi, tedaj pa z bogam!
se bomo kjugu obernili in se po drugih bratih ozirali. Tezka bo seer 10Citev, pa N
nje krivi, ne mi. Tega pa misliti nesmejo, da nas bodo lahko podjarmili. Vstopim
Siovenei in Nemei, okolj nasega eesarja. Ne sunite nas z merzloj rokoj od vas
bo mislil na locitev. Na Celskih vratah, ki jih je cesar Ferdinand pred 4 sto leti
napisano A. E. J. O. V. In to mi tako beremo: Austrii Edinost Jasno Obeta Vr
Austria prosta in mogocna, zivila vstava, zivio Cesar Ferdinand!"36

" Celske novine. 3. 10. 1848.
", Peter Burian. Die Nationalitaten in 'Cisleithanien LInd das Wahlrecht der Marzrevolution 1848/49 Z
des ParlamentarismLls im alten bsterrelch, Graz-Kbln1962 str. 127. 'Die politisclle EintheilLlng
nationalen Leben IOgen mussen; es werden FILifSe und Berge als Grenzen ... illl Innern des
HintergrLlnd treten mussen, LInd dafOr wird eine politische Einthellung nach Nationalitiiten in's
36 Celske novine, 18. 10. 1848.

zakljueek oktobrske revolucije na Dunaju. Ko je 9. 10. 1848 ob 11. zveeer nek
Cmureka v mestni hisi poskusal preprieati narodno strazo, naj gre na pomoe Dun
lOper Hrvate, "koje je bil ban Jozef baron Jelaeie pred Dunaj pripeljal", je med
naletel na gluha usesa. "Po kratkem razgovoru je ... velitel Gurnik strazarom izus
mnenje, da bi Celanom ne bila east nad sosede verne Horvate, ki so svoje meee za
potegnili. Tako so tudi menili skoraj vsi tukajsnji strazari ino mu niso hoteli do
bi se bilo pri cerkvah zvonilo ina tako Ijudstvo vkup klicalo, zatorej se je moral p
lOpet po noei nazaj v Gradec poverniti, brez da bi bil tu kaj opravil. Le dva sta b
ingenieur assistent na kolodvoru, drugi pa dijak, ki sta drugi dan od tod sla Duna
na pomoe."38

Celjski nemski list ki se je s 1.7. 1848 preimenoval v Cillier Zeitung, s podnaslovom Ze
fUr Stadt und Land, mit besonderer Rucksicht auf deutsche und slavische Interess
je kot organ Drustva za posredovanje med slovansko in nemsko narodnostjo s
dosledno zavzemal za svoj osnovni programski cilj40, za bolj ali manj centra
moe no, demokratieno in na nacionalni enakopravnosti temeljeeo Avstrijo, pri e
odloeno nasprotoval vsem predlogom, ki so predvidevali federalizacijo Avstrije na
nacionalnega principa. Tako je urednistvo nedvoumno zavrnilo razmisljanja dr.
Galbe, ki je ze konec julija 1848 v elanku Oesterreich und seine Verfassung nas
centralizaciji in se zavzel za federalizacijo monarhije na podlagi nacionalnega prin
komentarju elanka istega avtorja z naslovom Das nationale Prinzip, v katerem se je

;;} Ob blagoslovltvi zastave celjske Narodne straze je njen poveljnik Vincenc Gurnik gurdiste "'v nem
slovenskem nagovoru opominval to bandero nositi za domovino, pravico ino za Ijubljenega cesa
Orozen. str. 210.
3>1 Ignac Orozen, str. 211; prim. tudi Celjske Siovenske Novlne, 18. 10. 1848.
"" IzhaJal je dvakrat tedensko (ob torkih in petkih) pod urednistvom Vinzenza Prascha. Zadnja stevilka j
12.1848.
'0 Cillier Zeitung, 4.7. 1848. "'Als Organ des Vereines lur Vennittlung der deutschen und slavischen Intere
unsere Zeitschrift die beiderseitigen Nationalitiiten ZlI wahren und Versbhnung anzubahnen traeht
Separatism us aber mit aller Kraft entgegen arbeiten ",
'" Galba je med drugim zapisal. da pri taksni mnozici narodov in narodicev centraliZirana Avstrija ne bi bila
"'Das Zusammenpressen verschiedener Nationalitiiten mit widersprechenden Bedlirfnissen in ein
Staatsform ist widernatlirlich. das geimeinsame Furstenhaus ist oft das einzige schwache Band
Bedrohung durch iiufSere Feinde gibt erwlinschte Gelegenheit sich von dem gehafSten Verbande 10
- Osterreich wird daher nur dann die Wohlfahrt seiner Vblker auf die Dauer begrunden, wen
gemeinsamen Reichstag in Wien nur liber die wahrhaft gemeinsamen Angelegenheiten wie Hande
MaB und Gewicht. Heerwesenund die Vertretung n8ch AufSen entscheidenlaBt. dagegen die Gese
Liber jene Angelegenheiten wie die Kirchen und Schulfonnen, die Gerichtsverfassung, die Besteu
Ablbsung der Urbarialien bedingt sind, besondern Nationalparlamenten in Prag, Lemberg. Wien
Agram und Pest einraumt". Na koncu je poudaril: "'Wurde Osterreich als Bundesstaat nach dem n
Prinzipe constituirt, so mliBten Stelermark und Karnten durchschnitten werden . Der nbrdlich von
gelegene Theil Steiermarks und Kiirntens mLifSte sich mit Ober - und Niederbsterreich und dem
Theile Tirols, der slidlich von der Drau gelegene Theil Steiermarks und Karntens dagegen muBte
Krain und dem Kustenlande vereinigen, weil der DraufluB die durchschnittliche Granze der deuts
slovenischen Bevdlkerung bildet". Cillier Zeitung, 28.7. 1848.
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eesarstva lahko tici samo v enakopravnosti provine, v nacelu bratstva; kat
pa bomo sledili pod hinavsko krinko narodnosti, ki bo po tej cesti vodila do
prepadu, dokazujejo s krvjo prepojena polja Srema in zal se mnoga druga."43

Tudi ob koneu jeseni 1848, ko se je pozornost Celjanov usmerila v dele
parlamenta, je Cillier Zeitung ostala zvesta svojim staliscem. Med razlic
reorganizaeije Avstrije, ki so bili v ospredju razprav v Kromerizu, se ji je zdel d
program stranke (nemskega) centra, ki si je prizadevala za eentralizirano, ve
posameznih dezel in narodov upostevajoco Avstrijo (Avstrijo, ki naj ne bi bi
narodu maceha),44 odlocno pa je zavracala vse predloge, ki so predvidevali
monarhije. V tem pogledu je eeljski nemski list zagovarjal diamet ralno razlicn
Celjske novine, ki so se ob novicah iz Kromeriza veckrat zavzele za taksno
preobrazbo monarhije (v skladu s predlogi L. L6hnerja in F. Palackega), v
Siovenei dosegli naeionalno enakopravnost.

Zdi se, da so razprave 0 bodoci drzavnopravni ureditvi Avstrije v kromeriskem
spet okrepile moe ideje zedinjene Siovenije. Ko je v Celjskih novinah dr. J. K
1848 "drage Siovenee" poskusal prepricati, da so na zacetku oktobra v Celjsk
Novinah objavljena stalisca V. Gurnika 0 nujnosti in koristnosti "enovite Stajers
in zavajajoca,45 je tudi marsikateri celjski Slovenec spregledal, da lahko Sioven
popolno enakopravnost, Ie "ce se vsi ... zedinimo po jeziku, narodu ina imenu" .4
stalisca je se vedno delila Ie manjsina.47 Siovenske novine, ki so po preneha
Cillier Zeitung 48 ostale edini politicni casnik v Celjll, so se izogibale zagovarja
zedinjene Siovenije 49 in si prizadevale Ie, "da bi se Slovene za Siovenca s
prizadeval se z svojim pomockami omikati, namre(c) po svojem jezikll".50 Ce
list se je poskusal v svojih sestavkih izogniti "vsake besediee, ktera bi znala
razzaliti",51 kar je bila v veliki meri poslediea nenehnih nemskih oCitkov 0 "dvo
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42 Galba je med drugim zapisal: "Ieh Hebe als Deutscher mein Vaterland aus der FUlle meines He
hoher aehte und hebe ieh die Gerechtigkeit" Cillier Ieitung, 1.9. 1848.
4'lbldem.
44 lillier Zeitung, 5. 12. 1848. Programm des Centrums.
Krajnc je upraviceno zavrnil Gurnikovo opozorilo glede tezav pri delitvi dezelnega premaienja, e
prispevali tudi Siovenci. In dodal: "Ce pa se zdaj od Nemeov 10cil1lo, potegnemo del nasih
namrec eez 6 miljonov rajnis srebra. Koroski Siovenel bodo tudi nektere miljone prineslr, ina
nekaj. Glejte, kako veselo juterno (doto) bi se spravli za naso Siovenijo - ina to bi vsi resnieno
narod, za nas prid, ina za - nam tako silno potrebne nove naprave bilo l ktere bi naso narodn
krepile ina zedinjenemu narodu veselo prihodnost zagotovile" Celske novine, 20. 12 1848
46 Ibidem.
47 Prim. Vasilij Melik, Celje in leto 1848, IC 36, 1982/3, str. 215.
48 Glej op. 38.
49 Prim. Melik, n. d., str. 214.
50 Siovenske novine, 1. 3. 1849.
51 "Mnogo poslanih sostavkov v nasi pisarni mizi lezl, ktere nismo natisniti dali, da bi se Ie nasi
razjezili; mnogo sostavkov smo popravili. skoro bi raj rekli - pokvanli, ino smo besede, ktere bi
znale, zbrisali. Siovenske novine, 1. 3. 1849; prim. tudi Melik, n. d .. str. 214.
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ceno Ijubi mir vmed sosednima narodoma ohraniti", pa je billist nemalokrat de
kriticnih oCitkov s slovenske strani. 53

Toda kmalu po razglasitvi oktroirane ustave, ki so jo celjski mescani sprejeli "z
veseljam", kakor prejsnj 0 54, so taksni in drugacni ocitki pojenjavali. Razmere v
se zacele spreminjati.

" " Ibidem
,.;1

,I

'Po takim ravnanju se seer iskrenim Siovencam nismo prikupih. pa hotrli smo za vsako ceno mir vmeci
narodoma ohraniti"'. Ibidem.
Siovenske novine. 15. 3.1848.
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Zusammenfassung

Der Fall des gehafSten Metternich, die Abschaffung der Zensur und das
(und die Verkundung) einer Verfassung bewegten das politische Leben in
der Savinja (Sann). Die meisten Celjer Burger waren an einer Umgestaltung
zur Verfassungsmonarchie interessiert in der auch dem Dritten und dem V
politische Rechte anerkannt wurden. Gleichzeitig strebten sie die vollig
Gleichberechtigung an. Die Celjer Deutschen, die die Wahl in das Frankfurt
mit Begeisterung begrufSten, waren ausgesprochen osterreichisch orien
Standpunkt gewann bei dem Mitte Mai 1848 gegrundeten Verein zur
zwischen der deutschen und der slawischen Nationalitat sowie in seinem
OJ/ier Zeitung, die Oberhand. Der Verein bemuhte sich um eine Umgestaltung
in einen starken, mehr oder weniger zentralisierten, doch die Interessen a
wahrenden Staat. Auch unter den Celjer Siowenen gab es nur wenige An
austroslawistischen Programms des Vereingten Siowenien. Vielen aufrichtig
die sich fUr die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache einsetzten
Programm namlich zu radikal und unpraktisch. Bei vie len war das Landesbew
stark.

Summary

The fall of the hated Metternich, the abolishment of censure and the promi
proclamation) of the new constitution, stirred the political life in the city by the
The majority of the inhabitants of Celje advocated the transformation of Austri
constitutional monarchy, in which political rights would be granted also to the
and "fourth" estates. At the same time, there was also a movement to achieve co
equality amongst the nations. Yet although the Germans in Celje greeted the elect
the Frankfurt parliament enthusiastically, their sympathies were markedly pro-A
This was also the prevalent view of the Society for Mediation Between the Germ
the Slavic Nationalities (founded in 1848) and in the Ciller Zeitung newspaper, wh
advocated the transformation of Austria into a strong and fairly centralised state
would, at the same time, take into account the interests of all the nations in the
Even amongst the Slovenes in Celje, there were few supporters of the Austro-S
programme of a united Slovenia, as many sincere patriots who were otherwise in
of equality for the Slovene language found the programme too radical and imprac
fact many of the Slovenes in Celje at the time had a strong attachment to their reg
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Gorazd Stariha

CELJE IN I{RIMSI<A VOJNA

potegniti tudi dobicek. Najprej pa na kratko poglejmo, kako je bilo z vojno na Krim

"Krimsko vojno", prvi vojni spopad med evropskimi silami po Napoleonovem p
povzrocile osvojevalne teznje ruskega carja Nikolaja I. po turskem imperiju. Ca
zahteve skusal zakriti z versko preobleko in je januarja 1853 zahteval pravice pra
Cerkve v svetih krajih v Palestini ter sultanovo priznanje, da je Rusija zascitn
podloznikov krscanske vere in slovanskega porekla.

Na Nikolajev manifest. v katerem je sporocil Ijudstvu, da so se prisiljeni boriti z
svetih pravic pravoslavne Cerkve, so se Rusi odzvali domoljubno in slavjanofili so
spopad pozdravili kot obljubo osvoboditve Siovanov izpod brezboznih Turkov in A
Eden vodilnih slavjanofilov, pesnik Fjodor Tjutcev, je vzneseno zapisal:

"In pod pradavnim svodom Svete Sofije v znova rojenem Bizancu bo spet stal K
oltar. Poklekni predenj, 0 car Rusije, in vstani nato kot car vseh Siovanov."

V nasprotju stem pa je izgnani "zahodnjak" Aleksander Hercen grenko pripom
rusko uradnistvo, ki drvi v spopad, "bedasta druscina brez zastave in brez imena
suzenjstva krog vratu ... ter z domisljavimi zahtevami po bizantinskem cesarstvu" .'

V tem ruskem posegu po osmanskem cesarstvu se je Avstrija postavila proti svoji z
Rusiji. Ce bi Franc Jozef sprejel predlog Nikolaja I., da bi si razdelila ostanke osm
imperija, bi tvegal spor z velesilama Anglijo in Francijo, ki bi, oz. sta, reagirali n
ofenzivo proti Bosporju in Dardanelam in na poseg v svoje sredozemske interese.
lahko pomenilo zelo neugodne posledice na Ogrskem in v Italiji, prav taka pa bi n
pomenile tudi narodne drzave, ki bi nastale na vzhodu v coni pod ruskim nadzo
katerih bi avstrijski juzni Siovani imeli zgled.

Avstrija se je torej odlocila za neke vrste "aktivno nevtralnost". saj je bila odkrito
zahodnih sil, vendar pa vojasko ni sodelovala (Vlasko in Moldavijo je zasedla juli
po umiku ruskih sil. kar so Rusi naredili na poziv Dunaja, da se ne bi morali bojev
drugi fronti).2

V navodilih, ki jih je vlada z Dunaja narekovala tisku 3 , tako pojasnjuje, da v rusko-tur
Avstrija nastopa samostojno in v svojem imenu, seveda v soglasju z obema zah
silama in se posebej v soglasju s svojo posebno zaveznico, Prusijo, s katero je 20
sklenila poseben sporazum. S takim staliscem naj bi bila Avstrija odvezana vsa
posredovanja v tedanji vojni, oz. da bi jo kdo vkljuceval v svoje nacrte. Avstrij
zastopala predvsem splosne nemske interese, kat je bilo sklenjeno v sporazumu s
in nasprotovala krivicnim posegom na Vzhodu in Jugovzhodu.

; Mojstri klasicne glasbe in njihova dela. 18. Ruski festiva l. Mladinska knjiga. '1994. str. 26·29.
2 Jean-Paul Slee!. Franc Jozef, Mladinska knjiga 1990. str 185-189.
, Arhiv Republike SlovenlJe (ARS). fond: Dezelno predsedstvo za Kranjsko, zaupni in strogo zaupni spisi (D
za Kranjsko. zaupni spisi). dokumenti z dne 25. L 1. 6., in 3. 9. 1854.
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pisejo naj odloeno, vendar nikakor strastno in ostro proti Rusiji. Namere zah
ocenjujejo dobrohotno, obenem pa naj zagovarjajo nemske interese, ki jim u
sibkih straneh pruske vzhodne politike (in ostalih nemskih drzav) naj pisejo
(Prusija je bila dosledno nevtralna in ne s skritimi nameni, kot Avstrija, ki si je h
Vlasko in Moldavijo).

Bleiweis je ves nap~r easnikarjev, ki so poroeali 0 krimskih dogodkih, degradir
tur5ko-rusovskem bOjiseu se 5e ni nie posebno vainega zgodilo. Ce Cl
vee easnikov, bo mis/iJ da je zved,J novic na kupe; ko pa vzame druge v rak
bral veCidel Ie prazne kvante, s kterimi se zdaj pitajo noviearji eden druz
stranka, ki dedi z Rusom ali s Turkom. Kakor se vojska bo/je zapletuje, t
kujejo laii. Tako se ia/ibog! zgodovina pi5e, ne s peresom resnice, ampa
stranske razkaeenosti. «4

Iz poroeil 0 razpolozenju Ijudstva, ki so jih zbirali dezelni namestniki in jih posi
(in katerih najobseznejsi del predstavlja "obnova domaeega branja s pravil
namestniki so zeleli narediti vtis na vlado, da prebirajo easopise in sledijo dog
jih pravilno razlagajo, v skladu z navodili), je mogoee razbrati, da Ijudem vojna
ni segala ravno do srca in da so dogodke na Krimu premlevali bolj tako, ob pij
eas. 5 Vsa poroCila 0 razpolozenju Ijudstva iz tega easa pa tozijo nad pomanjk
nad draginjo, za kar je bila, poleg slabih letin, kriva vojna na Krimu.

Stajerski namestnik, grof Michael von Strassoldo, iz Gradca v poroeilu z dne 3
opozarja, da je zaskrbljujoea predvsem naraseajoea draginja in da bi njena po
pomanjkanje, lahko privedlo do nemirov. Kljub ostri zimi in draginji pa da se
in vlomov. Glede slednjega je eez dve leti dopisnik iz Celja objavil v Ijubljans
da je »nastoplla ojstra zima, ... ob tem je dragina vsih potrebnih stvari
pomanjkanje dnarja pa veeje in veeje. To uzrakuje menda, da so se v na5
reCi prigodile, 0 kterih smo do zdaj Ie brali 0 easopisih. da se druge
namree silo viti napadi ponoei domu gredoCih /judi Tako je bil nedavno n
ne pozno (med deveto in deseto ura na veeer) domu grede in ne dalee o
iznenada napaden od nekega hudobneia, ki mu je po njegovi uri segel
sili vzeti hotel. Napadeni se je pa vendar sreeno ubranii. Malo dni potem
ponoeuh nekega tergovca napadel, tudi na veeer in blizo mesta, in ga o
pa tudi tega je premagal napadenec. Res je, beda in potreba ste veli
krajih. vendar nas Bog varuj takil7 dogodb.«
Draginjo so se posebno obeutili uradniki in delavci, katerih stalni dohodki se
z draginjo,8 zato so morali za uradnike seasoma uvesti draginjski dodatek.9

Novice krnetijskih, obertniJskih in narodskih stvari (Novice), 27.5.1854
Del, preds. za Kranjsko, zaupni SPISi. porocilo policije nameslnistvu z dne 13.7.1853.
B Stajerski dezelni arhiv v GradcLi (S!. del. arl1.), fond: Statthalterei Prasidiurn (Statt Pras), 5-462/18
7 Novice, 19,12.1856.
8 St. del. arh., Statt. Pras. 5-462/1854, 28.2,1854, 5.7.1856.
9 Novice, 2. 1.1856.
4

5

(Dei. preds.

bila nujno potrebna dobra letina,lO nejevoljo pa da povzrocajo tudi prisilne izterjav
(davkov)n

Pri tem sta zanimivi izjavi graskega namestnika, da je v draginji najbolj obcutna p
mesa, "tega glavnega prehrambnega artikla srednjega Ijudskega razreda", ki je
1855 v Gradcu dosegla nezaslisano ceno 15,5 krajcarja za funt (0,56 kg)12 in da
so tozbe 0 pomanjkanju denarja in dela ze skoraj stereotipne, pa to kot se zdi nic
pustnega veselja. Veselice da so na veliko obiskane, tako kot v prejsnjih letih, kot
v tem iscejo pozabo na tegobe vsakdana."13

Nase dezele so torej krimsko vojno najbolj obcutile skozi draginjo in pom
predvsem hrane. Dunajski vladni casnik, Osterreichischer Correspondent je o
so vzroki draginje ))srednje ali celo slabe fetine v Europt; vojska in z vojsko s

prepoved izvoinje rusovskega iita. Dragina iita podrati vse drugo; ce si mora
drago kruha kupovati, ne more tudi noben delavec dober kup delat!; in tako se
vsako blago, potrebno in nepotrebno.«14

5e vecjemu pomanjkanju hrane pa se je pridruzila se ena nevarnost in sicer naku
oz. pokupovanje zivine, sena, krompirja, pa tudi drugih pridelkov za zaveznisko ar
Krimu. Prekupcevalci, polni denarja so hodili po nasih dezelah in kmetje so jim
denar radi prodajali kar so Ie mogli, da so lahko poplacali svoje dajatve drzavi. Pol
letin je bilo tako hrane se manj in draginja se je seveda vecala.

Tako so zakolno zivino nakupovali predvsem za francosko armado in junija 18
mesarji pritozili predsedniku kranjske dezelne vlade, grofu Chorinskyju, da ima
skodo, ker da je veliko nakupovanje zivine za Francoze zelo dvignilo ceno le-te
pa da se morajo drzati dolocenih cen pri prodaji mesa. 15 PoroCila 0 velikem odku
zivine so prihajala iz cele dezele in Chorinsky je 0 tem. ze kar alarmantem poku
obvestil notranjega ministra, barona Alexandra von Bacha.

Bach je v svojem odgovoru dejal. da je sicer res. da vse to francosko pokupova
meso v dezeli in da lahko ogrozi domaco preskrbo. vendar pa si v trenutnem
Avstrija ne more privosciti. oz. ne pride v postev. da bi uradno prepovedala izvoz z
bi bil tak ukrep v dani situaciji usmerjen izkljucno proti (zaveznici) Franciji. zato b
postev sele v zares skrajnem primeru.

'" 51. dez. arh .. Stan. Pras. 5-462/1854,30,4, 1854.
51. dez. arh., Stan. Priis, 5-462/1854,30. 6, 1855,
!2 51. del, arh , Stan. Pras. 5-462/1854, 1. 7. 1855, Na Dunaju pa se je meso 5e drazilo: Govejo meso na
11

spet dratje. funt ve/ja ta mesec 17 kra/c. Kam bomo pris/; z dragino!(Novice, 8. 9, 1855), Karje
meso taka drago (17 kr funt). pokolje/o na (eden Ie kakih 170 volov ali 5e man). pred so jlh po
pa 5e vee. (Novice. 24. 10, 1855),
"51. dez. arh .. Stan. Pras. 5-462/1854, 28. 2, 1854,
"Novice,28. 11.1855.

,,' Arhiv Republike Siovenije (ARS). fond: Dezelno predsedstvo za Kranjsko, splosni spisi (Dez. preds, za
splosnl spisi). 512194/1854.4.6, 1854. 12. 6. 1854 in 13. 6, 1854; 51. 2376/1854, 5, 6. 185
1854.
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Za zivino je prislo na vrsto seno. Minister Bach je novembra 1855 pisa
dezelnemu predsedstvu, da so mu javili, ces da iz jadranskih pristanisc izva
Vzhod v toliksni meri, da je upravicena zaskrbljenost da se bo zivinska krma
prekomerno podrazila. Bach da sicer ne misli uvajati prohibicijskih ukrepov pro
razvoju trgovskega prometa, zaradi morebitnega pravocasnega ukrepanja
ugotoviti, v koliksni meri poteka odkup sen a za izvoz in kako lahko to gle
tistega leta vpliva na stanje zivine (glede na odkupovanje zivine, bi moralo
kmalu zadosti!).17

Na Stajerskem pa je odkup sena zaskrbel poveljstvo 12. zandarmerijskega
Gradcu, ki je obvestilo namestnistvo, da je Jud Jakob Ehrmann zacel zbirati 2
(1120 ton) sena za zaveznisko armado na Krimu. Glavna odkupna centra sta
Celju in Zidanem Mostu, kamor so kmetje iz vse okolice vozili svoje zaloge s
stiskali v bale, tezke dva in pol centa do tri (140-170 kg), potem pa posiljali
Ljubljano in od tam v Trst na barko.

To, za vojaske drzavne zaloge skodljivo pocetje, so z zandarmer
namestnistvu.
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Obvestilo iz Celja z dne 15. maja 1855 pa pravi, da so do tedaj v Trst odpo
900 centov (51.3 tone) sena. Odkupovanje da zaenkrat se ne vpliva na zvis
ker je sen a dovolj.

Na Kranjskem in v Istri naj bi se taki nakupi sena za Krim ze dogajali in se se
Ehrmannom da so se ze drugi spekulanti ukvarjali stem.

Tudi iz Laskega so potrdili, da Jakob Ehrmann res odkupuje seno. Prav ta
povedati, da naj bi pred casom v Trstu sklenil pogodbo za nabavo sena za fran
V pogodbi kolicina sena ni bila zapisana, ampak je bila druzba v Trstu priprav
toliko sena, kolikor bi ga Ehrmann lahko preskrbel. Do takrat je poslal v Trst 10
ton) sena, 500 centov (28 ton) pa ga je se lezalo v Celju, kjer je za te Ehrmannov
konjederec Moser 18 (v tem "necastnem" grabezu sta se torej zdruzila Zid in mr

ARS, Dez. preds. za Kranjsko, spl05ni spisi, 51. 2376/1854, 28. 6 1854.
ARS, Dez. preds. za Kranjsko, splosni spisi. 51. 4111/1854, 24.11. 1855.
Liberalno nacelo glede nenormalno povecanega oclkupovanja za Krim je razglasal tudi dunajski
corr: Da bi pa da/je 5egla (vi ada), da bi prepovedala izvoinjo domaeega iita. - da bi
nakupieenih iitnih zalog, - da bi za iito doloCila ceno, eez katero 5e ne 5me pradajati in
barantanje overala, ne bo noben pameten od l1)e teqal. kteri Ie kol1i5kaj zapopade ilV/
zakaj mano je, da po takih prepovedlh 5e zgodl ravno na5protno lega, kar 5e d~
16

, na Dunaji je
''je na Dunaji
7 poklali 200

. za Kranjsko,

1854 in 9. 6 .

17

~;~;tja morate praVlco Imel! se prosto glbatJ: vlada se ne sme vtlkati v mOje t
l'!.~~oje

185t dez arh , Statt. Pras. 5-1404/1855
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)..'/Q

optimistieen. Pisal je torej. da so Anglezi naraeili nakup sena za njihove konje na K
da »je prevze/ tedaj tukajsni mestnjan in posestntk gosp T.(appeiner) nakup 2
centov (1120 ton) sena. Kmetovavcem ce/jske oko/ice in Posavinja sp/oh je to n
dobra dos/o. ker zamorejo svoje sene speeatt; ki so ga /ani vellko pride/a//. pa
vsega potrebovafl: pa tudi ne mogli ga pradat/. ker zivine sp/oh pomanjkuje. (
vSlh strani vrejo tedaj kmetje v Celje, sena ponujat in prodajat. P/aeuje se jim p
(56 kg) po 45 do 48 krajc. Kupljeno sene potem v posebnipripravi terdo VkllP
in narede ve!Jke eveterag/ate naramke. vsaka je 250 in vee funtov tezka (140
vervjo moeno vkup zvezana. da bo sene manj prastora na kolah in /adjah potre
in se /agleje v Terst pe/ja/o. odtod pa na barkah jadra/o v Balak/avo. Kdo bi s
pred kratkim Ie domis/jeval da bojo kadaj ang/ezki konji na rusovski zem/ji sta
sene hrusta/il« 19

Jeseni pa je tudi dopisnik. pred prihajajoeo zimo, ze spremenil ton pri komen
odkupov zivil: ».. . Vse se priprav/ja na zimo. Kakor beremo veasnikih. bo tudi an
in francozka vojska zimova/a to /eto v Krimll. pa zopet bo revna ce/jska
pomaga/a. da zimovanje njima bo preterp/jivo na negostoljubnem p%toku. K
namree /ani lesene ko!Jbe poslalo Ce/je v Krim, /etos pa ang/ezkim konjem z o
stajerskim sen om postreg/o. tako bo to jesen previdllo Ang/eze tudi z nekim zi
ki ga pa dan danasnji mi sami potrebujemo boli in kterega bi raje obderzali
domovini.

NaraCili so namree Anglezi semkaj. da naj se jim nakupi pa pos/je v Krim 5000
(280 ton) krampirja. Neki barantae je prevzel to naraei/o. ter hoee po Staje
skup/jevati toliko /jubega krampirja. ter ga posi/jati v Terst. od koder bojo par
odnes/i pridelk slovenske zem/je na eernomorsko bregovje. Bodi Bogu mi
ostane na zimo tukajsnemu revnemu kmetu. ee se te hrane znebi? Veliko po
mll ne bo piCii denar. ki ga bo skupil za prodani zivez' obCinstvu. posebno v m
se pa se veeja skoda godi po takem poeetji: kajti to nevgodno barantanje pod
tako drago hrano. in terpetijlh mora veliko, da obogatijo nekater/«20

ze
o odkupovanju

sena in krampirja za Krim na Spodnjem Stajerskem so vedeli t
Kranjskem. kjer se jim je godilo enako in so 0 tem stalno obveseali Bacha na Dunaju
je tudi naraeal. da ga morajo stalno obveseati.21

V enakem tonu je napisano tudi porablo "od savinske doline". ki je sledilo eez en
Dopisnik je najprej hvalilletino, pa takoj nato potozil: »Vendar je kruh majhen in d
ne poneha! Odkod izvira to? Od pokup/jevanja in zavlaeenja poljSCin v ptujino
podrazivnega barantanja z zitom sploh. Skllp/jujejo namree nesramni dob
po/jsCino. posebno krompir. soCivje in zito. ter posi/jajo velike vozove teh s
Terst. odkodar gre vse to Bog ve kam po sirocem morji. Kratkovidnemu km

10
10

Novice. 9. 5. 1855.
Novice. 17. 10. 1855.
ARS. Del. pred. za i<ranjsko. splosni spisi. !it. 372/1856, 31. 12. 1856, 17 1, 18. 1., 25. 1. 1856.
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plaeujejo mestijani. kakor nezvesti predkupovavci. ki ubogega pa neum
derejo, kolikor morejo. (Res je, da kmetje dandanasnji potrebujejo ve
mnoge plaeJla; ko bi pa Ie tudi poplaeevall: kar so dolini! Vellko skupljen
verie koj keremarjem v irelo, na zimo pa ni ne dnarja, ne iiveia).

Bi Ii ne bilo mogoee, da bi se to nevgodno skupljevanje in zavlaeevan
ustavilo ali saj ome;ilo v danasnji dobi. v kterej Ijudstvo samo nima h
Morebiti bi slavne iupanstva ali kmetljske druibe zamogle sproiiti ka
zadevi na dotienem mestu? Gotovo bi jJh slavilo za to hvaleino obCinstvo

V gornjem poroCilu je bilo omenjeno, da je poslalo Celje na Krim lesene kolib
vojsko. Tudi 0 tem je Novice obvescal dopisnik iz Celja: »Kar bi si nikdo

domisljeval: da bodo kadaj v Celji hise za daljne eezmorske deiele napr
se to tukaj izpeljuje. NaroCili so namree Angleii tudi sem, da naj se le
ko/ibe napravijo, ktere se bodo beri ko beri angleiki armadi v Krim posla
tukajsni verli tesarski mojster Stepisnek23 naroCilo za 80 koflb, ktere ima d
dogotoviti. Vsaka koliba mora biti 4 seinje (7,6 m) dolga, 3 (5,7 m) siro
visoka in prostoma za 20 moi (43,32 kv. m -torej dobra dva kvadratna me
Se ve da mora biti tako narejena da se razstavlja. Veljala bo vsaka ko
Omenjeni mojster z brojmini tesarji dela zdaj noe in dan. ob delavnikih.
dovoljenju eerkovne oblasti - ob nedeljah in prazmklh c/o. Od vsih stran
in dopeljujejo vedno se vozmki mnogo potrebmh dil. lat. tramov in drug
mnogoverstne ieleznine. Veliko tesarisee mergoli pridnih rok, in gibljej
tesarji. delavci in pomagavci. kakor da bi lineli v malo dneh veliko novo v
Zaminivo je to delavnost gledatl: posebno ponoei. ko stevilne baklje okoli
obsimo tesarisee razsvetljujejo. Popotniki po ielezniei. ki od seveme stran
ali Gradea) ponoCi v nase mesto prihajajo, eudijo se jako ti nenavadni sv

5e v decembru so zaceli voziti razstavljene kolibe po zeleznici v Ljubljano in n
Trst. kjer so jih nalagali na barke, kmalu po novem letu pa je prispela vest. da »
hise, ki so bile v Celji izdelane za angleiko armado v Krimu, so ie prisle
Iz Balaklave, kamor so pripeljali lesene kolibe, pa so po besedah dopisnika
zaradi pomanjkanja konj imeli tezave s prevozom do polozajev angleskega ta

S sestavljivimi kolibami sta na Krim odpotovala iz Celja tudi dva "monterja",
sestavljala, vendar pa je na koncu ostalo vse Ie pri demonstraciji: »Minulo le
smobili svojim braveem povedali. v Celji 80 lesenih kolib (his) za angle

Krimu napraviIJ: S timi kollbami sta tudi dva tesarja od tukej bila odposlan
angleikem taboriseu v Krimu sostavila. Dan sv. Stefana sta iz Tersta po m
ter sreeno v Balaklavo dospela.
. _ - - ---- -- ------ -- - ----

Novice, 24. 10. 1855.
" To je bil verjetno tesarski mojster Maks Stepisnik (Stepisci1negg), ki je bil kasneje.leta 1861. sveto
leta 1862 do 1864 pa zupan (Janko Orozen, Zgoclovina Celja in okolice.11. del. Celje 1974. s
" Novice, 16. 12. 1854.
25 Novice. 27 12 .. 30. 12 .. 1854. 17. 1. 1855
"Novice, 7 2. 1855.
22

nie veselega.

ad Tersta do Carigrada pripovedujeta, sta jadrala 10 dni; odtod do Salaklav
dni Salaklava je velika luka polna vojnih ladi/" na bregu je pa majno selisee,
nek 6 - 8 bajtie taka bormh da niso vredne, da stoje. ad Salaklave do Angl
taborisea je nek 3 ure hoda, pa pot do tje je brez poti, blato do kolen vprein
eelo nobene, da je popolnoma nemogoee, iz luke kaj v taborisee pe/jati a
kakor delee oCi nesejo, je neizreeeno pusta in ialostna; ne germa, ne dreve
viditi,' Ie kamenje; mlakuie in blato se nahaja tam.

Zima v Krimu ni bila ravno ojstra, timvee pray toplo je bilo. Tri tedne sta blla
Salaklavi, pa Ie eno samo kolibo sostavila; druge kollbe so nek v ladjah ostalef«

Pri tem narocilu kolib za anglesko vojsko je potrebno omeniti, da je bila angleska
na Krimu ocitno zelo slabo pripravljena in da so resevali zadrege kar sproti, koliko
seveda mogli, resitve pa so zato prihajale prepozno. Tak6 je bilo s sestavljivimi koli
bi jih morali imeti na Krimu prejsnjo, hudo zimo, prav tako so zaceli z nakupom kozu
za prezimovanje sele pozimi. Kozuhovino sta pokupila dunajska trgovca Velick
Sablak po Ogrskem, Moravskem, Ceskem, Poljskem, Stajerskem in Kranjskem
povedati Novice,28 ki tudi nekoliko ponosno pripomnijo, da ))kdo bi si kadaj misli/

bo v koiuhu, krajnskega kmeta kadaj angleski vojak v Krimu kosatil!«29

o problemih

angleske vojske na Krimu so Novice tekoce seznanjale bralce: ))A
vojskovodji so nek za svojo armada eelo malo skerbel!; da je brez obleke, brez
hudo jlh oeitujejo tedaj doma easniki in jim naravnost pravijo, da n;ih zanikem
kriva a toliksni pogubi everstih vojakov. Prej ob deievju, sedaj pa ob mrazu
pravega zavetja. «30

Anglezi so bili za zimo na Krimu zelo slabo pripravljen i, zelo so jih pestile tudi bolezni

veeidel izvirajo iz tega, da je armada angleika slab a oskerbljena in ji manjka
cesar armada zlasti ob zimski vojski potrebuje, ali pa je prepozno, ad vsih
sveta, skupej naneseno bilo (taka koiuhi iz Kranjskega, lesene hise iz Staje
itd.).

Sami Angleii zdaj spoznajo, da njih vojaska osnova ni nie vredna, po kteri Ie go
ilahtnega ali zlo premoinega stanu zamorejo ofieir;i in poveljniki bitl;- da pa
ne kupi z ilahtnim stanom ali kupom dnarja, se oeitno vidi - pravi Times - v nad
v kterih je zdaj nasa sieer pogumna armada, za ktero niso umne glave skerb
pravem casu, kakor so skerbeli Franeozi,' bolniki leie na tleh v svo;i oblekJ; k
imajo po dva koltra, in neki zdravite/j pise, da v vsem skup imajo 5 zdravil
mnogoverstne bolezni ((31

Novice. 3. 3. 1855.
Novice. 30. 12. 1855.
,9 Novice. 27. 12. 1855.
00 Novice. 6. 1. 1855.
31 Novice, 27. 1. 1855.
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armade v Krimu, in kdo je tega kriv. Deriavni zbor je s 305 glasovi zoper
ta predlog, ki zapopada ob enem grajo zoper ministre, in na to so vsi ods

Tudi konjev je Anglezem manjkalo na Krimu . Te so kupovali v Spaniji 33 in tudi
na Avstrijskem jim je prav prisla: )!Vpreini cesarski kanji se bojo v zgorn
Austrii. na Geskem Marskem Sleskem Ogerskem Erde/jskem v Bukovil
Galicii. na Stajerskem Koraskem in Krajnskem na dolocenih krajtY7 po
kmalo (kdaj se ni povedano) pradajati zaceli. .. Anglezi so za potrebe na
2000 teh "cesarskih" konj.«34

Poleg vsega drugega je Anglezem manjkalo tudi zganja: )) ... Sedaj bo pris
na nas /jubi brinjevec: ie so prisli v Poiun (Pressburg) Angleii. kteri
iganjarijah nakupujejo brinjevca za armada v Krim 35 Novice pa so tud
sami angleski casniki toiijo, da njih armada v Krimu tako pijancva, da je

In nenazadnje je Anglezem manjkalo na Krimu tudi Ijudi: ))Mnogo Bukaran
Horva to!/. ki so poprej tukaj prJ arsenalu delaft: je slo, ker je delo zaca
ustav/jeno, na Tursko. Vdinjali so se pri ang!. konsulatu v Terstu za delavc
pri Krimu, prati temu. da bodo placani vsaki dan po 3 f!. - al komaj so s
tako se govori - so jim oblekli rudece h/ace in jlh mestrali po vojasko. Gud
ne bilo. Angleii v tacih zadevah niso pretanjke vesti in ubogi Horvatje b
'Kanonenfutter" zoper Ruse.((37

Anglezi so med drugim nabirali tudi prostovoljce za krimsko vojno celo v Zdruz
kar seveda ameriski vladi ni bilo vsec in je Angleze glede tega zelo resno opo

Posledica tega stihijskega oskrbovanja pa je bila, da so angleski vojaki dva
koncem vojne imeli vsega prevec: ))Kar so lani angleiki vojaki v Krimu pr
imajo letos prevec. Gujte, kakosno zimsko oblaGilo vsaki letos ima: Vsak
sukneno, s koiuhovino podvleceno suknjo; cez to suknjo ima se z ov
obsiti plajsc: vsak ima dva para debelih suknenih hlac, dve jopi. rokav
zoper kolera, en par skornjic do steginj. skozi ktere ne more maca, e
volnatih nogavic, dva para pa kratkih in kucmo z usesi. ((39

Sicer pa sta premirje in konec vojne presenetila marsikoga.lz Trsta so se 1.3
da ))tukaj v Terstu je oGitn o viditi, da tergovcu res ni za nicesa druzega ma
lastni dobicek. Ziveia mnogoverstnega gre cez morje za Francoze in Ang
debelo, da se je cudiv; kako so nase deiele kos, tollko teh jim doma pot

Novice. 3. 2. 1855.
Novice. 17.2.1855
34 Novice, 8. 8., 22.9. in 3. 10. 1855.
35 Novice, 8. 9. 1855.
36 Novice, 14. 11. 1855.
37 Novice. 27. 6. 1855.
38 Novice, 21 . 7. 1855 in 13. 2. 1855.
39 Novice, 5.1.1856.
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izvira. Ze 26. 3. pa 50 Novice objavile, daje v Carigradu prislo vee tergovc
ker se je plajse po vetru miru mahoma obernil. Cena slame, merve in j
kterim je btla naj veeja barantija, je zlo padla.«41

Vrnimo pa se se malo nazaj v vojni cas in poglejmo, s kaksnimi problemi se je
celjski mestni svet.

Vsaka vojna potrebuje ogromno denarja in tako je zaradi stanja na Krimu t
dezelah primanjkovalo denarja, 0 cemer jetoziltudi dopisnik "od savinske doline
boljpomanjkuje tukaj go to vega dnarja; hira tergovina in noben Clovek skor
plaeevati dolgov svojih; med tim pa pokupujejo lakomni barantaCi razun z
se tu pa tam zahranjene cekine, ter jih posiljajo v ptujino. Gotovo gre tudi
eez ogramno morje, ter se zgubiv/ja s kervjo vred v pustinjah bregovitega
Drzava pa je za sodelovanje v krimski vojni "mobilizirala" tudi male varcevalce
je drzavno posojilo. Po razlicnih manj uspesnih poskusih v letih 1849-53, j
uspesno, veliko posojilo leta 1854, za casa krimske vojne. 43

Tako so 0 drzavnem posojilu razpravljali tudi na zasedanju celjskega obCins
16. 7. 1854, ko je zupan Paul Kaindelsdorfer predlagal v posvet 0 tem, na kaks
kako se misli mestna obCina udeleziti drzavnega posojila. Takrat so sklenili, da
pri naslednjem zasedanju podal predlog, kako, s kaksnim zneskom in iz katerih s
bodo udelezili drzavnega posojila. 44

Na naslednjem zasedanju je zupan svetnike seznanil s pismom mariborskega
predstojnika, ki je izrazil nezadovoljstvo glede pripravljenosti mestne obcine C
udelezi novorazpisanega drzavnega posojila z 2000 gld. Zupanu je priporoCiI
kar najbolj zavzame, da bo razpisano visje posojilo, obcinskim razmeram bolj
Okrozni glavar je "primernost" ocen il na 10.000 goldinarjev.

Povod za ta ukaz okroznega glavarja je bilo zupanovo pismo, ki je na podlagi pos
z dne 16. 7. pisal v Maribor, ces da se Celje lahko udelezi posojila samo z 2000

Novice. 5. 3. 1856.
Novice. 27. 2. 1856.
.;;' Novice. 17. 11. 1855.
"0
41

" Drzavna poso)ila so plod demokratizacije drzavnega kapitalizma. ko klasieni davki niso vee zadostova
oz. vsote. ki so jih mora Ii prispevati posamezniki so doloble kar oblasti. in sicer so kot minim
sedemkratni letni prispevek direktnih davkov. Minister Bach je bil v tel. za drzavo novi metodi
denarja uspesen. kar pa se nekako ni zdelo eastno nekaterim. kot recimo Kllbecku. ki je de
teroristiene Bachove metode glede propagande in pobiranJa drz. posojila najgloblje preziral in ji
nevredne za konzervatlvno drzavo. Vendar pa je bilo dr!. posojllo s eisto finanenega stalisea
Vsega skupaj so podpisali za 506 788477 goldinaljev posojila. (Christoph Stblz!: Die Ara Bach
Verbffentlichungen des Collegium Carolinum. 1971. str. 73-75)
4·1 Zgodovinski arhiv Celje. fond: Mestna obcina Celje 1850-1918. AS 1. zapisnik z dne 16. 7 1854.
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~ ~rocil). Na drugi seji, posveceni drzavnemu posojilu, pa je ,?dbor enoglas
b~ mestna obcina prispevala za drzavno posojilo 5000 gld. Ce obcina tega

zbral a, so se gospodje odborniki Kaindelsdorfer, Grillz, Forregger in Wokaun
bo vsak prispeval 500 gld, skupaj torej 2000 in tako pomagali izpolniti prevz
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stanju obresti od obcinskega kapital

(placila) le-teh je ocenil na blizu 4000 gld.

Odbor je sklenil, da je potrebno te obresti izterjati z vsemi napori in dr. Fo
pripravljen poskrbeti za to brez plaCila, samo s povraCilom sodnih stroskov
45

Iwaleznostjo sprejeto.

Poleg vseh opisanih nadlog, ki jih je povzrocala rusko-turska vojna, pa sta C
trpela tudi zaradi nastanjevanja vojske. Od 13. 4. do 16. 7. 1853 je bila v
Vojniku in Konjicah nastanjena brigada generala Urbana, od 16. 7. do 12
46
brigada generala barona von Rusa; obe sta prisli iz Hrvaske.

Podpis miru v Parizu 30. 3. 1856 so Novice komentirale z besedami:}) Tako je '
konca/a silno pravdo, ktera je poierla strasno veliko Ijudi in dnarja, in sv
zaie/jeni mir. Teiko so zapopasti besede, ki se cesarju Napo/eonu po
jih je (ako je res) govonJ nekim svo;im naj bo/jim prijat/om rekoc: Mir ne
potreben nam je vsem. Ugotovile so tudi, da se kaiejo dobri nasledki mi
v/ada je ok/ica/a, da iito vsake sorte se sme iz rusovskega cesarstva kam
vsega zaderika voziti. «47

Po sklenjenem miru so zacele vojske odhajati s I<rima in sledila je splosn
nakopicenega blaga. Zavezniki so ob odhodu poceni prodajali konje in m
radi odkupovali Rusi). Angleski in francoski trgovci so pod ceno prodajali vin
i/ahtnega vina Sherry je stala 20 kr 48

Tako se je se enkrat koncala vojna, pred vrati zgodovine pa so ze cakale nasled
tega obdobja na stari celini je Bleiweis takole ocenil: ))Mir je sicer sk/en
- pa ne medIi podlagi: ta se boji angleikega up/jiva na Turskem uni
enemu delate skerb podonavski kneil!; drugemu Cernagora; ta kaie n
na Spanjsko; enega strasijo zadrege na Francozkem, druzega S/ezvik
pa Neuenburg; ta se spodtika nad tem da na Gerskem in Rimskem st
ptuje armade, uni spet nad tem, da na Napo/itansko slfijo ang/eike in fra
/adije: enemu je Sardinec preglasen drugemu Rus sedaj pretih itd. «49

i. Prispevke.
um dolocili
lridobivanja
nagoske in
oznaCiI kot
'elik uspeil.
n Boilmen,

Zgodovinski arhiv Celje. fond: Mestna obCina Celje 1850-1918, AS 1. zapisnik z dne 30.7. 185
Andreas Gubo. Geschichte cler Stadt Cilli. Graz 1909. 5tr 378
4"/ Novice. 30. 3. 1856,
48 Novice. 21 . 5. 1856.
49 Novice, 11. 10. 1856,
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Zusammenfassung

1m Jahre 1853 begann der russische Zar Nikolai I. mit der Besetzung der zwei D
Furstentumer Walachei und Moldau den Eroberungskrieg gegen die Turkei. Zur T
des Osmanischen Imperiums rief er auch den bsterreichischen Kaiser Franz Jos
der jedoch einen Konflikt mit den westlichen Machten, die in diesem Streit die
unterstutzten und ihre Interessen verfolgten, nicht wagen wollte und sich lieb
militarische Neutralitat entschied.

Trotz der bsterreichischen Neutralitat schlug sich der Krimkrieg auch in den slowen
Landern nieder. Das Volk wurde vor allem durch den Nahrungsmangel betroffen, h
doch gerade in den Jahren vor dem Krieg und wahrend des Kriegs MiBernten geg
1m Frieden konnte das durch die Einfuhr von russischem Getreide kompensiert w
der Krieg machte dies jedoch unmbglich. Der Nahrungsmangel wurde noch zus
vergrbBert durch das Aufkaufen von Vieh, Heu, Kartoffeln und anderen Prod
in den slowenischen Landern zur Versorgung der Alliiertenarmee auf der Krim
Regierung erfUlite das mit Besorgnis, dennoch wagte sie nicht, ein Verbot der A
von Nahrungsmitteln von bsterreich auf die Krim zu verhangen .

Die Bauern selbst verkauften gern alles, um die Abgaben an den Staat bezah
kbnnen, doch der Verkauf groBer Mengen von Nahrungsmitteln fUr die Krim trieb
Preis im Inland in die Hbhe. Das bekam vor allem die Stadtbevblkerung zu spuren. W
des Nahrungsmangels wuchs unter anderem auch die Kleinkriminalitat in den St
besonders in den Wintermonaten, als die Erwerbsmbglichkeiten noch geringer als
waren.

Bei der Versorgung der Krimarmee (vor allem mit Nahrun gsmitteln) sticht besonde
englische Auftrag zur Herstellung von Montage-Baracken hervor, die als Winterqu
der englischen Armee auf der Krim dienen sollten. Der Auftrag wurde vom
Zimmermeister Maks Stepisnik ubernommen. In Celje wurden 80 Baracken herg
dennoch wurde infolge des milden Winters nur eine auf der Krim aufgestellt. Da
eigentlich der einzige kommerzielle Auftrag, der den Einwohnern von Celje und Umg
etwas Arbeit und Verdienst ohne "negative Nebenwirkungen" brachte.

AuBer dem Nahrungsmangel druckten in dieser Kriegszeit auch die Steuern schw
die Bevblkerung von Celje. Zu den Steuern kam noch die "freiwillige" Staatsanleih
die Unterbringung der Armee in Stadt und Umgebung.

Den Prestigekrieg auf der fernen Krim bekam man also auch im Raum Celje zu spliren (
in anderen slowenischen Landern auch). Auf der einen Seite herrschte Nahrungsm
auf der anderen verkauften die Bauern Nahrungsmittel an Zwischenhandler, d
wiederum auf die Krim ausfUhrten.

Eine Besonderheit bei der Versorgung der Armeen auf fernen Kriegsschauplatzen st
erwahnte Auftrag zur Herstellung von Montage-Baracken fUr die englische Armee d
84
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In 1853, the Russian Tsar Nicholas I invaded two principalities, Moldavia and
then part of the Ottoman Empire, and thus started a war of aggression against
Tsar called for the partition of the Ottoman Empire also to the Austrian Emp
Joseph. He, however, feared the conflict with the Western powers, which
Turkey and defended their own interests in the war. Thus, Austria decided to
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Despite Austrian neutrality, the Crimean war left its mark on the conditions
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Following poor crops before and during the war, the inhabitants suffered food
In peace, these could have been compensated by wheat imports from Russia,
hindered by the war.

Great purchases of beef cattle, hay, potatoes and other foodstuffs, which w
in Slovenia and then sold as provisions to the Allies in the Crimea, only incr
scarcity. The government looked at these purchases with great concern.
could have not afforded to put a ban on the food exports of the Allies from A
Crimea.

The farmers wanted to sell their goods to pay the taxes, they, however, cau
increase in food prices at home. The one who suffered most were the cities
shortages caused an increase in minor crimes, particularly in winter when the o
to earn money were smaller.

One of the most interesting items of information from amongst the supply
Allies in the Crimea is an English order for prefabricated barracks. The order
with a carpenter from Celje, Maks Stepisnik. Eighty barracks for winter quarte
soldiers were made in Celje. Due to mild winter, only one was built in the Crim

This interesting order was the only which could be seen as "businesslike" - C
surroundings received at least some opportunities for work and earning mon

Beside food shortages, the people were stricken by taxes, a '·voluntary" sta
soldiers that were stationed in the city and its surroundings.

To sum up, the war for power that broke out in the faraway Crimea, infl
conditions in Celje and its surroundings, as well as in other Slovene lands. On
brought food shortages, and on the other the farmers sold their produce to
who exported it to the Crimea.

One of the most interesting information from amongst the supply of the soldie
off country is the English order for prefabricated barracks.

Bojan Himmelreich

CELJE V LETIH PRVE
SVETOVNE VOJNE
1914 -1918

sodelujoeega vojastva - poimenovali sodobniki, je prenesla mnoge tegobe, ki
dotedanjih vojnih spopadih prestajali Ie vojaki na bojnih poljih, tudi na civilno preb
Ceravno v svojem posegu v zivljenje civilistov ni dosegla totalitarnosti druge s
vojne, je v mnogoeem vplivala na njihov vsakdan. Ce pustimo ob strani vojno
ki je prevevala javnost, mobilizacijo, stalno prisotnost vojakov, poveean nadzor
nad drzavljani, vesti 0 izgubah, negotovost otrok, katerih sole so zasedli mobiliz
s front pripeljani ranjenci ali motnje v celotnem gospodarstvu, je pomanjkanje o
zivljenskih potrebsCin tisto dejstvo, ki predstavlja rdeeo nit zivljenja v mestih vojsku
drzav. Zgodovina dotedanjih vojn ni ponujala nobenih tovrstnih primerov, prva s
vojna pa je zlasti v taboru centralnih sil - torej tudi v Celju - pomenila pomanjkanje
oblaCiI in kurjave tudi v krajih, oddaljenih stotine kilometrov od frontnih crt.

Po sarajevskem atentatu na avstrijskega prestolonaslednika 28. junija 1914 je v cel
Ogrski in na Siovenskem zavel val protisrbskega razpolozenja. "Srbe na vrbe"je b
prebrati v tedanjem easopisu. A kot je razvidno iz sod nih spisov, so bi li tudi posam
ki se niso pridruzili enodusnemu obsojanju atentata in srbske politike, ki da je kri
saj niso sodelovali pri ustvarjanju pozitivnega mnenja 0 upravieenosti vojne. Posred
razlieni vzroki: naklonjenost Srbom, beri Siovanom, ("Srbi so nasi bratje ': "Zivijo
ali preprieanje, da Avstro-Ogrska ne more premagati Srbije ("Srbi so hrabri v
'Srbije Avstrija ne bo premagala"). Nekomu je bilo povseCi Ie to, da '~ .. tam (
lahko streljajo zajce, pri nas ne ... ". Atentat so opravieevali z oCitki, da je prestolona
bil "'farovski podrepnik': "bolj na nemsko kakor na slovensko stran': da so "ta
za pobit': ker da "samo jejo, mi pa de/amo ': Nekdo je v gostilni ob pijaei obzalo
Gavrilu Principu ne more ponuditi kozarca vina in zato dobil osem mesecev jee
cesarjev ugled v oeeh nekaterih tedaj ni bil na zavidljivi ravni, mnogi so ga oznaee
nevrednega, da se zanj bori toliko vojakov. Delavci v Avstriji nimajo nobenih pravic, d
Ie, ko oblast potrebuje vojake, se je pridusal nekdo. Drugi je cesarja poimenoval z im
zivali in jo v primerjavi z zgoraj omenjeno kaznijo kar poceni odnesel z enim mese
potem, ko je ze presedel dva v preiskovalnem zaporu.1 V kasnejsih vojnih letih ob
zaradi taksnih prestopkov izginejo. Za to sta mozna dva vzroka: da jih ni bilo vee
malo verjetno, ali pa je oblast, ko se dogodki na frontah niso odvijali, kot je bilo zam
bila bolj tolerantna in zamizala ob - v veliko primerih v pijanem stanju - izreeenih be
Vzrokov zanje je bilo v naslednjih letih negotovosti in pomanjkanja kar vel iko.

Tudi na Celjskem so avstrijske oblasti ob zacetku vojne zaprle posameznike slo
narodnosti, v katerih lojalnost do drzave so dvomile. Vendar naj bi bilo na tem po
njihovo stevilo majhno, ker naj bi bil okrajni glavar baron Muller clovek blagega zn
Toliko manj naklonjenosti Siovencem, s katerimi je zivela v mestu, pa je izkazovala

, Zgodovinski arhiv Celje (dalje ZAC), fond Okrozno sodisce CelJe (dalje Okrozno), AS 81, spisi Vr 647, 6
703,730,749, 756, 796 iz leta 1914.
'Janko Orozen, Zgodovina Celja in okolice, II, del (1849-1941), Celje 1974 (dalje Orozen), str, 310.
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"s/ovanske", a v njegovem osnutku se je avtorju zapisalo "s/o venske".
utemeljevali z dejstvom, da se te barve ujemajo z barvami zastav sovraznih
erne Gore in Rusije. V tem easu so mnozice vojakov, ki so z vlaki potovale sk
okrasene s trakovi ali zastavami v narodnih barvah posameznih vojaskih eno
ali bataljonov, ki so zapuseali mesto, so vojaki nosili velike zastave v slovenski
barvah. Skupina celjskih meseanov slovenske narodnosti je to dejstvo nave
protestu, ki ga je naslovila na namestnistvo z zahtevo po takojsnji odpravi mes
in ugotavljala, da prav gotovo se nihee ni pomisliL da slovenski vojaki zap
domove okraseni z rusko ali srbsko zastavo. 3 Odgovor namestnistva ni zna
je veljala vsaj se do maja 1916), ohranilo pa se je poroeilo celjske varnostn
mog la , nemoena, ker se nje pristojnost ni raztezala tudi na vojaske osebe, I
koliko "sovrainikovega" in koliko "patrioticnega" dekorja so imele vojask
dejstvom, da je nekega dne januarja leta 1915 pri celi eeti, ki je korakala sk
vsakem vojaku v puski, za kapo ali v roki videl slovensko trobojnico, kakrsno
metre do/go in meter siroko "nosil tudi vojak na eelu, je mogel straznik
da 'je taksna dekoracija vojakov z oznakamt: popo/noma enakimi sovra
g/eda/cih zbuja/a to/iksen gnus in prizade/a njihovo domo/jubje, da so se
kot pozdravlja/i vojake na obicajen nacin ". 4 Okoliski prebivalci se niso ozi
odklonilna stalisea celjske obeinske oblasti, ki je bila gluha na tisto uho, pri
celjski slovenski prebivalci razlagali, da so barve srbske in ruske (Ie morna
drugaee razporejene, in fantje so se naprej nosili nacionalne zastave, ko s
nabor v Celje. Kljub prepovedi jih je nabornikom prodajal trgovec Stennecki, m
pa jim jih je plenila. 5 Vse kaj drugega kot izguba krone ali dveh je doletelo ce
so jih septembra 1916 zaprli zaradi petja prepovedane pesmi Hej Siovani, ki
z vrstico: }) ... erna zemlja najpokrije vse nemcLlrje.«6

Ena prvih opaznih sprememb, ki jih je prinesel zaeetek vojne v Celje, so bi
ob zaeetku mobilizacije dan za dnem polni navdusenja korakali po mestnih
je bilo v Celju nastanjenih povpreeno po 4000 moz. Ker je primanjkovalo jav
zanje, so jih nastanili po solskih in drugih poslopjih. Po njihovem odhodu
stevilenostjo nadomestili ranjenci. 7 V Celje so namree namestili garnizons
iz Trsta, dve rezervni bolnisnici in okrevalisee s skupno 3300 posteljami. V
nastanjenih se od 900 do 1500 moz, kar je skupaj z oddelkom za zaseito
sanitejci predstavljalo 2000 vojakov. 8 Ranjenci in zdravi so poleg treh vo

ZAC. fond Mestna obCina Celje1850-1918 (dalje MOC I). AS 162. st14.346/14.
Prav tam. porocilo mestne straze.19. januar 1915.
5 lAC. MOC I. AS 175.5585/16. porocilo rnestne straie. 2. maj 1916.
6 lAC, MOC I. AS 181.15822/16. poracilo mestne straze. 9. oktober 1916. V literaturi je na
odpeljali v Gradec. Orazen. str. 310.
7 Skozi Pragersko.torej tudi skozi Celie. so ze septembra vsakoclnevno vozili vlaki z ranJenci. l
Hrastnik-Dol (dalje OHD). AS 24. sign. 212. dopis odbora za krepcanje ranJencev. 21 . septe
B lAC. MOC I. AS 12. zapisnik sestanka mestnega odbora. 29. J31lLlar 1915
3
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Pritozba zaradi prepovedi nosenja slovenskih nacionalnih barv V mestu, 1914,

Zgodovinski arhiv Celje,
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;. osnovna sola), obrtno solo (danasnja Gimnazija - Center) in okolisko os
(v Razlagovi ulicj9), poleg tega pays: nemski studentski dom v Gaberja~, d
Nems hiso in Narodnl dom, gostlsca Beh vol, lelenl travnlk In Gozdno hlso.
ko
ouka sredi septembra se je solskim vodstvom seveda postavilo vprasanje, ka
~ajslabSe se je godilo obrtni soli, na kateri so zaceli s poukom sele v solskem le
in se to Ie z dvema razredoma, ki so ju nastanili v privatnem stanovanju.lO V o
so si otroci delili prostore z vojaki, deloma pa so imeli pouk v starem poslopj
uporabili so tudi prostore mestnega urada in, kot ze receno, privatna stanovan
oblast je namescanje vojastva uporabljala tudi kot sredstvo nagajanja. Tako
soli solskih sester, kljub temu da si je pri vojaskih oblasteh izborila odhod voja
prostorov, odredili, da mora del prostorov izprazniti in jih nameniti za vojaske p
"pozornosti" je bila ta sola delezna, ker je bila edina slovenska v nasprotju z vs
solskimi zavodi v mestu, ki so bili v tem casu nemski. Decembra 1914 so
prostorov namestili rekonvalescente, za nastanitev ranjencev so uporabili
solska poslopja. Januarja 1915 je bilo v Celju na zdravljenju 2500 ranjencev,
veliko okrevajoCih.13 V letu 1916 se je stevilo v Celju nastanjenih ranjencev
3500, kar je ob primerjavi s stevilom prebivalstva (7000) izredno veliko.14 la
za ostalo vojastvo, so severna od savinjske zeleznice ob podaljsku danasnjih
in Kosovelove ulice postavili barake.15 Bolniske barake za 2000 moz so sta
danasnje Stritarjeve ulice, izolirna vojna bolnisnica pa juzno od zeleznice, v b
bolnisnice. Slednja je bila potrebna zaradi pogoste grize in tudi kolere med vo
nove elektricne, vodovodne in kanalizacijske napeljave v novozgrajene objekt
v ze obstojece (npr. v mestni vojasnici in t.i. semalski v GregorCicevi ulici) je ob
velike stroske. Le za nastanitev vojaskih oddelkov in ustanov je do avgusta
30 .000 kron.17

Nekateri ranjenci so v Celju tudi ostali za vecno. Ze ob zacetku mobilizac
celjski zupan dr. Heinrich Jabornegg odredil, da naj umrle pripadnike avst
pokopavajo na mestnem pokopaliscu v Cretu, umrle srbske in ruske vojne
na bolniskem pokopaliscu v Crnem gozdu. Mestna oblast je za cas po
predvidevala postavitev spomenika v cast svojih vojakov in neprimerno

91mena ulic v tedanjern casu glej v Metka Plank, Imena celjskih ulie in trgov do leta 1945. Celjs

str 349-357,
ZAC. fond Obrtno-nadaljevalne sole. AS 40, sign. 41. zapisniki konfelene.
11 ZAC. MOC. AS 178.9424/16, paroblo rnestnega urada 0 dejavnosti med vojno.
12 ZAC. fond Mestne sole Celje, dekliska sola solskill sester, (dalje MSC. solske sestre) AS 59. s
10

solski kroniki za solsko leto 1914/15.
ZAC. MOC 1.164, 475/15, dopis MOC namestnistvll, 14. januar 1915, Ranjenee in bolnike so daJ
in drugo zasebno oskrbo. OHD. AS 24. sign. 212, dopis okrajnega glavilrstva v Celju, 4. okto
14 ZAC. MOC I, AS 178.9424/16. poroblo mestnega urada 0 deJavnosti med vojno
1'; 0 nataneni lokaciji barak v ZAC. MOC I. AS 63. gladivo 0 zakupu zemljise za vojaske barake.
10 Orozen. str. 35-36 in 170. Na slednjem meSHI tudi vee 0 delu mestne bolnisnice med vojno.
17 ZAC. MOC I. AS 178.9424/16. poroCilo mestnega urad a 0 dejavnosti ll1ed vojno.

13

Porocilo 0 priprtju celjskih gimnazijcev zaradi petja slovenskih pesmi, 1916.

Zgodovinski arhiv Ce/je.
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oblast zelo ponosna, saj ga je zaradi "cudovite /ege" imela za enega najlepsi
v cesarstvu. '9 Do konca leta 1916 so na njem pokopali 708 vojakov, stevi
sredine naslednjega leta (preko 900) je zapolnilo celotno povrsino prvotnih
zata ga je bilo nujno potrebno razsiriti. Avgusta 1917 je mestna obcina od kon
Sv. Jozefu kupila zemljisce (v velikosti 4144 m 2 ), ki je na zahodni strani mejilo
vojasko pokopalisce. Nujnost povecevanja so utemeljevali s povecano
ranjencev v Celju zaradi nove italijanske ofenzive na soski fronti in zaradi pok
potreb. Vojaske oblasti so za vzdrzevanje grobov na tem in na bolniskem
mestni obcini izplacevale pavsalni znesek. 20 Do konca vojne so na prvem po
vojakov, na spitalskem pa 47 ruskih in srbskih vojnih ujetnikov.21

Njihovi grobovi kazejo, da so njihovo delovno silo ob pomanjkanju moske
uporabljali tudi v Celju. Sluzili so pri posameznih celjskih mescanih. Oktobr
bilo 8 (4 v skladiscu piva Puntigamer, po dva pri tvrdkah Stiger in Pelle). Vs
njihove delovne sile je moral sam poskrbeti za njihovo nastanitev in preskrbo
jih je obcina nastanila v poslopju slovenske gimnazije. 22 Stevilo vojnih ujetniko
je gibalo med 10 v februarju 1916 in 62 dye leti kasneje. 23 Kadar zapisi ome
narodnost. jih oznaCijo kot ruske, vedno pa navajajo, da jih uporabljajo pri
delih, Ie enkrat predlagajo tudi njihovo uporabo pri regulaciji Savinje. 24

Povecano stevilo moz, odtrganih od svojih domov, je plodno okolje za dejavn
prodajalk Ijubezni. Prostitucije v Celje seveda ni prinesla vojna, pray goto
prisotnost velikega stevila vojastva dejstvo, ki jo je spodbujalo. Poveljstvo
zato odredilo, da se morajo vsi vojaki, ki obiscejo javno hiso na njenem podro
sodilo tudi Celje), pred odhodom obvezno dezinficirati. V ta namen je morala
hisa odstopiti prostor, kjer je sanitetni podoficir v casu, ko so smele jayne hi
(od cetrte ure popoldan do cetrte zjutraj), hkrati izvajal kontrolo glede razsirje
bolezni pri vojakih. V edini evidentirani celjski javni hisi, ki je bila v Giselini (da
ulici 20, je v letu 1916 delalo povprecno osem prostit utk.25

ZAC. MOC I, AS 12, zapisnik sestanka obcinskega odbora, 29. januar 1915.
ZAC, MOC I, AS 178.9424/16, porocilo mestnega urada 0 dejavnosti med vojno.
10 ZAC. MOC I, AS 47, 135. V sklopu konvoluta 0 mestnem pokopaliscu govore 0 vojaskem pokopa
s st.1568/16 in 8094/17 ter nekaJ nedatiranih.
21 ZAC. fond Okupacijska ohCina Celje (dalje OOC), AS 20. sign. 442, zapis 0 stevilu grobov vojak
vojne. Del imen pokopanih nil mestnem in bolniskem pokopaliscu iz tega casa je ohranjen v Z
obcina Celje 1919-1941 (dalje MOC II). AS 50b. 6390/32. ureditev vojaskih grobov v Celju.
22 ZAC, MOC I, AS 196,14.001/18 in AS 168,7669/15. porocilo mestne straze, 4. oktober 191
ze najmanj decem bra 1914. Od takrat namrec izvira prva omemba groba vojnega ujetni
pokopaliscu. MOC II. AS 50b, 6390/32.
23 ZAC. MOC I, AS 175.5523/16; AS 192,3083/18, poroCili 0 stevilu vojnih ujetnikov.
24 ZAC, MOC I. AS 12. zapisnik sestanka obcinskega odbora, 27. avgust 1915.
2b ZAC. MOC I, AS 179, 11.826/16, dopis nalllestnistva, 8 . september 1916; AS 191,5116,975/18
straze. Raz5iqenost spolnih bolezni pri civilnem prebivalstvu v Celju, porast v vojnih letih, zlas
18

19

iz Trsta, Istre in Primorja (po ocenah obCine se je tu nastanilo okoli 300 Ijudi), n
na namestnistvo prosnjo, naj Celje zapre za begunce, dotlej nastanjene pa naj i
"oddalji. "Ta predlog je utemeljevala z velikim pomanjkanjem nastanitvenih mozn
je bilo Celje zaradi lege ob glavni prometnici ze polno vojastva, med beg unci p
skrivali tudi posamezniki, katerih prisotnost ni bila zazelena. Mestna oblast je bila
razmerah nemocna, begunci so bili v Celju se v drugi polovici leta 1918 (junija
506, nato pa se je njihovo stevilo postopoma zmanjsevalo na 242 oktobra), od t
beguncev iz Gorice in Gradiske, ki pa se niso hoteli vrniti na svoje domove.26

Kje pa so sluzili v vojsko vpoklicani Celjani? Avstroogrsko vojsko so izpopo
teritorialno, torej so v posameznih vojaskih enotah bili samo vojaki z dolocenega o
Celjani in okolicani so sestavljali mostvo 87. pehotnega polka, ki se je v prvi sve
na vzhodni in soski fronti ter na Tirolskem in v Dolomitih. Veljal je za enega na
polkov celotne armade. 27 V zaledju so lakalne oblasti sprozale akcije, s katerimi so
prispevke za vojake "svojih" polkov na fronti. Okrajno glavarstvo Celje je tako pred b
leta 1915 pozvalo prebivalstvo, naj daruje "boiiena Ijubezenska darila ': npr. "sred
obvarovanje pred mrazom, smodke, cigarete, okrepCila, koteleke za eaj pipe, o
priprave (samouiigalnike)': skratka vse, kar je vojakom na bojnem polju v olaj
veselje. 28

Vojna vpliva na gibanje stevila prebivalstva ne Ie z morijo na bojnih poljih, temv
posredno, s padcem stevila rojstev ali s povecanjem stopnje umrljivosti zaradi poma
v zaledju. Spodnja tabela 29 nam prikaze, kako je to vplivalo na stevilo prebivalstva
ki so ga v letih vojne cenili na okoli 7000.

prikaze tabela (zajeti so podatki Ie dveh zdravnikov, ki sta delovala yes obravnavani cas). ZAC, MOC
8627/19, porocila zdravnikov 0 stevilll venericnih bolezni v Celjll.
1912
19'13
1914
1915

66
63
67
72

1916
1917
1918
1919 (do 1. 7.)

88
74

9"cl
145

"6ZAC, MOC I. AS 167,6944/15, 3,junij 1915; AS 195,11311/18, porocili MOCnamestnistvu; AS 195, 11
poroCilo mestne straze.
27 Janez J. Svajncer: Vojna in vojaska zgodovina Siovencev, Ljubljana 1992, str. 99, 113-115. Deutsche Wa
(dalje OW), prinasa 10. oktobra 1914 pismo pripadnikov tega polka s srbske fronte
"" ZAC, OHD, AS 25, sign. 225, razglas okrajnega 91avarstva Celje. 3 oktober 1915.
""Tabelaje izdelana po podatkih v ZAC, MOC I. AS 166,5040/15, letna porocila 0 sanitetno - statisticnih
v mestu Celje,
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, naslovila
Ij iz mesta
Iznosti, saj
i pa SO se
la V vojnih
a jih je se
d tega 69
lpolnjevali
a ozemlja.
v'etovni bil
najboljsih
o nabirale
:l bozicem

edstva za
,ognjene
lajsanje in
llvec tudi
nanjkanja
la v Celju,

Leta

poroke

Rojeni

1914
1915
1918

133
61
97

170
152
113

262
317
559

0-5
37
33
39

5-15
16
12
43

15-30
25
50
135

30-50
38
55
155

5075
98
10

Ociten je izreden padec sklenjenih porok v drugem letu vojne, kar ni pre
odsotnosti velikega dela moske populacije. Stem je povezan, ceravno ni to
porokah, tudi padec stevila novorojenih (temu je sledila v povojnih letih pra
stevila rojstev). Pri umrlih so Ie mali premiki pri najmlajsih in najstarejsih. Ti s
najbolj obcutljivi, sta bili deloma delezni posebne oblastne obravnave pri pre
mleka), prav gotovo pa tudi v odnosu svojcev. Vecja rast umrljivosti je pri sku
50-70 let najvecja pri osrednjih dveh (15-30 in 30-50 let). Njun delez v celot
je billeta 191424 %, leta kasneje 33 %, zadnje leto vojne pa kar 52 %. Na p
bil vzrok za povecanje zelo enostaven: to so pac letniki, iz katerih so se rek
A ni tako. Pri omenjenih stevilkah gre Ie za civilne umrle prebivalce Celja. P
prebivaliscem v Celju so vpisovali v maticne knjige pri njihovih enotah, v celj
bolniskih ustanovah umrle ranjence in bolnike pa tam. 30 Omenjene stevilke
torej Ie na stalne prebivalce mesta. Podatki maticnih knjig umrlih v mestu za o
namrec prinasajo drugacne (visje) stevilke.31 Upostevajo tudi umrle begunc
bolnisnici preminule prebivalce drugih krajev. Po teh podatkih se je umrljiv
vojnih letih povecala, saj je povprecje petih predvojnih let (1909-1913 ) 4
letno, povprecje petih vojnih let (1914-1918) 492,8, leta 1919 pa znova pade
povecanja smrtnosti je povzrocilo pac vecje stevilo prebivalstva (begunci), a t
biti edini vzrok. So ga povzrocile slabSe razmere v prehrani, oblacenju, ogrev
Gotovo, a v koliksni meri in zakaj se smrtnost izrazito dvigne v skupinah najb
dela prebivalstva (15-50 let)? Na slabsanje razmer kaze tudi porast stevila
otrok. V stirih letih pred vojno (1910-1913) so predstavljali v stevilu vseh smr
1,81 %, v stirih letih vojne (Ieto 1914 je izvzeto, saj tedaj odstotek mrtvoro
izstopa) pa 2,60 %.32

10C II,AS 8.

Ema Umek, Cerkvene maticne knJige, sIr. XXXII-XXXIII, Vodnik po maticnih knjigah za
podrocje SR Siovenije, I. Ljubljana 1972.
31 Leto 1914: 400; leta 1915: 439, leta 1918: 551. Maticne mrliske knjige za leta 1906- '1914 in
1914-1920 pri Upravni enoti Celje.
32 Odstotek mrtvorojenih otrok v predvojnih in vojnih letih:
.10

11.047/18,
Nacht,CelJe

lih razmerah

Leta
1910
1911
1912
1913

,)~

1,52
1.04
2,43
2.27

Leta
1914

1%
15,0

Leta
1915
1916
'1917
1918

%
2.50
2,45
3.24
2,54

L-

Sporocilo 0 smrti vojaka, 1918 in dopisnica Siovenca iz vojnega ujetnistva v Rusi
Zgodovinski arhiv Ce/je.

Uspesnost zetve smrtne kose pokaze tucli primerjava razmerja med moskim in zenskim delom p
v Celju. Z 1 : 1.11 v letL! 1910 se je dvignilo na 1 : 1,26 v letu 1920, obakrat v korist zensk. I
podlagi podatkov specialnega krajevnega repertoriJa avstriJskih deze!. Dunaj 1918, str. 2 in poclatko
prebivalstva v ZAC , MOC II, AS 84. 3917/20.
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obcinska oblast v zacetku vojne bala odpuscanja v omenjenih obratih,33 a n
saj je kasneje delavcev se primanjkovalo. Vojna je sicer na razvoj Westnove tov
vplivala izjemno neugodno. Obseg proizvodnje vseh vrst posode se je zman
polovico, saj je bil onemogocen izvoz na Balkan in Bliznji vzhod. Veliko tovarnis
je bilo mobiliziranih in do konca leta 1914 je stevilo zaposlenih padlo za 15
jih je 1005), do konca vojne pa se na 762, od tega pretezno zensk. Proizvo
je tovarna nadomestila z izdelki za vojsko, ki ji je dobavila milijon jeklenih c
kolicine porcij in cutaric. 34 Vsaj enkrat je morala po navodilih trgovskega mini
proizvodnjo emajlirane posode dati na razpolago (za dva meseca) neki dun
ki jo je razpecevala po navodilih omenjenega ministrstva. 35 Dela sta zaradi
delovne sile morala omejiti tudi gradbeni podjetji Alois Kaiser in Michael W
dni pa je skrajsal delovni teden tudi Franz Pachiaff0 36 Usihanje aktivnosti n
podrocjih gospodarstva kaze tudi upad novonastalih zadrug. V petih pre
(1909-1913) so jih v zadruzni register v Celju na novo vpisali povprecno po
stirih letih in pol od zacetka vojne do konca leta 1918 pa vsega skupaj samo

Kot se vedno dotlej, so tudi ob izbruhu vojne leta 19141judje men iii, da vojna
V vseh drzavah so pricakovali, da bode hitro izbojevali odlocilne bitke in v k
dosegli zastavljene cilje. Vsakdo je predvidoma kratko vojno nameraval prezi
zalogami: vojska naj bi imela dovolj orozja in municije, civilisti dovolj hrane in
je bilo v zalogah trgovin. Pricakovanega razpleta ni bilo, vojna se je zavlekla, za
primanjkovati. Od stevilnih in nepredvidenih problemov, s katerimi so se ob z
zacele spopadati vlade vojskujocih se drzav, ni bil nob en akutnejsi in vecji
s prehrano. Ko je postalo jasno, da bo vojna trajala in da bode v njej prizade
in njihovi materialni potenciali, je bilo potrebno vzpostaviti celotne sisteme
dotlej se ni bilo. Pognati je bilo potrebno zaradi mobilizacije ohromljeno proiz
za vojaske namene, temvec tudi za preskrbo (predvsem s prehrano) civilnega
Tembolj so bila zato medvojna prizadevanja vojskujocih se strani usmerjena
boljse preskrbe z osnovnimi artikli.

,iji, 1915.

Petindvajsetega julija 1914 so v Avstro-Ogrski objavili cesarski ukaz, ki je za c
vojnim stanjem povzrocenih razmer dolocil ukrepe za preskrbo z nujno potreb
(kot tako so dolocili blago, ki je zadoscalo zivljenskim potrebam Ijudi, krmila
zivali in stvari, iz katerih so izdelovali tako blago). Prinasa ze del ukrepov, ki so
temelj vseh dejavnosti, s katerimi so si oblasti v vojnem casu prizadevale
preskrbo prebivalstva. Redni popisi zalog nujno potrebnih stvari pri izdeloval
v skladiscih in prevozniskih podjetjih so imeli namen uvesti nadzor nad kolicin
so dali upravnim oblastem pravico brez napovedi zahtevati od posamezniko

ZAC, MOC I. AS 161, 12.143/14. porocilo narnestnistvu.
Janez Cvirn, tipkopis 0 zgodovini tovarne Erno v ZAC. str. 6-7.
'" ZAC, MOC I. AS 196.12665/18. dopis okrajnega glavarstva Celie, 9. oktober 1918.
3ti ZAC, MOC I, AS 160,10.340/14. porocilo mestnega urada, 17. avgust 1914.
37 ZAC, Okrozno kot trgovsko sodisce v Celju. ZacJruzni register II.
33

prebivalstva
Izdelano na
cov 0 popisu

3"

potrebnih artiklov za preskrbo obcin, ce le-teh ne bi bilo mogoce zagotoviti na dr
nacin. Ce omenjeni ne bi izvrsevali v tem smislu zaukazanih dobav, bi jim grozile
kazni. Te so bile dolocene tudi za drazenje. Kdor bi izredne razmere zaradi vojne i
za "oCitno cezmerno draienje ", bi poleg denarne in zaporne kazni tvegal tudi za
zalog in izgubo obrtne pravice. Vsako treh naslednjih let vojne je prineslo nove dop
tega ukaza; njegov obseg je s prvotnih 13 clenov zrastel na 62.38

V omenjenem ukazu navedeno obvezo dobave so v praksi izvajali na sledec nacin
glavar v Celju je obvestil predstojnistvo ene obCine, da druga obcina z lastnimi zalog
more zadovoljiti svojih potreb po krompirju. Zato bo okrajno glavarstvo iz zalog las
prvi obcini zaplenilo vagon krompirja po najvisjih dolocenih cenah, ki ga morajo p
drugo obcino v petih dneh. Za pravocasno izvedbo ukaza je bil osebno odgovoren
Ob primerih upiranja naj bi takoj zaprosil za pomoc pri najblizji zandarmerijski post

Ukaz je Ie eden prvih v mnozici, ki so v casu vojne v Avstro-Ogrski uravnavali
s surovinami in artikli vsakodnevne porabe. Na primeru enega (glede zita in m
izdelkov) si oglejmo njihovo izvajanje. Od dneva razglasitve prvega so bili vse z
njega pridobljeni izdelki pod zaporo, zasezeni v korist drzave. Vsako razpolaganje
zaporo postavljenimi zivili je bilo prepovedano, izjeme so Ie omejena poraba za pr
Ijudi in zivali ter za setev. Njihov dotedanji lastnik z njimi ni smel vee prosto razp
(jih porabiti zase vee. kot je bilo dovoljeno, jih prodati. podariti itd.). S popisi zalog p
lastnikih so ugotavljali njihove kolicine. Na podlagi teh popisov so oblasti urav
porabo. Ukaz je uvajal tudi pojem prisilnega odkupa. Z uvedbo obveznega odk
zavezali vsakega lastnika, da je dolzan na poziv oblasti prodati (obvezno omlacen
ali mlinske izdelke po doloceni ceni. V nasprotnem primeru so mu jih zaplenili, za
je dobil 10% manj, kot je bila dolocena cena. Za odkup in za gospodarjenje z zito
dolocen Vojni prometni zavod za zitO.40 Drzava se je torej znasla v vlogi posrednika
blaga od proizvajalca do potrosnika. To svojo funkcijo je izvrsevala s telesi, t.i. centra
so s popisi zalog ter kontrolo pridelovanja in proizvodnje imele nadzor nad razpolo
kolicinami posameznih artiklov in so na tej podlagi mogle odrejati kolicine v razde
porabo. Kako pa so sploh prisle v posest blaga, ki so ga delile? V korist drzave zapl
blago so v imenu central odkupovali njihovi nakupovalci. Popisi zalog so bili v
primerov nekaksna predhodnica uvedbe nakaznic, tako kot pri moki, kasneje tudi
in sladkorju; ko je prislo do njih, je to bil znak, da so kolicine tako male, da bo v os
njimi posegla drzava .

.'8 Orzavni zakonik za kraljevine in delele, zastopane v drzavnem zboru (dalje Orzavni),194/14, 228/15, 2

131/17. Kasnejso poplavo odredb glede preskrbe s prehrano ilustrira dejstvo, da Je z njo povezanih
vseh odredb, objavljenih v stajerskern dezelnern uradnem listu v letih 1915-1918,
39 ZAC, fond Obcina Sempeter v Savinjski dolini (dalje OSSO), AS 8, dopis Okrajnega glavarstva Celje St. 61
18. december 1915
40 Orzavni 41/15,
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hitro rasle. 41 Deloma je to bil normalen odziv ponudbe na povecano po
ko so si Ijudje v pricakovanju vojne in stem potencialnega pomanjkanja
domace zaloge, deloma ga je povzroCila vojna uprava z nakupovanjem p
artiklov za svoje potrebe, deloma popolna zasedba zelezniskih povezav, ki
obremenjene s transporti vojastva ali vojaske opreme in so otezili red no osk
prebivalstva, v doloceni meri pa je bilo povisanje cen tudi plod spekulacij trgo
je namestnistvo skusalo omejiti 29. julija s seznamom maksimiranih cen za
preskrbo potrebnih predmetov. Stem je zelelo prepreciti oderusko dvigovanje
pa je tudi podrejene oblasti. se zlasti potrosnike, naj vsak tak primer prijavi
omembe pricajo, da tega pojava kljub temu ni bilo moc zatreti. Glede mozn
zeleznic za civilne potrebe so zelezniske uprave dobile navodila, naj - glede n
_ omogocijo transport pomembnih artiklov (psenica, moka, zivina, meso, k
sladkor, sol, premog, les ipd.), ce obcinske uprave potrde, da je omenjeno bl
za aprovizacijske namene mest. Na Stajerskem se je to nanasalo Ie na pet me
tudi na Celje. 43

Do konca prvega vojnega leta se med prehrambenimi artikli v Celju v arhiv
in lokalnem casopisu najveckrat omenja moka, oz. zitarice. Z njo so se celjs
novembra 1914 se jih omenja 9, v zacetku januarja 1915 pa se 7) mogli
dveh velikih mlinih: pri mestnem v Gaberjah in pri mlinu Petra Majdica na
obcini Celje-okolica. Kdor je pekel kruh sam, je mogel moko zanj v mestu kup
mestni mlin) 11 trgovcih 44 Popis zita in moke 15. oktobra 1914 je poka
podrocju mesta bilo v zalogah okoli 880 ton razlicnih vrst zit (najvec psenice:
ton psenicne (nastetih je 11 vrst) in v primerjavi z njo se nekaj zanemarljivo
ostalih vrst moke. 45 Obrtniki in trgovci Celja so seveda imeli v teh kolicinah Ie
deleze, ogromno vecino (90 % pri zitu in ne dosti manj pri moki) so predst
mestnega mlina. V tem obdobju je moc zaznati veliko pozivov k varcnejsi u
od konca leta pa je ta tudi oblastno predpisana: od 1. decem bra dalje so p
kruh Ie iz mesanice moke, ki je vsebovala se samo 70 % psenicne ali rzene, k
smeli uporabiti jecmenovo, koruzno ali krompirjevo. Mlini so ze novembra dob
navodila glede vrst mok, ki naj bi jih proizvajali. Psenicno krusno moko so sme
zmesi iz 67 % psenicne in 33 % jecmenove moke ali 70 % psenicne in 30 % kor
krompirjeve valjane ali rizeve fine moke. 46 Mestni mlin je uposteval ukaze in za
odgovarjajoce mesanice sredi decembra,47 mlin Petra Majdica pa je v tem

OW, 1. avgust 1914; lAC. MOC I. AS 160. 11.084, dopis prvega mestnega mlina mestnemu o
14. avgust1914.
42 ow. 1. in 14. avgllst 1914.
43 OW. 8. avgust 1914.
4' Podatek iz zacetka jill1l1arja 19 'J 5.
," lAC, MOC I. AS 22. predsedstveni spisi. 159/14. popis zit in moke na dan 15. oktobra 1914.
46 Orzavni 324/14.
47 lAC. MOC J, AS 164.941/15, dopis mestnega mlina MOC, 21 . janllar 1915; vendar povsod
odredbe. saj namestnistvo se sredi Januarja 1915 poziva k lIporabi mesa nice. lAC, MOC I,
dopis MOC namestnistvlI. 5. februar 1915.
41
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ga je obtozila. da je v trenutku. ko bi moral zaceti izdelovati omenjene mesa nice. n
in brez tehtnega razloga ustavil proizvodnjo. Stem naj bi v Celju povzrocil poma
moke. ker mestni mlin sam pac ni mogel pokriti vseh potreb lokalnih odjem
Podlago za te obtozbe je obCinski urad gradil na peticiji celjskih pekov. ki so trdili
bodo najkasneje v tednu dni posle zaloge. Prebivalstvo Celja je v tem casu porab
kg psenicne moke (za bolnisnice. vojasnice. rekonvalescentne centre. skratka za
potrebe: 90 kg). 325 kg moke za kuho (155 kg). 390 kg predpisane mesanice
moke (745 kg) in 275 kg rzene moke (1215 kg). Za dnevno oskrbo (veCinoma proi
kruha) so celjski peki torej tedaj potrebovali 3360 kg moke. od tega priblizno tretjin
kg) za civil no prebivalstvo in kar dve tretjini (2205 kg) za vojastvo. Podatek je pres
Ie na prvi pogled. saj je ze bilo navedeno. da je v januarju leta 1915 bilo v Celju na
ze 2500 ranjenih. v okolici pa veliko okrevajoCih. 49 Vojski so dobavljali kruh vsi pek
enega). najvec (vec kot polovico) pa Jozef Kurbisch sam.50

Navedbo mestne obcine 0 pomanjkanju moke in torej Majdicevi krivdi zanjo je
namestnistvu dana izjava solastnika mestnega mlina Rakuscha: prenehanje obra
Majdicevega mlina. do katerega naj bi prislo zaradi pomanjkanja surovin (0 takih t
je mlin porocal ze 14. avgusta 1914. torej v casu. ko je oskrbo motila zasedenost z
ob mobilizaciji. poleg tega pa se navaja. da mu je nekatere ze kupljene koliCine p
drzava zaplenila ze pri dobavitelju 51 ). ni povzrocilo nikakrsnih motenj v oskrbi.52 To
tudi popis zalog zitaric na obmocju mesta: poleg posameznih trgovcev. katerih za
znasale se od nekaj deset do nekaj tisoc kilogramov. je mestni mlin imel vskladisce
vagonov psenice. 69 vagonov jecmena. 9 vagonov rza in 1 vagon koruze. 53 Zani
sprememba razmerja med kolicinami psenice in jecmena v zalogah. Ravno omenj
(350 ton psenice in 690 ton jecmena) postavimo za primerjavo tistega iz slabe tri m
prej izvrsenega popisa. Takrat je ob 777 tonah psenice bilo v mestu 30 kilogra
jecmena 54 .

MOC si je z naslonitvijo na mestni mlin zagotovila redno oskrbo z moko in je m
zacetku marca 1915. torej v casu. ko so ponekod po Avstriji ze prehajali na razdel
moke in kruha z nakaznicami. zadovoljno ugotoviti. da njenim prebivalcem omen
ne primanjkuje. Nadzorovanega razdeljevanja torej se niso uvedli. vseeno pa so s
predpis. s katerim so omejili koliCino enkratnega nakupa. mlinarji in trgovci z mo
so bili obvezani voditi evidenco. 55 Trgovci so to dolocilo seveda krsili. obcina pa
drobnogled zopet najbolj vzela Petra Majdica. Kar dvakrat ga je mestna straza p

lAC. MOC I. AS 163. 203/15. dopis MOC narnestnistvu. 9. januar 1915.
164. 475/15. dopis MOC namestnistvlI.14, januar 1915.
" , Ta se omenja tudi kot dobavitelj kruha za 15.000 Ijudi begunskega taborisca Wolfsberg na Koroskem. lA
I. AS 163. 203/15. dopis MOC namestnisvu. 9.januar 1915,
,,' lAC. MOC I. AS 160.11.084. prepis dopisa P. Majdica mariborskemu rnestnernu svetu.14. avgllst 1914.
"lAC. MOC I. AS 163.195-203/15. dopis MOC namestnistvu. 13, januar 1915.
53 Prav tarn.
48

4" lAC. MOC I. AS

5·, ZAC. MOC I. AS 22. predseclstveni spisi.159/14. popis rnoke in zita na dan
55

15, oktobra 1914.
lAC. MOC I. AS.165 . 2504/15. ciopis MOC mestni obCini Wolfsberg. 3. marec 1915.
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Kot kazejo primeri prosenj mestnega mlina, je bilo za razpolaganje z njegov
pristojno namestnistvo (za razposiljanje moke obCinam, trgoveem, ustanovam
je potrebovalo dovoljenje), po objavi eesarskega ukaza 0 uravnavanju prome
mlinskimi izdelki februarja 1915 nekaj casa tudi MOC, maja pa zopet zasled
da z zalogami v mlinu razpolaga namestnistvo,57 ki je po svoji presoji odobrav
mlinov (mestnega in Majdicevega, ko je ta znova zacel obratovati) za prodajo
v dezeli niso bile pokrite, ni dovolilo izvoza in predlagalo, naj navedene kolic
okrajem v dezeli.58 MOC je pri mestnem mlinu narocala koliCine za peke, vend
biti nujna narocila namestnistva izpolnjena prednostno. Maja se je to prvic
brez moke je ostal en pek.59 A to vsekakor ni imelo posledie za oskrbo mesta
sta zalogo moke v mestu v casu neposredno pred uvedbo prodaje na kart
oba mlina,60 vendar kljub pomanjkanju pseniee, rza in jecmena na dezeln
ga je pokazal popis zalog 28. februarja 1915 in zato iz dneva v dan slabsi os
cemur se je pridruzila se popolna ustavitev uvoza iz Ogrske,61 obcinsko vo
zaskrbljeno, saj je v maju ugotavljalo, da ima v zalogi mestnega mlina zago
oskrbo mestnega prebivalstva do zacetka avgusta, torej do nove zetve.62
so prejemali moko tudi peki, ki so poleg rednih mirnodobskih kolicin za eivi
prevzeli dobavo kruha tudi za vojaske potrebe (tako vojasnieam kot vojaskim
velik prirastek pa je predstavljala tudi oskrba povecanega stevila paeien
vojaskih vrst v eivilni bolnisniei). Mestni mlin je sieer aprila izrazil bojazen,
oskrbe vojastva zmanjkalo moke za v Celju zivece eiviliste,63 vendar je cas p
bil strah - vsaj v casu do prve zetve - neupravicen.

Pomanjkanja moke marea 1915 sieer se ni bilo, vendar je prebivalstvo ze zad
porabe na 240 9 moke dnevno, obvezno mesanje psenicne s slabsimi, omejit
kruha za peke in dolocba, da smejo le-ti peci Ie kruh (ne pa vee npr. drobn
Slednje je lokalni casopis zagrenjeno komentira!, da "bomo (...) names
iemlje imeli ob jutranji kavi kos crnega kruha. "64 Toda tudi ta kruh je bil z
vecje kolicine dodatkov vse slabsi. Od konea januarja 1915 je veljal ukaz, p
smelo testo za kruh vsebovati Ie 50 % psenicne ali rzene moke. Razsirili so
nadomestkov zanju; poleg ze omenjenih jecmenove, koruzne in krompirjeve
bili se ovsena in rizeva moka, krompirjeva kasa in sladkor (slednji Ie do 5 %
priprave velikonocnih potie in kruhkov oblast ni popustila in je za njihovo pe
uporabo mesaniee mok.

ZAC. MOC I. AS 165.3474/15. dopis obCinske strale Moe 20. marec 1915.
"ZAC. MOC I. AS 167,6293/15, dopis mestnega mlina MOC, 22, maj 1915,
58 ZAC. MOC I. AS 166.4983/15, dopis namestnistva MOC, 24. april 1915.
"ZAC. MOC I, AS 167.6293/15. dopis Illestnega mlina MOC. 22, rnaj 1915,
60 ZAC, MOC I, AS 166,3586/15, dopis MOC narnestnistvu, 10. april 1915.
6' ZAC. MOC I. AS 166,4261/15, dopis narnestnistva MOC. 8. april 1915,
6, ZAC. MOC I. AS 166.4895/15. do pis MOC nalllestnistvu, 8. maj 1915
63 ZAC. MOC I. AS 166.4304/15. dopis MOC namestnistvu. 17. april 1915.
64 OW. 30. rnarec 1915.
56
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jim rekli karte). Izdajalo jih je namestnistvo, prebivalstvu pa so jih delile obCine, p
krajih tudi iz zaupnih moz sestavljene krusne komisije. Ukrep je bil napovedan ze
in oblasti so, da bi prepreCile spekuliranje pred zacetkom veljavnosti kart. naku
omejile na 1 kg, in se to Ie posameznikom, ki je niso doma imeli vee kot 2 kg. O
ukrep je imel trojni smisel: doloCiI je dovoljeno dnevno kolicino porabe moke ali k
osebo, uvedel izkaznice za nakup, socasno pa je bil izveden tudi popis zalog, saj je
ob prevzemu kart moral navesti kolicino svoje zaloge. V krajih, ki jih predpis 0 uve
ni zajel, so izbiro nacina omejevanja porabe prepustili obCinskim predstojnistvom

Uvedba kart je veljala Ie za mesta in za kraje z mocnejso industrijo, na Celjskem jih je
predvidevalle za mesto in za naselji Gaberje in Breg v obcini Celje-okolica. Dejans
je celjsko okrajno glavarstvo uvedlo na celem svojem obmocju, ki je stelo skoraj 1
tisoc prebivalcev. 65 A karte, uvedene na obmocju okrajnega glavarstva Celje, n
enotne: na podrocju obCine Celje-okolica so bile v veljavi uradne, po namestnistvu
karte za nakup moke in kruha, v ostalih 21 obcinah pa na imena se glasece karte z
in zito. Slednje so veljale 30 dni in so v skladu s splosno omejitvijo dopuscale porab
moke ali 300 9 psenice dnevno, torej so se glasile na 6 kg moke ali 9 kg zita. Izd
jih obcine in imetniki so mogli z njimi kupiti zeljeno blago tako v celjski mestni kot
obcini. Razen v teh dveh za nakup kruha torej drugod karte se niso bile potrebne. 6

Sistem nakupa s kartami namestnistva je poznal tri vrste le-teh: cele, zmanjsane in
Prve so vsakemu posamezniku za en teden (vsakic so bile tiskane v drugacn
omogoCile nakup 1400 9 moke ali 1960 9 kruha, druge pa 1000 9 moke ali 1400
Karte so imele odrezke (polne po 56, zmanjsane, ki so jih dobili tako, da so polnim
leva stran, pa 40), glasece se na 25 9 moke ali 35 9 kruha. Peki so od 4 . aprila dal
peCi kruh Ie v tezi 35, 70 ali 140 dag; stem so omogocili lazjo prodajo, saj je 10
40 odrezkov na karti odgovarjalo enemu hlebcu ustrezne teze. Prvi teden so vsi pr
dobili Ie zmanjsane karte, v naslednjih pa glede na to, kolike zaloge mlinskih izde
prijavili ob prvem prejemu kart. Kdor je prijavil zaloge moke, vecje kot dva kilogr
prejemal zmanjsane karte, dokler se njegova domaca koliCina ni zmanjsala pod t
vendar je vprasljivo, koliko Ijudi jih je v polni kolicini (ce sploh) prijavilo ob hkratni pr
nicni moznosti kontrole. Seveda je vsak smel tudi iz lastnih zalog porabljati Ie pred
200 9 moke na dan. Posebne omejitve so bile predvidene tudi za tiste z domacimi z
nad 8 kg. Sistem uradnih kart je torej poskusal ob dovoljeni kolicini porabe uposte
domace zaloge. Obstajale so tudi dnevne karte z odrezki za 35 9 kruha; prejema
tisti, ki so se zacasno zadrzevali v obcini, v kateri so bile v uporabi karte. 67 Po uve
so obcinske oblasti kontrolirale porabo moke pri pekih, po izsledkih prvega tedna
odrezke kart so vsi, ki so prodajali moko in kruh, morali vrniti obcini) so dodeljeva
tudi naprej68

"Podatekje iz leta 1910.
OW, 21. april 1915.
67 OW, 31 marec 1915; vee podatkov 0 kartah 5e v OW, 3 , 7 in 10. april 1915.
I't ZAC, MOC I. AS 166.4895/15, dopis MOC namestnistvu, 8. maj 1915.
6e
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prebivalstva. Pokazale pa so s~e drug~ slabosti: ze ob ~one~ druge~a :edna
prodaje se je izkazalo, da doloeem sloJI preblvalstva z nJlm mso mogl! bltl zad
bila oskrba z ostalimi zivili (zlasti z mesom) zaradi visokih cen zelo otezkoce
bili prisiljeni zadovoljevati potrebo po hrani predvsem s kruhom, katerega por
sedaj tudi omejena. Na drugi strani pa tisti, ki so si se zmogli kupiti kaksen
porabili vseh krusnih kart. Mestna obcina je tako nastali primanjkljaj na en
na drugi strani skusala izravnati. Ko se je po drugem tednu uporabe kart po
na obmocju mesta privarcevali 90 kg moke, so sklenili ta presezek v nasle
razdeliti med revne, ne da bi presegli za Celje doloceno kolicino moke. 69

Sredi junija so na Stajerskem razsirili obveznost prodaje kruha in mlinskih
podlagi kart na vso dezelo.70 Ta predpis je prinesel novost. neprijetno za imet
zalog. Vsako gospodinjstvo, ki je imelo vec kot 7 kg moke, ni dobilo kart, d
kolicina zmanjsala pod to mejo, za peko svojega kruha pa tudi ni smelo po
ostali, to je nad 1400 9 na teden na osebo. Kruh so morali peci sami, ce
imeli samo psenicno rzeno moko, so jo morali zamenjati za odgovarjajoc
za krusno peko, ali pa jo prodati. Ta predpis je obdrzal isto dnevno kolicino,
splosne, dnevne, razsirjene in zmanjsane karte. Vse so lahko z odvzemom d
ali z ustreznim pretiskom spremenili v poljubne koliCine ali omejili njihovo ve
kruh. Razsirjene so bile namenjene delavcem v kmetijstvu in so se glasile na
ali 2450 9 kruha.

Sprva so torej s spreminjanjem kolicin, dolocenih na kartah, zeleli slediti st
zacetku julija 1915 so ob izboljsanju razmer ob zetvi kolicino kruha pove
gramov (1960 gramov moke), vendar se je kasneje na kartah - preracun
- pojavljala enaka koliCina kot pred tem (1960 gramov kruha na teden) vs
1918. Tedaj so tedensko kolicino zmanjsali na 1150 gramov moke. Od febru
karte veljale dva tedna, delili pa so jih na dve vrsti: za vecje in manjse kraje
obcinske oblasti zmogle oddajati na kartah zapisane kolicine Ie, ce so z njim
V Celju so se dolocene kolicine obcasno precej razlikovale od dejansko razd

Vedno vecje tezave pri preskrbi (omejen uvoz, skrivanje zalog, rast cen)
posameznih obCinah pripeljale do nastajanja posebnih odborov, ki so si v s
(lblastnimi organi prizadevali stisko cim bolj omiliti. Po zgledu drugih je ob
v Celju ustanovil taksen "odbor za iiv/jenske potrebsCine" 29. januarja
oblasti so v razmerah vse vecjega pomanjkanja na taksno samoiniciativno
seveda gledale z naklonjenostjo in so ustanovitev podobnih teles (imenovali
priporocile konec marca se povsod tam, kjer jih dotlej ni bilo, tudi na dezelnem
nivoju. 73 V tem casu so bile priprave na prehod na razdeljevanje omejenih ko

DW, 24. in 28. april 1915. ZAC, MOC I. AS 166,4895/15, clopis MOC namestnistvu, 8. rnaj 191
Dezelni zakonik in ukazni list za vojvodino Stajersko (cJalje Dezelni). 38/15.
11 Dezelni 48/15, Drzavni, 16/18 in 15/16.
12 ZAC, MOC I, AS 12, zapislllk seje rnestnega odbora, 29. januar 1915.
73 ZAC , MOC I, AS 166,3967/15, dopis narnestnistva, 27. rnarec 1915.
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kmalu nalozili pomembne naloge. Vanje naj poleg predstavnikov oblasti pritegn
vecje zemljiske posestnike, kmete, mlinarje, predstavnike industrije in konzumento

Konec leta 1915 (najverjetneje novembra) je ob uvedbi nove organizacijske struk
razdeljevanje mlevskih izdelkov nastal tudi aprovizacijski odbor za podrocje ok
glavarstva Celje. Ob dolocitvi manjsih, na njegovem podrocju delujocih t.i. o
okrajev, so v celjskega, poleg mesta (ki je v upravnem smislu predstavljalo sam
enoto) pristeli se bliznje obcine Celje-okolica, Petrovce, Skofja vas, Teharje, Sv. L
pri Prozinu in kraj Tremarje v obcini Sv. Kristof. Morda gre pri prvi omembi obse
okraja za pomanjkljivost morda pa so bili dodani sele kasneje, vsekakor se v ka
virih omenjajo kot sestavni deli njegovega teritorija se obcina Svetina ter kraja Ri
in Lopata. Prebivalci tega oskrbnega okraja so mogli kupovati moko in kruh pri do
trgovcu, ki je bil pooblascen za prodajo, ali pa v Celju. Stevilo njegovih prebivalc
navedbah do konca vojne variiralo od 26 do 30 tisoc, najpogosteje se omenjajo
blizu slednji. Do konca leta 1915 je glavni odbor politicnega okraja nakupil za
12.000 kron moke, ki jo je v veCini posredoval pekoma Kurbischu in Janicu. 75

Z uvedbo racionali zacije moke so se pri njej najhujsemu izognili za slabo leto, do
leta 1916, a sporadicni primeri pomanjkanja posameznih zivil so se kazali ze v ca
tem. 0 tem je Ie malo omemb, pojavljale so se Ie takrat ko je posameznega artikla p
zmanjkalo (znacilno je, da casopis ni pisal 0 tem). Prvi taksen primer je iz januarja 1
je obcina prosila za takojsnjo posiljko soli, ker so bile vse zaloge izcrpane. Tudi sklad
v lasti erarja na zelezniski postaj i je bilo prazno. 76 V Celju in okolici naj bi porabili let
vagonov soli, iz soline v Ausseeju pa so jih v treh mececih prejeli Ie pet. 77 Pomanjka
v mestu se omenja tudi v marcu 1915,78 kasneje je ta problem izprican se konec
1917, ko trgovec Zangger potozi, ces da ze tedne v Celje ni nobene posiljke soli. k
casu, ko je potrebno konzervirati zelje in repo, lahko povzroci veliko skodo. 79

V Gradcu in ostalih vecjih mestih na Stajerskem je mleka in masla primanjkovalo ze
1915, hkrati pa naj bi v drugih delih dezele mleko se vedno uporabljali za krmljenje z
Glede slednjega za podezelsko okolico Celja ni podatkov, 0 stanju v mestu pa pove
dejstvo, da mu je namestnistvo dovolilo za pokritje svojih potreb zaseci vse za
bodoco proizvodnjo mleka, jajc in krompirja na podrocju okrajnega glavarstva Celje (
z izjemo kolicin, potrebnih za vojastvo in lokalne potrebe).B1 Omenjeno dolocilo je

1

Prav tam.

" lAC. MOC I. AS 174, 2250/16. vabila glavnega apravizacijskega ad bora pri akrajnem glavars
predsedujocemu aprovizacijskega oclbora za oskrbni okolis Celje, 21 , februar 1916,
164.475/15. dopis MOC narnestnistvu, 14, januar 1915,
165.2278/15. dopis namestnistva MOC, 20, februar 1915,
165.3417/15. dopis namestnistva MOC. 17. marec 1915,
190. 14438/17. clop is F langgerja MOC. 26, oktober 1917.
165, 3116/15, clopis namestnistva MOC. 9, marec 1915,
OW, 17, november 1915

:" lAC, MOC I. AS
7i lAC, MOC I. AS
, 8 lAC. MOC I. AS
'i " lAC. MOC I. AS
lAC. MOC I. AS
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naslov mest Celje ali Gradec, so proizvajalci ali trgovci potrebovali dovoljenje M
gotoVO dala soglasje k prodaji sele, ko so bile zadovoljene njene potrebe. Mest
v privilegiranem polozaju, saj so ~u bili podrejeni tudi posamezniki, ki teritorial
sodili pod njegovo pristojnost. Ce se omejimo na mleko: zaplembi namenje
proizvajalci seveda niso sami ponujali, mestna oblast se je trudila mleka prido
in to z angaziranjem posameznih kmetov ali zadrug. Decembra 1916 ga je na
zbirala tamkajsnja mlekarna po 40 krajcarjev za liter. Ker pa so toliko ze pri
placevali zanj begunci z juga in vzhoda monarhije iz begunskega taborisca
morala mestna oblast ponuditi vec. Hkrati so se zmanjsale tudi razpolozljive ko
ker ga je za begunce zbiralo tudi okrajno glavarstvo Celje. Mestna obcina j
dogovor in tako sta se z okrajnim glavarstvom sporazumela za delitev koli
obCin Sentjur in Sentjur-okolica na polovico. 82 Navesti pa je potrebno kolicin
na ta nacin od tam dobilo 30-50(!) litrov mleka. Spomladi leta 1917 so v s
okrajnim glavarstvom v sirsi okolici mesta z rekvizicijami nabrali 2000 litrov na
del te kolicine je sel v bolnisnice, mleko so dobili se otroci pod 6 let in bolni,
je preostal za gospodinjstva. Sicer so na oskrbo z mlekom vplivale tudi zaple
obcini Celje-okolica, v kateri se je mesto vecinoma oskrbovalo z mlekom. Od t
prosnja mesta na namestnistvo, naj omeji zaplembe sena. 83 Pomanjkanje z
krme je do septembra istega leta zmanjsalo koliCine prejetega mleka na 80
januarja 1918 so iz oskrbe morali izkljuciti najprej gospodinjstva, nato bolne
male otroke. Kmetom, ki so se bili pripravljeni nositi mleko v mesto, so obl
vendar je tudi teh kmalu zmanjkalo. 84

Jajca so do zaplembe v mestu prodajale branjevke in trgovci, za kasnejs
ohranjeni podatki, da se je mesto oskrbovalo z njimi tudi pri trgovcih iz sirse ok
Zibika, Pristava). Stem v zvezi je ohranjen tudi spomin na izsiljevalsko pol
obcine do omenjenih trgovcev. Ti so za posiljke jajc, ki so jih prodajali na Dun
Trst in drugam, potrebovali transportna dovoljenja, ki jih je izdajala MOC. Ta
le-teh pogojevala z dobavo jajc tudi na njen naslov. 85

V zvezi z zgoraj omenjenim navijanjem cen se dYe podrobnosti: v prvih mesec
vojne so sle cene jajc nepretrgoma navzgor in v novembru dosegle skoraj tr
glede na avgust 1914. V Celju so bile tedaj trzne cene jajc visje kot npr. na Duna
kl je obravnavalo dYe branjevki, ces da sta navijali ceno in izkoriseali vojne raz
oprostilo. Prvo z argumentacijo, da je znano, da so jajca iz Spodnje Stajersk
tezja in boljse kakovosti kot drugod, drugo pa z navedbo: "So namrec na sve

'stvu Celje

lAC, MOC I. AS 177,9163/16. dopis MOC okrajnemu glavilrstvu Celje. 1. december 1916; clo
Sentjur, 13. december 1916
8' ZAC. MOC I. AS 181. 15.915/16. dopis MOC namestnistvll. 28. november 1916.
84 ZAC. MOC I. AS 12. zapisnik sestanka obCinskega oclbor~. 18 januar 1918.
B, lAC. MOC I. AS 173.1786/16, dopis MOC F. laloiniku v libiki; MOC I. AS 174, 2252/16. dopis M
v Pristavi. februar 1916.
82

/(ot je bilo ze omenjeno, je leto 1916 prineslo precejsnjo zaostritev polozaja v
prehrano. Tega leta so prebivalci Celja zaeeli prejemati manjse kolieine moke i
kot bi jim pripadale. 0 velikem pomanjkanju govori ze poroblo iz prve polovice
(hkrati se izvemo, da so bile dotlejsnje razmere v Celju - v avstrijskem okviru
zadovoljive, saj je taksno stanje, ki je tedaj zajelo Celje, drugod (navedeni so Grade
in Ceska), trajalo ze mesece)B6 Celjane je prizadela tudi zamenjava kart za moko
Od 20. februarja dalje so bile v veljavi dvotedenske, ki so se lob Ie glede na veliko
v katerem so veljale. V manjsih krajih niso prinesle nobenih sprememb.87 Njihov l
z njimi mogel kupiti za dva tedna 3920 9 kruha ali 2800 9 moke, v veejih mest
3920 9 kruha ali 2520 9 kruha in 1000 9 moke. To je prebivalce Celja, Brega in
zelo prizadelo, ker so zlasti v gospodinjstvih malih meseanov in industrijskih dela
zaeetka vojne sami zaeeli peei kruh, saj se je to izkazalo za bolj gospodarno.88 Poma
je bilo hudo se v drugi polovici marca, ko so !judje iz drugih oskrbnih okrajev drli
da bi dobili moko.

Na enak naein kot pri moki so organizirali prodajo na karte tudi pri sladkorju, kavi te
olju in maslu. Vse so uvedli v letu 1916. Za sladkor so prisle v uporabo sredi mar
se glasile na 1 kilogram za stiri tedne, naslednji mesec pa je namestnistvo uvedlo d
(A in B) sladkornih kart. Mesta in kraji z industrijskimi delavci so dobila prve, ki so i
10 odrezkov po 125 gramov, ostali prebivalci pa taksne z osmimi odrezki (1000 g
za stiri tedne. 89

Julija so zaeele veljati karte za kavo, ki so jo posamezniku vsakih osem ted nov d
250 g. Tudi pri slednjih je veljalo, da so bili prebivalci mest, trgov in industrijskih
delezni veejih delezev, posamezniku so omogoeile nakup 375 g. Dobili jih niso otr
4 leti starosti in gospodinjstva, ki so imela zaloge veeje od enega kilograma. 90 Z
kart so vzpostavili vee reda na trgu s kavo, saj je npr. v marcu njena cena zrasla za
verjetno pod vplivom govoric, in tedaj so bolje stojeei pokupili velike koliCine
povzroCilo njeno pomanjkanje. 91

Na primeru kave se je moe podrobneje poglobiti se v en vidik naporov oblasti za e
nemoteno oskrbo prebivalstva, v iskanje nadomestkov za zivila. Teh so ob poma
pravih uporabljali kar celo vrsto. V zvezi stem se je pojavil pojem "natego
("Streckung'). ki je oznaeeval dodajanje nadomestnih (praviloma manj vrednih
artiklu, ki ga je primanjkovalo, z namenom nategovanja, podaljsevanja obdobja, k
je dalo preziveti s tako poveeanimi (a kvalitetno osiromasenimi) kolieinami. Ze om
mesanje pseniene moke s slabsimi vrstami in dodajanje krompirja ali drugih prim
prvi primer, kasneje so se pojavljali se novi. Ob pomanjkanju sladkorja so si pom
e, DW.12. januar 1916
e' Dezelni. 15/16.

B" DW. 23. februar 1916.
'" DW. 12. april 1916.
]i' DW. 24. Junlj 1916. Dezelni 63/16.
OJ ZAC, MOC I. AS 174,3188/16, dopis mestne varnostne straze MOC. 21 . marec 1916.
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o n'im prepovedano, dostopen je bille z receptom v lekarnah, ker so ga imeli za
~d:avju. Taksno zastrasevalno stalisce so najbrz pomagali ustvarjati tovarnarji
92
vseeno je v casu vojne saharin zacel nadomescati sladkor. Ob pomanjkanju z
rehrani uporabljali tudi liste kopriv, ki pa je bila bolj razsirjena kot surovina
vP
"
katerih so tkali blago. Maja 1917 so na Stajerskem zaceli prodajati t.i. vojno m
naj bi nadomestila dotlej uporabljani 'jedilni lor. Prodajali so jo po 240 gram
naj bi bila "posebno primeren izdelek" in naj bi v ostalih dezelah ze doziv
odmev.93 V zadnjem letu vojne je Urad za prehrano sprozil akcijo zbiranja, v ka
in mali" kot cajne nadomestke zbirali listje jagod in robid,94 kot surovine za p
olja pa pecke melon, kuma ric, jabolk in hrusk ter kosCice cespelj in marelie.

Najvec omemb, tako v zakonodaji kot v upravnih in casopisnih virih, je bilo nam
oz. njenim nadomestkom. Glede na to, da gre za blago, cigar oskrba je bila pov
na uvoz, je kar presenetljivo dejstvo, da je bila le-ta vse do zacetka leta 1917, ce
kolicinah, dokaj redna. 95 Tedaj pa so se njene zaloge tako zmanjsale, da so jo m
mesati z dodatki. Marea 1917 so se odlocili za dodajanje surovega sladkorja, pr
kave pa so ustavili. 96 Tedaj se ne omenjajo nobenih drugih dodatkov kavi. N
kavo, veljavne od srede aprila, so sieer se veljale za 125 gramov prave kave ali 2
mesaniee (za osem tednov), vendar so prodajo prve avgusta istega leta pr
Urad za prehrano se je kasneje odlocil za mesanieo, sestavljeno iz 80 % karam
surovega sladkorja, 10 % moke iz repe in 10 % zrn kave. Zaradi pomanjkanja sla
ve so mesanieo veckrat spremenili (novembra 1917: 70 % karameliziranega sla
volcjega boba, 10 % zelodove moke in 5 % kave), marea 1918 so dodajanje
ukinili in mesaniea je od tedaj bila sestavljena Ie iz 55 % karameliziranega sladk
drugih dodatkov.98 Kot ti so nastopali fige, slad, zelod, jecmen, repa, eikorijeva
iz sladkorne pese in kupei so mogli piti zelodovo, figovo, sladno ... kavo. 99 Preb
po letu 1918 mesanico na karte vedno mogli kupiti.

Z zacetkom oktobra 1916 so uvedli prodajo masti in slanine na karte: vsak
dobiti 12 dag na teden, tezaki pa 15 dag. Splosne karte so omogoCile nakup m
ali topljene), slanine, masla ali olja, posamezniki z zalogami, vecjimi od enega
O
odrasle ali pol kilograma za otroka od 1-3 leta, so dobili Ie karte za maslo.lO P
mascob so skusali krotiti z obveznim oddajanjem surove slanine pri vsa
Kolicina je bila odvisna od teze zaklane svinje, posameznik ali obrtnik, ki je zak
kilogramov tezko, je moral za oskrbo dezele obvezno, proti placilu, oddati 4 k

DW. 10. februar 1917.
OW, 19. maj 1917.
!J4 DW, 16. maj 1918.
;s Hans Loewenfeld - Russ, Die Regelung der Volksernahrung im Kriege, Dunaj 1926.
(dalje Die Regelung), str. 270
96 OW, 24. marec 1917
'" OW, 11 avgust 1917
98 Die Regelung, str. 271
99 Drzavni. 96/18.
100 OW, 4 . in 14. oktober 1916.
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Ob vstopu Romunije v vojno avgusta 1916 so bile posiljke moke in psenice od tam
odpravljene in v zacetku septembra je bilo v Celju na razpolago Ie se 1000 kil
moke. Tako majhne kolicine niso mogli enakomerno porazdeliti in so zato, da bi s
vecurnemu eakanju, med cakajoce pri mestnem mlinu, kjer so moko izdajali,
stevilke, s katerimi so potem dobili pripadajoCi del moke. Stevilk seveda ni bilo
vse lastnike kart saj bi v tem primeru (glede na stevilo prebivalcev v oskrbnem
Celje-mesto) vsak dobil33 gramov. eez nekaj dni se je oskrba z moko izboljsala in
stevilke razdeliti vsem imetnikom krusnih kart in stem zmanjsali pritisk na trgovi
sredi septembra zopet nastopilo pomanjkanje moke, je MOC tehtala, ali naj lOpe
stevilke Ie delu imetnikov kart ali pa naj ustavi izdajo moke, dokler si ne ustvarij
zaloge, ki bi omogoeila enakomerno oddajo. Po izkusnjah s prvo izdajo stevilk
tistih, ki jih niso dobili, je bila gotovo velika) so se odloCili za slednje in moke nekaj
prodajali. Prejemali so jo Ie peki za zagotovitev najnujnejsih potreb.103 Nato so p
presli na sistem stevilk. Imetniki kart so jo dobili na magistratu in z njo so mogli o
doloeenem dnevu in uri kupiti pripadajoci jim del moke. Kasneje so sistem razde
se bolj poenostavili: stevilko vrstnega reda dviga moke so dobili napisano ze kar o
104
kart. Ob koncu oktobra je bilo v mestu 1500 stevilk (vsi ciani istega gospodin
imeli Ie enol, v okolici pa 2000. Nekaj casa so locevali cas nakupov s kartami iz m
iz okolice, vendar so to ze ob koncu oktobra odpravili. Vsi prebivalci obcin, pripa
oskrbnemu okraju Celje, so mogli kupiti moko na dan in ob uri, ki sta bila dolo
razglasena v easopisu in v izlozbi pri oddajnem mestu pri mestnem mlinu v G
Opremljanje krusnih kart s stevilkami gospodinjstev je bilo kljub poenostavitvam s
dolgotrajno, cakanje za stranke v zimskem casu pa se posebej mucno, zato k
vee razdeljevali posameznim gospodinjstvom, temvec Ie lastnikom ali oskrbnikom
njihove stanovalce. 105 Sistem stevilk se je ohranil verjetno do konca vojne (omen
v februarju 1918). Gospodinjstva v mestu so uredili po abecedi in vsako je dobi
stevilko, s katero so oznacili vsako karto za vsa zivila, ki so pripadala temu gospod
Prebivalci ostalih obcin iz oskrbnega okraja Celje so poleg tega imeli se legitim
katero so se morali izkazati pri dvigu artiklov s kartami, izdanimi v njihovih obcinah

Septembra 1916 so prebivalci Celja mogli z enD karto dobiti 1 kilogram, naslednj
pa Ie 0,8 kg moke. Kruh so lahko dotlej kupovali pri pekih, ki so jim dodeljevali mo
koncu oktobra so to moznost odpravili. Da bi omogocili enakomerno oskrbo preb
vsega oskrbnega okraja, so za kruh odprli enotno prodajno mesto na Glavnem trg
kruha niso smeli vee sami prodajati, temvec so ga morali po doloeenih cenah do

101

DW. 9. december 1916.

ZAC, MOC I. AS '192. 1495/18, dopis posestva Rakusch na Spodnjem LanovzlI MOC, 11 . februar 19
DW. 16. september 1916.
,"~ DW, 4. oktober 1916.
Iv DW, 22. november 1916.
10" ZAC, MOC I. AS 192,1504/18 dopis MOC obCini Iglau. 6. febrllar 1918.
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5 enot moke dati 7 enot kruha.107 Za dva dneva je na karto pripadlo 175 g
poleg tega se 120 gramov kruha ali 100 gramov moke dnevno.108 Dvote
2905 gramov kruha ali 1225 gramov kruha in 1400 gramov moke, kar je v

februarju istega leta dolocenimi (in se ne razveljavljenimi) kolicinami za vecje
gramov kruha ali 2520 kruha in 1000 gramov moke). Prebivalcem oskrbne
so ziveli v oddaljenejsih krajih, taksna odlocitev ze ni bila povseci, saj nakupo
Celju gotovo ni bilo prijetno.

Novembra so mesecno kolicino moke za oskrbni okraj Celje zmanjsali na
ceprav so bile potrebe na podlagi izdanih kart 22 vagonov. To je omogocilo
kilogramov na osebo namesto dolocenih 5,6. Primanjkljaj se je pojavljal tu
artiklih. Ceprav bi po kljucu 125 gramov na osebo dnevno Celje potrebov
50 vagonov krompirja, ga je do novembra dobilo Ie 12 vagonov. Politicn
Siovenj Gradec, Brezice in Ptuj bi morali dobiti 21 vagonov sladkorja, dejansk
Pomanjkanje sladkorja se je pokazalo kot problem predvsem pri malih otro
dobivali pripadajocega jim deleza kruha, mleka je primanjkovalo, brez slad
mogli piti tudi kave. MOC je ob takem stanju prosila namestnistvo za povec
moke in hkrati izvzetje nekaterih vojaskih oseb, ki so se oskrbovale iz civilnih

V zvezi z zmanjsevanjem kolicine moke, ki so jo dobivali prebivalci, so o
zapisi 0 goljufanju. Karte so bile seveda tiskane glede na uradno veljavne p
a v obdobjih, ko teh ni bilo moc dejansko razdeliti prebivalcem, je obcina
odrezka na njih unicila z modrimi crtami. Ljudje so te crte radirali in pri naku
vec odrezkov, kot bi smelL To kaze na veliko stisko: v goljufijo so se podali, c
veliko moznosti. da jih odkrijejo, saj so vse karte imele stevilke in ze ob povrsn
odrezkov se je moglo ugotoviti, kdo je goljufa/.

Konec /. 1916 je prislo tudi do spremembe v oskrbi industrijskih delavcev iz o
moko. Od tedaj se le-ti z njo niso vec oskrbovali v javni zalogi moke v Celju. K
podjetje in tam je tudi tekla delitev moke.110
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Pomanjkanje sladkorja, ki je vladalo v drugih krajih ze dolgo casa in za kat
so bile ze od marca potrebne karte, je sredi novembra zajelo tudi Celje
je bil v dolocbi, da smejo tovarne sladkorja predelovati Ie 80 % predvoj
na drugi strani tudi v pomanjkanju prevoznih zmogljivosti na zeleznici.
zato zamujale: Celju dolocena kolicina, ki bi jo morali prejeti v zacetku
bila napovedana sele za njegov konec.111 Obrtnikom, ki so za deJa potre

ZAC, MOC I. AS 182477/17, do pis MOC peku Janicu, 10. januar 1917. V letul917 je delovalo
celem letu predelali po od 51 do 79 ton moke. MOC I, AS 192,2168/18, dopis MOC okraj
4. marec 1918.
108 OW. 31. oktober in 4 . november 1916.
109 ZAC, MOC I. AS 180,13.961/16. dopis MOC namestnistvll. 18. november 1916.
110 ZAC, MOC I. AS 180, 14.954/16, dopis obCine CeIJe-okolica. 9 . november 1916.
111 OW. 18. november 1916.
107
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Oddaja sladkorja v celjskem in nekaterih drugih nanj mejecih okrajih je bila od
julija 1915. ko je oskrba z njim v drzavnem okviru presla na centrale za sladkor na
do zacetka leta 1917 v rokah Celjske druzbe za kolonialno blago Union. tedaj pa
celjski oskrbni okolis prevzel v svoje roke mestni urad. Sladkor so prodajali v isti trgo
kruh (na Glavnem trgu). ob koncu februarja 1917 so ga dobili prebivalci mesta in
okoliske obcine po 1 kilogram. v ostalih obcinah oskrbnega okraja pa Ie po 800 gra
Glede poslovanja Uniona so se pojavljale pritozbe. da slabo oskrbuje trgovce in da
sladkor prekupcevalcem. V juliju 1916 so iz politicne ekspoziture celjskega ok
glavarstva v Mozirju na namestnistvo poslali pritozbo. da so ze 60 dni brez sladkor
se morajo Ijudje zato voziti ponj v Celje. medtem ko delo na poljih stoji.114

Februarja 1917 je bilo za civilne potrebe cele Stajerske namenjenih mesecno 177 v
sladkorja. Celjska druzba Union je za podrocje okrajnega glavarstva Celje in mestne
Celje dobila 12 in 1.5 vagona sladkorja. ki ga je delila. kot je v svojem nacrtu rajo
odredilo (gotovo v sodelovanju z MOC) okrajno glavarstvo Celje. Namestnistvo je
z navodilom 15. januarja 1917 priporocilo. naj se pri rajonizaciji delitve sladkorja iz
ustvarjanju novih in se naslonijo na ze obstojeca obmocja razdeljevanja drugih art
Okrajno glavarstvo se je tega drzalo. saj je uradno mesto za prodajo sladkorja v C
zadolzeno za isto podrocje. kot ga je obsegal oskrbni okraj za moko. oz. kruh. t
prebivalci MOC. OCO in se 6 sosednjih obcin kupovali sladkor v Celju. Za potrebe
obcin okraja so sladkor delili posamezni lokalni trgovci in delavski konzumi. Slad
izdajali enkrat mesecno. tezki delavci ter prebivalci Celja in obCin oz. krajev CeljeTrbovlje. Zalec. Braslovce. Vransko. Vojnik in Smarje pri Jelsah-trg so dobivali po 1
drugod Ie 80 dag na osebo. Uradna prodajna mesta so delila sladkor tako. da so
prisli na vrsto tezki delavci. nato prebivalci nastetih krajev in obcin. na koncu pode
Sele ko so nasteti dobili zanje dolocene kvote. so sladkor odobrili tudi gostilnicarjem

Najpomembnejse zivilo. pri katerem je drzava direktno. torej ne Ie posredno z om
razdeljevanjem. skusala zmanjsati porabo. je bilo meso. Od maja 1915 sta bila uv
dva t.i. brezmesna dneva (na Stajerskem torek in petek). ko je bilo prepovedano pr
surovo ali pripravljeno meso. a ne se tudi njegovo uzivanje. kar je bilo doloceno julij
in se istega leta v septembru razsirjeno na tri dni tedensko (ponedeljek. sreda. pe
Prepoved uzivanja se je nanasala tudi na privatna gospodinjstva in je v taksnem o
ostala v veljavi do konca vojne. Brezmesnih dni so se drzali tudi ob praznikih. U
prehrano je v casu od 21. marca do 30. aprila 1917 sicer ukinil tretji brezmesni d
tem v zvezi se je ohranil zapis. da je ta omilitev Ie zacasna. ker odprava tretjega dne

"" lAC. MOC I. AS 181.15.813/16. dopis Ane Petritschek MOC. 29. november 1916.
In

OW. 28. februar 1917

114

lAC. MOC I. AS 177,8560/16. do pis narnestnistva MOC. 3. jlllij 1916.

I1S

ZAC, MOC I. AS 182,922/17. dopis namestnistva.15. janllar 1917.

116

lAC. MOC I. AS 182.1278/17. dopis okrajnega glavarstva Celje MOC, 24. januar 1917.
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gospodinjstva, ce upostevajo to prepoved.119 0 te~ ni kasnejsih omemb, a
bilo zanimivo zvedetl, kako so gospodlnJe reaglrale, ce sta se kontroloqa hotel
seznaniti z vsebino njihovih loncev.

Ker za april leta 1917 ni bilo napovedanih vecjih posiljk krusne psenice,
ob koncu marca potreba po izdaji vecjih kolicin mesa. Zato se je vlada v s
druzbo za vnovcenje zivine odloCila za oddajo cenejsega govejega mesa man
in revnim. Prvi so ga smeli kupiti po 4, slednji po 2 kroni, a Ie pol kilogram
tedensko.12O V tem casu se v Celju ze omenjajo karte za nakup mesa,121 vend
niso bile trajne, ampak z omejeno veljavnostjo, za konkretno, enkratno razd
koncu aprila pa so doloCili, da je mogel posameznik kupiti 15 (s kostmi 1
na mesni dan,122 ob upostevanju treh brezmesnih dni tedensko torej 60 d
Vprasanje pa je, koliko je bilo to uresnicevano v praksi, saj so ze omenjane
omogocale nakup Ie 50 dag govejega mesa tedensko.123 0 zmanjsanju prom
prica tudi podatek, da je stevilo mesarjev v Celju padlo z devet v oktobru
vsega tri v juliju 1917.124

V casu pomanjkanja moke in kruha je visanje cen mesa posebej prizadelo ma
dele prebivalstva. Vlada se je zato namenila izravnati presezek med bogatim
bedo sirokih mnozic. Vpeljan naj bi bil t.i . strasburski sistem. Njegov temelj
prebivalstva glede na visino dohodkov v vee skupin, vsaka od teh bi vaz
kupovala z njeni kupni moci prilagojenemi cenami. Srednje premozni bi plac
obicajne cene, premoznejsi visje, stem presezkom pa bi zmogli zagotoviti
manj premozne. Tak sistem ni bil uveden v praksi, njegove enostranske za
vidimo v prodaji mesa z nizjimi cenami manj premoznim. Na taksen nacin j
meso svoj im prebivalcem v oktobru 1916.125 V zadnjih mesecih istega leta sta
J. Leskovsek in J. Rebeuschegg prodajala cenejse meso za revnejse, teden
kilogramov, a sta s 1. januarjem 1917 prenehala.126

Od konca februarja 1918 je bilo na obmocju mesta in okoliske obCine moe dob
na karte. Uvedba kart kaze na pomanjkanje mesa: po razdelilnem nacrtu je b
in okolisko obcino Celje za 4 tedne predvideno 33.000 kilogramov mesa.
je MOC v februarju dobila Ie 17.000 kg. Poraba v obeh obcinah naj bi bila
MOe z dne 1. marca 24.800 kilogramov za gospodinjstva in 7500 kilogramo

ZAC. OSSO, AS 8. 15268/17. clopis okraJnega glavarstva Celje obCini Sempeter. 23. marec 19
OW. 2. avgust 1916.
120 OW. 28. marec 1917.
121 MOC. AS 185.5757/17. dopis namestnistva MOC; OW. 31.marec in 4 . april 1917.
12 2 OW. 28. april 1917. 0 kartah glej tudi OW. 2. marec 1918.
123 ZAC, MOC I. AS 185, 5757/17, dopis Vikto'i a Zimica namestnistvll, 27. april 1917.
124 ZAC, MOC I, AS 163, 15.683/14, porocilo mestne straze; MOC I. AS 187,9887/17. dopis J
vojaskemu povelistvu v Celju 4 . julij 1917. Rebeuschegg Je yes vojni cas oskrboval tri voja
Celju, bolnisnico RK in vojasko kuhinjo v splosni bolnisnici in tudi najvecji clel civilnega prebiv
125 OW. 25. oktober 1916.
125 OW. 30. december 1916.
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Tudi v naslednjih mesecih je govedo za preskrbo prebivalstva z mesom v m
okolisko celjsko obcino prihajalo neredno in v zmanjsanih kolicinah, se znatno m
poprej. Marca 1918 so za en teden dobili Ie 17 glav (1400 kilogramov), v zace
Ie 18 (2000) namesto 55 (8000).128 MOC si je pri tem pomagala s prodajo
govedine, ki jo je konzervirala v lastni reziji; se v maju je nakupila nekaj zivine v t
Tudi sicer je med vojno veckrat omenjeno, da MOC sama kupuje prehramben
(v ta namen ji je bil odobren tudi kredit). Kupovala in konzervirala je zelje, repo, b
omenjeno meso, kar vse je v pretezni meri porabila vojna kuhinja. Te stvari so odd
prebivalstvu, a ob pomanjkanju moke in masti (za slednjo dolocenih 5 dag ted
ob zacetku 1918 zmanjsali na 3 129) si prebivalstvo iz nastete zelenjave ni moglo
krepkih jedi.

Enajstega februarja 1917 je zacela delovati celjska vojna kuhinja (v gostiscu Krell v V
ulici). V Celju so v tem pogledu bili pozni. Namestnistvo je ze konec julija 1916
obcine, naj v razmerah vedno visjih cen in pomanjkanja poskrbe, da bode ogro
prebivalstva dobili cenejso hrano in hkrati pripomnilo, da so nekatere to ze storil
pri njenem odprtju sta v Celju vodila Leopoldina Rakusch in Lepold Wambrech
Materialno os novo za njeno delo so nudili prispevki mestnega urada v obliki preh
artiklov in ze pred tem obstojeCi fond za Ijudsko kuhinjo, ki je zbiral prispevke
in dobrodelnih prireditev. Njen namen je bil nuditi poceni obroke cim sirsem
prebivalcev (zlasti revnim in manj premoznim), v zacetku delovanja Ie kosila, sest
juhe, zelenjave in mesa. Seveda tudi tega obroka ni mogel dobiti nihce brez obve
V maju 1917 je Ijudska kuhinja za placilo oddala 6527 juh, 8175 zelenjavnih jed
mesnih obrokov, ob tem pa se 3490 brezplacnih, skupaj torej 22.010. Julija je t
zrasla na 28.203, mesec kasneje pa se bolj (29.209 ). Leta 1918 se je pojavil tud
za posebno vojasko kuhinjo za otroke, vendar zaradi pomanjkanja prehrambeni
ta ideja ni bila realizirana. 131

Zaradi omejitve dovoza so v prvi polovici junija 1917 lOpet zmanjsali kolicine
nakupu. V tednu od 10. do 16. junija so prebivalci mogli kupiti Ie 25 dag moke i
kruha. Nekaj upanja je Celjanom dal obisk predsednika Urada za prehrano Ijud
hkrati tudi minister za prehrano) konec julija. Zaradi dobav romunskega zitaje za se
obljubil povecanje obrokov moke na polne kolicine, torej 1.4 kilograma na teden .
oktobra dobili, a ze naslednji mesec je bilo kot pred tem (1 kilogram na teden).132

m ZAC. MOC I. AS 192.2293/18. dopis MOC graski podruznici avstrijske zivino-In Illesovnovcevalne
128 OW. 23. Illarec in 4.lllaj 1918.
10'9 ZAC. MOC I. AS 12. zapisnik sestanka obcinskega odbora. 18. januar 1918.
130 V okviru oskrbe za Illanj premozne mnogo obeta naslov knJizice Die KriegsfUrsorge flir die
Bevblkerung in der Steiermark. ki jo je izdalo namestnistvo leta 1916. a zajema Ie podrocje Grade
n> ZAC. MOe I. AS 12. zapisnik sestanka obcinskega odbora. 18. januar 1918.
132 Prav tam.
112

estno in
njsih kot
:ku maja
rekajene
, namen.
~ izdelke
1(~e in ze
3jali tudi
!nsko so
Jripraviti

Ddnikovi
pozvalo
Eeni sloji
~.130 Dela
;ammer.
Imbenih
)bcanov
u krogu
vljena iz
nih kart.
in 3773
kolicina
predlog
artiklov
noke pri
70 dag
(ki je bil
)tember
essojih

ruzbe,

1150 gramov tedensko, so v obcinskem odboru ironicno sklepali, da mora biti
ob zmanjsanju pravzaprav veselo, saj bo torej dobilo vee moke kot dotlej.
v odboru izrazili zaskrbljenost saj bi zmanjsanje dejansko prejetih 750 gra
pomenilo za prebivalce nekaj povsem nevzdrznega, zlasti v oskrbnem okraju
bila kar priblizno cetrtina prebivalcev tezkih delavcev. Podobno je bilo stanje t
artikli. Za mesto Celje so dolocili 80 kilogramov krompirja na osebo za celo
(skupno 60 vagonov), kar so nato zmanjsali za desetino (ob tej kolicini bi o
1,5 kilograma na teden), se kasneje na 40 vagonov, dejansko pa so jim do jan
20 vagonov, od tega osem poljskega v slabem stanju, ki ga je prebivalstvo

sprejelo.133

(;e strnemo nasteto, vidimo, da so prebivalci v Celju morali zaceti zmanjs
osnovnih prehrambenih artiklov kar takoj ob zacetku vojne, se pri moki in
predpisanih kolicin ali dni dovoljene priprave od 1915., pri sladkorju, kavi in
1916. leta. Tedaj se zacno pojavljati tudi porocila, da ni osnovnih zivil niti za
prodaje predpisanih kolicin, v casu do konca vojne pa so se razmere samo se
V zacetku 1918 je posameznik prejemal 750 gramov moke, 30 gramov m
gramov krompirja na teden ter 750 gramov sladkorja na mesec. Temu pa
dodati tezko dostopnost mleka, jajc in soli.

MOC je bila od jeseni 1915, od nastanka oskrbnih okrajev za oskrbo z moko,
organizacijo preskrbe prebivalcev Ie z njo, scasoma pa so nanjo presle tudi zad
ostalih artiklov. Medtem ko je moe obseg racionalizacije prehrane v celoti rek
predpisov, njeno dejansko izvedbo (saj se namrec razhajata) pa vsaj delom
in casopisnih virov, si za rajonizacijo preskrbe za obdobje od konca leta 191
1917 na podlagi omenjenih virov ni moe ustvariti slike. Izjemi sta Ie glede
februarja 1917) in moke. Od 1. oktobra 1917 je MOC izvajala polno osk
oskrbnega okraja s prehrano. Osnovo za to so ji v vecini nudile dobave t.i. cen
bilo mogoce in ce je prislo do res akutnega pomanjkanja, se je trudila kupiti do
tudi sama. V zakonodaji se namrec veckrat omenja dolznost sodelovanja obci
prebivalstva s prehrano, vendar le-te tega gotovo niso izvajale Ie v smislu
do loeb predpisov, temvec iz resnicnega interesa zascite Ijudi na svojih obmoc

MOC je bila odgovorna za oskrbo okraja, ki je presegal njene meje in je segal v n
na teritorij okrajnega glavarstva Celje, zato je morala sodelovati z njim, toliko b
da je ravno ta okolica bila tesno povezana z mestom. Predstavljala je njego
ga je oskrbovalo s kmetijskimi izdelki ter v obratni smeri v njem kupovalo
jih ni samo pridelalo. MOC je morala prebivalcem oskrbnega okraja nuditi e
dostopnost zivil, vendar je vsaj v nekaterih primerih mogoce zaznati, da je da
mestnemu prebivalstvu, Pri tem ne mislimo na zakonsko dolocene vecje delez

ltleidende

133

Prav tam .

pritozb.

Na oskrbo mestnega prebivalstva je ugodno vplivalo, vsaj v prvem letu vojne,
da je v Celju del oval mestni mlin, ki je imel dovolj zalog, da je blazil kakrsne koli m
dobavi moke, ki bi jih prebivalstvo sicer cutilo. Ta polozaj se je spremenil. ko prosti tr
deloval in so bile upravne enote cedalje bolj in glede cedalje sirsega spektra zivil odv
centralisticno dolocenih dobav. Le-te so bile v zacetku redne in so tudi koliCinsko u
dolocenim, vendar od januarja 1916 to ni bilo vec pravilo. Dotlej ni nobenih poroCi
da bi prebivalci ne mogli dobiti kolicin moke, ki so jim bile dolocene na kartah. T
se je situacija spremenila, kolicine moke, ki jih je dobival oskrbni okraj Celje, so se
manjsati, ceprav se stevilo izdanih kart ni spremenilo. Leto 1916 pomeni prelomn
drzava ni bila sposobna zagotavljati niti dolocenih minimalnih zajamcenih kolicin m
izdelkov, tega leta so uvedli tudi karte za sladkor, kavo ter mast olje in maslo. Do takr
v casu prve tretjine vojne) je bilo pomanjkanje vecine osnovnih zivil se znosno (ce
primer soli in mleka to ze zanikal), potrebe po osnovnih zivilih pa so redno zadov
kar je se dajalo videz stabilnosti. Od takrat torej od druge vojne zime, do konca voj
preskrba z zivili vidno poslabsala. Kot je moc razbrati iz virov, sta kolicina in kakov
padali skladno z dolzino vojne. Prebivalstvo se v taksni situaciji ni oziralo na propag
poteze drzave, katere pozivi na domoljubje in zavest drzavljanov so bili zaman. Nas
Ze na robu lakote si je skusalo najnujnejse priskrbeti tudi mimo predpisov.

Poraba je tisto podrocje, na katerega ima oblast najmanj vpliva, saj se najbolj izmik
kontroli in je najbolj odvisno od discipline prebivalcev. A tudi izvajanje drugih pre
ki so regulirali zgoraj nastete zapovedi in prepovedi, je zahtevalo precej napora. Dr
morala imeti velikanski kontrolni sistem, ki bi nadziral, ali se obcani dosledno drze
zapovedi. Brez ohranjenih porocil. ki bi se izrecno ukvarjala z odnosom prebivals
pomanjkanja hrane in nacinov njenega resevanja, je moc odzive Ijudi ugotavlj
posrednimi viri. Eden od teh so kazenski postopki proti krsiteljem predpisov v zvezi z
s prehrano. Obravnava krsitev vecine tovrstnih pravnih doloCiI je bila v domeni o
oblastnih organov, medtem ko so krsilcem zoper cesarske ukaze z izjemami sodila o
(in deloma okrozna) sodisca.134 V veliki veCini so to bili prestopki, povezani z navijanj
("izrab/janje po vojnem stanju povzrocemh raZlner" za "postavljanje ocividno pre
cene'l in zoper dolocbe glede zapore prometa z zitom (skrivanje ali prodaja zapl
zalog). Sodisca se v razmerah, ko niso veljale normalne trzne zakonitosti (mnogi, ki s
zaloge, so se skusali okoristiti s tezkim polozajem kupcev in so postavljali izredno
cene), niso togo drzala dolocb omenjenih ukazov ter namestniskih in odlocb o
glavarstev, ki so sproti do locale dovoljene cene za posamezne artikle. Kaznoval
tiste prodajalce, ki so postavljali glede na casovni in krajevni okvir pretirane cene
tem obetali nadpovprecen dobicek. Zato niso redke oprostilne sodbe z utemeljitvijo
zahtevana cena pac enaka ali Ie malenkost visja tudi pri drugih prodajalcih; vecina izr

lJ4

GleJ ZAC. spisi V. U In VI. U (1914-1918) Okrajnega sodisca (fasc. 329-332). spisl Vr (1914-1918) Ok
sodisca (fasc. 81-86).
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namestnistva junija 1915. Menilo je, da je zivinoreja res v tezavah, vendar da je
kmetov (zaradi zahtevanega krajcarja ali dveh eez dovoljeno ceno za mleko
denarnimi ali celo zapornimi kaznimi res prestrogo.136

Pred zaeetkom vojne so bili dohodki in cene dokaj stabilni, letno rast mezd
poldrugega desetletja pred njo izraeunali kot 2,6 %137, vojna pa je materi
zaposlenih izredno poslabsala. Cene so se od zaeetka vojne ze do konca
Avstro-Ogrski vee kot podvojile,138 zaposleni pa so se morali zadovoljiti s povisk
v sorazmerju z dvigom cen in draginjo, ki je v zadnjem obdobju vojne narasea
kot poprej. Industrijski delavci so v Celju v mesecih pred zaeetkom vojne i
(dnevniearji. pomozni delavci z nizjo izobrazbo) do 4 krone (preddelavci, mojstr
zasluzka, torej 57,5 do 100 kron meseeno, pri zaposlenih v obrti je ta razpo
(od 2 do 4 krone dnevno, torej 50 do 100 kron meseenO),139 povpreene uradn
sredine uradniske lestvice - seveda ne Ie v Celju, saj so bile doloeane centralno
433 kron.140 Navedbe iz zakljuenega leta vojne prinasajo podatke 0 delavski
mezdah v visini od 100 do 480 kron,141 torej predstavljajo njihove visine izbo
najboljsem primeru manj kot 400 %.142

Pregled sprememb zasluzkov zaposlenih v obeini Celje-okolica v letih vo
sledeeo sliko (v kronah):143

mesec/leto
december 1913
december 1918

tajnik

blagajnik

uradnik

redar

175
245

125
258

100
205
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Prirner Drzavnl 93/17 in 413/17.
ZAC. MOC I. AS 169.10255/15. dopis namestnistva MaC, 31. julij 1915.
137 France Kresal, Mezde in place na Siovenskern od novele obr1nega red a 1885 clo kolektivnih
Prispevki za novejso zgodovino, 1995. str.l1 .
138 Porocilo c. kr. statistic neg a urada govori 0 njihovi povpretni rasti ZiJ 1040 . Delavec. 6. januar 191
139 ZAC. MaC I. AS 150, letak z razglasom 0 dolocitvi visine dnevnih zaslllzkov zaposlenih v obrti In
17. decem bra 1912.
"'0 Porocilo Zacasne clelavske zbornice za Siovenijo za leta 1922 clo 1925. Ljubljilnil 1925, st. 42 D
22. Julij 1922; JlItro. 26. februar 1922.
141 Delavec s stirimi otroki v vojni industriJi irna jllnija 1918480 kron rnesecne place. v Kemicni tova
delavstvo 150·200 kron rnesecno. Naprej. 17. junij in 13. avqust 1918.
l:2 Nasa moe. 19. rnarec 1919.
1·l3 ZAC. fond Okoliska obcina Celje 1850 1935 (dalje OCO). AS 30/7 8. place lIslllzbenc\Jv obcine
13,

136

•
l

••
Reklamni letak za vojno loterijo, 1914.
Zgodovinski arhiv Ce/je.
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v vojni niso pray nic spremenile. Draginjske doklade uciteljev se niso do let
izredni rasti cen, pray nic povecale glede na stanje v letu 1914.144 Deln
uciteljevega polozaja so sicer prinesle doklade "iz povoda izrednih razm
ustvarila vojna'; ki so jih prvic prejeli vsi drzavni usluzbenci 1. januarja 1916
v najnizjem placilnem razredu (1600 - 2200 kron letno) z druzino s stirim
je imel pravico do 300 kron letne doklade.145 Do konca vojne so to do
kategorijo usluzbencev se veckrat dvignili in ob zadnji uskladitvi (bolje rec
poskusu uskladitve) z draginjo je znasala 3000 kron.146 Dvig visine same dok
pogled kar ugoden (za 900 %), a skupen dvig prejemkov ob nespremenjeni
draginjskih dokladah je Ie 128 %.147

Navedena povecanja prejemkov niso mogla slediti rasti cen. Omenili smo ze v
ra st cen do zakljucka leta 1915, v dobrem letu (od novembra 1915 do januarj
se cene osnovnih prehrambenih artiklov se dvignile: mleku in mlecnim izde
krompirju za 63 %, jajcam za 154 %, goveje meso se je v poldrugem letu po
(do januarja 1916) podrazilo cel6 za dobrih 300 %.148 Preprost izracun por
za zivila (a brez najpomembnejsega, namrec moke) pokaze, da je petclans
prehodu iz leta 1916 v 1917 po uradnih cenah, ki so vedno zaostajale za dejan
dajala mesecno zanje 33,5 kron, kar predstavlja skorajda polovico povprec
place zaposlenega v obrti ali industriji 149 ali 138 % vec kot pred zacetkom
kron). Rast cen najpomembnejsih artiklov se je nadaljevala tudi kasneje, vse
mesecev vojne leta 1918: goveje meso se je podrazilo od 1,6 krone decem
10 kron istega meseca 1918.150 A to so uradne, dolocene cene, nanje se je
bilo na razpolago, Ie meso na nakaznice. Neuradne cene so bile bile nekajk
30 kron)}51 zato moremo govoriti 01250 do 1875 % podrazitvi. Cena svinjs
dva meseca pred koncem vojne bila za 1428 % visja kot leta 1914 (2,24: 3
za 3011 % (2,25 : 60-80 kron), krompirja za 2122 % (0,09 : 2 kroni), moke za
1.12 krone), sladkorja za 2525 % (0,8 : 21) Moska obleka se je v istem casu p
- 60 na 400 - 800 kron (1333 %), m oske hlace od 6-8 na 100 kron (1250-1

Visina enkratnih letnih draginjskih doklad je bila rned 83 in 590 kronarni (ZAC. lond Mestne so
r1sstna sola. lase. 21/5).
145 Drzavni. 33/1916. Usluzbenci v najvisjern plaeilnern razredu z enakim stevilom druzinsklh el
900 kron mesecnih doklad.
146 Drzavni. 333/1918.
w Izraeun je narejen na prirneru lIslllzbenca z letno placo 1800 kron . Ob uveljavitvi novih dokla
njegov mesecni dohodek 175/( 1800 + 300) : 12/. ob njihovem zadnjem povisanju leta
/(1800 + 3000) :12/. Sicer pa so bili drzavni usluzbenci razvrsceni v sedem placilnih ra
2200 do 10.000-14.000 kron). ki so jim decembra 1916 dodali 5e osmega (14.000-18.00
148 ZAC, MaC I, AS 172. 8t.14994/15, seznam cen v Celju; AS 183. 5t.1489/17, cene v celjske
zapisnik sestanka odbora mestne obCine z cine 26. januarja 1917. Navedene so visine cen, k
dolocene, dejanske cene so bile se visje
J4'Izracun temelji na obrokih, ki so jih prejemali v zadnjem letu vojne na osebo: 200 gramov krom
gramov sladkorja meseeno. 0,251itra mleka dnevno, 150 gramov mesa tedensko.
150 ZAC , MaC I, cene mesa v posameznih letih.
151 Naprej, 31 . avgllst 1918.
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Ze bezna primerjava navedenih cen z odstotki povecanja zasluzkov pove, da se je stan
prebivalstva izredno poslabsal. Primerjava mesecnih stroskov, ki jih je imel posamez
nakupom Ie osnovnih petih zivilskih artiklov (krompirja, moke, masti, mesa in slad
leta 1914 (9,8 kron) in mesecih pred koncem vojne leta 1918 (174,8), pokaze v skup
znesku 17,8-kratni nominalni dvig.153 Ker pa predstavlja prehrana Ie del izdatkov (
na visino dohodkov priblizno od polovice navzgor), moremo, ob pomanjkanju nata
podatkov 0 izdatkih za stanovanje, ogrevanje, razsvetljavo, obutev in obleko, izra
odnos izdatkov za teh pet prehrambenih artiklov glede na skupno pia co. Leta 1914
bil (upostevajoc najvisjo mezdo industrijskega delavca - 5,5 kron) priblizno 1 : 14 v
mezde, leta 1918 pa se to razmerje zniza na 2,7. Delavec bi moral placati kar petkrat t
ce bi si hotel kupiti enake koliCine nastetih zivil kot pred vojno. Upostevajoc spreme
glede realne vrednosti delavceve place v odnosu Ie do zivil, bi torej mogli grobo ocen
se je standard prizadetih v casu vojne poslabsal za petkrat. upostevaje izdatke za osta
bi to stevilko zmanjsali Ie za malenkost. saj delni podatki kazejo, da so se obleka, obut
kurjava podrazili povprecno za 14,2-krat.154 stanovanjske najemnine pa so bile v let
vojni enake kot pred njo.155 Z veliko mero ironije lahko recemo, da so prebivalstvu racion
obroki hrane pravzaprav prinesli olajsanje, ker mu zanjo ni bilo treba toliko placevati.

Zacetek vojne je, razumljivo, spremljala silovita propaganda, ki se je tedaj Ie v m
meri nanasala tudi na varcevanje s prehrano kot obliko prispevka k zmagi. V p
mesecu vojne se je pojavilo geslo "vojna je skupno podjetje ce/otnega naroda Av
Ogrske ", veckrat je moe zaslediti tudi pojem "gospodarska mobilizacija ': Ko je priti
pomanjkanje, so postali pogostejsi tudi pozivi k varcevanju in racionalnejsi izrabi zivil.
objekt propagande so posta Ie v veliki meri gospodinje. Ob pomanjkanju psenicne in r
moke je februarja 1915 namestnistvo pozvalo kuharske in gostinske sole, naj za gospo
organizirajo predavanja 0 varcevanju z moko. Spoznale naj bi nadomestke za psenic
rzeno moko ter ustrezne recepte in se v praksi preizkusile v peki. Izdali so tudi pos
kuharsko knjigo za vojne case.156

Precejsnjo pozornost so namenjali mladini. Ze v zacetku avgusta je ob mobilizaciji de
solski svet pozival solarje k pomoCi v kmetijstvu. Mladino so z omenjanjem angles
ladjevja, ki da jih z blokado zeli ugonobiti in s custvenimi opisi vojakov na frontah,
tudi v pomanjkanju bore zanje, skusali motivirati za cim vecje varcevanje. Po solah so
opomnike z navodili in pozivi k varcevanju ("ne zavrzi niti koscka kruha, tudi ce ni s
krompir "najprej skuhaj in se/e potem o/upi') Oblasti so racunale tudi na vpliv otro
starse. Akcije so neprestano obnavljali.

W' Delavec, 7. september 1918; Naprej,31 avgust 1918 in 22. april 1920.
,. ' Izracun je narejen na podlagi kolicin porabe triCianske ruclarske druzine.
"4 Upostevani so stroski za dYe moski obleki, dvoje hlac, en par cevljev in 2.4 tone premoga, razdeljenl na me
"'" Nasi zapiski, leta 1922, stev. 1-2, str. 5.
1';0 ZAC, MOC I, AS 164,1521/15; MOC I, AS 165,3416/15, clopisa namestnistva.

118

;tandard
neznik z
adkorja)
kupnem
V (glede
ltanenih
~raziti Ie
)14 je ta
v korist
attoliko,
membo
eniti, da
stalo pa
butev in
letih po
:ionirani
Iti.

moko in kruh v aprilu 1915 se je namestnistvo, menee, da dotedanja pojasni
uspehov, zopet oglasilo z razlago, da se morajo tako kot vojaki na frontah tu
boriti, tokrat predvsem gospodinje. Angleski naert izstradanja, ki da je nam
zenskam in otrokom, je potrebno zavrniti. "Ne bomo lacni. vendar moramo
prehrano in se omejiti na ta, kar imamo. Patrebna je amejiti abroke in paz
510 nic strano",58 Vendar pa mora namestnistvo ze kmalu, konee julija, naroeit
oblastem, naj Ijudi podueijo, naj ne bode - ob zetvi na Ogrskem - prevee optim
odprave prehrambenih problemov.159

Propagandna dejavnost se je osredotoeala tudi na spodbujanje uporabe s
rastlinja, ki je bilo dosegljivo in bi lahko nadomestilo pomanjkanje kulturnih ras
koprive, lisaji, listje razlienih grmovnie in dreves ... ) ali sirse gojenje in uporabo
razsirjenih vrst zivil. Veekrat so priporoeali veejo uporabo koruze. Njeno pr
tezka dela so podpirali s trditvami, da italijanski gradbeni delavei velikokra
polente.160 Propagirali so kokosjerejo po mestih in izdelovanje eajev iz domae
zvezi s priporoeanjem pridelovanja posameznih pridelkov je opazno sezonsk
in ponavljanje nekaksnih sloganov, ki naj bi se ob stalnem pojavljanju Ijud
spomin ('Zelenjava nadomesca krompit: torej sejte zelenjavo!')
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Pri motiviranju Ijudi za premagovanje tezav vojne (primanjkovalo je ne
temvee vseh za nemoteno zivljenje nujno potrebnih dobrin: obutve, obla
razsvetljave, pogonskih sredstev 161 ) so si oblasti pomagale tako, da dejans
niso vedno prikazovale v pravi sliki. Znaeilno je, da so pomanjkanje kaksne re
oznaeevali kot zaeasno, prehodno, kratkotrajno, obljubljali so, da bo kmalu
se tudi prebivalstvu v nasprotnikovem taboru ne godi nie bolje. Prebivalei
seveda kmalu spregledali, a ob pomanjkanju verodostojnih informaeij so se r
govoriee 0 nameravanih potezah oblasti. Tako se je med kmeti v drugi polov
razsirila neresniena vest da bode oblasti zaplenile svinje, tezke nad 40 kilogra
jih klali, preden so dosegle to tezo.162
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i<oneentraeija pozivov k vareevanju in nasvetov prebivalstvu glede vojne preh
kot nekaksen barometer stanja v preskrbi v easu vojne: vee jih je zaslediti v nje
letu, npr. v januarju 1915, tik preden so bile uvedene karte, torej v easu
pomanjkanja. Propagiranje vareevanja pa po drugi strani tudi pove, da je pre
imelo rezerve, saj pozivi k omejeni porabi sieer ne bi bili potrebni. V tem smisl

Prav tam.
ZAC, MaC I, AS 166,4058/15, dopis nal1lestnistva, 31. marec 1915.
,&9 ZAC, MaC I. AS 169. 10.212/15, dopis namestnistva, 31. julij 1915.
160 ZAC, MaC I. AS 166,4058/15, dopis namestnistva, 31 marec 1915.
161 Omeniti je potrebno tlldi pomanjk,11lje raznovrstnih sllrovin. potrebnih (zlasti vojni) indlistriJi.
organizirali "patrljollcne zblike '. Pri odvzemih cerkvenih zvonov so upostevali nJihovo slaro
vrednost. Tako se je topilnici izognil veliki zvon iz Jozefove cerkve iz leta 1697 ki ga omenJa
ZAC, OOC, AS 20, sign. 460, dopis zllpana dezelnemu svetniku v Celjll, 7 december 1943.
'.2 OW, 4. november 1916.
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mesec.

bilo spodbujanje racionalnejse porabe zivil. V kasnejsih obdobjih vojne pozivi k v
poniknejo, saj bi bili v stanju splosnega pomanjkanja brezpredmetni.

Celjske mescane je prizadelo tudi pomanjkanje sredstev za razsvetljavo,
ogrevanje. Posiljke premoga za proizvodnjo plina v celjski plinarni, ki je v n
razmerah prejemala iz premogovnika v Ostravi na Poljskem 150 vagonov me
se zmanjsale zaradi onemogocenega transporta in zmanjsanja izkopa. Julija
prejeli Ie se 10 vagonov, v naslednjih mesecih ni bilo nic bolje, zato so do n
zaloge premoga pri plinarni zadostovale Ie se za teden dni. Mestna oblastje zace
zvona, a pozivi ministrstvu za javna dela, centralnemu transportnemu vodstvu p
ministrstvu in stajerskemu namestnistvu so pripeljali v Celje Ie majhne kolicine p
ki ga je primanjkovalo tudi za ogrevanje. Pomanjkanje so blazili s sicer manjvr
se zadovoljujocim premogom iz Stranic. Tudi sicer je mesto morale v letu 19
redno prejemati premog za predelavo v plin, saj poroCilo mestne plinarne kaze d
sliko kot tozbe mestne uprave. V poslovnem letu 1915 so oddali celo vecjo kolic
kot leta pred tem. Vzrok je bil v povecanju porabe plina za kuho zaradi pritiska b
z jugozahoda in v podrazitvi petroleja. Decembra 1915 je mestni urad prosil,
naslednjih mesecih iz Ostrave dobavljajo vsaj od 14 do 20 vagonov mesecno
od 9 do 13 % predvojne koliCine), sredi leta 1916 pa je plinarna sklenila pogod
te koliCine se znizala na 9-18 vagonov mesecno. Pozimi 1916/17 so z napori v
obratovanje plinarne s premogom iz Saarbruckna, februarja 1917 so mogli plin d
Ie se javnim sluzbam, zlasti posti in zeleznici ter vojaskim bolnisnicam, v omejenih
podjetnikom, popolnoma pa so odpravili ulicno razsvetljavo (na najpomembnejsi
je pi in nadomestilo 7 elektricnih zarnic) in porabo v gospodinjstvih. V tem casu b
plinarna prejemati iz Ostrave 10 vagonov premoga mesecno, a ji tudi te m
kolicine niso posiljali v celoti. V prvih sestih mesecih leta 1917 so od tam
27 vagonov. Zato so julija zaradi bojazni, da ne bodo imeli dovolj premoga za
potrebe, povsem ustavili deja plinarne in do njenega ponovnega zagona 13. de
zbrali zalogo premoga za tri mesece obratovanja. Hkrati so uvedli se ostrejse va
ukrepe. V septembru in oktobru tega leta sta osrednja vlada in nato se name
omejila uporabo plina, elektrike in goriv 163 (kot primer navedimo omejitev
grelcev vode - tudi v gospodinjstvih - Ie na soboto, popolno prepoved razsvetljav
omejitev uporabe plinske razsvetljave Ie na nekaj ur dnevno - sest decembra in
aprila Ie tri, prepoved uporabe plina za ogrevanje; v stanovanjih, ki so jih razsve
plinom, je smela goreti plinska luc Ie v enem prostoru), mestna oblast pa je doloc
za posamezne odjemalce plina, ki so prekoracili okvir dovoljene porabe (15 m 3 me
Popolna zaustavitev dobave pi ina je zelo prizadela industrijske in obrtne obrate (npr
bizuterije in zlatih izdelkov Franza Pacchiaffa in tiskarno Celeja). Leto 1917 preds
proizvodnji plina v celjski plinarni resnicno velik padec. Pridobili so ga Ie 184.

163

Drzavni, 370/1917.

120

lrcevanju

iz bliznjih premogovnikov (Zasavje, Velenje, Zabukovica), a razen ene sa
neznatne kolicine ni porocil, da so ga prejeli.165
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Stanje na podrocju oskrbe z elektriko, ki jo je mesto prejemalo iz elektrarn
tovarni, je bilo boljse. 0 tem pricajo ze manj restriktivne varcevalne dolocbe
ustavitvi dela mestne plinarne plin za javno razsvetljavo nadomestijo z ele
stevilke 0 kolicini porabljene elektricne energije na obmocju omrezja Mest
166
Celje med vojno.

Ze v mirnem casu velika Ijudi nasede razlicnim prevarantom in goljufom, vo
zaradi stisk naredi se bolj dovzetne za dejavnosti posameznikov, ki ob nesreci
dobiCek. Poleg primerov neupraviceno visokih cen, ki jih je v sodnih spisih za
vojne dokumentiranih na pretek, je ohranjenih nekaj pray posebnih cvetk.
zene, ki je pogresala svojega moza-vojaka, izmami precejsnjo vsoto denarja
ga bo spravil iz Rusije ali ce nekdo ponaredi dokumente z namenom prikazat
kot mrtvo, da bi odnesel njen vojaski kovcek, se ne more pohvaliti s toliko
Ivana Jerovsek. Ta je ze januarja 1914 bila kot Vodiska Johanca v Ljubljani ob
goljufije, ki jo je poskusala stiri leta kasneje izvesti tudi v Celju. Tja je v iskanju
v zacetku leta 1918. Med boleznijo je nato lezala pri svoji stanodajalki Nezi
da je Ivana veckrat krvava pri srcu, na nogah in drugod. Neza je to imela za c
govorila s patrom Ladislavom. Ta se je zacel zanimati za Ivano, jo obiskal in o
stvari je celo porocal skofu, ki mu je narocil previdno obnasanje in nadaljnje
Previdnost cerkvenih oblasti je bila razumljiva, saj so Cerkev leta 1914 na
Ijubljanski knezoskof Jeglic obiskal Johanco, preden je bila prvic razkrin
je pater obtozenki priskrbel stanovanje pri svoji sestri. Tudi tu je Ivana vec
potila kri in stem hlinila Kristusovo trpljenje. Po skoraj dvomesecnem opazo
ugotovil, da ima Ivana pri sebi steklenicko zivalske krvi. Z njo je, kadar se
delala cudeze, a z njimi si je prisluzila dva meseca strogega zapora, poostre
trdim leziscem vsakih 14 dni.168

0 poraznih posledicah vojne govori tueli poclatek, ela se Je odstotek izgubljenega plina V kolici
poveeal skoraj za dvakrat
165 Vee a delu plinarne in dobavi plina v casu 1914-1918 glej v ZAC. MOC I. AS 162, 5t. 14.671/1
AS 17 5t. 13.826/15; AS 172, iit. 14.803/15; AS 178. iit. 11032/16: AS 179. iit. 11.765/1
AS 189.st. 13.678/17.
166 Bojan Himmelreich, Zaeetki elektrifkacije mesta Celja. Celjski zbornik 1991, str. 76.
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Glej Igor Grdina, Razkritje Vodiske Johance, Siovenska kronika XX. stoletja, 1. del (1900-1941)
str. 142.
16B ZAC, Okrozno, AS 85, spis Vr 322/18.

16'

mescanov, ki se je v casu vojne gotovo zmanjsalo,169 a tudi na njegovo vsebino so
dogodki na frontah.170 Posledice vojne so se kazale se neposredno po njenem k
pomanjkanje prometnih sredstev je bilo ra zlog za tezko zeleznisko nesreco, ki se je
23. decembra 1918 na celjski zelezniski postaji, ko je v vecstoglavo mnozico zavozi
- ali se vrsto let kasneje: uradni listi so se dolgi niz let objavljali sklepe sodisc 0 z
postopkov za razglasitev za mrtve tistih, ki so izginili v vojaskih vrstah.172 A kako
novembra 1918 so v Celju praznovali praznik svobode s slavnostnim sprevodom
so visele trobojnice, zbrala se je "nepreg/edna mnoiica Ijudstva ". Pripravili so mi
Sokolov, Orlov, skupin kmeckih fantov na konjih, v mnozici so bile zene in deklice v na
nosah, razna drustva, sku pine okrasenih vozov iz okolice. Vsa mnozica je prisegla zv
Jugoslaviji, godba je igrala narodno himno Lepa nasa domovina.173

Glej za primerjavo: Dragan Matic, Kuturni utrip Ljubljane med 1. svetovno vojno.Kulturne in druzabne p
v sezonah 1913/14-1917/18, Ljubllana 1995, str. 331-332.
,;0 SestindvaJsetega junija 1915 so praznovali padec Lvova in po ukazu dezelnega solskega sveta tega d
pouka. ZAC, MSC, solske sestre. AS 59. sign. 488, zapis v kroniki za solsko leta 1914/15.
171 Tega dne je med sesto in sedmo uro zvecer na vlak proti Mariboru. ki je imel priblizno uro zamude, caka
potnikov. kasneJe so njihovo stevilo cenili na okoli 300. Ker je takrat vozilo malo vlakov (v to sm
dnevno in vsak je pripeljal v Celie ze poln) in je bilo ravno pred bozicnimi prazniki. so bili cakajoci zelo
in vznemirjeni. Stali so tudi na tlrih, ker so na spredaj stojece pritiskali potniki iz ozadja. Yes kolod
zaradi pomanjkanJa razsvetljave v poitemi. Ob zvizgu prihajajocega vlaka so cakajoci 5e bolj silili pr
Prica dogodka je zatrJevala, da so zeleznicarjl oznanili prihod vlaka na tir 3. dejansko pa je pripeljal po
Zavozil je v mnozico in clo srnrti povozil sedem Ijudi. Za nesreco so okrivili strojevodjo, ces da je na
pripeljal s preveliko hitrostjo. vendar ga je sodi5ce oprostilo. ZAC, Okrozno. AS 86, spis Vr 955/18.
112 Primer: sklep Okroznega sodisca v Celju v Uradnem listu Ijubljanske in mariborske oblasti 51. 99 iz I. 192
'13 ZAC. MSC, solske sestre, AS 59, sign. 188, zapis v kroniki za solsko leta 1918/19.
16"
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Zusammenfassung

Der Erste Weltkrieg bedeutete, anders als die bisherigen militarischen Auseinande
einen tiefen und langdauernden Einschnitt in das Leben der weit von den
entfernten Zivilbevolkerung, und Celje (Cil/i) stel/te diesbezuglich keine Aus
Ahnlich wie anderswo auf national gemischten Gebieten verscharften die B
Aufsicht uber vermutlich nichtloyale Burger slowenischer Nationalitat der G
nutzte die Kriegszeit schlicht und einfach zu einem Verbot des leigens der sl
Fahne. In den Gerichtsakten sind Beweise zu finden, dafS die osterreichisch-u
Behorden auf jegliche Sympathiekundgebung fur die Serben sehr drastisch r

Die offentlichen Gebaude in Celje waren seit den ersten Tagen der Mobilma
Militar beschlagnahmt. Die Schulgebaude, der Narodni dom, das Deutsche
Waldhaus, die 'Grafei', die Gaststatten und das Schulerheim waren uber k
langere leit von Tausenden von Rekruten, Soldaten auf dem Durchmarsch
oder Rekonvaleszenten angefUI/t. Fur sie wurden auch neue Baracken auf d
(Lahnhof) errichtet. Durch ihre grofSe lahl pragten sowohl die osterreichisch
als auch die Kriegsgefangenen den AI/tag bereits durch ihr Marschieren, durch
des offentlichen Hauses in der Gisela-StrafSe, durch Hilfe bei Arbeiten, auch
Tod. An der Sudseite des Stadtfriedhofs enstand in den Kriegsjahren ein Mi
wo 1287 in den Celjer I<rankenhausern oder wah rend des Transports
Verletzte und I<ranke begraben wurden; auf dem I<rankenhausfriedhof auf d
(Galgenberg) wurden 47 serbische und russische I<riegsgefangene beigesetz

Die lahl der Stadtbevolkerung (etwa 7000 Menschen) wuchs durch den Fluch
an und ging andererseits infolge geringerer Natalitat und grofSerer Morta
Au fSer einigen feststel/baren Grunden (Mangel an Lebensmitteln, I<leidung, u
sowie verschlechterte hygienische Verhaltnisse) bleibt ungeklart warum d
Verstorbenen (um mehr als die Halfte) gerade bei der Altersgruppe der 15-50
meisten anstieg.

prireditve

Einen deutlichen Ruckgang verursachte der Krieg im Wirtschaftsbereich.l<riegs
bedeuteten den Abgang eines GrofSteils der mannlichen Arbeitskrafte aus de
Senkung oder Umorientierung der Produktion (wie etwa im Faile der Emailge
Westen und der I. Steiermarkischen Bijouteriefabrik Pachiaffo).
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Das akuteste Problem wahrend des I<rieges in Celje war der Mangel an Grundleb
von der Nahrung, I<leidung, Heizung, Beleuchtung bis zu Hygienea
osterreichischen Behorden vernachlassigten vor und bei I<riegsausbruch di
Versorgung, in der Hoffnung auf einen kurzen Krieg. Diese Frage wurde durc
des Krieges sehr akut vor aI/em angesichts der Tatsache, dafS der osterreichis
Monarchie hinsichtlich der Versorgung vor aI/em yom ungarischen Teil und y
abhangig war. In der Frage der Versorgung hinkte die osterreichische Gesetz
Versorgungslage hinterher, anstatt selbst die Versorgung aktiv zu lenken. lur Du

fUr die Guterverteilung den Gemeinde- oder Approvisionierungsausschussen, d
einzelnen Gebiete, meistens im Rahmen der Gemeinden, zustandig waren. Die S
bildete zusammen mit der Gemeinde Celie-Umgebung und einigen Nachbarge
und Orten einen Stadtversorgungsbezirk, dessen Versorgung vom Stadtam
wurde, das Wirtschaftsamt der Bezirkshauptmannschaft Celie war hingege
Versorgung der ubrigen Gemeinden der Bezirkshauptmannschaft zustandig.

Nach den ersten amtlichen Rationen folgten diese dann rasch aufeinander. Dur
wurden sie mit Hilfe von Lebensmittelkarten, die nur beschrankte Einkaufe zu be
Zeit zulieBen. Die ersten wurden im April 1915 eingefUhrt und schrankten den An
Mehl und Brot ein. Mit ihnen konnte eine Person nur 1400 gr Mehl oder 1960 g
Woche kaufen. Es folgte die Rationierung der wichtigsten Lebensmittel im Jah
sie erstreckte sich in den darauffolgenden Jahren auch auf Zucker, Kaffee, Fet
Kartoffeln, Seife, Tabak, Kleidung. Immer haufiger kam es vor, daB die Bevolker
die rationierten Mengen nicht mehr kaufen konnte. Zu Anfang des letzten Krie
gab es pro Kopf 750 gr Mehl, 30 gr Fett und 550 gr Kartoffeln pro Woche sowi
Zucker pro Monat.

Die Menschen litten nicht nur Hunger wahrend der Kriegs, sondern sie muB
frieren. 1m Vergleich zu der Vorkriegszeit wurde die Stadt nur mit geringen Men
Kohle und Holz versorgt. Die stadtischen Gaswerke, deren Produktion von de
der angelieferten Kohle abhing, muBten die Gasversorgung zunachst einschranke
zweiten Halfte des Jahre 1917 aber ganz einstellen.

Dafur versuchte die Stadtbehorde die Bevolkerung durch Propaganda zu er
und sie zu uberzeugen, daB es bald besser sein wurde. Die Propaganda bemu
um eine Senkung des Verbrauchs und eine Steigerung der Ertrage sowie
ErschlieBung neuer Rohstoffquellen (z.B. Sammelaktionen wildwachsender Pflan
wiederverwertbarer Stoffe).

Der Krieg bedeutete eine groBe Belastung fUr die Bevblkerung auch weg
Auseinanderklaffens von Preisen und Lbhnen. Wahrend die Preise der Grundnahrungs
zu 3000% anstiegen, wurden die Lbhne im Vergleich zu diesen nur unwesentlich ang
so daIS der Lebensstandard der Bevblkerung etwa ein Funftel vom fruheren betrug.
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Summary

Unlike other wars, World War I had a profound and far-reaching influence o
civilians far away from the front lines. Celje was no exception. As in other nat
countries, the Celje authorities intensified their control over the allegedly dis
citizens, and the municipal council used the wartime situation to ban carrying
flag. As legal documents show, the Austro-Hungarian authorities reacted ve
to any sympathetic feelings for the Serbs.

From the first days of mobilisation onwa rd, public buildings in Celje harbou
The schools, the National House, the German House, the Forestry House,
several inns, and the boarding house were filled with t housands of rec
wounded soldiers and convalescents for a short and long term stays. New b
built for them at Lanovz. Great numbers of soldiers, whether Austrian soldier
of war, influenced everyday life in the city by marching, visiting a brothel on G
helping in public works, many of them in the last days of their life. During t he
new burial ground was created to the south of t he city's cemetery, where 1
were buried; some of them died during transport the others were woun
patients who died in one of Celje's hospitals. Another 47 Serbian and Russian
war were buried at the hospitals' cemetery on Golovec.

Celje had about 7,000 inhabitants. During the war, a rise in population due t
refugees was offset by falling birt h rates and higher mortality. Besides some
reasons (i.e. a scarcity of food, clothes, heating, and poor sanitary conditions
clear why the number of dead increased most sharply in the 15-50 age gro
than a half.

The war caused a sharp decline in economy of Celje. In the war years, a lot
not able to work in the factories, and production was reduced or reorien
Westen kitchenware factory and Pacchiaffo Goldsmiths).

The most serious problem that Celje's inhabitants faced in the war years was
of staple foods, clothes, heating, lighting, and sanitary supplies. The Austria
expected the war to be short. Thus, the problem of a potential lack of
completely set aside before the war and when it broke out. The problem be
insurmountable during the war because the Austrian part ofthe monarchy wa
on supplies from the Hungarian part and from foreign countries as well. Du
the Austrian legislature only investigated the lack of supplies, instead of try
better conditions. The state authorities established several central supply
which planned the consumption policy in the country. On a local level, the
for staple food distribution was given to municipal or provisions committees
responsible for certain territories, mostly based on municipal boundaries. The
together with the Celje outskirts and some neighbouring municipalities an
was under the jurisdiction of the city's supply district which was managed

At the beginning of the war, the authorities limited food supply for the first time, a
emergency measures taken became practice. Rations were carried out with so
food ration cards, which allowed limited shopping at a certain time of the day. T
food ration cards were introduced for flour and bread in April, 1915. They allowe
1,400 grams of flour or 1,960 grams of bread per person a week. In 1916, the sho
of staple food became very severe, and in this and following years new rations card
introduced for sugar, coffee, fat meat, potatoes, soap, tobacco, and clothes. It w
unusual when the citizens could not buy even the allowed quantities. At the begin
1918, 750 grams offlour, 30 grams of fat and 550 grams of potatoes were allow
person each week, while only 750 grams of sugar was allowed per person each m

During the Great War, the hungry were also cold. Compared to the pre-war period
was supplied with a very small quantity of coal and woods. The city's gasworks,
was dependent on coal from the north, had to restrict the supply of gas, and in the s
half of 1917 it had to be closed down.

Thus, the authorities tried to enlighten the life of the inhabitants through propa
which aimed at persuading them of better future. It promulgated the decrease in con
goods, the increase in produce, and the use of new methods of subsidence (e.g. w
gathering different wild plants or gathering refuse).

The war was also a great burden on the citizens because the difference between inflati
wage growth was enormous. The staple food prices rose by 3,000%, but the rise in wag
the other hand, was only slight. Thus, the standard of living fell by about five-fold.
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RAZVOJ INSTITUCIJ
FINANCNEGA POSREDNISTVA
V CELJU DO I(ONCA PRVE
SVETOVNE VOJNE

obcutno razvil financni sektor. Razvoj financnega posrednistva, kar navsezadnje
drugih funkcij, prvenstveno opravljajo denarni zavodi v razlicnih organizacijskih
(kreditne zadruge, hranilnice in banke) je bil nujen. Financni zavodi so z oprav
posredniske vloge pospesevali varcevanje gospodinjstev, saj so bile hranilniske ali
vloge varnejse oziroma manj tvegane, kakor bi bilo neposredno posojanje prihr
Zbirali so torej prosta likvidna sredstva pri prebivalstvu in jih usmerjali v posojila in
financne nalozbe. Stem pa so omogocali, pospesevali in lajsali investicijsko deja
drugih gospodarskih sektorjih:2 industriji, trgovinL obrti in kmetijstvu.

V taistem obdobju se je v celjskem gospodarstvu zgodil pomemben preobrat. V p
prestrukturiranja tradicionalne gospodarske podobe je Celje poleg trgovskega in ob
sredisca sirsega okolisa postajalo tudi industrijski center. Ohranjanje gospo
zmogljivosti na dosezeni ravni, ravno tako pa tudi siritev ali postavitev novih so
znatna financna sredstva. Ziasti je to veljalo za drobni gospodarski sektor (trgovin
kmetijstvo), ki je prevladoval v celjski gospodarski strukturi in bil za razliko od
industrijalcev in trgovcev Ie v mali meri vkljucen v sistem financnega posrednistv
gospodarska sestava pa je terjala urejen sistem financiranja, kajti v dotedanjih razm
bila posojila zaradi premajhne ponudbe prostih denarnih sredstev draga. Visoka ob
mera, ki je bila odraz tveganja posojilodajalcev, je bila samo zunanji odraz takega
z velikimi negativnimi posledicami za gospodarski razvoj . Zaradi prevelikega odtu
njihovega premozenja 3 je bit celostno gledano, onemogocen hitrejsi gospodarski
tako posameznikov kakor tudi sirsega gospodarskega prostora.

Navedene znacilnosti so pogojevale oziroma spodbudile tudi razmah finan
posrednistva in denarnih zavodov kot izvajalcev te dejavnosti. Ta inovacijski proces
ga je oznacil Toussaint Hocevar v skladu z ekonomskim izrazoslovjem, je bil ses
neloCljivi del gospodarskega prestrukturiranja v Celju. V koncni posledici so rezulta
procesa celjskemu mestu dodali se en gospodarski atribut. Celje je namrec pridobi
vlogo - postalo je zaokrozeno gospodarsko sredisce; poleg upravnega, prome
trgovsko-obrtnega in industrijskega je namrec postalo tudi financno sredisce s
vplivnega podrocja.

Proces ustanavljanja in izgrajevanja financnih institucij v Celju je bil pocasen in dolgo
Potekalje v soodvisnosti s splosnim razvojem, atudi v odvisnosti z napredkom v posam
gospodarskih vejah, pac v skladu z enovitostjo gospodarskega razvoja. Kakor drug
na Celjskem lahko sledimo razvojni liniji, ki se je cepila v tri smeri oziroma sekto
javne (razlicne oblike hranilnic: mestna in obcinske), zasebne (izpostave bancnih de

Toussaint Hocevar. "Slovensko poslovno bancnistvo kot inovaciJski dejavnik 1900-1930". Zgodovina den
bancnistva na Siovenskern. Ljubljana, Zveza zgodovinskih drustev Siovenije, 1987, str. 61
? Toussaint Hocevar, "Zacetki slovenskega poslovnega bancnistva 1900-1912 ". Bancni vestnik, decemb
str. 335.
3 Hocevar, Siovensko poslovno bancnistvo, str. 66.
1
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javni zavodi v lasti javnopravnih oseb (obcine, okraji, dezela, drzava), zasebn
pa v lasti fizicnih pravnih oseb. Velja pa pri tem opozoriti, da je poslovanje zad
v drugacnih, specificnih zakonskih okvirih, ki so bistveno drugace kot statu
opredeljevali status zadruznika.

V nadaljevanju bomo naso pozornost usmerili na javni in zadruzni sektor, ka
bila dalec najpomembnejsa, vzniknila sta zaradi potreb Celjanov in sta sluzila
njim. Izmed zasebnih denarnih zavodov, to je bancnih delniskih druzb, so
prisotne Ie njihove izpostave. Da pa ne bi ostale prezrte, jih bomo vendarl
mestu omenili. Tako so na celjskem obmocju poslovale podruznice ceske U
(1907) in Ljubljanske kreditne banke (1912), proti koncu obravnavanega obdo
Celja prispela tudi Hrvatsko-slavonska parcelizacijska banka. 4

Celje je pravzaprav vlOrcni primer, ki ponazarja oblikovanje dveh gospoda
jasno locnico v nacionalnem. Ponazarja namrec oblikovanje nemskega in
gospodarskega sistema, ki je najbolj izrazito obliko dobil ravno pri denar
Vzporedno s politicno emancipacijo Siovencev in slovenstva je sla tudi g
uveljavitev. Politicno gibanje je nujno terjalo tudi materialno zaslombo. To pa je
doseci Ie z aktivno udelezbo politicno izpostavljenih moz tudi v gospodars
Od tod tudi pojasnilo, zakaj se slovensko denarnistvo razvije najprej ravno v
oziroma drugih oblikah javnega sektorja. Nastajanje dveh konkurencnih
financnem podrocju je samoumevno imelo tudi otipljive posledice v vsakdan
Celjanov pri njihovih denarnih tegobah, navkljub vec kot ocitni politicni ra
Paleta ponudb raznovrstnih posojil in razlicnih moznosti za vlaganje denarja
prihrankov so se povecale, denarni zavodi so morali svojo poslovno politik
okolju in zeljam strank neprimerno bolj, kakor bi jo v primeru odsotnosti resni

***

Primat med celjskimi, ne same javnimi denarnimi zavodi, zagotovo pripada Mes
To je bila prva institucionalna oblika, ki je na organiziran nacin pristopila k finan
mestnih investicij kakor tudi zasebne gospodarske pobude v Celju. Obenem p
med prvimi delujocimi mestnimi hranilnicami v slovenskem prostoru. Pobu
ustanovitev je dolgo tlela, prvo je sprozil v daljnem letu 1846 obcinski svetn
Foregger, ki je predlagal, da naj bi celjska obcina ustanovila hranilnico na podl
predpisanih pravil za tovrstne zavode iz leta 1844. Pobuda, ki vsekakor prica 0
potreb mestnega gospodarstva, saj so mestni poslovnezi marsikdaj zapad
zagate, ki so jih lahko resevali Ie z lastno iznajdljivostjo pri iskanju upnikov.
bilo povezano z visjo obrestno mero, kakor bi bila v primeru organiziranega p
denarnih sredstev. Navkljub dobremu namenu in obstojeci pozitivni zako

nmstva in
Jer 1983.
4

Janko Orozen. Denarnistvo v Celjll. Ljllbljanska banka. Podrllznica Celje. Celje 1973. str 36.

A nastopil je cas, ko so bile razmere bolj naklonjene in obcinski odborniki neprimern
razumevajoei za tovrstne pobude. V letu 1862, na eni od septembrskih sej, se je o
tudi celjski pivovarnar Tappeiner in predlagal ustanovitev mestne hranilnice. Da zadev
bi zaspala, je izkoristil odobravanje prisotnih odbornikov in v isti sapi predlagal tudi tako
pristop k delu. Izvolili naj bi poseben pripravljalni odbor in ga zadolzili, da pripravi potr
listine: vlogo za ustanovitev, statut in pravilnike. Predlog je padel na plodna tla, odbo
so predlog soglasno sprejeli in imenovali stiriCianski pripravljalni odbor. 5 Imenovani o
je nalozeno mu dele vzel zelo resno; ze teden dni kasneje so mestnemu svetu podal i
stalisea. Pripravljalni odbor je menil, da je najenostavneje, ee Celjani prevzamejo s
mariborske mestne hranilnice in ga spremenijo Ie v doloCilih, ki govorijo 0 jamstvih. T
menili, da je najprimernejse, ee Celje vpise hipoteko na magistratno poslopje.

Kmalu zatem je celjska obCina sprozila potrebne korake za ustanovitev in registr
hranilnice. Predlog statuta in vlogo za ustanovitev so poslali na dezelno namestnistv
je po dveh mesecih sporoeilo svoj naeelni pristanek, vendar je terjalo nataneno dolo
jamstva, kar je bila ena od temeljnih zahtev pri ustanovitvah vseh denarnih zavodo
dokazila 0 mestnem premozenju. Obeina je tej zahtevi namestnistva ugodila; izda
listino, s katero je doloeila jamstveni sklad v visini 10.000 goldinarjev in intabulaci
vsote na magistratno poslopje.

OdloCitev 0 intabulaciji je bilo pomembno doloeilo. Intabulacija, eden od instrument
dolznisko-upniskih razmerjih, namrec pomeni zemljisko-knjizno zavarovanje terjatve,
upnik terja, da si zagotovi zanesljivo poplaeilo dolga. V primeru dolznikove nesposobn
servisiranja dolga, upnik dobi poplaeilo svoje terjatve bodisi s prodajo ali prevzem
dolznikove nepremienine, na katero je bila intabulirana hipoteka. V vsakdanjem zivl
hranilnice je intabulacija hipoteke pomenila sredstvo zavarovanja vlog prebivalstv
primeru nelikvidnosti ali celo steeaja hranilnice bi se iz te vsote izplaeale upniske terja
med njimi tudi vlagateljem, ki se zaradi svojih vlog v denarnih zavodih uvrscajo
upnike. S tak6 doloeenim jamstvom si je bodoea hranilnica utrjevala ugled in zaup
prebivalstva.

Po dopolnitvi vloge pa je trajalo skorajda dye leti, da je celjska mestna hranilnica do
dovoljenje za delo. Po prispelem dovoljenju je mestni svet v septembru 1864 imen
tudi 16-Clanski upravni odbor, v katerega je s stiriletnim mandatom imenoval vidne ce
6
moze. Upravni odbor je nato iz svoje srede izvolil 8-clansko ravnateljstv0 7 in predsed
ravnateljstva,B kije operativno vodil dele hranilnice. Da bi preprecil i kakrsnokoli okorise
5

6

V pripravljalni odbor so bili irnenovani predlagate!j Ivan Tappeiner. predsednik okroznega sodisca Jozef
zdravnik dr. Stefan Kocevar in kroJ<lc Leopold Wambrechtsarner.
Ciani upravnega odbora so bili po leg predsednika dr Avgusta Schurbija se dl. Karel Hiegersperger. Frie
Mathes. opat Matija Vodusek, Jozef Humer. Johan Tappelner. Karel Hartinger. Jozef Wokaun, Franc K
Anton Ferjen. elr. Stefan Kocevar. Gustav Gollitsch, Josip Pecnak, Maks Stepischnegg, Josip Sande
Rajrnund Raza,

V ravnateljstvo so bili irnenovani oziroma izvoljenl Mathes, Tappeiner, Kapus, Kocevar, Wokaun, Hiegerspe
Schurbi in Hartinger.
B Prvi v dolgi vrsti predsednikov uprave celjske hranilnice je bil Friedrich Mathes.
7
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Ob ustanovitvi je hranilnica dobila tudi pravila, ki so bila v naslednjih desetletj
posodobljena, v svojem bistvu pa se niso vidneje spreminjala, Tako so leta 1
da je predsednik stevilcno okrepljenega upravnega odbora vedno zupan, s
ravnateljstva pa so povecali se za enega clana. Spremenil se je izvajalec nadzor
hranilnice. Ce je bilo po ustanovitvi nadzorovanje v rokah dezelnega names
po letu 1879 ta pravica presla na posebnega drzavnega komisarja. Prvotna
zacela veljati s prvim poslovnim dnem 3. januarja 1865, so dolocala najman
25 krajcarjev, najvisji pa je bil omejen s 500 goldinarji. Obrestna mera je b
stopenjsko, znizevala se je z visinG hranilnih vlog, vendaI' razpon ni bil velik.
%, so bile obrestovane majhne vloge do 500 goldinarjev, vsote do 5000 g
obrestovali s pol odstotne tocke nizje, 3 % obrestovanja pa so bili delezni ime
so presegale 5000 goldinarjev. Visino pasivnih obrestnih mer je dolocal up
objavljalo pa ravnateljstvo. Poslovno nacelo visjega obrestovanja majhnih vlo
po pritegnitvi drobnih prihrankov malih, prej revnih kakor premoznih Ijudi, ki s
in njegovi okolici dalec najstevilnejsa populacija.

Zanimive so tudi dolocbe 0 izplacevanju vlog, pri cemer je ravno tako izrazit
obravnava vlagateljev. Imetniki vlog do 100 goldinarjev so lahko terjali sv
hranilnice kadarkoli. Povsem drugace pa so morali ravnati bolj premozni
so zeleli dvigniti do 500 goldinarjev so morali svoj namen najaviti hranilnic
dvigom; za vsote do 1000 goldinarjev je hranilnica zahtevala stirinajstdnevno
vloge prek 1000 goldinarjev pa so posamezniki morali cakati kar mesec dni
cas sicer neobicajna merila so bila povsem v skladu s tedanjo, a tudi kasne
prakso. Omejevanje nenadzorovanih dvigov je bil samo eden od obrambnih m
denarnih zavodov pri ohranjanju likvidnosti. K vsemu temu se je pridruzevala tu
pri dodeljevanju posojil. Hranilnica je posojila sicer dodeljevala za razlic
potrebna pa so bila trdna jamstva: hipoteka, zastava hranilnih knjizic. razlicnih
papirjev, zlatnikov in srebrnikov. Nenazadnje pa je hranilnica kot jamstvo spr
men ice, ce so njihovi izdajatelji - obicajno so bili to trgovci in obrtniki - zive
je bistveno olajsalo vnovcevanje menic, saj je imela hranilnica vse moznost
placilne sposobnosti izdajateljev.lO

Vloga mestne hranilnice je bila v gospodarskem zivljenju podjetnih Celjanov zn
nam je ta dimenzija za zdaj se skrita, saj nimamo podatkov, ki bi nam govor
posojilojemalcev in namenu uporabe sposojenih sredstev. Ziasti bi bili poved
razmerju med kratkorocnim in dolgorocnim kreditiranjem strank, saj bi na nj
ze lahko sklepali 0 namenu uporabe kreditov: ali je slo zgolj za premoscan
likvidnostnih tezav ali za investicije, ki so se amortizirale na daljsi rok. Posojiln

Orozen. nay. dela. str. 16-17; Aleksander Videcnik, DE'narnistva v Celju. Od hrJnllnlt E do l'Jar ke. Lju
Splasna banka Celje. Celje 1989. SII. 28.
10 Orazen. nay. dela. str. 18.

Q

Leto

1865
1870
1875
1880
1885
1890
1900
1914
1918

Vloge
V goldinarjih
29.276
440.830
518.684
603.974
920.765
3,148.922
V kronah
8,411.073
10,908.397
16,687.328

Indeks

100
1505
1771
2063
3145
10.755
14.365
18.630
28.500

Hranilnica, kot kapitalsko mocan zavod za slovenske razmere, pa pri svojem d
pozabljala tudi na svojega ustanovitelja in lastnika. Dela znatnih sredstev, ki
stekala in se nabirala V hranilnici v teku dolgih desetletij, niso porabili samo za g
lastnega poslopja (1887), prav tako so bila na voljo tudi mestni obcini. Zatrdimo
da je mesto vedno naslo financno opora pri ravnateljstvu. Tako je hranilnica obc
vsakoletnih racunskih zakljuckih v okviru moznosti dodeljevala dotacije, ki jih je ob
svet nato porabil za izgradnjo mesta in mestnih komunalnih naprav. Tako rekoc n
pomembnejse investicije ni bilo, da pri izvedbi ne bi sodelovala hranilnica ali s pos
ali z nepovratno podporo.

V okviru Mestne hranilnice je od 1885 delovalo tudi posebno kreditno d
(Vorschussverein), katerega namen je bilo posojanje manjsih vsot siromasnim Ijudem
in brez obicajnih formalnih postopkOV. 12 Pri celjski posojilnici so bili do ustanovitv
drustva ravnodusni. Prepricani so bili, da gre samo za prelivanje fondov iz enega p
v drug, v bistvu pa se nic ne spreminja. Po njihovem naj bi bil osnovni motiv ustan
drustva v zagatL v katero je zasla Mestna hranilnica, ker je posojala velike vsote mesc
v obliki osebnega kredita, slo naj bi za 100.000 goldinarjev. Ker ji to ni vec ust
predvsem zaradi morebitnih izgub, je ustanovila drustvo, v katerega so se vclanili v
ki so imeli pri njej osebni kredit. Tako je kreditno drustvo prevzelo vse terjatve iz o
kreditov in iz tega sklada nato podeljevalo nova posojila. Edina sprememba, ki je na
s preoblikovanjem, je bila ta, da so morali poslej vsi ciani kreditnega drustva jam
vsa posojila in za morebitne izgube.13 Po nekaterih vesteh je mogoce sklepatL da
to kreditno drustvo na prelomu stoletja preoblikovalo v neke vrste zadruzno organ
pod imenom "Spar- und Vorschusskassenverein" ter vclanilo v nemsko revizijsko
"Sudmarkische Volksbank und Spargenossenschaft fur die Alpenlander".14

I Orozen. nav. delo. str. 21. 35.
'" Orozen. nav. delo. str. 20.
11 Zadruga. Glasilo Zveze slovenskil1 posoJilnic. st 1/1885, sIr. 3.
,., Ivan Mohoric. "Razvoj kreditnega zadruznistva'". Veda 1913. sIr. 152-153.
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Drugi pomembenjavni financni zavod V Celju je bila Juznostajerska hranilnica.
hranilnica sodila V vplivno obmocje nemsko opredeljenih Celjanov, pa ceprav
korist vseh mescanov, je bilo pri Juznostajerski hranilnici povsem drugace. N
bila izrazito slovensko usmerjena, tudi porojena je bila iz cisto politicnih nagib
precejsnjimi gospodarskimi in neizogibno tudi politicnimi posledicami. Vzrok
in njeno delovanje so tipicni primer mesanja politike in gospodarstva, ozirom
gospodarskih ustanov za politicne cilje.
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Vzrok ustanovitve je bil V kontekstu slovensko-nemskih nacionalnih boje
mestu. Ko je namrec avstrijska vlada dovolila zemljisko-knjizne vpise tudi
celjska mestna posojilnica (a tudi drugi nemsko usmerjeni zavodil ni z
intabulacij terjatev v zemljisko knjigo v slovenscini. To je seveda vzbudilo sil
med Siovenci. Kaj hitro je sledil ustrezen odziv. Po ustrezni politicni akciji j
(Vransko, Gornji Grad, Sevnica, Sostanj in Smarje pri Jelsahl sprozilo
ustanovitev hranilnice, ki ne bi samo izvajala slovenskih vpisov v zemljisko k
bi tudi upravljala npupilarne vloge«, to je vloge oseb pod skrbnistvom. Sodisc
tak denar smela poveriti Ie javnopravnim financni ustanovam. Dovoljenje za
dobili leta 1889, ko je Juznostajerska hranilnica tudi zacela poslovati v Naro
Ta hranilnica se sicer ni mogla takoj kosati z Mestno hranilnico, a je vztra
napredovala. 0 tem govori tudi dejstvo, da se je leta 1911 preselila v lastno s
glede vsote vlog se je vzpenjala, do zacetka prve svetovne vojne je ze dos
polovico vlog pri mnogo starejsi in neprimerno bolj uveljavljeni Mestni hranil
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V okviru zadruznega sektorja, ki je na financnem podrocju za Siovence v C
to, kar so nemsko opredeljeni somescani ze imeli z Mestno hranilnico, se vel
pomuditi pri dveh institucijah. In sicer pri celjski posojilnici z uradnim imeno
v Celju ali Posojilnica Celje in pri Zvezi slovenskih zadrug/Zadruzni zvezi v
gospodarskih ucinkov sta obe v celjskih zaostrenih slovensko-nemskih
nasprotjih imeli tudi izrazito politicno konotacijo. Obe, ceprav sta imeli razlice
bili izraz krepitve in uveljavljanja slovenske skupnosti tako na politicnem kot go
podrocju.

Zarnisli 0 ustanovitvi zadruzne posojilnice v Celju so krozile nekaj let vendar d
ni prislo. Premaknilo se je sele v letu 1880, ko je prislo do spleta dozore
ustreznih delavoljnih Ijudi. Tega leta se je v Celje ob upokojitvi preselil Mih
Namesto zasluzenega poCitka pa se je v njegovem zivljenju zacela nova, zelo
Vosnjak je nameravane mirne upokojenske dni zapostavil in aktivno pose
gospodarsko in politicno zivljenje. Ze kmalu po njegovem prihodu so se zace
priprave za ustanovitev slovenske zadruzne posojilnice/kreditne zadruge
ustanovitev zadruge je govorilo vec razlogov, najmerodajnejsi pa je tical

15

Orezen. nav. dele, str. 33-34.

leta 1873,je moralo sodisce vlogo sprejeti in zadrugo vpisati v registerW Ni bilo potreb
nobenih dovoljenj, mnenj in podobnega, kar bi nameravano podjetje lahko upocasnilo
celo onemogoCilo.

Pri snovanju organizacijske strukture za celjsko Posojilnico se je Vosnjak naslonil na
uveljavljena nacela v zadruznistvu, ki jih je zastopal nemski liberalni teoretik in pra
zadruznistva Franz Herman Schulze-Delitsch D Vendar Vosnjak ni docela prevzel Schu
Delitschevega principa, temvec ga je nekoliko prikrojil.18 V prvotni verziji je predv
enotne deleze po 50 goldinarjev in enakost clanov, ravno tako pa tudi posojanje den
neclanom. Pred dokoncno uskladitvijo pravil pa je ob izteku 1880. leta drzavni zbor spr
zakon 0 davcnih olajsavah za drustva in posojilnice, ki so poslovanje omejile samo
clanstvo. Vosnjak je zato nemudoma izrabil priloznost in ze napisana pravila spremen
toliko, da je zadostil crki zakona. ladostiti crki zakona pa je pomenilo odmik od temeljne
zadruznega pravila: dosledne statusne enakosti Clanov. Vosnjak je tako uvedel dve v
delezev, in sicer glavne v visini 100 goldinarjev in opravilne, pri cemer je pri slednjih t
locil dva tipa: opravilne I. vrste po 10 goldinarjev in opravilne II. vrste po 1 goldina
Seveda so bili opravilni delezi namenjeni vsem tistim, ki jih resno clanstvo v posojilnic
zanimalo, temvec so zeleli Ie dobiti posojilo.

S to spremembo je se vedno ohranil prvotni namen, ustanoviti financno krepak zavod, k
clenitev delezev in njih razlicna visina - aktivno in pasivno volilno pravico so imeli Ie imet
glavnih delezev - niso sluzili samo vecanju glavnice, temvec so bili predvsem zagotov
da bo vodstvo posojilnice v trdnih in zanesljivih "narodnih rokah". Vosnjak je ravno ta
predvidel izplacevanje delnin (dividend) oziroma obrestovanje zadruznih delezev, a sa
glavnih, in placane funkcije. Vse to naj bi spodbujalo varno poslovanje. lavedal se je,
zaupanja prebivalstva, ki je bilo se kako pomembno v kosanju z Mestno hranilnico, ni m
graditi samo na narodno in moralno trdnih zadruznikih, temvec predvsem na pregledne
varnem in vestnem poslovanju.

Tako pripravljena pravila, ki so bila prva v avstrijskem okviru z upostevanjem zakons
dolocil iz decembra 1880, je Vosnjak po sodni odobritvi v februarju 1881 predl
pripravljalnemu odboru. 20 Nato paje sledila se registracija oziroma vpis v zadruzni registe
in iskanje primernih poslovnih prostorov. ladeve so se dokaj hitro uredile in celjs

:6

0 zadruzni zakonodaji glej podrobneje Emil Ceferin. "Pre[jled zadruzne[ja prava, zlasti 0 kmetijskih zadrugah v
letih no slovenskem ozernlju" . ZborTlik Biotehniene fakultete Univerze v Ljubljani, zvezek 24, Ljubljana 19
str 37 -62.

" Vee

0 Schulze-Delitschevi doktrini [jlej Juri] Perovsek. "Schulze-Delitscheva zadruzno[jospodarska doktrina
liberalni odgovor na socialno vprasanje V 19. stoletju'. Prispevki za novejso zgodovino 51. 1/1997,
str, 17-34.

:, Nekoliko vee se borne pomudili pri tern vprasanjll, ker je bil to kasneje or[janizacijsko-strukturni vzor za ve
slovenskih posojilnic, vse do prevlade Raiffeisenovega zaelruznega principa.
'" Dolfe Schauer, Prva cJoba nasega zadruzni5tva Silrnozalozba, Ljubljana 1945, str 53-56 .
.'0 Ciani pripravljalnega odbora so bili elL J. Sernec, Franc Kapus, Franc Karnerer, clL L Filipie In dr. J. Hrasevec.
': V zvezi z vplsorn v zaclruzni register je povezana tudi zanirniva anekdota, ki nazorno izpricuJe cluh easa. Po vpi
register naj bi preclsednik celJskega sodisea Heinricher izjavii: "Das Kapitalund die Intelligenz in Untersteir
deutsch und rnLissen deutsch bleiben. Veliko let kasneje, ko so bili slovenski elenarni zavocll ze dodobra utr
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Veselje in zadovoljstvo ob prvem poslovnem dnevlI pa je bilo skaljeno, saj je ra
moral Vosnjak iti na sodisee. Nemsko euteei sodnik Heinricher je namree pos
Vosnjak "izzreban" za porotnika na sodiseu, kar je bila sicer njegova ustaljena
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Le iz skromnih zametkov lahko nastane kaj velikega in pomembnega. Cep
posojilnica zaeela uradovati zelo skromno, Ie v eni sobi, pri eemer je prv
pisarniske posle in predsedstvo opravljal brezplaeno sam Vosnjak, pa se j
kmalu poveeal do te mere, da ga Vosnjak ob drugem delu 23 ni vee zmog
letu 1884 zaposlili stalnega tajnika. 24 Ko pa je bil Vosnjak v letih 1884 in
izvoljen za dezelnozborskega in nato se za drzavnozborskega poslanca mu
zmanjkalo easa za celjsko posojilnico. lato je odlozil ravnateljstvo na pleea d
laradi rasti obsega poslovanja, veejega stevila zaposlenega osebja ter stra
prvotna soba veliko pretesna, prostorska stiska je ze moeno krnila kakovost
bilo misliti na preselitev, kar so storili leta 1888 z najemom Klobllearjeve h
poleg lekarne na Glavnem trgu. 25 A tudi ta resitev je bila zaeasna, dokler si
zgradila lastnega poslopja in si z Narodnim domom zagotovila svoji dejavn
reprezentanene prostore.
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Novi. veeji. skorajda razkosni prostori so ze na dalee izrazali pridoblje
prebivalstva, ki se je izrazalo z vzpenjanjem stevila elanov/zadruznikov, ravno
vee posameznikov zallpalo posojilnici svoja prosta denarna sredstva v hramb
plemenitenje. Prihranki so se plemenitili z obrestovanjem za imetnike, posojiln
lastno dobro veeala s posojanjem. V letu 1884 je bila ponudba denarnih sred
dokaj velika, tako da so lahko znizali obrestno mere pri posojilih na 6 %. lniz
obrestne mere pa ni pomenila tudi znizanja pasivnih obrestnih pribitkov, to je
vlog, se nadalje so ostali v nespremenjeni visini 5 %.26 Tudi v naslednjih letih
mera ni bistveno spreminjala, deset let po ustanovitvi so obresti pri posojilih
5,5 in 6 %, pri vlogah pa 4,5 %. Sele v prvem desetletju 20. stoletja so neko
posojilih so takrat znasale med 5 in 5,5 %, vlagateljem pa je posojilnica ponu
4,25 % obresti. 27
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in v razcvetu. pa so si nekateri privoscili tudi take komentarje Helnricherjeve tako rekoc pr
"Ako bi zdaj vstal Heinricher iz svoJega groba in zagledal razvoj nasega denarnega zadruz
narodno inteligenco: rad bi se lopet vrnil v sVOJO gomilo." Siovenska zadruga 5t. 5/1904, st
n Ravno tam.
23 Vosnjak je bil obenelll tudi predsednik lveze slovenskih posoJilnic.
,.. Prvi v dolgi vrsti tajnikov je Maks Versec .
25 Siovenska zadrllga st. 6/1904, str. 46.
26 ladrllga. Glasllo lveze slovenskih posojilnic. S1. 4/1884. sIr. 16.
27 III. Letopis slovenskih posojilnic 1892. Sestavil po naroCilu nacelslva lveze slovenskih posojil
solski ravnalelj v Krskem. Celje 1893, sIr. 8-28; XI. Lelopis slovenskih posojilnic za let
Franjo Jost. tajnik lveze slovenskih posojilnic. Celje 1901. str. 44-57 ; XVI Letopis ladrllz
reg istrovane zadrllge z olllejeno zavezo (poprej lveza slovenskih posojilnic) za leta 1905.
Franjo Jost. CelJe 1906, str. 42-63.
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Stevilo
delezev

Indeks

1883
1884
1885
1892

595
756
922
2136

100
127
154
358

11.516
9.518
11.722
32.216

1900
1905

4627
4214

777
708

89.449
94.433

leto

Vsota
delezev

Indeks

Vloge

v goldinarjih
100
90.756
162.478
82
101
245.123
279
895.983
v kronah
405
4.465.816
410
6.098.211

Indeks

Posojila

100
179
270
987

120.373
172.890
244.304
700.785

2460
3354

3.031.613
4.575.178

In

Pozorno branje v tabeli navedenih podatkov nam predoei nekaj zelo jasnih tend
poslovanju posojilnice. Ce si najprej podrobneje ogledamo deleze in njih vsote opazim
stevilo delezev v indeksni primerjavi prehiteva rast vsote. Razlog za to tiei v organizac
strukturni podlagi posojilnice. Te stevilke namree zelo nazorno izrazajo posledice u
vee vrst delezev. Porast stevila elanstva si je moe razlagati stem, da so se stevilni velan
samo zaradi nujnosti, ker v nasprotnem primeru niso mogli dobiti posojila. Seveda s
v postopku odobravanja posojila vplaeali Ie najmanjsi mozni delez, to je opravilni, v
10 ali enega goldinarja. Za primer vzemimo stanje iz leta 1892, ko je celjska poso
imela 2371 delezev - deleznikov je bilo sicer nekaj manj, ker so nekateri imeli p
delezev, zlasti glavnih - , pri eemer je bilo Ie 110 glavnih delezev (100 gld.) in kar
opravilnih delezev prve (10 gld.) in druge (1 gld.) vrste. To je pomenilo, da so glavni
predstavljali Ie 4 % vseh delezev, njihovi imetniki pa so vplaeali tretjino delezev.
priklieemo v spomin, da so samo imetniki glavnih delezev imeli pasivno in aktivno v
pravico na obenih zborih, kaj hitro ugotovimo, da je bila posojilnica pod kontrolo, gle
elanstvo, sorazmerno ozkega kroga imetnikov glavnih delezev. Ne samo, da so bili on
ki so odloeali 0 poslovni politiki, nekateri izmed njih pa jo tudi aktivno vodili, temvee s
svoje deleze iz vsakoletnega dobieka tudi izplaeevali delnine (dividende). Te resda nis
velike, v navedenem letu 1892 so znasale, nekoliko navzdol zaokrozeno, 5,5 gold
na glavni delez,29 vendar pa so prieale 0 odstopanju od avtentienega zadruznega p
enakosti elanov, tako v dolznostih kakor v pravicah.

Taka organizacijska struktura in razmerje med Clani-zadruzniki nas neizogibno spo
na strukturo delniske druzbe z navadnimi in prednostnimi (preferenenimi) deln
Ta zadruzna forma izprieuje neko drugo dejstvo. Govori namree 0 tem, da so pri
posojilnici stremeli po banki,30 a kaj ko za pravo banenistvo se niso imeli dovolj ka

." Podatke smo crpali iz zgort1Jih del, navedenih v dveh predhodnih sklicevanjih.
'" Preracunano po podatkih iz III. Letopisa slovenskill posojllnic 1892. str. 8 .
.., Potrditev te teze nam dokazuje dogajanje po prvi svetovni vojni Organizacijska struktura celjske posojilni
bila zelo blizLI delniski drLlzbi. ji je namree omogoCila. da se je v prvih letlh po nastanku Jugoslovanske
z lahkoto prelevlla v klasicno bancno delnisko druzbo. Tudl pn tem dejanju je bila Celjska posojilnica
Siovenskem. tako kot leta 1881 ko je s svojimi pravlli in uvedbo vee vrst delezev narekovala notranjo s
znatnega dela slovenskih kreditnih zadrug, vse do prevlade Raiffeisenovega sistema.
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slovenskega meseanstva. Meseansko okolje, bolj prezeto s pridobitniskim d
obremenjeno s skupnostjo, bolj individualizirano, premozenjsko bolj dife
pae narekovalo prevzem ustrezne organizacijske forme, ki je zadovoljeva
gospodarsko-socialne znaeilnosti.

Rubrika v tabeli 0 vlogah je tudi zelo povedna, saj kaze, kako hitro je napredo
finaneni sektor v Celju. Ce naredimo primerjavo med posojilnico in mestn
vidimo, da gre v obeh primerih za strmo naraseanje, pri eemer v sami rasti
relativni primerjavi posojilnica nekoliko zaostaja. Ko pa k posojilnici pridruzimo
slovensko, Juznostajersko hranilnico, lahko tvegamo oceno, da so se slove
zavodi v Celju ob prelomu stoletja po finaneni moei, kljub zaostanku v letih
izenaeili z neprimerno starejso, utrjeno in bolj izkuseno celjsko mestno hran
Siovencem v celjskih politienih bojih nedvomno dajalo vee kot potrebno sam

Rubriko z vlogami je pri tolmaeenju tabele potrebno brati vzporedno s stolpc
vrednosti posojil. Ze na prvi pogled opazimo, da je pri indeksih doloeen raz
namree po rasti relativno prekasajo vsoto posojenega denarja. Razen v letih
ko so bile vloge nominal no manjse oziroma izenaeene s krediti, se je v n
tendenca obrnila. To dejstvo si je mogoee razlagati veeplastno. V prvih le
je posojilnica verjetno usmerila vsa mozna sredstva v posojila, da bi si prid
javnosti, ker je hitro in dobrohotno resevala zivljenjske stiske Ijudi. Kasneje, k
posojil postala veeja, mogoee se je znizalo tudi povprasevanje, pa je iskala d
in kratkoroeno donosnejse naeine angaziranja njej zaupanih sredstev.

Da je moe najti argumente za to trditev, nam govorijo bilance celjske pos
struktura aktivne strani bilanenih raeunov. Ko se poglobimo v serije skorajda
stevilk, ugotovimo zelo zanimiva in povedna dejstva. Vzemimo zopet kot v
bilanci za leti 1900 in 1905. Podatki, navedeni v tabeli, jasno izprieujejo tak
kot relativno zaostajanje posojil za vlogami. A to je sarno navidezno, ka
sarno relativnemu zaostajanju klasienih posojil: osebnih, na zadolznico in
Opazovanje razlienih postavk v aktivi nam namree razkrije drugaeno dimenz
da je posojilnica proti koncu devetnajstega stoletja spreminjala svojo posl
z znatnim delezem sredstev se je preusmerjala od klasienih posoj il k drug
instrumentom. V tern okviru sta zanimivi zlasti dYe postavki: nalozeni denarji
papirji. Ti dYe postavki sta iz leta v leta rasli na raeun klasienih posojil, pa tudi
njima se je spreminjalo v korist nalozb v razliene vrednostne papirje. To tende
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Poucna je izkusnja - resda iz kasnejsih casov - Ijubljanske Zadruzne zveze. ki si je vse od
prizadevala ustanovitl zadruzno banko. venclar je bila v svojih pnzadevanjih neuspesna
jugoslovanske clrzave, ko so v spremenjenih politicnih razmerah brez posebnih ovir uresn
ustanovlii Zadruzno gospodarsko banko.

okviru Zveze slovenskih posojilnicjZadruzne zveze v Celju, znotraj katere je dolg
izvajala vlogo osrednje denarne centrale. Sestevek vsot vrednostnih papirjev, spra
v posojilnicino blagajno, pa je znasalle slabo dvajsetino denarnih nalozb v druge z
Pet let kasneje, ko so se Ijudje na krone ze dodo bra navadili, so bila razmerja ze p
drugacna, kajti vsota nalozb v vrednostne papirje se je povecala za dvajsetkrat nepo
denarne nalozbe v druge institucije pa so se znizale za polovico.32 Pri vrednostnih
velja opozoriti na strukturo te postavke. Vecino med vrednostnimi papirji v lasti
posojilnice so namrec predstavljale men ice, saj slednja ni kreditirala drugih zad
osnovi tekocega racuna, kar so sicer pocele druge zadruzne denarne centrale, t
je uporabljala menicni instrumentarij. Ti podatki ne samo pritrjujejo navedeni tr
preusmerjanju poslovne politike celjske posojilnice, temvec tudi pritrjujejo tezi, da
velike in financno trdne kreditne zadruge Siovencem nadomestilo za banke, saj so en
zelo podobno poslovno politiko ubirale tudi velike posojilnice v drugih slovenskih kr

Pri podeljevanju posojil so celjski posojilnicarji izoblikovali posebna nacela, ki so jih k
prevzele stevilne posojilnice. Vsak ponedeljek zvecer se je sestalo nacelstvo - p
so morali biti najmanj trije ciani - in obravnavalo prosnje za posojila. DejavnikL
vplivali na pozitivno odlocitev, so bili: osebnost prosilca, zanesljivost porokov in
zemljisko-knjiznih intabulacij. Zelo pomembno pa je bilo tudi mnenje "zaupnih maY
vrste "tajnih sodelavcev" ali bolje receno "obvescevalcev" posojilnice, ki so podali
mnenje 0 prosilcu. Ti "zaupni mozje" so bili javnosti neznani, poznalo jih je Ie nace
"nastavljeni" pa so bili na celotnem podrocju delovanja posojilnice. Podeljevanje pos
vedno potekalo na osnovi objektivnih kriterijev. Marsikdaj so katerega od dejavnikov p
npr. bremenske vpise v zemljisko knjigo, ce je ob zanesljivih porokih tudi "tajni sode
jambl za prosilca. Dosledno pa so odklanjali vse tiste, ki so jih "obvescevalci" ozna
nezanesljive in negospodarne. Takim prosilcem ni bilo v pomoc niti dejstvo, da so m
med njimi za posojilo ponujali v zastavo tudi svoje posesti in dovoljevali vknjizbo hip
na prvem mestu. Posojilnica se je tudi drzala nacela, da kmetom ni posojala dena
osnovi menic, temvec samo na zadolzna pisma.33

Zanimivi bi bili podatki 0 strukturi posojilojemalcev, namenu in visini posameznih poso
s takimi podatki za zdaj se ne razpolagamo, na voljo pa so nam podatki a visini povprec
posojila. Tej govorici povprecij bomo sicer pustili do besede, kljub pomislekom, d
povprecja Ie matematicno izracunana srednja vrednost ki jo je v zivljenju moc Ie r
srecati v izraziti obliki. Ko izvemo, da je povprecno posojilo na prelomu stoletja ob 3
posojilojemalcih znasalo 832 kron, pol desetletja kasneje pa nekoliko vee, 1142
pri 4004 dolznikih namrec,34 spoznamo, da so bila v vecini primerov posojila niz

-- --~--------------------

0" XI. Letopis slovenskih posojilnic za leta 1900. str. 52-53; XVI.
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Pri dodeljevanju in izterjavi posojil je v letu 1885 prislo do pomembnega ter k
premika v vsakdanji posojilniski praksi. Ce je bilo dotlej odplaeevanje p
dogovora med posojilojemalcem in uradniki v posojilnici, poslej ni bilo vee t
redni seji 9. marca je naeelstvo sklenilo dosledno uveljaviti amortizacijsk
odplaeevanju posojil. Doloeili so, da mora vsak dolznik pri polletnem vplaeilu
odplaeati tudi del glavnice, in sicer 5 %, da bi bilo posojilo poravnano najd
letih. Izjemo so naredili pri prvovrstnih dolznikih, to je pri tistih, kjer je imel
knjizeno hipoteko na prvem mestu. Njim so znizali odplaeilo glavnice v pole
na 2 %,35 posojilo je bilo torej amortizirano v 25 letih. S takim ukrepanjem
lajsala bremena tako sebi kakor dolznikom. Obroki so bili za dolznika enako
tem nekoliko manjsa tegoba. Posojilnica pa si je zagotovila preglednost prilivo
stvarnejsega naertovanja kreditne politike in drugih finanenih operacij.

***

Zgoraj smo ze bezno omenil;, da je bila celjska posojilnica dolga leta osre
zavod, neke vrste dena rna centrala Zveze slovenskih posojilnic. Stem
pomen in vloga celjske posojilnice znatno preraseala lokalne celjske okvire
je tako postajala pomemben denarni zavod tudi v slovenskih razmerah, saj
sprejemala denarne viske manjsih posojilnic, istoeasno pa jim je s kreditiranje
presegati pomanjkanje denarnih sredstev. Tak polozaj ji ni pripadel samoum
ga je v spletu okolisein, ki so tesno povezane s pobudniki zadruznistva ter z n
nadaljnjim razvojem slovenskega kreditnega zadruznistva v njegovi pionirski
procesu pa celjska posojilnica ni igrala samo pozitivne vloge, temvee tudi
o tem vee v nadaljevanju, kajti najprej si je potrebno ogledati okoliseine nas
slovenskih posojilnic, ki je s preimenovanjem in funkcijsko spremembo prerasl
zvezo v Celju.

Dogodki so ubirali sledeeo pot. V letu 1883 je delovalo 14 slovenskih kredit
vse te zadruge je Vosnjak januarja tega leta povabil v Celje, kjer naj bi usta
slovenskih posojilnic". Vabilu se je odzvalo Ie pet posojilnic iz Celja, Marib
$ostanja in Zalca, kar ni ravno govorilo 0 navdusenju za tesnejse sodelovanje
oei odsotnost kranjskih posojilnic. Z izjemo mariborske so se sestanka udelezili
posojilnic iz okolice Celja, ki so ze pred tem tesno sodelovale s Celjsko posojilni
Zveze slovenskih posojiln ic, prve slovenske zadruzne zveze in tretje v avstrij
je bil poleg enotnega predstavnistva nasproti oblastem in javnosti predvsem
povezati, uskladiti in poenotiti notranje poslovanje posojilnic. da bi dosegli
uspesnosti. Obenem pa naj bi zveza, ki ji je ze od zaeetka predsedoval M.
pospesevala ustanavljanje novih zadrug z nudenjem tehniene in organizac
pri uresnieevanju pobud, da bi prepredli slovensko ozemlje z mrezo posojilnic
vsaj v vsak slovenski okraj). Ta mreza posojilnic naj bi poleg pospesevanja go
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Zadruga. st. 3/1885. sIr 12.
Schauer. nav. dela. sIr. 61-62.

je bila celo predvidena Ie za dobo dveh let a so jo ze naslednje leto spremenili v
zdruzenje. Obenem pa prva pravila tudi niso podrobneje in obvezujoce dolocala n
financiranja zvezine aktivnosti, ker sta bila clanarina in njena visina prepuscena pros
posameznih clanic. Zveza tako ni bila utemeljena kot cvrsta in enotna organizacija, te
kot ohlapna, posvetovalna zd ruzba. Pravila nasploh pricajo 0 neki cudni meds
nezaupljivosti, iz njih veje duh Ijubosumnega varovanja samostojnosti posameznih
kakor jih je oznaCiI Dolfe SchauerY7

Zveza slovenskih posojilnic je bila organizirana kot drustvo, kar je bila posledica zadru
zakona iz 1873. leta, ki ni predvideval zadruge, katere ciani bi bile pravne osebe.
omogocili sele kasnejsi zakoni 0 reviziji in zadruznih zvezah. Schauer trdi, da je b
dejstvo Vosnjaku, v ozracju nezaupanja, verjetno celo dobrodoslo. Poznavajoc raz
naj bi Vosnjak vedel. da bo nacelstva posojilnic lazje pridobil za vstop v drustvo, zla
tega ni spremljala denarna obveznost. Ce bi zvezo organizirali v obliki zadruge, bi na
vse clan ice morale vplacati deleze in prevzeti jamstvo. Siaba stran drustvene oblike
je bila v tem, da si je morala pridobiti dovoljenje avstrijskega notranjega ministrstva,
postopek registracije drustva nekoliko zavleklo. Vzrok za to je bila dolocba v pravil
se podrocje delovanja Zveze slovenskih posojilnic razteza po vsem slovenskem oz
Ministrstvo je tako pred privolitvijo zahtevalo mnenje oblastev iz Trsta, Gradca in Ce
Ta so bila seveda negativna, saj so bodoci zvezi ze vnaprej pripisovali prvens
politicno delovanje. Kljub odklonilnim predlogom je Josipu Vosnjaku, ki je bil v tem
drzavnozborski poslanec za celjski okraj, uspelo pri tedanjem predsedniku vlade Ta
izposlovat i dovoljenje za delovanje na osnovi predlozenih pravil. 38 Zveza slove
posojilnic je kmalu opraviCila svoj obstoj, saj so na njeno pobudo ali z njeno tehnic
organizacijsko pomocjo na Siovenskem zacele hitro nastajati nove posojilnice.

Zanimivo je, da je Zveza slovenskih posojilnic prehodila dolgo pot do trdne organiz
Med njenimi Clanicami so namrec prevladovale posojilnice, ki so same razpolag
znatnimi sredstvi in se zato cutile dovolj mocne za samostojno delovanje. Ravno
dolgo casa preprecevalo, da bi se Zveza slovenskih posojilnic preoblikovala v neka
denarno centralo svojih clanic in bi se tako zveza spremenila v trdnejso organizacijo
dejavno vlogo tudi na financnem podrocjU. 39 Sio je pravzaprav zato, da bi se na e
mestu zbirala presezna sredstva posojilnic, ki bi jih nato zveza dodeljevala posojiln
s pomanjkanjem prostolikvidnih sredstev. To vprasanje je zacelo buriti duhove v c
zvezi ze kmalu po njeni ustanovitvi. prvic se je zastavilo na obcnem zboru 1886
Dotedanje delovanje posojilnic je ze pokazalo, da marsikatera med njimi ne razpol
primernimi sredstvi, da bi lahko zadostila povprasevanju po posojilih. Ta problem bi

:;: Nav. dela. str. 66.
"" Nav. dela. str. 68-69.
J"

V nasprotju z njimi teh prablemov zaradi strllktllre clanic (majhne posoJilnice. ki potrebujejo zunanjo organiz
in financno opora) niso imeli v Ljubljani. kjer so ie od zacetka delolianja svojo zadruzno organizacijo za
tako. da je bila na vrhu piramide zadrug ludi denarna centrala. ki je skrbela za enakomerno poraz
presezkav v skladu s patrebami clanic.
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primanjkljajev, kajti letako bi bilo "financno podhranjenim" mogoce pomagat
posojili. Dr. Glancnik je predlagal ustanovitev informacijske pisarne, ki bi zb
podatke. Dr. Filipic pa je sel se korak dlje in meni/. da je potrebno ustanoviti "
vseh posojilnic, tako da bi nato slednja za vse posojilnice skupaj iskala ugod
vecjih zavodih. Na tem mestu je v razpravo posegel dr. Decko, ki se je strinjal z
informacijske pisarne za posredovanje kreditov, a obenem opozoril na zelo
dejstvo, da je medsebojno kreditiranje posojilnic zaradi varnosti nalozb
natancnem poznavanju poslovanja kreditiranih ustanov. Nadzor nad poslovan
bi po njegovem mnenju vsekakor morala izvajati zveza oziroma, kakor se
"centralno vodstvo". Tovrstno razmisljanje udelezencev je izzvalo M. Vosnjaka
zavrnil predloge predgovornikov, rekoc, da je oblikovanje centralnega dena
"nekoliko nemska" ideja. V Nemciji so namrec poskusali ustanoviti centralni d
za posojilnice, vendar so pri realizaciji te pobude mnoge posojilnice odklonile
Siovenske posojilnice naj bi si ze toliko opomogle, da ne potrebujejo denarne
si lahko same med seboj pomagajo, ce ena drugi naznanjajo presezke ozir
Vosnjak se je uprl tudi predlogu, da naj bi zveza nadzorovala poslovanje pos
bi to "cud en vtis napravilo". Kljub temu pa se je strinja/. da je zaradi varnos
dolocen nadzor posojilojemalk navsezadnje nujen, vendar takega nadzora
izvajati zveza. Vsaka posojilnica, ki bi kreditirala drugo, bi imela pravico do vpo
poslovanje pred podelitvijo oziroma do vracila posojila 40 Ideja 0 skupni de
tako ni prodrla, denarno zadrego naj bi posojilnice resevale z medsebojnim
in izmenjavo preseznih sredstev.

Kljub dokaj skromnim sklepom pa je bil vendarle storjen korak naprej k ucv
dopustitvijo medsebojnega nadzora poslovanja na relaciji kreditodajalec - pos
Stem pa se je zastavil tudi problem preglednosti oziroma poenotenja poslova
kajti Ie enoten nacin poslovanja in knjizenjaje omogocal presojanjeali primerjan
poslovanja posamezne zadruge z enotnimi kriteriji. Tako so ze dve leti kasneje
obcnem zboru sklenili. da naj zveza poskrbi "za enotno in red no poslovan
posojilnic." Ker je bila zveza na zacetku zastavljena sila skromno, tudi ni
potrebnimi mocmi, da bi opravljala revizije poslovanja. Pomanjkanje ustrez
so premostili z dogovorom, da bode nadzor opravljali uradniki posameznih
cemer bi zveza po nekem vrstnem redu dolocila revizorja, cas revizije in poso
se revizija opravila. S posebno okroznico so nato prosili clanice, da naj se revizij
podvrzejo in poslanemu revizorju ustrezljivo predlozijo vse zahtevane poda
letih je postala revizija poslovanja "normalna in obicajna zadeva". Navkl
vendarle niso uspeli zagotoviti povsem enotnega poslovanja, ker so se ob re
uporabljali sila razlicni kriteriji. lato so zaceli razmisljati 0 nastavitvi stalnih

Zadruga 5t. 2/1913, str. 34-35. Gle] tudi Spornlnski spis Zadruzne zveze v Celju ob priliki stirides
delovanja. Zadruzna zveza v Celju, CelJe 1923. str. 26 in Schauer, nav. delo. str. 110.
41 Zadruga 5t. 2/1913. str. 36; Sporninski spis Zadruzne zveze v Celju. str. 26.

40

tudi izdelal nacrt zapisnika 0 revizijah z vsemi relevantnimi postavkami. Na obcnem z
v tem letu pa so nekateri zaradi obilice dela predlagali nastavitev dveh revizorjev, ve
te pobude niso uspeli vnesti med sklepe. Pac pa je uspelo doseCi sklep, da se morajo
Clanice obvezati, da pristajajo na revizijo lastnega poslovanja. K tej obveznosti so prid
tudi zahtevo, da se kopije revizijskih zapisnikov posljejo zvezi ter nacelstvu in nadzo
prizadete posojilnice. Z nadaljnjim razvojem obsega del a na revizijah je zveza scas
nastavila tudi lastne revizorje, ki so bili zaposleni v zvezinem uradu 42 Tako je bilo vpras
nadzora posojilnic reseno, resda prostovoljno, saj vse do leta 1903 drzava ni predpiso
obvezne revizije poslovanja. 43

Veliko vecjih ovir in nasprotovanj pa je bila delezna druga pobuda za ustano
zvezinega centralnega denarnega zavoda. Po razpravi na obcnem zboru 1886, k
Vosnjak avtoritarno zavrnil tako idejo, je ostalo pri tem, da je predvsem celjska, a
mariborska posojilnica, kot kapitalsko najmocnejsa ustanova, pomagala premo
den arne tezave manjsim posojilnicam in tako izvajala omejeno vlogo denarne cen
Vendar ti dve posojilnici nista mogli zadostiti potrebam, zlasti zato, ker je narascalo st
manjsih posojilnic. To je spodbudilo Ivana Lapajneta, ki je imel dober vpogled v stan
potrebe zadruznistva, da je 1890. na obcnem zboru predlagal, naj se Zveza sloven
posojilnic preoblikuje v "skupno denarno zadrugo, v katero bi se stekali odvisni n
posameznih posojilnic in katera bi manjse posojilnice zalagala s hranilnimi vlog
ali posojili." Po zivahni debati, v kateri so Lapajnetovi pobudi nasprotovali predv
predstavniki vecjih posojilnic, se je doseglo soglasje 0 trenutni nepotrebnosti centr
posojilnice, ker posrednisko vlogo opravljajo vecje posojilnice, zlasti celjska in maribo
Dokoncnega ski epa niso sprejeli, raje so si vzeli cas za razmislek in nadaljnjo razp
odlozili do naslednjega obcnega zbora.44 Lapajnetova pobuda ni bila pomembna sam
krepitev organizacijske in financne trdnosti slovenskega posojilnistva, temvec bi tudi
sami z denarnimi transakcijami omogocila fi nancno osamosvoj itev, zveza se je nam
financirala Ie s prispevki clanic. Ze pri tej razpravi se je pokazalo, kasneje pa se mnogo
da predstavniki vecjih posojilnic nikakor ne mislijo pristati na odpravo svojega prven
in se odpovedati koristim, ki jim jo je ta vloga prinasala. V tem pocetju so izstopali z
odposlanci celjske posojilnice, ki so dolga leta nacrtno preprecevali uresnicitev vsak
pobude 0 osrednjem denarnem zavodu. Vzroki za tako ravnanje so bili ze v samem us
posojilnic, saj so kapitalsko dobro utemeljene ustanove imele dovolj samozavesti, da
pristajale na podreditev neki osrednj i zadruzni ustanovi. Seveda so v ozadju stali pov
materialni interesi. saj so se pri vecjih posojilnicah natekala sredstva manjsih, s kate
so potem gospodarili po lastnem preudarku. Z delovanjem osrednje blagajne pa bi
naloga prenesla na zvezo .
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Spominski spis Zadruzne zveze v CelJu. str. 26.
Tega leta je izsel zakon 0 obvezni revizlji zadrug in drugih drustev.
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zveze. Tudi tokrat ni naletel na razumevanje, saj so njegovo idejo odklonili z i
cas se ni dozorel za taka podjetja. Ivan Decko je npr. izjavil. da bi bila Ie kaka
sposobna odpreti izpostavo na Siovenskem, ki bi nato pod svoje okrilje vze
posojilnice. Koncno so sklenili, da naj zveza vodi natancno evidenco 0 stanju
potreb pri posojilnicah in naj v skladu stem povezuje posamezne posojilnice
je bil vztrajen moz in se ni hitro vdal. Da bi olajsal odlocitev za svojo idejo, je p
pravil in delovanja takega zavoda, ki ga je namenjenega sirsi javnosti objavil v
narodu. 46 Za strokovno javnost pa je v zvezinem letopisu za 1891. leta nap
skupni denarni zadrugi ali centralni posojilnici", v kateri je tehtno izpostavil
svojega predloga. Lapajne je trdil. da naloga Zveze slovenskih posojilnic
omejena samo na moral no oporo, temvec mora posojilnice tudi materia
Tako bi nove in slabse stojece posojilnice podpirala s potrebnimi sredstvi v o
vlog. Centralna posojilnica bi potrebna sredstva pridobivala od clanic v obl
od presezkov, ki bi jih te nalagale pri njej kot hranilne vloge. Glede argumen
se je javno odklanjala podpora Lapajnetu, se je slednji strinjal. priznaval in o
starejse in uglednejse posojilnice podpirajo nove ali slabse stojece. Pri tem
ni pozabil povedati, da je ta pomoc za vecino posojilnic predraga, kar bi kot
placal individualni posojilojemalec. Manjse posojilnice, ki so si denar sposoja
pristati na 5-6 % obresti, na poti do koncnega uporabnika pa se je cena d
kaksen odstotek. Tak stvarno obstojec naCin izmenjave denarja je po Lap
strani omejeval sirsi razmah majhnih posojilnic, na drugi pa tudi gospoda
zadruznikov. Glede drugega razloga za odklonitev, ces da bi osrednji kredit
sposobna ustanoviti Ie mocna ceska banka, je imel obilo ugovorov. Siovensk
so bile ze dovolj krepke, da bi s skupnimi mocmi lahko same ustanovile in vod
Ce bi iniciativo prepustili drugim, bi se morali zavedati, da bi si ta prizadeval
lastni dobicek. Cetudi bi bila to ceska banka, ki bi jo pri tem vodili dobri name
"svojim slovanskim bratom", bi se zmeraj ostalo dejstvo, da bi Siovenci
prepuscali dobicek tujcem, kajti tudi Cehi so bili vendarle Neslovenci in torej

S temi besedami je Lapajne nastopil tudi na obcnem zboru v letu 1892, k
zavrnjen. Josip Sernec iz Celjske posojilnice ni direktno nasprotoval "sk
zadrugi", vendar je menil, da se ni nastopil ugodni cas za tak zavod. Lapajne
da se na Ceskem zadruznistvo razvija ze petdeset let. sele dodo bra financno
ustanovilo svojo banko. Sernec je bil preprican, da bode Siovenci docakali da
"narodne banke", dotlej pa naj pridno snujejo nove posojilnice in krepi
Priporocal je stalno gojitev Lapajnetove zamisli, da bi do uresnicenja docela d
Fran Jurtela je nasprotoval centralizaciji denarnih sredstev, zlasti pa zadruzn
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Schauer, nay. delo, str. 111
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odposlancev veejih posojilnic, skupaj s tistimi, ki so jim potihem pritrjevali, je tudi
zalegla. Sklep obenega zbora se je glasil, da obstojeeim razmeram ustreza medse
kreditiranje posojilnic, pri eemer so posebej izpostavili vlogo Mestne hranilnice Ijublja
Juznostajerske hranilnice iz Celja in veeje posojilnice kot celjske, mariborske ter ptuj

Z razpravo na tem obenem zboru se je za dolga leta prenehalo misliti na tako preure
zveze, da bi ta opravljala vlogo osrednjega denarnega servisa za svoje clan ice. Toda po
po osrednji denarni organizaciji ni bilo moe v nedogled prezirati. Tako se je v zadnjem
devetnajstega stoletja, v prieakovanju zakona 0 obvezni reviziji in revizijskih zvezah, r
zanimiva razprava 0 prihodnji organiziranosti Zveze slovenskih posojilnic, ki ni izkljue
preoblikovanja slednje v osrednjo denarno zadrugo. V tem letu so namree nastale
prieakovane razmere, ko so v Ljubljani ob pomoCi eeske Zivnostenske banke usta
Ljubljansko kreditno banko. Nakup njenih delnic je celjska zveza svojim elanicam
priporoeala, ker je Zivnostenska banka izvajala vlogo osrednje denarne ustanove ee
zadruznistva, ta vzorec pa so mnogi zeleli prenesti tudi na slovenska tla. Zaradi te
bila na obenem zboru predvidena tudi razprava 0 centralnem denarnem zavodu, 0
ze stari zahtevi, ki pa jo je v spremenjenih razmerah terjalo eedalje vee posojilnic.
uvodu v to toeko dnevnega reda je Vosnjak zborujoee opozoril, da stojijo pred dilem
naj se zveza preoblikuje v denarni zavod, ki bi moral imeti sedez v trgovskem, z dana
besedami reeeno, v finanenem srediseu, kot sta bila Ljubljana al i se bolje Trst ker
v takem srediseu boljsi pogoji za hitro obraeanje denarja. Druga moznost pa je bi
veeje posojilnice se naprej opravljajo nalogo centrale ob pomoei Ljubljanske kre
banke. Kako so si predstavljali sodelovanje med Ljubljansko kreditno banko in sloven
posojilnicami, je zborovalcem razlozil njen ravnatelj Ceh dr. Peeanka, ki je pred
prevzem preizkusenega eeskega modela. Banka in posojiln ice naj bi pod okriljem b
ustanovile diskontno drustvo, ki bi posojilnicam podeljeval kredite preko tekoeega ra
na osnovi navadnih menic.

Navkljub opozorilom 0 nesmotrnosti take povezave - sozvoeje sta motila Lapajne in
- je ideja 0 sodelovanju z Ljubljansko kreditno banko pri veCini udelezencev nalete
ugoden odziv, prevladalo je soglasje, da naj ta banka postane osrednji denarni z
slovenskega posojilnistva. Pri takem utemeljevanju so prednjaCili predvsem predsta
veejih posojilnic (Sernec, Jurtela), saj se je to ujemalo z njihovo idejo, da lahko osr
vlogo opravlja Ie finaneno moena ustanova z velikimi stalno razpolozljivimi sredstvi, k
bi Ljubljanska kreditna banka glede na njeno eesko zaledje zagotovo bila. 49

Centralizacija denarnega prometa s pomoejo banke, od katere so si tako veliko o
in kateri bi velike posojilnice bile pripravljene prepustiti svoje prvenstvo, oeitno ni
uspeha. Vtis 0 izjalovljenih upih in namerah nam potrjuje tudi dejstvo, da je v letu

.18
40

Zadruga 51. 8·10/1913. str. 200.
Xi. Letopis slovenskih posojilnic za leta 1900. Zapisnik obcnega zbora. 30. 8.1900, str. 75·78;
Zadruga 51. 6·8/1914, str. 144·149.
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je predpisoval obvezno revizijo zadrug. Ce le-te niso bile clanice nobene zve
poslovanje nadzirala oblast. Najmanj petdeset zadrug pa je lahko osnovalo za
s pravico do revidiranja svojih Clanic. Zveza slovenskih posojilnic je bila t
prisiljena premisliti lastno vlogo. Na voljo je imela dYe izbiri: ali se registrirati
drustvenem zakonu ali pa po zadruznem. V primeru registracije po drustven
leta 1867 bi si pridobila samo pravico do revizij poslovanja svojih Clanic, a b
lahko obdrzala tiskarsko koncesijo. Druga izbira, to je registracija zveze ko
zadruznem zakonu iz leta 1873, pa je ponujala veliko vec moznosti delovan
moznost denarnega poslovanja, saj bi se zveza spremenila v denarno centrale
kar je terjalo mnogo posojilnic. Te zahteve so bile pospremljene tudi z groznja
in prebegih h konkurencni organizaciji v Ljubljani. V precepu so se na obcn
leta 1903 odlocili, da naj zvezin odbor poskrbi za nemoteno preobrazbo zve
oziroma denarno centralo, ki naj clanicam nudi odprti kredit brez posebnih
Naivno bi si bilo misliti, da je bila taka odlocitev sprejeta brez odpora vec
ponovno je izstopala zlasti celjska. Njen predstavnik J. Sernec je imel obilo p
sam zakon, se vec pa na preoblikovanje zveze v zadrugo in denarno centralo
predvsem jamstvo posojilnic. Menil je, da je obstojeca ureditev, ko vlogo den
z uporabo menic in ne tekocega racuna opravljajo vecje posojilnice (izpos
drugo kot celjsko), se najbolj ustrezna. Kljub vsemu pa ni mogel drugega k
preoblikovanje zveze v osrednji denarni zavod tudi zvezi sami prinasa koris
z obracanjem denarja imela dolocen dobicek, s katerim bi financirala svo
in bi tako odpadli vecni vzroki nezadovoljstva, ker clan ice niso redno izpol
obveznosti. Cela razprava je izzvenela v sklepni odloCitvi, naj vodstvo zveze
potrebno, dolocneje receno - predlog preureditve Zveze slovenskih posojiln
oziroma zadruzno zvezo. 50

In res se je vodstvo lotilo priprav za preoblikovanje organizacije v zadru
denarno centrale vred. Posojilnicam so razposlali tudi ze izdelan osnutek n
delovanja nove tvorbe, da bi se njihovi delegati pripravili za razpravo na izred
zboru, ki je bil sklican dva dni pred zacetkom veljavnosti revizijskega zakona
prvic zgodilo, da je postala osrednja vloga celjske posojilnice, in spremljajoc
koristi, resno ogrozena. Javna opozorila njenih predstavnikov niso zalegla,
vec posojilnic pritiskalo na zvezo in zahtevalo preoblikovanje. Vodstvo celjsk
je zelelo na vsak naCin prepreciti preteco konkurenco, ki bi jo predstavljala n
centrala. Upraviceni zahtevi vecine posojilnic je bilo pac tezko javno nasp
so njeni predstavniki spremenili nacin vplivanja in se zatekli k zakulisnemu p
k pocetju, ki je bilo vse prej kot jalovo. V pripravah na izredni sklic obcnega
uspelo doseci. da so v razpravo uvrstili tudi, v njihovi reziji pripravljen, alterna
ureditve denarnega prometa v zvezi. Po njem naj bi Zveza slovenskih posoji

50

XIII. Letopis slovenskih posojilnic za leta 1902. Sestavil Franjo Jost, taJnik Zveze slovensklh poso
Zapisnik obcnega zbora 4. junija 1903, str. 142-143.

uradno pooblastili celjsko posojilnico, ki se je s pogodbo obvezala prevzeti tudi zv
uradnistvo.

V uvodnih besedah na zaeetku obenega zbora je Vosnjak zborovalce opozoril, da m
sprejeti dokoneno odloCitev. Sam je priporoeal drugo varianto, ki je ohranjala ozi
tudi uradno potrjevala celjsko posojilnico za denarno centralo. Nadejal se je, da b
naein dela zaradi uteeenosti uspesnejsi kakor ustanavljanje nove organizacije z v
zaeetniskimi tezavami. Kot bistven nagib, ki ga je vodil k tej odloeitvi, je navedel more
nevarnost izgube tiskarske koncesije, ee bi zveza nehala obstajati kot drustvo
preoblikovala v zadrugo. Glede na njegova stalisea iz prejsnjih let, ko ni nikoli kazal veli
razumevanja za preoblikovanje zveze v osrednjo denarno zadrugo, njegova odloeit
bila presenetljiva. Ziasti zato ne, ker je druga inaeica v bistvu predstavljala kompromis
hotenji po urejenem sistemu kreditiranja manjsih zadrug in ohranitvijo obstojeeega st
v katerem je celjska posojilnica neurad no veljala za denarno centralo. Dokaj harmon
razpravo je motil samo neutrudni Ivan Lapajne, ki je se vedno vztrajal na preobrazbi zve
zadrugo. Ce pa se to ze ne bi zgodilo, naj bi zveza denarne posle poverila njegovi Cen
posojilnici slovenski, ki bi nemudoma prenesla sedez iz Krskega v Celje. Lapajne
prizadevanja so bila kakor dotlej povsem zaman, zavrnili so ga vee ali manj vsi, kot z
pa precej avtoritarno predsedujoei Vosnjak. Taje nadaljnje razpravljanje prekinil in zak
z besedami, da bo vsem potrebam in zahtevam zadoseeno ze z uradno doloeitvijo ce
posojilnice za denarno centralo, v eemer mu je pritrjevala veeina zborovalcev.51

S tako odloeitvijo je bil za dobo dveh let obvarovan polozaj celjske posojilnice kot osredn
denarnega zavoda v zvezi. Vendar vodstvu celjske posojilnice Ie ni bilo usojeno dolgotr
veselje nad dosezenim, saj so pri zvezi in posameznih elanicah kaj kmalu spoznali, d
nujno misliti na drugaeno ureditev, kajti poslovanje preko uradno doloeene posoji
navsezadnje ni potekalo v splosno zadovoljstvo. Pray dalee od resnice najbrz nismo
zapisemo, da je celjska posojilnica lastne cilje predpostavljala skupnim interesom oziro
da si je druge elanice in zvezo samo podredila svojim interesom. Splosno nezadovol
je izviralo tudi iz dejstva, da celjska posojilnica elanicam ni omogoeala stalno odpr
kredita preko tekoeega raeuna brez procedure prosenj, utemeljevanja in eakanja,52 kak
bilo to recimo obieajno pri drugih zadruznih zvezah. V razmerah vsesplosne in upravie
jeze elanic, dotlej moleeee in neopredeljene veeine, se je na seji zvezinega odbora
8. 1905) tehtnica navkljub silovitemu odporu celjske posojilnice koneno nagnila v
preoblikovanja Zveze slovenskih posojilnic iz drustvene oblike v "golo gospoda
podjetje" oziroma centralno zadrugo. 53 Odloeitev vodstva zveze je bila dokoneno potr
na izrednem obenem zboru v oktobru, ko jo je zelo odloeno podprl tudi vplivni Vosn

- - -- -- -- -- - - - -

,;, XIII . Letopis slovenskih posojilnlc za leto 1902. Zapisnik Izrednega obcnega zbora Zveze slovenskih posoji
dne 8 . avgusta 1903, str. 146·147.
02 Siovenska zadruga!it. 12/1905, str. 83-84.
5J Siovenska zadruga!it. 11/ 1905, str. 75.
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Po poenotenju stalisc so zakljucili obcni zbor in takoj nadaljevali z ustanovitv
nove zveze, ki so jo brez posebne domisljije poimenovali "Zadruzna zveza" z
Celju", da bi stem dosegli razlikovanje od konkurencne Ijubljanske zveze enak
prvega predsednika so z aklamacijo izvolili Vosnjaka. Zacetek delovanja cel
zveze kot zadruge, ki so ji tako kot drugim zvezam dodelili opravljanje revizije
prometa, pa ni prekinil obstoja drustva Zveze slovenskih posojilnic. 54 lz strah
tiskarske koncesije je se naprej obstajala kot lastnica tiskarne, ki je s tiskovi
clanice Zadruzne zveze.55

Glede organizacijske zasnove je zanimivo, da je bila tudi Zadruzna zveza
po enakem principu kot celjska posojilnica. Se pravi, da so clanice lahko im
pravilne deleze, prvi so znasali po 1000 kron, drugi pa po 100 in 10 kron. N
pripomniti, da so bila tudi razmerja pri vodenju Zadruzne zveze povsem enaka
med clani/zadruzniki pri celjski posojilnici. Na tej podlagi organizirana Zadru
svojo denarno centralo zacela poslovati na zacetku 1906. leta, v najetih pros
nadstropju stavbe na Schillerjevi cesti St. 3, in to vsak dan z deljenim delovnim
da so uradniki lahko v vmesnem casu odsl i na kosilo in zasluzen odmor. Urad
od 8. do 12. dopoldne in od 14. do 18. popoldne. V tem casu je denarna centra
denar v obrestovanje na tekocem racunu ali pa kot hranilne vloge. Na zahte
izplacevala po posti. Zadruzna zveza je svojim vlagateljicam tudi placevala re
vloge, shranjene pri njej. Denarni tok pa ni bil enosmeren, saj je zveza tudi kr
clanice, ki so lahko pri njej dobile bodisi posojilo iz naslova tekocega racu
obicajne kreditne pogodbe. Domet poslovanja denarne centrale je mogo
po letu 1906, kajti predhodnica Zadruzne zveze - Zveza slovenskih posojiln
transakcij, kot smo ze spoznali, ni opravljala, vzdrzevala se je samo iz clana
prejsnjih prikazih denarnega poslovanja, si bomo tudi tukaj pomagali z raz
stevilk v ustrezne rubrike v tabelaricnem pregledu, v dvoletnih zaporedjih.56

Siovenska zaclruga 51. 12/1905. str. 83-84.
Anton Kralj, "iz zgodovine slovenskega wdruznistva. Siovenci v clest'tle\ju 1q 1 - 192B, Leonov
1928, str. 542-544.
56 Porocila in racunski zaklJucki Zaclruzne zveze v Celju. registrovane zaclruge z ornejE no 7<lV'ZO za
1910, 1912,1914,1916 in 1918.
54
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Prebiranje podatkov, navedenih v tabeli, je zelo poucno, kajti govorijo 0 svetlih in sencn
plateh poslovanja zveze. Najprej si oglejmo svetle plati, pri katerih opazimo, da so vrs
let krediti presegali vloge, kar prica 0 obsezni posojilni dejavnosti zveze, 0 zelji po ci
vecji ustrezljivosti do strank, clanie zveze, 0 resnem izvrsevanju poslanstva zveze. Razli
med tema postavkama so pokrivali na razlicne nacine: z izposojanjem sredstev pri drug
denarnih zavodih, z nalaganjem lastnih sredstev v bankah za visje obresti in s trgovanje
z vrednostnimi papirji. Za izravnavo postavk (posojila in vloge) so porabili tudi vplacan
deleze in drzavne podpore.

Pri sencnih plateh pa se postavijo v ospredje dejstva, ki nam pripovedujejo zgodbo
pocasnem zatonu eeljske Zadruzne zveze. Govoriea stevilk je neizprosna, vec kot ocitn
prica, da se je zaton zacel s koneem prvega desetletja nasega stoletja. 0 tem govor
prakticno vse postavke. Ocitne znanilke zatona so bile zelo negativne in zaskrbljujo
tendence pri nezadrznem padanju obsega skupnega prom eta, rezerv, vlog in kreditiran
clanic ter nalozb. Vzporedno pa so se na drugi strani neizogibno vzpenjale postavk
nezazelene spremljevalke poslovnih tezav, to je zadolzevanje in nagel upad nalozb.

Strmo upadanje visine sredstev, ki jih je obracala Zadruzna zveza v Celju, je bilo posledic
poslovnih tezav, v katere je zveza zasla zaradi dveh polomov svojih clanic, Glavn
posojilnice iz Ljubljane in Posojilnice v Sostanju ob koncu leta 1910 oziroma v letu 191
K temu pa se je pridruzevalo se vsesplosno nezaupanje prebivalstva, ki je bilo posledic
odmevnih polomov nemske zadruzne zveze iz Celovca in Ijubljanske blagovne zadrug
Agro-Merkur. Prebivalstvo se je v strahu postavilo v vrsto in terjalo izplacilo svojih vlo
kar so zadruge Ie s tezavo zmogle, prislo je do znatnega odliva sredstev. Prebivalstvo
svoje vloge preneslo v druge denarne zavode, najveckrat banke ali pa je denar tezavrira
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tezav omenjenih posojilnic v dejstvu, da sta obe porabili vsa prosta sred
nepremicnin,58 poleg tega pa sta nepremisljeno visoko kreditirali tudi sv
precej tudi izposodili, med drugim tudi pri zvezi. K trdnosti zveze, resda na
so v teh letih najvec pripomogle male posojilnice, ki so zvezi ostale zvest
z velikimi. Slednje so zasledovale predvsem lastni interes, na odgovornos
in solidarnosti do zveze so v strahu za lastno "financno zdravje" pozabile
tistimi. ki so med prvimi potegnile z racunov pri zvezi precej velike zneske. 59
zveza utrpela pri polomu svojih dveh clanic, se je odrazila v velikem odpisu
neizterljivosti terjatev. Koncno je bila izguba knjigovodsko sanirana sele des
iz treh virov: z izplacili iz stecajne mase, z drzavno podporo, preostali del
lastnih sredstev. 60

Pocasno usihanje celjske zveze je oznanjalo tudi padanje stevila clanstva, ve
samo posledica financnih tezav zveze, dodatni - verjetno bolj odlocujoci raz
drugje. Vedeti je namrec potrebno, da je v letu 1907 v Ljubljani nastala n
zveza - "Iiberalna" Zveza slovenskih zadrug namrec, s katero si je celjska z
clanstvo na teritorialni podlagi, pri cemer so se Ljubljancanom prikljuC
kranjske in primorske zadruge - clanice celjske zveze. Koroske in stajerske
ostale zveste Celjanom. Istocasno pa je v njenem predverju silno okrepila s
tudi "katoliska" Zadruzna zveza iz Ljubljane, ki je z ustanovitvijo stajerske
tudi spodbudila stevilne zadruge k prebegu iz celjskega okvira. 61 Vse to do
posledica prenasanja politicnega razkola tudi v zadruznistvo. Jasno se je
vztrajanje na pozicijah nacelnega »narodnjastva«, v obdobju izrazite politic
v vsakdanjem zivljenju ni zagotovilo trajnega uspeha.

Ce se naprej sledimo govorici stevilk v razlicnih periodah poslovanja cel
zveze, ze na prvi in povrsen pogled opazimo, da je prva svetovna vojna prin
rast obsega poslovanja, indeksi rasti so naravnosti impozantni. To pa je
splosnih, moderno receno makroekonomskih razmer v avstrijski drzavi, ne
izboljsanja polozaja in spretnosti uprave zveze. Zvezo lahko v tem primeru iz
vzorcni primer poslovnega vijuganja med Scilo in Karibdo inflacijskih razsez
navsezadnje pricajo navedena razmerja. Stem tudi poravnamo dolg, ki na
obravnavi predhodnih celjskih denarnih ustanov, ko smo ta vidik prezrli. Tud
zelo podobna razmerja v obsegu poslovanja.

Milos Stibler, "Vzroki krize" . Zadrllga st 5/1911. str. 118-120.
"Obcni zbor Zadruzne zveze v Celju." Zadruga 51. 7/1912, str. 152.
59 Nav. delo, str. 156.
60 Letno poroCilo in racunski zakljllcek Zaclrllzne zveze v Celju, registrovane zadruge z omeje
upravno leta 1918. Celje 1919. str. 4
61 Vee
zaclruznistvu in njegovih politicnlh delitvah glej Zarko Lazarevic. Kmecki dolgovi v S
ekonomski vidiki zadolzenosti slovenskih kmetov 1848-1948. Ljubljana. Znanstven
sredisce, 1994. str. 26 - 32; isti, "Zadruznistvo v Sioveniji v dobi kapitalizma (Sistefnl in or
st. 1-2/1994. str. 12-19 in v teh dveh delih nave de no literaturo.
51
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skok postavk denarnega poslovanja. Streli v Sarajevu so oznalili konec mirnodob
gospodarjenja in nacrtovanja na dolgi rok. Takoj se je zastavilo vprasanje financ
vojne. Pri tem pa avstrijska drzava ni bila izvirna, kakor mnoge druge je financirala vo
potrebe sila enostavno - s povecanjem davkov oziroma uvajanjem novih. Ker
zadostovalo, pa se z najemanjem kreditov na trgu kapitala, s kar serijskimi vojnimi pos
zadolzevanjem pri emisijski banki. 0 obsegu potreb govori dejstvo, da je bil zadnji avs
mirnodobski proracun kar sestkrat manjsi kot v zadnjem poslednjem vojnem letu.
politika zadovoljevanja vojaskih materialnih potreb in podeljevanja vojnih podpor
prebivalstva je seveda enormno povecala denarno maso v obtoku.

Denarni zavodi so se srecevali z dotlej neslutenimi tezavami presezne likvidnos
prejsnjih obdobjih neznane zagate - v letih pred same vojno je kapitala prej primanjk
kot ne - so premoscali z vedno novim vpisovanjem vojnih posojil, kar je vodilo v neke
zacaran krog, saj se je izloceni denar nemudoma spet pojavil v denarnih zavodih v
hranilnih vlog. Obrestne mere za kredite, po katerih razen z drzavne strani tako rek
bilo povprasevanja, ker so bile investicije ustavljene, so se znizale kot se nikoli poprej
tako so bile zelo nizke tudi obresti za hranilne vloge - Ie 3 %.

A vsaka palica ima dva konca. Ce je skokovita rast vseh vrst cen, zlasti pa zivljen
potrebscin, v sistemu neurejenega razdeljevanja zivil mestno prebivalstvo prig
dobesedno na rob lakote, pa so na podezelju vojno s te plati obcutili drugace. Kmet
prisli do denarja, izpeljala se je samodejna razdolzitev kmetov. Dolgov pa se niso z
same oni, temvec tudi drugi stanovi, pa ceprav je drzava ob zacetku vojne razg
moratorij na dolgove vseh oseb, ki so bile na kakrsenkoli nacin v vojaski sluzbi. Ta
hvalevredna skrb drzave se je kaj kmalu izkazala za preuranjeno, saj je bilo denar
pretek. 62

Probleme presezne likvidnosti je zveza resevala ali s sirokogrudnim podeljeva
posojil zainteresiranim, ki pa jih je bilo precej malo, ali pa tako kot drugi denarni za
z vpisovanjem vedno novih serij vojnih posojil. 0 tem nam prica velika rast sredste
racun nalozb, za vojni cas so to pretezno Ie vojna posojila. Pri vplacevanju vojnih p
se je zelo angaziralo tudi vodstvo zveze, ki je 0 smotrnosti takega pocetja po "domol
dolznosti prepricevalo" clanice s pismi. objavami v svojem glasilu Zadruga in s poseb
v ta namen sklicanimi sestanki. Uspeh ni izostal, pa ceprav so tozili, da stevilke, ki jih b
navedli v tabeli docela ne izrazajo stvarnega vpisovanja vojnih posojil, ker clanice
redno sporocale natancnih vsot - "vsled indolence nekaterih clanic pri porocanju", k
so sami zapisali. Po zbranih nepopolnih podatkih so clanice Zadruzne zveze do konca
1917 na racun sedmih vojnih posojil vpisale sledece zneske. 63

Joze Sorn. Siovensko gos[)odarstvo v poprevratnih letih 1919-1924. (uredila Neven Borak in Zarko Laza
Ljubljana. Cankarjeva zalozba. 1997. str. 27-29
c· Letno poroCilo In racunski wkljucek Zaclruzne zveze v Celju. registrovane zadruge Z omejeno zavezo.
upravno leta '1917. Celje 1918. str 7.
t:'
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Zveza pa Cianie ni samo preprieevala 0 "nujnosti" vpisovanja vojnih posojil. te
sama, za vzor, iz lastnih sredstev vpisovala vojna posojila. Tako je v ta namen z
rijo vojnih posojil vplaeala prek tretjine skupne vsote, ki so jo sesteli za zvezo k

V zvezi z vojnimi posojili in drugimi vrednostnimi papirji avstrijske drzave ali pra
nemskega podroeja velja omeniti, da je zveza ob koneu vojne poskrbela tudi z
obdrzala v svojem portfelju, temvee jih je uspela zamenjati za gotovino pri nems
Ravno tako je skorajda vse denarne nalozbe pri avstrijskih bankah prenesla
banke. 64 Vidimo torej, da je eeljska Zadruzna zveza v svojem ravnanju doeela
priporoeilo Gospodarskega odseka Narodnega sveta v Ljubljani. ki je nekajkra
se 25. oktobra 1918 - pozval pravne in fiziene osebe, da naj financno pr
nemskih prenesejo v slovenske denarne zavode, nalozbe v avstrijske drzavne
papirje pa zamenjajo ali za vrednostne papirje delniskih druzb v tujini ali pra
Siovenije, oziroma naj jih prodajo, ker nova drzava za njih ne more jameiti.65
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65 Sorn. nav. delo. str. 67.
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Zusammenfassung

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts erfuhr das Wirtschaftsleben Celjes e
intensive Umstrukturierung. Den bisherigen Wirtschaftsaktivitaten gesellten sich n
hinzu. Das Verwaltungs-, Handels- und Gewerbezentrum seines EinfluP.,bereichs wu
Celje auch zum Industrie- und Finanzzentrum. Gerade in den letztgenannten Bereic
war die Entwicklung am intensivsten. Geldinstitute gliederten sich, wie anderswo au
in drei Gruppen: in offentliche (verschiedene Fonnen von Sparkassen: Stadt-, Gemein
Bezirks- und andere Sparkassen), in private (AuP.,enstelien der Bankaktiengesellschaft
und genossenschaftliche (Kreditgenossenschaften). Die Entwicklung dieser Institutio
bedeutete eine wichtige Errungenschaft wurde doch von den Instrumenten
finanziellen Vermittlung ein GroP.,teil der Bevolkerung erfaP.,t. Von besonderer Bedeutu
waren sie fUr die Kleinbetriebe (Bauern, Handler und Handwerker), die bisher von dies
ProzeP., groP.,tenteils ausgeschlossen waren. Wirtschaftsinitiativen wurden in Celje
diesen Institutionen in reichlichem MaP.,e gefordert und unterstutzt.

Celje liefert eigentlich ein Musterbeispiel fUr die Herausbildung von zwei wirtschaftlich
Spharen, zwischen denen scharfe nationale Grenzen bestehen. Es handelt sich
die Entwicklung eines deutschen und eines slowenischen Wirtschaftssystems,
sich gerade in den Geldinstituten am deutlichsten manifestiert. Mit der politisch
Emanzipation der Siowenen und des Siowenentums ging namlich auch
wirtschaftliche Emanzipation einher. Die politische Bewegung bedurfte dringe
auch einer wirtschaftlichen StLitze. Dies war nur durch das Engagement politis
exponierter Manner auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu erreichen. Hier
auch die Erklarung dafUr zu suchen, warum sich das slowenische Geldwesen zunac
gerade im Genossenschaftswesen bzw. in anderen Formen des offentlichen Sekt
entwickelt hat. Die Entstehung zweier konkurrierender Systeme im Finanzsektor ha
selbstverstandlich auch konkrete Foigen fur das Alltagsleben der Celjer im Hinblick
ihre Geldschwierigkeiten - und das trotz der uberaus deutlichen politischen Zwietrac
Die Zahl verschiedener Kreditangebote und Geldanlagemoglichkeiten sowie
Umfang der Ersparnisse wurde vergroP.,ert. Die Geldinstitute selbst muP.,ten bei ih
Geschaftspolitik in vie I groP.,erem MaP.,e der Umgebung und den Kunden Rechnu
tragen als bei einem Fehlen einer ernsthaften Konkurrenz notwendig gewesen ware

Die Herausbildung zweier national scharf abgegrenzter Finanzspharen manifestie
sich im Alltagsleben in der Weise, daP., die Stadtsparkasse (Mestna hral7lJnica) un
dem EinfluP., der Deutschen stand, die Sudsteierische Sparkasse (Juinostajers
hral7lJnica) und die genossenschaftlichen Geldinstitute hingegen sich in Besitz d
slowenischorientierten Celjer befanden. Wenn man die Finanzkraft unter die Lu
nimmt, stellt man fest, daP., beide Sektoren ungefahr gleich stark waren. Bereits an d
Jahrhundertwende konnten sich die slowenischen Geldinstitute im Hinblick auf d
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beinahe zwanzig Jahre spater als die Stadtsparkasse.
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Summary

In the second half of the 19th century the economy of Celje underwent extens
restructuring. In addition to its previous economic attributes, Celje acquired new on
Apart from its status as the administrative, transport trade and small-business centre
very influential region, the city was rapidly becoming an industrial and financial centre
well. It was in these two areas, as a matter of fact that the city made the greatest stri
in its progress. The development of financial brokerage institutions in Celje, as elsewhe
was divided into three forms: public institutions (encompassing various forms of savi
banks, from municipal banks, to community and regional banks, etc.), private instituti
(branches of joint stock companies); and cooperative institutions (credit unions). T
development of these institutions was an important achievement as these instrume
of financial brokerage represented most of the population and were of particularly gr
value to the small business sector (farmers, merchants, and small business owners), wh
until then had been predominantly excluded from the city's financial development. Th
institutions extensively supported and facilitated the new economic initiatives in Celje.

Celje is actually a model for the development of two economic spheres divided b
clearly delineated, nationality-based demarcation line. It illustrates the separate formatio
of the German and Slovene economic systems, the development of which was m
markedly distinct in the case of financial institutions. The political emancipation of
Slovenes and the acceptability of Slovene nationality took place in parallel with
economic growth of the Slovene community, as a solid economic base providing finan
support was imperative for the success of its political emancipation movement. T
could be achieved only with the active participation of politically prominent men in
economic sector, which also explains why the Slovene monetary system developed f
in cooperative institutions, as well as in other areas of the public sector. The developm
of two competing systems in the financial sector naturally also had tangible effects
the everyday lives of the inhabitants of Celje, alleviating their financial difficulties in s
of the more than apparent political division in the city. The scope of loans, investm
possibilities and opportunities for increasing savings grew and the financial institutio
were forced to adapt their business policies to the structure and wishes of the populat
that constituted their clients to a far greater extent than they would have in the absen
of serious competition.

The formation of these two financial spheres, separated clearly by the natio
demarcation line, was outwardly visible in that the Mestna hranilnica (Municipal Savi
Bank) was under the influence of the Celje Germans, while the Juznostajerska hraniln
(South Styrian Savings Bank) and cooperative institutions were firmly in the hands
Celje's pro-Slovene population. A study of the growth of financial power within the t
sectors leads us to the conclusion that both were equally matched. By the turn of
century, the turnover recorded by the Slovene financial institutions equalled that of
Mestna hranilnica, despite the fact that the Slovene financial sector began operating at
beginning of the 1880's, almost twenty years later than the Mestna hranilnica.
154
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Milko Mikola

RAZVOJ INDUSTRIJE V CELJU
"
00 ZACETI<OV DO PRVE
SVETOVNE VOJNE

Na obmocju Celja se je industrija zacela razvijati dokaj pozno in je v tem oziru to obmo
zaostajalo za sirso celjsko okolico. Medtem ko so v sirsi okolici Celja prva industrij
podjetja zacela nastajati ze v prvi polovici devetnajstega stoletja, so na obmocju Celj
njegove bliznje okolice zacela nastajati sele v njegovi drugi polovici.1 V casu, ko v Celj
bilo se niti enega samega industrijskega podjetja, jih je bilo samo v Spodnji Savinjski do
ze kar nekaj, npr.: steklarna v Libojah ( 1807). tovarna keramicnih izdelkov v Nemskem d
(1815), predilnica in tkalnica v St. Pavlu pri Preboldu (1839), pivovarna v Zalcu (184
tovarna spirita v Novem Celju (1843). Pomembnejsi podjetji v sirsi celjski okolici sta bil
Rudnik in zelezarna Store (1851) in pivovarna v Laskem (1825).

Vecina teh podjetij je scasoma prerasla v pomembne industrijske obrate, od kate
nekateri obstajajo se danes. Tovarna spirita v Novem Celju npr. je bila pomemben obra
ob svoji ustanovitvi, saj je predstavljala prvo tovrstno podjetje v vsej Notranji Avstriji. 2 P
podjetje v sirsi okolici Celja, ki je zacelo uporabljati parni stroj, je bila predilnica in tkaln
v St. Pavlu pri Preboldu. Dobila ga je ze leta 1844, to pa je bil tudi prvi parni stroj na vs
obmocju slovenskega dela Stajerske.

V Celju je tako vse do sredine prejsnjega stoletja obstajala samo obrtna proizvodnja, k
bila organizirana v okviru cehov. Ti so se ohranili vse do revolucije leta 1848, dejansko
jih je dokoncno odpravil sele obrtni red iz leta 1859. Ravno v Celju pa je bil ze v zace
16. stoletja ustanovljen tudi eden najstarejsih zgodnjekapitalisticnih obratov na vs
Siovenskem. Leta 1522 je namrec dezelni knez v Celju ustanovil fuzino za izdelova
orozja, v kateri so vlivali predvsem topove. 3 Izdelovanje orozja v tej celjski dezelnokn
fuzini je, kot to domneva dr. Ferdo Gestrin, ze bilo organizirano na manufakturni naCin.4
je fuzina kmalu prenehala obratovati. se seveda iz nje ni mogel razviti industrijski obrat.

Da so tudi nekateri celjski mescani imeli podjetnisko zilico, dokazuje primer Fran
Maurerja in njegovih sinov Franca Ksaverija in Ignacija Pavia. Franc Maurer je v zace
prejsnjega stoletja zacel kopati premog v Trbovljah; leta 1823 je premogovnik prepu
sinovoma Ignaciju Pavlu in Ksaveriju, ki sta naslednje leta ustanovila steklarno. 5 Kaks
ugled je Franc Ksaver Maurer kot podjetnik uzival med celjskimi mescani, dokazuje t
to, da je billeta 1850 izvoljen za prvega zupana mestne obcine Celje.

Zacetke indllstrije na sirsem celjskem obrnocjll obravnavajo naslednja dela oziroma razprave Joze Sorn, Z<lc
indllstnje na Siovenskem, Zalozba Obzorja, Maribor 1984; Orozen-Felicijan, Kratka gospodarska zgodo
Celja in okolice, Celje 1952; Milko Mikola, Stara inclustrijska podjetja na Celjskem, Celje 1996; Janko Oro
nastanku rudarstva in inclustrije v CelJlI in njegovem zaleclju . Celjski zbornik 1951 , Janko Orozen, Kra
zgoclovina rudarstva in industrije v Spoclnji Savinjski dolini, Savinjski zbornik 1959; Janko Orozen. Zgoclo
Celja in okolice II, Celje 1974.
., Joze Sorn, Zacetki inclustrije na Siovenskem. Zalozba Obzorja. Maribor 1984, str. 214 in 244.
:i Ferdo Gestrin, Pojav pocljetij v casu od poznega srednjega veka do manufakturnega obdobja, Prispevki za nov
zgoclovino, Podjetnistvo na Siovenskelll, Letnik XXXIV. stevilka 1. Ljubljana 1994, str. 15 .
.\ Pray tam .
1

o

; Janko Orozen. Zgoclovina Trbovelj. Hrastnika in Dola. 1. Od pocetka do 1918. Trbovlje 1958, str. 305.
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tno
sedemdesetih let 19. stoletja. Edino industrijsko podjetje, ki je na tem obmoe
pred tem, je bila tovarna vinskega kamna in kisa v Zavodni, ki je bila ustanov
1857. Sele konec sestdesetih let sta se ji pridruzili dve novi podjetji, in sice
lesno podjetje ter parni mlin na Spodnji Hudinji. Ti dve podjetji sta ze uporablja
s Cimer se je tudi v Celju uveljavil ta najpomembnejsi izum prve industrijsk
V letih pred prvo svetovno vojno so nekatera celjska podjetja ze zaeela up
elektrieno energijo, ki so jo pridobivala v lastnih elektrienih centralah. Pred le
lastne elektrarne imela naslednja podjetja: Cinkarna Celje, Zvezna tiskarna,
mlin, mlin Petra Majdiea in Westnova tovarna emajlirane posode.

Prelomnico v razvoju industrije v Celju je pomenila ustanovitev drzavnega
topljenje cinkove rude (1873) in Westnove tovarne emajlirane posode (1894
Sele z ustanovitvijo teh dveh podjetij in se nekaterih drugih, je Celje postalo
mesto in enD najpomembnejsih industrijskih sredise v Sioveniji.

Za hiter razvoj industrije v Celju je bilo odloeilnih vee okolisein. V prvi vrsti je tr
pripisati izredno ugodni prometni legi mesta. Ta je postala se ugodnejsa, k
1846 do njega zgrajena Juzna zeleznica. Pomembno je na razvoj industrije v C
tudi odpiranje premogovnikov v njegovi bliznji in sirsi okolici, ki so celjskim
podjetjem zagotavljali premog kot osnovni energetski vir. Za postavitev cink
npr. je bilo odloeilno ravno to, da je v bliznjem Velenju bilo dovolj lignita. D
zelezniske proge Celje - Velenje - Dravograd je prislo v veliki meri zaradi
celjske cinkarne z velenjskim lignitom in s cinkovo rudo iz rudnika Rabelj n
Sirse zaledje je razen premoga nudilo tudi dovolj potrebne delovne sile, s
izpolnjen se en osnovni pogoj, da so se podjetniki odloeali za ustanavljanje
podjetij v Celju.

V doloeenem oziru je razvoj industrije v Celju pospesila tudi zaostritev naciona
med tamkajsnjimi Nemci in Siovenci, do katere je prislo na prelomu stoletja
prejsnjega stoletja je bilo namree podjetnistvo v Celju skoraj v celoti v rokah sa
in slovenskih podjetnikov. Poleg Nemcev in Siovencev so bili pred prvo sve
med ustanovitelji industrijskih podjetij v Celju samo se trije Italijani in en Zid. It
Celju v prejsnjem stoletju ustanovili svoja industrijska podjetja, so bili: Pacchia
in Bontempelli. Trajnejsi znaeaj je imelo samo Pacchiaffovo zlatarsko podje
ko sta lesni podjetji Jacoba Di Cente in Jacoba Bontempellija ze konec prejsn
prenehali obratovati. Edini industrialec zidovskega porekla pred prvo sveto
Celju je bil Robert Diehl, ki je nekaj let pred zaeetkom prve svetovne vojne
kamnosesko podjetje in podjetje za izdelovanje alkoholnih in brezalkoholnih p
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gospodarsko prevlado, so si tako eni kot drugi prizadevali v Celje privabiti Gim vee kap
Celjskim Nemcem je bila pri tem naklonjena tudi avstrijska drzava , kar se je najbolj o
pokazalo leta 1873, ko je na prosnjo celjskega mestnega sveta in njegovega zu
Neckermanna cinkarno namesto v Rimskih Toplicah, kjer je bila prvotno predvid
postavila v Celju. Stem so celjski Nemci dosegli svoj osnovni namen: s postavitvijo cink
so zagotovili okrepitev moGi nemskega zivlja v okolici Celja. Bolj kot postavitev cinkarn
je gospodarski polozaj celjskih Nemcev okrepila ustanovitev tovarne emajlirane pos
ki se je pred prvo svetovno vojno razvila v najveeji industrijski obrat v Celju. To pod
je v Celju leta 1894 ustanovil vestfalski Nemec, Adolf Westen starejsi. Westni so k
po svojem prihodu v Celje aktivno posegli v nacionalne spopade med celjskimi Nem
Siovenci. V tem je prednjaGiI zlasti Adolf Westen mlajsi, ki je ze leta 1900 sprejel avstr
drzavljanstvo samo zato, da je lahko pripomogel k nemski zmagi v prvem volilnem raz
v obeini Celje-okolica. 7 Adolf Westen mlajsi je tudi podpiral protislovenski organi
Schulverein in Sudmarko ter nemska drustva v Celju in okolici. 8

Med slovenskimi podjetniki, ki so prisli v Celje od drugod in so pomembno ok
gospodarsko moe celjskih Siovencev, je bil vsekakor najpomembnejsi Peter Majdie. P
parnega mlina na Spodnji Hudinji, ki ga je kupilleta 1888 in ga razvil v najveeji mlin v
avstrijskih Vzhodnih Alpah, je leta 1900 v Celju ustanovil se trgovino z zeleznino "Mer
S svojo podjetnisko dejavnostjo je nadaljeval tudi po prvi svetovni vojni, ko je leta 19
Skofji vasi ustanovil tekstilno podjetje, leta 1924 pa je postal tudi lastnik samotne tov
v Storah.

Tekmovanje slovenskega in nemskega kapitala v Celju je prihajalo najbolj do iz
z nastajanjem istovrstnih nemskih in slovenskih podjetij. Tako so celjski Nemc
ustanovitev slovenskega podjetja odgovorili z ustanovitvijo istovrstnega svojeg
obratno. Taksnih primerov je bila cela vrsta . Kot protiutez Majdieevemu mlinu na Sp
Hudinji so celjski Nemci leta 1903 v Celju ustanovili svoje mlinsko podjetje (Prvi m
mlin). Nasprotno pa je Majdieevo trgovsko zelezninarsko podjetje "Merkur" nastalo
konkurenca istovrstnemu Rakuschovemu podjetju. Z Rebekovim podjetjem za izdelov
tehtnic in vodovodnih instalacij (ustanovljeno leta 1894) je tekmovalo istovrstno pod
celjskega Nemca Gottfrieda Gradta (ustanovljeno leta 1903). Drustveni tiskarni Cele
je bila povsem v nemskih rokah, so najbolj zavedni celjski Siovenci kot protiutez ustan
Zvezno tiskarno, ki pa je bila popolnoma v slovenskih rokah.

Razen cinkarne, ki jo je ustanovila drzava , so vsa ostala industrijska podjetja v C
ustanovili posamezniki ali pa druzbe. Tako so bila industrijska podjetja pri Okroznem
trgovskem sodiseu v Celju, ki je bilo ustanovljeno leta 1863, registrirana ali kot posam
firme (tvrdke ) ali pa kot druzbe. Pri druzbah je slo skoraj izkljueno za t. i. druzbe z ome
zavezo, medtem ko so bile t.i . komanditne in delniske druzbe v Celju pred prvo sveto

I
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Franjo Bas, Kulturbllnd v CelJlI med obema vojnama. (IN .
Prav tam.
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za izdelovanje emajlirane posode, ki je imelo do tedaj znaeaj posamiene
delniska druzba, ki je pred prvo svetovno vojno imela svoj sedez v Celju, pa je
druzba Tovarne kemienih izdelkov v Hrastniku. Podjetje je bilo sicer v Hrastn
bil sedez delniske druzbe ze od njene ustanovitve (1870) dalje v Celju. Ta de
je kasneje presla v roke Westnov.

Eden izmed pokazateljev hitre industrializacije Celja konec 19. in v zaeetk
je tudi stevilo industrijskih delavcev. Vee podatkov 0 njihovem stevilu, in
nekatera najveeja podjetja, imamo za leti 1900 in 1914. Najdemo jih v
Osterreichisches Reichs-Industrie Adressbuch, Teschen-Wien-Leipzig MCM;
der osterreichischen Industrie, Band I in Band II. Wien 1914. Izjema je West
emajlirane posode, za katero so ohranjene vse mostvene knjige in pers
zaposlenih delavcev od njene ustanovitve leta 1894 dalje. Tako je za to pod
slediti stevilu v njem zaposlenih delavcev od leta do leta. Za Cinkarno to, za
ker je bila ob veliki poplavi, junija 1954, po leg ostale dokumentacije unie
personalna dokumentacija. Ohranila se je Ie knjiga zaposlenih usluzbence
1874 - 1918. Za manjsa podjetja, razen zelo redkih izjem, za to obdobje nima
o stevilu v njih zaposlenih delavcev. Vendar je treba domnevati, da to stevil
preseglo deset.

Stevilo v njem zaposlenih d
Podjetje

leta 1910
Cinkarna
Westnova tovarna emajlirane posode
Pacchiaffova zlatarna
Maidieev mlin
Prvi mestni mlin
Opekarna Unqer-Ullman
Apnenica O. Humpoletza
Skupaj

leta

227
148
60
-

435

1

Ce upostevamo, da je bilo manjse stevilo delavcev zaposlenih tudi v os
industrijskih podjetjih, lahko ugotovimo, da je bilo v celjski industriji leta 190
okrog 500, leta 1914 pa ze blizu 1.500 delavcev. To veliko poveeanje stevi
leta 1914 v primerjavi z letom 1900 je slo predvsem na rovas izredno hi
Westnove tovarne emajlirane posode. V tem podjetju je namree stevilo z
zaeetnih 14 do leta 1900 naraslo na 148, do leta 1913 pa ze na 1.005, leta
zmanjsalo na 868.

Ena izmed posledic industrializacije Celja je bilo tudi hitro naraseanj
prebivalstva. To se vidi iz primerjave stevila prebivalstva v celjski mestni in ok

Ortsgemeinden der k.k. Bezirkshauptmannschaft Cilli, Cilli 1850.

Leto
1850
1869
1910

Stevilo prebivalstva
mestna obcina Celje
1677
4224
6919

okoliska obcina Celie (Bre
2372
2867
7118

Pri obcini Celje-okolica lahko leta 1910 opazimo velik porast prebivalstva v prime
letom 1869. Ta je znasal celih 248 odstotkov. Tako veliko povecanje prebivalstva
obcini je mogoce razloziti edinole s hitrim doseljevanjem delavcev in njihovih druzin.
najvec industrijskih podjetij nastalo na obmocju Gaberij, se je to naselje z industriali
ze pred prvo svetovno vojno zacelo iz povsem agrarnega naselja hitro razvijati v ti
industrijsko in delavsko naselje. Tako je npr. leta 1869 Gaberje imelo samo 25 his in
prebivalcev, leta 1910 pa ze 135 his in 2.006 prebivalcev.

Pregled razvoja posameznih industrijskih panog

Do prve svetovne vojne je industrija v Celju dosegla taksno razvojno stopnjo, da ze
govorimo 0 obstoju posameznih industrijskih panog. Najmocneje so se razvile kovina
kemicna, lesna in prehrambena industrija. V teh panogah so bila nekatera celjska po
vseavstrijskega pomena, saj jih najdemo tudi v pregledih industrijskih podjetij, ki so iz
celotno Avstrijo.9 Ze pred prvo svetovno vojno pa so v Celju nastale zasnove se nek
drugih industrijskih panog, kot npr. graficne in gradbene industrije, ki sta svoj ra
doziveli sele v obdobju med obema svetovnima vojnama.

Kovinarska industrija

Kovinarstvo je imelo v Celju zelo dolgo tradicijo. Omen iii smo ze, da je bila v Celju ze
1522 ustanovljena dezelnoknezja fuzina za izdelovanje orozja, ki pa je z obratova
kmalu prenehala. V sedemnajstem stoletju je bila na Jozefovem hribu ustanovljena liv
zvonov, ki je obratovala vse do leta 1861, ko so jo njeni zadnji lastniki, Steinmetzi, opu
Tako se ta dva obrata nista mogla razviti v industrijski podjetji.

" Pregledi najpornembnejsih industrijskih podjetij v Avstriji pred prvo svetovno vojno so podani v Die Grossind
Oesterreichs, Wlen 1898; Oesterreichisches Reichs-Industrie Adressbuch, Teschen - Wien - Leipzig
Jahrbuch der osterreichischen Industrie, Wien 1914.
!U Orozen - Fehcijan. Kratka gospodarska zgodovina Celja in okolice, Celje 1952. str 15.
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industrijska podjetja, med katerimi je bilo dalec najpomembnejse Westno
izdelovanje emajlirane posode, ki je bilo ustanovljeno leta 1894. Z ustanov
in Westnove tovarne emajlirane posode je kovinarska industrija postala
industrijska panoga na obmocju Celja.
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Cinkarno je v Gaberjah pri Celju kot svoj erar leta 1873 ustanovila avstrijska d
je bilo doloceno, da bo stala v Rimskih Toplicah, kjer je nekoc ze bila top
Proti temu je protestirallastnik tamkajsnjega zdravilisca, hkrati pa je marca
mestni obcinski odbor, na celu z zupanom dr. Neckermannom, naslovil na
kmetijstvo na Dunaju prosnjo, da bi cinkarno postavilo v Celju.ll Kot ze rec
Nemci stem hoteli doseCi okrepitev nemskega zivlja v celjski okolici.

Za to, da je bila cinkarna postavljena v Celju, so bili verjetno odlocilni gosp
nacionalni razlogi. Takratni postopek za pridobivanje cinka je namrec z
toplotne energije, ki pa jo je bilo mogoce pridobiti tudi iz kaloricno m
premoga, kot je npr. lignit.12 Prav blizina rudnika lignita v Velenju in drzav
cinkove rude v Rablju na Koroskem sta bila odloCilna za to, da je drzava t
postavila v Celju. Poslopja in naprave novoustanovljenega podjetja so bile do
1874, z obratovanjem pa je podjetje zacelo leta 1875. Od ustanovitve leta
prve svetovne vojne je imelo nemski naziv, in sicer K. k, Hilitenverwaltung

Ko je podjetje zacelo obratovati, je za topljenje cinkove rude imelo sest pe
jih zgradili se stiri, tako da jih je imelo do prve svetovne vojne skupaj ze
topilnice so leta 1888 zgradili se valjarno, to je progo za valjanje cinka
kotlovnico in strojarno s parnim strojem tvrdke Schultz & Gobel Wien. '4 Le
neposredni blizini celjske cinkarne Tovarna kemicnih izdelkov v Hrastniku d.d
obrat. v katerem so za potrebe cinkarne prazili cinkovo svetlico in pridobi
kislino. Zaradi povecevanja kapacitet topilnice lastna prazarna in bliznja praz
kemicnih izdelkov nista vec zadoscali. zato je cinkarna v letih 1911 - 1912 do
sodobnejso prazilnico in njej prikljuceno tovarno zveplene kisline po sistem
1914 je cinkarna od Lappeja odkupila premogovnika v Zabukovici in v Velenj
tudi preimenovala v Berg und Huttenverwaltung Cilli.'6

Zgodovinski arhiv v Celju (dalje: ZAC), Mestna obCina Celje (MOC) 1850 - 1918, lase. 17, clelovo
spisa: 19/1873.
12 Ob stoti obletnici Cinkarne, Cinkarnar, glasilo delovnega kolektiva Cinkarne Celje.leto XX, 51. 4 13 Orozen - Felicijan, Kratka gospodarska zgodovina Celja in okolice, Celje 1952, str. 40,
1,\ Ob stoti obletnici Cinkarne, Cinkarnar, glasilo delovnega kolektiva Cinkarna Celje, leto XX, st. 4 -5
\5 Pravtam.
16 Pravtam.
11
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Cinkarna, 1875.
Arhiv podjetja Cinkarna Celje.
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gospodarski dezelni razstavi v Gradcu leta 1890 je zanje prejela eastno d
1912 npr. je proizvedla 38.594 q surovega cinka in 3.381 q cinkovega p
bila v bistvu rudarsko podjetje, jo je vodil rudarski strokovnjak oziroma rud
Njen prvi vodja je bil Albert Brunner. Leta 1900 je zaposlovala 220 delavce
dva pisarniska usluzbenca in 2 nadzornika.19 Za leta 1914 imamo podatke
zaposlenih naraslo ze na 244.20

Delavci celjske cinkarne so tako kot rudarji rabeljskega rudnika ustanovili sv
skladnico, ki je imela svoja skupna pravila?l

Vsa ostala kovinarska podjetja v Celju so se razvila iz malih obrtnih obratov
zaradi svojega hitrega razvoja in pomembnosti vsekakor izstopalo Westnov
proizvodnjo emajlirane posode v Gaberjah. Leta 1894 ga je kot obrtno pod
Adolf Westen starejsi. Izhajal je iz Westfalije, v Celje pa je prisel iz Knittelfelda
Stajerskem, kjer je bil zaposlen kot trgovski potnik pri svojem stricu Haa
tovarne emajlirane posode. 22 Njegovo podjetje je zaeelo obratovati 8. okt
njem pa je bilo zaposlenih deset delavcev, od katerih so bili stirje domaCi
je Westen pripeljal s seboj iz Knittelfelda in so bili doloeeni za preddelavce.
samo emajlirali surovo posodo, ki jo je Westen dobival iz strieeve tovarne v K
leta 1895 pa so posodo zaeeli izdelovati v lastnem podjetju. Pri njem sta se ta
tudi njegova neeaka, Avgust in Adolf mlajsi. Izdelke je Westnovo podjetje tu
sicer v juzno Rusijo.

Ker je hiter razvoj podjetja terjal vse vee kapitala, ki ga Westen sam ni z
je 23. decem bra 1896 ustanovil komanditno druzbo, v katero so vstopi
ravnatelj storske zelezarne, ter celjska veletrgovca Julius Rakusch in Gus
Vsak komanditor je v podjetje vlozil po 12.500 goldinarjev, Adolf Westen
vlozil svoje celotno premozenje. Novoustanovljena firma, z imenom Ado
Commandite Emailwarenfabrik oziroma Commandit Gesellschaft Ado
bila v register druzb pri Okroznem kot trgovskem sodiseu v Celju vpisana
189725 Leta 1901 je iz druzbe izstopil Franc Dula, ostala druzabnika, to je J
in Gustav Stieger, pa sta svoj vlozek zvisala: prvi na 40.025, drugi pa na 48.

Osterreichisches Reichs-Industrie Adressbllch. Teschen-Wien-Leipzig, MCM. str. 40 in 190.
Jahrbllch der bsterreichischen Indllstrie, Band I, W,en 1914, str. 294.
19 Osterreichisehes Reiehs-Industrie Adressbuch. Teschen-Wien-Leipzig, MCM. sIr. 190.
20 Glej opombo pod sl. 18.
"ZAC, MOC 1850 - 1918. lase. 122. delovodna stevilka spisa 6037/11308. Stcltllt bratovske skld
Rlldnika Rabelj in Cinkarne Celje
22 Orozen - Felicijan. navedeno delo. str 40.
"2 ZAC, Westen-EMO Celje. personalne rnapE delavcev.
ZAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celje, trgovski inndruzni registri, Reg. druzl, I, str 172.
;'5 Prav tam.
26 Prav tam.
17

19
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Adolf Westen starejsi.
Zgodovinski arhiv Ce/je.
164

firmo z nazivom A. Westen Stanzwerk und Emailblechgeschirrfabrik, kije
register vpisana 5. avgusta 1904.21 Adolf Westen starejsi je podjetje vodil
ko ga je prepustil necakoma, Avgustu in Adolfu mlajsemu, sam pa odsel v G
je prevzel komercialno, Adolf mlajsi pa tehnicno vodenje podjetja.

Po ustanovitvi komanditne druzbe in pozneje je podjetje hitro napredo
leseno barako je kmalu zamenjala nova velika delavnica, v kateri so bile pe
razzarevanje in emajliranje, stroji za prebijanje, stiskanje in obdelavo ploce
so zrasle se nove delavnice, skladisca surovin in gotovih izdelkov ter pisa
Poleg emajlirane posode je Westnovo podjetje zacelo leta 1913 proizvajati t
in bruseno posodo. Svoje izdelke je prodajalo na domacem trziscu, na kat
popoln monopol, veliko pa jih je tudi izvozilo. Ze leta 1910 je zacelo uporab
energijo, ki jo je pridobivalo iz lastne elektricne centrale z mocjo 700 KS,
pa je od leta 1913 oskrbovalo tudi mesto, kateremu je letno zagotavljalo
energije. 29

Hitra rast Westnovega podjetja se je izrazala tudi v hitrem narascanju stev
kot je razvidno iz naslednje tabele. 30

Pregled stevila zaposlenih v Westnovi tovarni emajlirane poso
v obdobju 1894 - 1918
Stevilo zaposlenih
Stevilo
Leto
Leto
1894
14
1907
41
1908
1895
47
1909
1896
1897
82
1910
113
1911
1898
130
1912
1899
1913
1900
148
202
1914
1901
243
1915
1902
1916
1903
256
1917
1904
291
313
1918
1905
402
1906

ZAC, Okrozno kot trgovsko sodisce Celje, trgovski In zadruzni registri. Reg. posamicnit-- finn II. s
Reg. A L str 104.
'·Oroien - Felicijan. navedeno delo. str. 41
'" Bojan Himmelreich. Zacetki elektrifikacije mesta Celja. Celjski zbornlk 1991. sIr 68·69.
30 ZAC. Westen· EMO Celje. maticne knjige in personalni kartoni delavcev.
27

Ivan Rebek.
Arhiv Llbele Celje.
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Obrtno dovoljenje za Ivana Rebeka, 1896.
Zgodovinski arhiv Ce/je.

manjsa kovinarska podjetja: Pacchiaffovo zlatarsko podjetje in kljucavnicarski p
Ivana Rebeka ter Gottfrieda Gradta za izdelovanje tehtnic, vodovodnih instalacij in
kljucavnicarskih izdelkov.

Pacchiaffi so zlatarsko obrt v Celju opravljali ze od leta 1844. Avgusta 1894 je
Pacchiaffo svoje podjetje pri Okroznem kot trgovskem sodiscu v Celju registri
posamicno trgovsko firma z nazivom Franz Pacchiaffo I. steiermarkische Bijo
Fabrik,31 Navedena firma je obstajala do leta 1921. Pacchiaffovo podjetje je svoje i
tudi izvazalo v Nemcijo. 0 njihovi kvaliteti prica podatek, da je podjetje zanje p
veliko drzavno srebrno medaljo in dve veliki srebrni medalji na razstavah. 32 Leta 1
Pacchiaffovo podjetje zaposlovalo 60, leta 1914 pa ze 80 delavcev.33

Ivan Rebekje svoje obrtno kljucavnicarsko podjetje ustanovilleta 1894, in sicer na
ki je takrat pripadal obcini Celje-okolica. Kot zavednemu Siovencu mu namrec o
opravljanja obrti v mestu niso dovolile.34 Kljub nasprotovanju celjskih Nemcev je
kupiti hiso v ozjem mestu, in sicer v Poljski ulici, v kateri je leta 1895 uredil svojo dela
Mestne oblasti so mu obrtni list izdale sele leta 1896 in mu tako dovolile opravlja
35
v mestu. Njegovo podjetje je imelo vse do konca prve svetovne obrtni znacaj. N
najpomembnejsi proizvod so bile tehtnice.

Podobno podjetje, kot je bilo Rebekovo, je bilo tudi podjetje Heinricha Repitsc
njegovega naslednika Gottfrieda Gradta. Tudi njuno podjetje je po leg vodov
instalacij in drugih kljucavnicarskih izdelkov izdelovalo tehtnice. Kot posamicna fir
bilo registrirano decem bra 1904 z imenom Heinrich Repitsch's Nachfolger Got
Gradt 36

Kemicna industrija

Zacetki kemicne industrije v Celju so bili povezani s proizvodnjo mila, svec in ba
dejavnost je bila vse do prve svetovne vojne povezana z druzino Costa - Kuhn.
obrtno podjetje za proizvodnjo svec in mila na Spodnji Hudinji je ta druzina ustanov
37
leta 1835. Sele leta 1896 ga je Josef Costa registriral kot posamicno trgovsko fir
Njemu je leta 1903 kot lastnik firme sledil Rudolf Costa - Kuhn. Njegovo podjetje s

" ZAC, Okrozno kot trgovsko sodisce Celje, trgovski in zadruzni registri. Reg posamicnih finn 11, str, 93.
Osterreichisches Reichs-Industrie Adressbuch, Teschen-Wien-Leipzig. MCM. str. 206;
Jahrbuch der bsterreichischen Industrie. Band I. Wien1914, str. 771 .
J3 Pravtam.
32

34
'15

Devetdeset let industrije tehtnic in finomehanlke Celje 1894-1984. CelJe 1984. str. 4.
ZAC. MOC 1848 - 1918. fasc. 75. delov. stevilka spisa: 226.

ZAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celje, trgovski in zadruzni registri, Reg. posamicnih firm 11. str. 192.
Jahrbuch der bsterreichischen Industrie, Band I. W ien 1914, str. 1235.
38 ZAC, Okrozno kot trgovsko sodisce CelJe. trgovski in zadruzni registri, Reg. posamicnih firm 11, str. 114.
36

37
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podobno podjetje, kot je bilo Costovo na Spodnji Hudinji, sta leta 1910 v Kosn
ustanovila Ivan Pfeifer in Janko Bozie. 41 Njuno podjetje je nosilo naziv Ivan Pf
tovarna mila, svec in parfumerij.42

Med podjetja kemiene industrije lahko uvrstimo tudi celjsko mestno plinarno
jo je v mestu postavila neka dunajska druzba, ki pa jo je ze naslednje leto zara
tezav, v katere je zasla, prodala Mestni hranilnici, ta pa jo je leta 1896 za vsoto
goldinarjev prodala celjski mestni obeini.43 Mestna obeinaje plinarno leta 1904
obnovila. Plin, ki ga je proizvajala, so uporabljali predvsem za razsvetljavo. V za
dnevno proizvedla samo 200 kubienih metrov, leta 1915 pa ze 2.250 kubieni

K razvoju kemiene industrije v Celju je veliko pripomogla Tovarna kemienih
Hrastniku, ko je leta 1890 poleg cinkarne v Gaberjah postavila svoj obrat za
zveplene kisline, ki se je po prvi svetovni vojni preoblikoval v samostojn
druzb0 45

Razen teh podjetij bi lahko med podjetja kemiene industrije v Celju uvrstili
vinskega kamna in kisa ter podjetji za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoh
vendar sem jih uvrstil k prehrambeni industriji in bode obravnavana v okviru te
panoge.

Lesna industrija

V drugi polovici prejsnjega stoletja je Celje postalo pomembno sredisee lesn
Takratje bilo ustanovljenih vee lesnih podjetij, ki so imela svoje parne zage. Us
jih lesni trgovci - predvsem Italijani in Nemci.
Ta

Dje
ze
).38

3ta

Prvo lesno podjetje s parno zago je v Celju leta 1865 ustanovil Italijan Jaco
Njegovo podjetje je stalo pred zeleznisko postajo, kjer je sedaj Mestna hran
Obstajalo je do leta 1894, ko je bilo iz registra posamienih firm izbrisano. 46

Drugo lesno podjetje s parno zago v Celju sta ustanovila lesna trgovca Jacob B
in Josef Blasich. Njuno podjetje, ki je bilo locirano na prostoru sedanje Prve g
imelo znaeaj javne trgovske druzbe. Bontempelli in Blasich sta jo ustanovila

,<, Prav tam ,

Prav tam ,
ZAC, MOC 1850 - 1918, fasc, 139, delovodna stevilka spisa: 5015/1911
17 Pravtam.
'" Janko Orozen, Zgodovina Celja in okolice, II. del, 1849 - 1918, Celje 1974. str. 39
1.4 Prav tam .
,1(; Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana 1937, str. 626.
46 ZAC, Okrozno kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zadruzni registri, Reg. posamicnih firm I, str 8
40
41

V Gaberjah sta leta 1896 lesno podjetje z zago ustanovila brata Josef in Anton Jarm
Njuno podjetje, ki je imelo znacaj javne trgovske druzbe z imenom BrOder Jarme
obstajalo do leta 1903. Tega leta je postal edini lastnik podjetja Josef Jarmer, zato s
njegovo podjetje tedaj iz trgovske druzbe preoblikovalo v posamicno firmo.50

V Zavodni je leta 1896 svoje lesno podjetje ustanovil Karl Teppey.51 Njegovo pod
je ze leta 1910 prenehalo obratovati. 52 Tri leta kasneje, to je leta 1913, je Karl Tep
skupaj z Rudolfom Gallentom, Friedo Gallent in Richardom Teppeyem ustanovil druz
omejeno zavezo pod imenom Karl Teppey. Steiermarkische Holzindustrie Gesellsch
Cilli.53 Druzba je pod tem imenom delovala do leta 1919, ko se je preimenovala v P
jugoslovansko lesno industrijo.

V sklopu svojega stavbnega podjetja na Lavi pri Celju, ki je bilo registrirano leta 1908
imel zago tudi Vinko Kukovec. 54

Med podjetji lesne industrije se leta 1900 v Celju omenja tudi tovarna lesne vo
Adalberta Wallanda .55

Prehrambena industrija

Prehrambena industrija je pred prvo svetovno vojno spadala med najpomembne
industrijske panoge v Celju. To je veljalo predvsem za mlinarstvo. Na obmocju Celja
takrat obstajali dve veliki mlinski industrijski podjetji, enG na Spodnji Hudinji in drug
Gaberjah. Poleg mlinov so v Celju obstajala se tri druga podjetja prehrambene indust
tovarna vinskega kamna in kisa ter dve podjetji za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoho
pijac.

Med vsemi temi podjetji je bil najpomembnejsi mlin na Spodnji Hudinji. Obstajal je z
17. stoletju, v industrijsko podjetje pa se je zacel razvijati sele po letu 1853, ko je nje
lastnik postal Svicar A. Naeff.5 6 Ta je zacel z modernizacijo mlina, tako da je mlinska kol
nadomestil z vodnimi turbinami, s cimer je njegovo zmogljivost od dotedanjih 50 merni
moke na teden povecal na 12.000 do 15.000 mernikov moke na leto.57

i;

lAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celie. trgovski in zadruzni registri. Reg. druzb I. str. 105

,P,

Prav tam.

Ie lAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celie. trgovski In zadruzni registn. Reg. elrul'b I. str. 163.
.;c, lAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zaelruznl registri. Reg. posamicnih firm II. sIr 178.
'" lAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celie. trgovski in zadruzni registri. Reg. posamicnih firm II. SIr. 113.
li2 Prav tarn.

,.:] lAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zaclruzni registri. Reg . C I. str. 8.
e' ZAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celie. trgovski in zadruzni registn. Reg. A I. str. 74 in 141
"Osterreichisches Reichs -Industrie. Teschen - Wien - Leipzig MCM. str. 281
';c Die Grossindustrie Oesterreichs. Wlen 1898. str. 102. 103.
0 7 Prav tarn.
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Majdicev mlin na Spodnji Hudinji, 1898.

Die GroB-lndustrie Osterreichs, Wien 1898, str. 102.

Peter Majdie.
Osrednja knjiinica v Ce/ju.
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1884, ko je C. A. Lutz iz nje izstopil in je edini lastnik podjetja znova postal A. N
easu se je mlin dokoneno preoblikoval v industrijsko podjetje. V njem so namr
namestili parni stroj z moejo 25 konjskih sil in zmogljivost mlina stem poveea
metrskih stotov letno.59 Leta 1872 so namestili se drugo vodno turbino. leta
drugi parni stroj z moejo 45 konjskih sil. 60 Modernizacija mlina se je nadalje
letu 1884, ko je ostal edini lastnik mlina znova samo A. Naeff. Leta 1886 j
turbini zamenjal z novim parnim strojem z moejo 90 konjskih sil. 61

Junija 1888 je mlin na Spodnji Hudinji od A. Naeffa kupil Peter Majdie iz
registriral pod imenom Peter Majdie, paromlin, Spodnja Hudinja. 62 No
izhajal iz znane mlinarske druzine. saj so bili Majdiei zacetniki industrijskega m
Siovenskem. Stem ko je mlin na Spodnji Hudinji leta 1888 presel v roke Petra M
gospodarski polozaj celjskih Siovencev zelo okrepil. saj je njegov mlin postal e
tovrstnih podjetij v vsej Avstro-Ogrski. Za kako veliko in pomembno podjetje
drugim kaze tudi to, da podatke 0 njem lahko najdemo celo v publikaciji Die Gr
bsterreichs iz leta 1898, v kateri se omenjajo resnieno samo najveeja industrij
z obmoeja Avstro-Ogrske.

Majdie je ze leta 1888 proizvodnjo v svojem mlinu poveeal na 43.000 me
letno. V naslednjih letih je mlin se nadalje moderniziral. Tako je v obdobju
1898 k obstojeeemu poslopju dogradil vee velikih prizidkov. Leta 1894 pa je
svojega obrata znatno poveeal s postavitvijo dveh novih turbin s po 96 konjsk
V letih 1896 - 1897 je prejsnje zastarele naprave. skupaj s parnimi stroji n
novimi. kar je izvedla dunajska firma Buhler & Baumann. Wien. 64 S temi n
Majdicev mlin postal najmodernejsi mlinski industrijski obrat v vsej drzavi in je
nosi! ime Prvi avstro-ogerski popolno avtomaticni paromlin (Erste os
ungarischen vollkommen automatische Oampfmuhle).65

Za svoje izdelke je podjetje prejelo vrsto priznanj: eastni diplomi v Parizu in na
1878, zlato medaljo v Trstu leta 1882 in srebrno medaljo v Gradcu leta 1890
Leta 1914 je bilo v Majdieevem mlinu zaposlenih 58 delavcev6 7

ZAC. Okrozno kot trgovsko sodisee Celje. trgovski in zadruzni reglstri. Reg. druzb I. str. 34.
Pravtam.
60 Glej opombo pod 5t. 56.
61 Pravtam.
62 ZAC, Okrozno kot trgovsko sodisee Celje. trgovski in zadrllzni registri, Reg. posarnienih finn II, str.
63 Glej opombo pod 51. 56.
64 Prav tam.
65 Prav tam.
66 ZAC. Razni dokumentl industrijskih podjetij. raGlIn. ki ga je 7. 9. 1910 izdalo pocljetje Peter Maj
ogrski popolno avtoillatieni parollliin. Spoclnja Hudinja. V glavi raeuna so navedena tllcli pr
podjetje prejelo.
67 Jahrbuch cler bsterreichischen Incillstrie, Band I. Wien 1914, str, 1280.
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& Comp.68 Druzabniki so bili: Josef Lenko, posestnik iz Sv. Petra v Sa
Franc Matheis, trgovec iz Brezic, Richard Mihelcic, trgovec iz Zagorja ob
Jeschounig, posestnik iz Arje vasi, in Julius Rakusch, trgovec iz Celja.69 Le
druzbe izstopila Josef Lenko in Julius Rakusch,70 kot nova druzabnika pa sta
ing. Daniel Rakusch in Wilhelm Rakusch.71 Zaradi te spremembe se je firma
v Prvi mestni mlin v Celju (Erste Stadtmuhle in Cilli) Johann Jeschouni
Kot vidimo, je bilo podjetje v celoti v rokah celjskih Nemcev in je bilo tekmec
podjetju.
Prvi mestni mlin Celje je imelleta 1914 parni stroj z mocjo 400 konjskih sil,
bilo v podjetju zaposlenih 50 delavcev.73
."

Med mlini v Celju je treba omeniti se mlin v Medlogu, ki pa pred prvo svetov
znacaja industrijskega podjetja.

Med najstarejsa podjetja prehrambene industrije v Celju je spadala tova
kamna in kisa v Zavodni. Ustanovljena je bila leta 1857 in je bilo kot prv
podjetje v Celju registrirano pri Okroznern kot trgovskem sodiscu v Celju. Im
javne trgovske druzbe in je bilo registrirano pod imenom Georg Jakie & C
sta 1. februarja 1857 ustanovila Georg Jakie, industrialec iz Gradca in
posestnik iz Celja. 74 Prosnjo za gradbeno dovoljenje za tovarno sta druzabnika
uradu v Celju vlozila ze leta 1855, istega leta pa so bili ze tudi izdelani nacrti
poslopje. 75 Firma je obstajala do leta 1866, ko je bila v registru druzb izbrisan
lastnik postal sarno Georg Jakle. 77 Za njim je leta 1892 podjetje prevzel Vikt
je ostal njegov lastnik do svoje smrti leta 1936. 78

Pred prvo svetovno vojno sta nastali tudi dve podjetji, ki sta proizvajali
brezalkoholne pijace. Prvo tovrstno podjetje v Celju je leta 1908 ustanovil R
Poslovanje njegovega podjetja je obsegalo zganjarno, destilacijo ruma
izdelovanje brezalkoholnih pijac.

lAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zadruznI registri. Reg. elruzb I. str. 187.
Prav tam,
70 Prav tam ,
71 Prav tam ,
72 Pravtam.

68
69

Jahrbuch der osterreichischen Inelustrie. Band I. Wi en 1914. str. 1280.
ZAC, Okrozno kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zadruzni registri, Reg , druzb I. str. 13.
75 lAC. Okrajni urad Celje, fase, 1. sig, spisa 16.
76 Glej opombo poel ill. 74.
73

74

77

ZAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zadruzni registri. Reg . posamicnih finn II, st

78

lAC , Okrozno kot trgovsko sodisce Celje, trgovski in zadruzni registri, Reg. posamicnih firm II. st
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ZAC, Okrozno kottrgovsko sodisce Celje. trgovski in zadruzni registri. Reg, A I. str, 59,
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Nacrt poslopja tovarne kisa in vinskega kamna v Zavodni, 1855.
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izdelovanje in destiliranje grencice "Adam",80 leta 1916 pa kot F. S. Lukas
destilacija "Adam".81

Obe ti dYe podjetji sta bili ukinjeni sele po drugi svetovni vojni.

Ze v 18. stoletju se je v Celju uveljavilo tudi pivovarnistvo, vendar se nobena va
razvila v industrijski obrat. Okrog leta 1800 so v Celju varili pivo kar trije, najpo
pa je bila pivovarna v Gosposki ulici. 82 Njen prvotni lastnik je bil Anton Zabuk
pa so kot lastniki sledili Joachim Pavel Jan!. Johann Tappeiner in Karel Mathe
varil zelo kvalitetno pivo, ki ga je izvazal celo v Trst. Zadnji lastnik pivovarne
pivovarnar Peter pI. Reininghaus, ki jo je ukinil, stem pa je pivovarnistvo v Cel

Graficna industrija

Tiskarstvo se je v Celju zacelo razvijati ze konec 18. stoletja, ko je leta 178
tiskarnar Johann Friedrich Eger tu ustanovil podruznico svoje tiskarne. 84 Usta
zaradi hude konkurence med tiskarnarji v Ljubljani ali pa na pobudo Blaza K
je leta 1786 prisel iz Ljubljane v Celje za okroznega solskega nadzornika. Vod
tiskarne je prevzel Franc Anton Schutz. Vodiljo je do leta 1791. ko je osnoval sv
ki pa jo je, ker je videl, da za dYe tiskarni v Celju ne bo dela, ze naslednje le
Ptuj. Eger je svojo celjsko podruznicno tiskarno prodal knjigarnarju Francu Jo
celjskemu mescanu, po rodu Siovencu. Bil je zelo ugleden, saj je bil v letih 1
- 1791 celjski mestni sodnik.85 V svoji tiskarni je tiskal knjige v slovenskem
jeziku. V tiskih, ki jih je natisnila njegova tiskarna, je bilo zapisano: V Zelli; Utis
najde per Fr. Jos. Jenku. 86 Tiskarno je od Jenka leta 1796 nasledil Sebastian
1810 jo je prevzel Josef pI. Bacho de Dezer, uradnik celjskega okroznega ur
po narodnosti, ki jo je vodil cela tri desetletja in je v casu od 1817 do 1826
deset slovenskih knjig, v veCini verske in nabozne vsebine. 87 V stiridesetih leti
stoletja je svojo tiskarno prodal tiskarnarju Janezu Krstniku Jeretinu, ki je v C
vsaj ze od leta 1828, ko se omenja kot okrozni tiskar. 88 V svoji tiskarni, ki je bila
s hitrotiskalnimi stroji, je Jeretin tiskal razlicne uradne tiskovine, v manjsi meri p
in casopise. Tako je leta 1848 zacel tiskati prvi celjski nemski casnik Cillier W
ki se je kasneje preimenoval v Cillier Zeitung. Istega leta je zacel tiskati tudi

ZAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celie. trgovski in zaclrllzni registri. Reg. A I. str. 146.
Prav tam .
B2 Orozen - Felicijan. navecieno delo. str. 28 in 29.
83 Prav tam.
BO
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Darko Cafllta in Leonida Sternad. Tiskarstvo v Celjll. Celje 1992. tipkopis. hrani ga Zgodovinski a
Aleksander Zizek. Upravni razvoi Celia v letih 1748 - 1850. Odsevi preteklosti 1.lz zgociovine Cel
Celie 1996. str. 25.
86 Glej opombo pod
84.
87 Prav tam .
88 Prav tam.
84

85

st

njihovih izvoljenih zupanov ter odbornikov na obmocju Okrajnega glavarstva Celje
1850.

Janezu Krstniku Jeretinu je kot lastnik tiskarne sledil njegov sin Jurij Florijan, tem
njegov mlajsi brat Edvard Jozef. Leta 1875 ali najkasneje 1881 je tiskarno kupil Jo
Rakusch, ki je v njej zacel tiskati obnovljeni casopis Cillier Zeitung -leta 1883 preimen
v Deutsche Wacht. 89 Rakusch je tiskarno leta 1894 prodal novoustanovljen
tiskarniskemu konzorciju, ki jo je leta '1897 registriral pod imenom Vereinsbuchdru
Celeja in Cilli (Drustvena tiskarna Celeja v Celju).90 V drustvenem odboru so bili
znani celjski Nemci: predsednik je bil Josef Jarmer, trgovec iz Celja, njegov name
Josef Konig, trgovec iz Celja, ciani pa celjska trgovca Karl Traun in Julius Rakusc
celjski advokat Dr. Josef Kovatschitsch. 91

Ker je bila Drustvena tiskarna Celeja v celoti v rokah celjskih Nemcev, so bili celjski Sio
prisiljeni ustanoviti lastno tiskarsko podjetje. Tako je bila predvsem iz narodnih p
celjskih in okoliskih Siovencev v Celju ustanovljena Zvezna tiskarna. Njena predhod
je bila tiskarna Dragotina Hribarja, ki jo je ta ustanovilleta 1896. 92 Leta 1905 je nje
tiskarno prevzela Zveza slovenskih posojilnic v Celju in jo naslednje leto registrirala
imenom Zvezna trgovina in tiskarna v Celju. 93 Leta 1916 pa je bila registriran
Zvezna tiskarna. 94 V njenem upravnem odboru so bili sami znani celjski narodnjak
npr.: dr. Josip Sernec, dr. Vekoslav Kukovec, dr. Anton Bozic, dr. Ernest Kalan, dr. Dra
Koderman, Josip Smertnik itd.

Gradbena industrija

Pred prvo svetovno vojno je na obmocju Celja nastalo nekaj podjetij, ki so pom
zametke gradbene industrije. Poleg opekarne pod Golovcem na Spodnji Hudinji, ki je i
ze zelo dolgo tradicijo, so na obrobju Celja nastale tudi apnenice in obrati za obde
kamna, v samem Celju pa so nastala tudi prva stavbna podjetja.

Najstarejsi tovrstni obrat je bila opekarna pod Golovcem na Spodnji Hudinji, ki se
omenja ze v celjskem zupnijskem urbarju iz leta 1542. 95 Vse do leta 1830 je bila v
mesta Celja, tedaj pa jo je kupil Jozef Senica in je presla v zasebno last. Senici so kot las
sledili Mihael Kanduser, Janez Gorisek, Friedrich Darflinger, Karel Findeisen, Joh

c" Prav tarn.
qO

',11

ZAC. Okroz.no kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zadruzni registri. Reg . drllzb I, sIr. 175; zbirka listin za
Irgovske in zadruzne registre. DruStvena tiskarna CeleJ3 v Celjll.
Prav tarn.

q:' ZAC, Okrozno kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zadrllz.ni registn, Reg. posarnicnih firrn II, str. 109.

ZAC, Okrozno kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zadrllzni reglstri. Reg. posarnicnih firrn II. str. 197.
•., ZAC. Okrozno kot trgovsko sodisce Celje. trgovski in zadruzni reglstri. Reg. posarnicnih firm II. str. 199.
90 Opekarslvo v Ljllbecni. alrnanah Keramicne indllstrije Ljubecna, sIr. 8.
93
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V industrijski obrat se je opekarna na Spodnji Hudinji zacela razvijati sele v
letih. Z njeno modernizacijo je prvi zacel Josef Bullmann, stavbenik iz G
kupil leta 1890, nadaljevala pa sta Friedrich Wehrhan in Wilhelm Lindaue
Bullmanna kupila leta 1895.97 V industrijski obrat s strojno proizvodnjo in
(sistem Hoffmann) se je dokoneno razvila, ko je postal njen lastnik ing. Ed
Ullmann. Ta je leta 1904 kupil najprej Lindauerjevo, leta 1908 pa se Wehrha
in tako postal lastnik celotnega podjetja. Njegova firma je bila leta 1908 re
imenom Ziegelwerk CiIIi, Ed. Unger-Ullmann. 98

Po podatkih iz leta 1914 je tedaj podjetje imelo parni stroj z moejo 42 ko
njem pa je bilo takrat zaposlenih od 55 do 60 delavcev. 99

Zganje apna na obmoeju Celja se je v prejsnjem stoletju razvilo
Najpomembnejsa med tamkajsnjimi apnenicami je bila apnenica Oskarja H
je bila kot posamiena firma, z imenom Oskar Humpoletz Kalkwerke, regist
1909, obstajala pa je do leta 1917.100 Po prvi svetovni vojni je naslednik njeg
postalo podjetje "Apnenik" Celje, Anton Zeischegg. V Humpoletzovi apne
1914 zaposlenih 40 delavcev.101

V letih pred prvo svetovno vojno je bilo v Celju ustanovljeno tudi kamnos
Ustanovila ga je javna trgovska druzba, ki je bila ustanovljena leta 1906, njen
so bili celjski trgovci Robert Diehl, Anton Kolenc in Fran Strupi.102 Firma je bila
Prva juznostajerska kamnoseska industrijska druzba v Celju (Erste s
Stein Industrie Gesellschaft in CiIIi) R. Diehl & Comp, registrirana leta 19

Poleg podjetij za izdelovanje gradbenega materiala je pred prvo svetovno
nastalo tudi vee stavbnih podjetij. Skoraj vsa so bila v rokah Nemcev. Let
nemskih stavbenikov v Celju omenjajo: Anton Dimetz, Rudolf Exner, Alois K
Lindauer in Michael Werndl.104 Uveljavila pa sta se tudi dva slovensk
Ferdinand Gologranc in Vinko Kukovec.

Stavbno podjetje, ki ga je ze leta 1888 v Gaberjah ustanovil Ferdinand Golog
imelo povsem obrtni znaeaj in se je v industrijsko podjetje razvilo sele po
vojni. Za Ferdinandom Golograncem je podjetje prevzel njegov sin Konrad.

Prav 111m.
Prav lam.
% lAC, Okrozna kat tr90vska sodisce Celje. tr90vSki in zadruzni re9istri, R"g. A I. sIr. 69.
"'J Jahrbuch der oSlerreiclliscllen Industrie, Bi,lnd I. Wien 1914. Sir 13.
100 lAC, Okrozno kot trgovska sadisce Celje tr9avski in zadruzni re9istri. Rf'g. A I. SIr. 93
1,)1 Jahrbuch der osterreichischen Industrie, Band I. Wien 1914. str. 44.
102 lAC, Okrozno kat tr90vska sodisce Celje. trgovski in zadruzni registri. Reg A I SIr. 18
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Pray tarn.

104

Jahrbuch del' osterreichischen Industrie. Band I. Wien 1914 SIr. 117

v Celje leta 1902 prisel iz Prlekije. Njegovo podjetje je imelo svoj sedez na Lavi pri Celju

Druge industrijske panoge se v Celju pred prvo svetovno vojno niso razvile. ceprav je
nekatere kazalo. da se bodo. To velja predvsem za usnjarstvo. V Celju je namrec iz obdob
od druge polovice 18. in prve polovice 19. stoletja poznanih kar sedem usnjarn ter dY
strojarni.106 V drugi polovici 19. stoletja so se ohranile samo tri. in sicer Zabukovskov
lassnigova in Herzmannova usnjarna.107 Vse so stale ob Koprivnici, ki je zato dobi
ime "usnjarski potok".108 Zadnji dye sta izdelovali usnje na tovarniski naCin. Zabukovski s
svojo usnjarno iz Celja preselili v Strmec pri Dobrni. kmalu pa sta prenehali obratovati tu
ostali dye usnjarni. Lassnigova usnjarna je zaradi konkurza prenehala z obratovanjem
osemdesetih letih.109 Herzmannova usnjarna. ki je bila leta 1893 registrirana kot posamicn
trgovska firma - Ludwig Herzmann's Sohn. je bila iz registra izbrisana leta 1904.110

Nekatere rokodelske dejavnosti. ki so bile v Celju in njegovi okolici nekoc zelo razvite. p
so ze v 18. stoletju po pol noma izumrle. tako da jih je bilo treba kasneje razvijati povse
na novo. To se je zgodilo s tkalstvom in predilstvom. 0 tem. kako mocno je bilo v Cel
in njegovi sirsi okolici ze v18. stoletju razvito tkalstvo. kaze podatek. da so leta 1769
celjskem okrozju bili 104 tkalski mojstri in 29 pomocnikov. skupno stevilo statev pa
znasalo 150.111

Na to. da je v 18. stoletju Celje morale biti pomembno sredisce tkalstva in predilstva. na
opozarja tudi dejstvo. da je tu leta 1767 zacela delovati predilska in tkalska sola. ki jo
ustanovil Josef baron Gallenfels. adjunkt celjskega okroznega glavarstva.ll2 Do leta 177
se je v njej izucilo okoli 250 otrok. po drugem podatku pa 127 predic in predilcev.ll3 So
je imela osem statev. ki jih je baron kupil s svojim denarjem. Njeno delovanje je izprican
se leta 1777.114 Kako povsem je v Celju in njegovi okolici zamrlo nekoc tako razvito tkalstv
in predilstvo. najbolje ponazarja podatek. da je prvi taksen obrat Celje ponovno dobilo se
leta 1929. ko sta bili v Celju ustanovljeni prvi dye tkalnici in pred ilnici - Weinbergerjev
"Metka" in Bergmanova "Celjska tekstilna tovarna".
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lAC. Okrazno kot trgovsko sodisce Celje, trgovski in zadruzni registri, Reg. A I. str. 74.
Orazen - Felicijan, navecleno delo, str. 29.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.

lAC, Okrazno kot trgovsko socii see Celje, trgovski in zadruzni registri, Reg. posamicnih firm II, str. 77.
Joze Sorn, Zacetki industrije na Siovenskem, lalozba Obzorja Maribor, 1984, str. 80.
112 Prav tam, str. 111 .
ll3 Prav tam.
114 Prav tam .
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Veduta opekarne pod Golovcem, 1858.
Zgodovinski arhiv Ce/je.

Zusammenfassung

In Celje (Cilli) und Umgebung, d.h. in Gaberje (Gabrie) Spodnja Hudinja (Unterkbtting, Spod
Hodine), Zavodna (Savodna) und Pecovnik (Petschouwnik), begann sich die Indust
erst in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts zu entwickeln. Trotz der spaten Anfang
erreichte die Industrialisierung am Ende des 19. Jahrhunderts ein solches Ausma~, d
bereits von der Existenz einzelner Industriezweige die Rede sein kann. Am starksten war
die Metall- und die chemische Industrie, ferner die Holz- und Nahrungsmittelindust
entwickelt. Es wurden auch die Grundlagen fUr die Entwicklung anderer Industriezwei
gelegt, etwa die der Papier- und Bauindustrie, die ihren Aufschwung erst nach de
Ersten Weltkrieg erlebten. In allen Industriebetrieben waren im Raum Celje in der Zeit v
Ausbruch des Ersten Weltkriegs bereits uber 1300 Arbeiter, beschaftigt, davon ungefi:
1000 allein in der Emailgeschirrfabrik Westen. Der starkste Industriezweig war b
weitem die Metallindustrie. Die grb~ten und bedeutendsten Unternehmen dieser Branc
waren die Staatliche Zinkhutte, die im Jahre 1873 als Arar vom bsterreichischen Sta
gegrundet wurde, und die Emailgeschirrfabrik, die im Jahre 1894 von dem Deutsch
Adolf Westen aus Westfalen errichtet wurde. Sie stellten zugleich die grb~ten Cel
Industrieunternehmen uberhaupt dar. Au~erdem wurden vor dem Ersten Weltkrieg no
einige kleinere Metallindustriebetriebe gegrundet, darunter Pachiaffos I. Steiermarkisc
Bijouteriefabrik und die Betriebe von Ivan Rebek und Gottfried Gradt die Waage
Wasserleitungsmaterial und andere Schlossererzeugnisse herstellten.

Das erste grb~ere Unternehmen im Bereich der chemischen Industrie war au~er d
Staatlichen Zinkhutte der im Jahre 1890 in Gaberje gegrundete Betrieb der Chemiewer
Hrastnik. Es gab schon vorher zwei solche Betriebe, doch ihre Bedeutung war nicht
gro~ wie die des oben erwahnten. Es handelte sich um die Kerzen- und Seifenfabrik
Spodnja Hudinja, die als Gewerbebetrieb bereits in der ersten Halfte des 19. Jahrhunde
gegrundet worden war, sowie die im Jahre 1872 gegrundeten Stadtischen Gaswerke.

Die Holzindstrie begann sich in Celje in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts
entwickeln, als hier Holzverarbeitungsbetriebe mit Dampfsagewerken entstanden. D
erste wurde bereits im Jahre 1865 von Jacob di Centa, der zweite im Jahre 1885 von de
Gesellschaftern G.B. Bontempelli und Josef Blasich gegrundet. 1m Jahre 1896 enstande
in Celje noch zwei Holzverarbeitungsbetriebe, der eine wurde von den Brudern Josef un
Anton Jarmer, der andere von Karl Teppey gegrundet.

Die bedeutendsten Unternehmen der Verarbeitungsindustrie waren die Muhlen
Spodnja Hudinja und Gaberje. Die Dampfmuhle in Spodnja Hudinja, die im Jahre 188
in den Besitz von Peter Majdie uberging, war der modernste derartige Betrieb i
bsterreichischen Staat. Die Muhle in Gaberje, die im Jahre 1903 unter dem Namen Ers
Stadtmuhle im Jahre 1903 gegrundet worden war, ging im Jahre 1912 in die Hande d
Familie Rakusch uber. Au~er den genannten Muhlen existierten noch drei Betriebe d
Lebensmittelbranche: eine Weinstein- und Essigfabrik und noch zwei weitere Betrieb
182

gegrundet wurde, war der alteste Celjer Industriebetrieb uberhaupt; die be
zur Herstellung der Alkohol- und alkoholfreien Getranken wurden in den
bzw. 1912 von Robert Diehl und Franc Lukas gegrundet.
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AufSer diesen bereits gut entwickelten Industriezweigen begannen s
Ersten Weltkrieg auch Papier- und Bauindustrie zu entwickeln. In Celje
Graphikunternehmen (Druckereien): Die Drustvena tiskarna und die Zv
Die erste war in Besitz der Celjer Deutschen, die zweite lag in der Ha
Siowenen. 1m Bereich der Bauindustrie gab es Betriebe zur Herstellung vo
und Bauunternehmen. Von den Betrieben zur Herstellung von Baumater
Ziegelwerk von Ing. Unger-Ulmann in Spodnja Hudinja und die Kalkbrenne
Humpoletz in Pecovnik von grofSter Bedeutung. Bauunternehmen besa
Ersten Weltkrieg in Celje folgende Unternehmer: Anton Dimetz, Rudolf Exne
Wilhelm Lindauer, Michael Werndl, Ferdinand Gologranc und Vinko Kukove

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts war in Celje auch die Lederh
Bedeutung. Nur zwei Lederkleinbetriebe entwickelten sich zu Industriebetr
Lassnig und der von Herzmann, die jedoch bereits vor dem Ersten Weltkrieg i
einstellten. Dadurch fand die Lederindustrie in Celje ihr Ende. Dasselbe Sc
in Celje auch das Bierbrauen.

Summary

In Celje and the surrounding townships of Gaberje, Spodnja Hudinja, Zavodna,
Peeovnik, the development of industry started as late as the second half of the
century. Despite this late development there were specialised industries already in the
19th century. The strongest of these were the metal, chemical, wood and food indust
Some of them, like the printing and construction industries, were in their infancy at
time and boomed only after the First World War. In the years before World War I, indus
enterprises in Celje and its surroundings employed over 1,300 workers; about 1,00
them worked for the Westen enamelled crockery factory.

The metal industry was byfarthe strongest. The biggest and the most important enterpr
here were the Zinc factory, established in 1873 by the state as its public treasury, and
enamelled crockery factory, established by a Westphalian German Adolf Westen in 1
They were the largest industrial enterprises in Celje. Beside these, several smaller m
enterprises were established before World War I, among them Pacchiaffo Goldsm
and the companies of Ivan Rebek and Gottfried Gradt for the production of scales, w
pipes and locks.

The Chemical Factory in Hrastnik established a plant in Gaberje near the Zinc facto
1890. It was the first large chemical enterprise in the area. Before th is, two other sim
companies were established, although they weren't nearly as important as this plant.
was the candle and soap factory at Spodnja Hudinja, established as a workshop busin
in the early 19th century, the other was the city's gasworks, established in 1872.

The wood industry started to develop in Celje in the 1860s when the first woodwork
businesses with steam saws were established. The first was established by Joco
Centa in 1865 and the second by G. B. Bontempelli and Josef Blasich in 1885. In 18
another two woodworking businesses were established in Celje, one by brothers J
and Anton Jarmer and the other by Karl Teppey.

The most important food producers were the mills in Spodnja Hudinja and Gaberje.
mill in Spodnja Hudinja, in 1888 owned by Peter Majdie, was the most modern busin
of its kind in Austria. The mill in Gaberje was established in 1903 - it was called the
Municipal Mill. In 1912, the Rakusch family became the new owners. Besides these
mills, there were another three food-processing businesses in Celje: the tartar and vine
factory and two companies for the production of alcohol and non-alcoholic bevera
The tartar and vinegar factory was established by business partners Georg Jakie
Franc Kopae in Zavodna in 1857. It was the oldest industrial enterprise in Celje. Two
drink factories were established by Robert Diehl and Franc Lukas in 1908 and 1912.

In addition, highly-developed printing and construction industries started to deve
before the First World War. There were two printing companies in Celje at the t
Drustvena Tiskarna Celeja and the Zvezna Tiskarna. The first was owned by the Germ
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Under-Ullmann Kiln at Spodnja Hudinja and the Oskar Humpoletz Lime Ki
Before World War I, the following businessmen had construction comp
Anton Dimetz, Rudolf Exner, Alois Kaiser, Wilhelm Lindauer, Michael Wer
Gologranc and Vinko Kukovec.

Leather production was also developed in Celje in the second half ofthe 19th
several smaller workshops, only Lassnig's and Herzmann's leather product
into industries. Both, however, stopped their production before World W
leather industry in Celje declined. The brewery in Celje shared the destiny
industry as well.

Marija Pocivavsek

CELJSI<A OBRT IN TRGOVINA
PO SPREJETJU OBRTNEGA
ZAI(ONA LETA 1859

na Stajerskem. K temu je veliko pripomogla tudi zeleznica, ki je do Celja pripeljala let
1846. Po podatkih Ijudskega stetja je leta 1869 Celje stelo 4224 prebivalcev, leta 191
pa ze 6993'.

Poleg doseljevanja okoliskega prebivalstva pa je rasel tudi dotok kapitala. V obdobju 1869
1910 je obcina Celje-mesto, za razliko od celjske okoliske obCine, kjer se je skoncentriral
industrija, imela znacaj trgovsko-obrtnega sredisca. 2 Prevladovali so srednji in manj
obrtni obrati razlicnih strok. Po podatkih 3 iz leta 1902 je bilo vseh obratov 536, v njih pa j
bilo zaposlenih 1648 oseb:
Proizvodni obrati
Stevilo
Vrsta obrata
obratov
pridobiv. surovin
5
steklarski
4
kovinski
21
strojni
17
lesni
22
usnjarski
10
tekstilni
5
tapetniski
6
oblacilni
115
papirni
6
prehrambeni
35
gostinski
60
kemicni
5
gradbeni
19
graficni
6
Skupaj
336

Stevilo
zaposlenih

8
20
137
41
61
38
11
13
300
12
119
213
26
120
36
1155

Trgovski in prometni obrati
Stevilo
Stevilo
Vrsta obrata
obratov
zaposlenih
trgovine
164
428
krosnjarije
3
3
kred. zavarovaln.
4
17
porn. trg. obrati
8
10
prevoznistvo
18
28
nega telesa
3
7
Skupaj
200
493

Cehom so dnevi steti

Sredi 19. stoletja pride do postopnega uvajanja svobodnega gospodarskega udejstvovanja
kar je imelo za posledico tudi postopno ukinjanje cehov, gospodarsko-socialnih zdruzen
znaCilnih se za prvo polovico istega stoletja. 4

Obrtni red iz leta 1859 je formalno odpravil cehe in razglasil vse obrti za osebne. P
tem zakonu 5 je za pridobitev obrtne pravice v vecini primerov zadostovala samo prijav
(proste obrti), pridobitev koncesije (dovoljenja) pa so zahtevali samo za dolocene obrt

Statistisches Handbuch flir das Herzogthllill Steierillark, erster Jahrgang, Graz 1912, str. 6 .
., Janez Cvirn, Urbanizacija ter njeni vplivi na socialno in nacionalno strukturo Celja (1867-1914). Internationale
KlIltlirhistorisches Symposion M0gersdorf 1992, Maribor 1993, str. 296,
3 Statistisches Handbuch fur clas Herzogthum Steiermark, erster Jahrgang, Graz 1912, str 108-109.
" Vee 0 tern 91ej Zarko Lazarevic, Gospoclarska pocloba Celja v prvi polovici 19. stoletja, Iz zgodovine Celja 178
1848, Oclsevi preteklosti 1, Celje 1996, str. 244-247.
, Ernst Mayerhofer: Hanclbuch flir den politischen Verwaltungsdienst in den im Reichsrathe vertretenen Kiinigreiche
und Uindern. .., Wien 1881, 3. Band, str. 567-626: glej prevocl obrtnega recla v: Aleksander Zizek, Zbirk
obrtnih listin 1692-1932 (ZAC), Celje 1994, 1995: v nadaljevanju: Obrtni red iz leta 1859.
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Kot neke vrste nadomestilo za odpravljene cehe je obrtni red iz leta 1859 za
ali sorodnih obrti (v isti ali sosednjih obCinah) predvidel moznost ustanov
obrtnih zdruzenj (zadrug), ki pa so zazivela sele cetrt stoletja kasneje . Zdru
namenjena ustvarjanju pogojev za napredek obrti, skrbela so za spostov
in ucnih pogodb, za ustrezne odnose med mojstri in zaposlenimi. za rese
za strokovno solstvo in vzpostavljanje ustanov za podporo clanov v prime
posredovanje zahtevanih informacij in mnenj oblastvom in okrajni trgovsko o
o razmerah na njihovem obmocju delovanja, sodelovala pa so tudi z javno u
obrtnih zahtevah.6

Siabega cetrt stoletja kasneje je izsla novela k obrtnemu redu/ ki je pole
svobodnih in koncesioniranih uvedla se kategorijo rokodelskih obrti, za
potreben izkaz 0 strokovni usposobljenosti. Za vajence je bilo uzakonj
obiskovanje vecernega in nedeljskega pouka. Novela je dolocila tudi spl
pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti: polnoletnost in opravilno sposob
niso smeli biti nosilci javnih funkcij (duhovniki, uradniki, ucitelji itd.), biti so m
primerni za pridobitev obrtne pravice. 8 Novost je bila tudi dolznost obrtnih
so za primere bolezni ustanavljala bolniske blagajne.9 Na podlagi zakona
zavarovanju delavcev so v Celju osnovali naslednje bolniske blagajne: 10
okrajno bolnisko blagajno za sodne okraje Celje, Vransko in Gornji Grad
pomocnisko bolnisko blagajno mesarske, klobasicarske in prekajevalske za
vajenisko bolnisko blagajno mesarske, klobasicarske in prekajevalske zadru
pomocnisko bolnisko blagajno cevljarske in krojaske zadruge v Celju
vajenisko bolnisko blagajno cevljarske in krojaske zadruge v Celju
pomocnisko bolnisko blagajno kovinske in stavbne zadruge v Celju
vajenisko bolnisko blagajno kovinske in stavbne zadruge v Celju, ki je
bolnisko blagajno kolektivne zadruge.
Prispevke v te sklade so morali placevati tako obrtniki kot tudi pomozni o
razen ucencev. Denarna pomoc, ki jo je bolniska blagajna namenila bolnem
moske predvidevala najmanj polovico, za zenske pa najmanj tretjino dnev
primeru dalj casa trajajoce bolezni je clan prejemal denarno pomoc trinajst t
je bil v bolnisnici, mu je blagajna krila stroske za stiritedensko zdravljenje.

Obrtni red iz leta 1859, § 114.
Postava od 15. marcija 1883, s katero se obrtni red izpreminja in dopolnjuje. Drzavni zakonik za kr
v drzavnem zboru zastopane, letnik 1883; v nadaljevanju: Novela k obrtnell1l1 redu iz leta 18
a Janko Orozen, Zgodovina obrti v Celju in severovzhodni Sioveniji, Celje 1971, sIr. 166.
9 Leta 1886 so sprejeli zakon 0 invalidskem zavarovanju , dve leti kasneje pa je bilo uvedeno o
zavarovanje.
10 Prim. Thomas FUrstbauer. Cilli 1867-1892, Celje 1892, str. 139 in Andreas Gubo, Geschlchte d
Ursprung bis auf die Gegenwarl, Graz 1909, sIr. 431-432.
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strokovne usposobljenosti bistveni pogoj za podelitev.ll

Vsesplosni napredek se dotakne tudi obrti

V tem obdobju se je v dolocenih obrteh, zlasti rokodelskih, zacela cutiti konkuren
samo zaradi (pre)velikega stevila obrtnikov, ampak tudi sirjenja industrijske proizvod
kontekst zascite obrtnistva kot pripadnikov srednjega sloja, ki so bili najbolj prizadeti
industrializacije, je sla tudi zakonodaja.12 Pa tudi obrt sama se je tem razmeram sk
prilagajati po svojih najboljsih moceh, tako da je sledila splosnemu tehnicnemu nap
Posledica tega je bil na eni strani propad oz. diferenciacija dolocenih obrtnih pano
drugi strani pa seveda pojav novih obrti, predvsem na podrocju tehnike in elektrike.1

Od obrti, ki so ostale v mestu prisotne vse obravnavano obdobje in jih industrija ni mo
prizadela, omenimo samo nekatere:
• pekovstvo (z rastjo prebivalstva se stevilo pekov poveca, pojavijo se nove pek
obrti, npr. slascicarstvo in prodaja sladoleda)
mesarstvo (ta obrt je se vedno pogosto zdruzena z gostilnicarsko; obvezno po
klanje zivine in zivilski pregled mesa v novi klavnici v Zavodni; predvsem
premozni sloji prebivalstva v zacetku 20. stoletja zacno uzivati tudi konjsko mes
cevljarstvo (cevljarji so precej obcutili konkurenco prodajaln cevljev; prod
cevljarskih potrebsCin pa so bile obrtnikom dobrodosle)
krojastvo (tudi krojaci in sivilje obcutijo konkurenco konfekcijskih izdelkov, ki se po
v 70.letih 19. stoletja)
klobucarstvo (tudi tu je opazna konkurenca industrijskih izdelkov, se pa precej p
stevilo modistinj)
krznarstvo
• tapetnistvo in sedlarstvo
steklarstvo
zlatarstvo (med zlatarji je najmocnejsi Pacchiaffo, katerega podjetje je ob pre
stoletja dobilo industrijski znacaj)
urarstvo
kamnosestvo
kovastvo
• dimnikarstvo
lekarnarstvo 14

11 Orozen - Felicijan, Kratka gospodarska zgodovina Celja in okolice, Celje 1952, str 26.
" Prim. Karl Heinrich Kaufhold, Das Handwerk zwischen Anpassung und Verdrangung. Sozialgeschic
Probleme in cler Zeit der Hochindustrialisierung (1870-1914). Herausgegeben von Hans Pohl, 1979, Fe
Sch6ningh, str. 132-141 .
'" Glej Janko Orozen, Zgoclovina Celja in okoilce, II. del. Celje 1974. str. 65-70.
" Najstarejsa celjska lekarna je bila lekarna »Pri orlu« na Glavnem trgu 5t 1; clruga lekarna »Pri Mariji Pomagaj
ustanovljena 1894 prav tako na Glavnem trgu (v blizini Marijinega znamenJa).
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usnjarstvo (precej se zmanjsa stevilo obratov)
tkalstvo in barvarstvo (v mestu popolnoma izgineta)
loncarstvo (tudi mocno reducirana obrt)
kotlarstvo in izdelovanje bakrenih predmetov
pasarstvo (v tem casu je bil v mestu samo en obrtnik)
milarstvo (obdrzalo se je na obrobju mesta)

Ni pa obrtnikov prizadel samo napredek v razvoju tehnike, ampak jim je z
skodovati tudi trgovina, ki je prodajala industrijske izdelke po konkurencnih ce
so se proti temu skusali zavarovati z boljso kvaliteto svojih izdelkov, po drug
zaceli posvecati vecjo pozornost strokovnemu izobrazevanju.
Nove obrtne panoge se pojavijo predvsem v kovinarski obrti:
kleparstvo
mehanistvo (predvsem popravila koles in sivalnih strojev)
elektricna obrt
izdelovanje cementnih izdelkov
sodavicarstvo
• brivska obrt
fotografska obrtl5

V zacetku 20. stoletja paje vecina obrti zacela uporabljati strojno proizvodnjo. K
silo (energijo) so sprva uporabljali plin, nato so si nekateri omislili bencin
Scasoma pa se je zacela uveljavljati elektrika; elektrifikacijo mesta so izvedli le

Tudi gostinstvo sodi med obrti

lomu

Z obrtnim redom iz leta 1859 je bila pridobitev obrtne pravice na podroc
vezana na koncesijo (prej svobodna obrt}.16 Ze omenjeni obrtni red in kasn
leta 1883 navajata vrste gostinskih obratov: upravljanje prenocisc; pripravo h
piva, vina in sadjevca; tocenje zganih pijac; tocenje »umetnih Yin in polvin« p
pijac (kaye, caja, cokolade) in prirejanje dovoljenih iger.17

V obravnavanem obdobju je Celje ze slovelo kot turisticno mesto, v katerega
zaradi kristalno Ciste Savinje, prihajali stevilni gostje.18 V zvezi stem je Celje
nekaj hotelov: Pri belem volu, Pri zamorcu, Nadvojvoda Janez in Pri kroni.
polovice prejsnjega stoletja pa so v mestu nastali se trije: hotel Sion na mest
ltliche
linand

Jebiia

Prvi fotograf v Celju se pojavi I. 1877; znani fotografski rnojstri so bili Martini, Lenz, Perissich in P
Izjema je bila »vlnotocje pod vejo«, t.J . proclaja dorna pridelanega vina. kar je po obrtnem z
dopolnirn krnetiJskim clejavnostim. Prim Janko Orozen, Zgodovina obrti v Celju In severov
CelJe 1971 , str 167.
17 Obrtni red iz 1859, § 28 ter Novela k obrtnemu redu iz leta 1883, § 16.
18 Janez CVlrn. Biser na Savinji, Mmibor 1993, str. 23.
10
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tudi postaji za kmecke vozove in kmecko prebivalstvo. Krajsi ali daljsi cas pa je v m
obstajala se vrsta gostiln in kavarn. 20 Leta 1897 je gostilnisko koncesijo z mozn
prenocevanja dobil tudi Narodni dom. deset let kasneje pa se Nemska hisa. 21

Poleg omenjenih hotelov pa je bila v Celju del druzabnega zivljenja v drugi po
prejsnjega stoletja se cela vrsta gostiln in kavarn. 22 v katerih se se zbirali prebivalci m
ob Savinji.

S hoteli in gostilnamije bilo povezano tudi prevazanje potnikov. stevilni hotelirji in gostiln
so namrec imeli tudi to koncesijo. ceprav je od sestdesetih let 19. stoletja preva
potnikov lahko bila tudi samostojna obrt. V sedemdesetih letih so v Celju osnovali tud
zavod postresckov. priblizno takrat se pojavi tudi spedicijska obrt 23

Svetovna vojna je prizadela tudi gostinstvo: gostilnicarjem je primanjkovalo mesa.
so smeli gostilne obiskovat i omejeno. hotelirji so morali oficirjem oddajati sobe pod
Ker celjskim gostilnicarjem drzava ni priskocila na pomoc. so se organizirali sami: izvo
poseben gospodarski odsek in s soglasjem zupana sestavili komisijo za dolocitev ce

Organiziranje obrti v zadruge

V skladu z zgoraj omenjeno novelo k obrtnemu redu iz leta 1883 so tudi v Celju z
z ustanavljanjem obrtnih zadrug. Imele so stanovsko-upravni znacaj. kar pomeni. d
delovale v korist obrtnega Clanstva in skrbele za kvaliteto obrti. po drugi strani p
predstavljale pomozne oblastne organe. Pomen zadrug je bil tudi v tem. da so zagota
zavarovanje v primeru bolezni. Zadruge so namrec vsaka posebej ali po dve s
ustanovile bolniske blagajne. V letih 1886-1888 so v Celju ustanovili sledece o
zadruge: 25
• kovinska in stavbna zadruga (1886);
vkljucevala je kovinske. stavbne. zidarske. tesarske in kamnoseske obrti. teritor
pa je po leg Celja obsegala se bliznjo okolico (do Dobrne in Dramelj);
mesarska. klobasicarska in prekajevalska zadruga (1886);
obsegala je tudi okraje Celje. Lasko. Konjice in Vransko;

Prim. Janko Orozen. Posestna in gradbena zgodovina Celja. Celje 1957. ter Zgodovina Celja in okolice II. de
1974. str. 73. istega avtorja.
20 Glej Janko Orazen. Zgodovina Celja in okolice.11. del. Celje 1974, str. 74,
21 Janko Orozen, Zgodovina Celja in okolice.lI. del. Celje 1974, str. 74.
"' Prim. Janez Cvirn, Biser na Savinji, Maribar 1993. str. 76-78 in Janko Orazen. Zgodovina Celja in okolice
CelJe 1974. str. 74.
23 Janko Orozen. Zgodovina celjske obrti. Obrtna razstava v Celju, 4.-18. avgusta 1935. Vodic po razstavi in
Celje Z okolico, Celje 1935, str. 84.
24 Janko Orozen, Zgodovina obrti v Celju in severavzhodni Sioveniji, Celje 1971. str. 193.
25 Pnm: Janko Orazen, Zgodovina Celja in okolice, II. del. Celje 1974, str. 75, 76 ter Thomas FLirstbauer, Cilli
1892. Celje 1892. str. 137-138 in Andreas Gubo. Geschichte der Stadt Cilli Yom Ursprung bis a
Gegenwart, Graz 1909, str. 427-428.
19
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teritorialno pa je bila omejena Ie na Celje;
krojaska in cevljarska zadruga (1886);
po leg krojacev in cevljarjev je zdruzevala tudi kaparje, rokavicarje, modis
krznarje, barvarje in vrvarje, obsegala pa je tudi okolico Celja. Leta 19
zadruge izlocili samostojni:
krojaska (moski in zenski krojaCi, sivilje in izdelovalci perila) in
cevljarska zadruga,
modisti, krznarji, cepicarji, barvarji, deznikarji, vrvarji, rokavicarji in tk
vkljucili v kolektivno zadrugo;
kolektivna zadruga (1888);
vkljucevala je obrtnike razlicnih strok: slikarje, pleskarje, loncarje, miz
milarje, scetkarje, slascicarje in sladoledarje, klobucarje, strugar
glavnicarje, pozlatarje, kiparje, sedlarje, jermenarje, lectarje in voskarje,
in pletarje, knjigoveze, vrtnarje, usnjarje, strojarje in peke, teritorialno pa
v okolico Celja.

Ilovici
nesta
1icarji
zanje
Ii prvi
lojaki
ceno.
)Iili so
n.24

Obrtne zadruge, ki so jih vodili nacelniki in zadruzni odbori, niso imele skupn
ampak je vsaka pripadala ustrezni (stanovski) dezelni zvezi. Sele med 1. svet
pristopile k Zvezi okrajnih zvez in zadrug 26
~aceli

:la so
)a so
vljale
kupaj
brtne

'ialno

Skrb za obrtni narascaj

Tudi celjskim obrtnikom ni bilo vseeno, kaksne ucence in vajence vzgajajo. Za
organizirali strokovne tecaje, pa tudi sodelovanje na obrtnih razstavah so
Ucna doba je bila praviloma triletna, izjemoma dvo- ali stiriletna. Potem ko
1875 pri Mestni deski Ijudski soli v Celju organizirali ucni tecaj za izobraze
vajencev, so tri leta zatem ustanovili se dvorazredno obrtno nadaljevalno S
sole pa je bil slab; vajenci zaradi (pre)zaposlenosti pri mojstrih niso mogli red
pouka. Ziasti v letih pred 1. svetovno vojno pa so postajale vedno glasnej
strokovnem izobrazevanju na obrtni nadaljevalni soli, da bi lahko opravljali m
tudi v Celju (prej v Gradcu), pa tudi zahteve po obveznem zdravniskem
vstopom v Uk. 28 Od leta 1908 so posamezne zadruge zacele zavarovati vaje
bolniski blagajni, mozna pa je bila tudi njihova vkljucitev v splosno dela
blagajno, ki je bila centraliziran zavod za podrocje Stajerske in Koroske. 29

I,Celje

II. del,
meslo

,6 Janko Orozen, Zgodovina obrti v Celju in severovzhodni Sioveniji, Celje 1971, str. 192.

n Prim. Thomas Flirstbauer, Cilli 1867-1892, Celje 1892, str. 121 in Milko Mikola. Obrtna nadalje

1867luf die

1878-1941. Celjski zbornik 1987, Celje 1987, str. 279-291.
Janko Orozen, Zgodovina Celja in okolice, II. del, Celje 1974, str. 77.
29 Janko Orozen, Zgodovina obrti v CelJu in severovzhodni Sioveniji, Celje 1971 , sIr 190-191.
28

Konec 19. stoletja so se tudi celjski obrtniki zaeeli organizirati v drustva: leta 1890
ustanovili Obrtno zvezo, marca 1893 pa se Obeeslovensko obrtno drustvo. 30 V dru
organizirani obrtniki 31 so se udelezevali stevilnih obrtnih shodov; eden veejih je
spodnjestajerski obrtni shod v Celju maja 1912, ki se ga je udelezilo okrog 250 obrtni
Shod je imel vee ciljev: 32 med drugim so zeleli posamezne obrtne zadruge vkljueiti v Zv
obrtnih spodnjestajerskih zadrug, ki je zaradi vojne zaeela delovati takoj po njenem ko
drugi cilj pa je bilo kreditiranje obrtnikov, ki je v polni meri zazivelo z ustanovitvijo Trgov
obrtne kreditne zadruge leta 1913.33

Obrt v vojnih razmerah

Prva svetovna vojna je tudi celjsko obrtnistvo moeno prizadela. Precej obrtnikov je mo
med vojno zapustiti svoja delovna mesta, uvedli so razliene prispevke, npr. za RdeCi
za mobilizirance, za padle in ranjene v vojni, za vojno posojilo itd. Po drugi strani pa
doloeeni obrtniki zaradi vojaskih naroeil dobili vee del a, npr. kovinarji, krojaei in eevl
eeprav njihov zasluzek kljub temu ni bil velik. Obeutno je bilo tudi pomanjkanje suro
zlasti zeleza, blaga in sukanca, usnja, zivine in mesa ter petroleja. 34

Trgovina dozivi nove razseznosti

Osnovo so razvoju celjske trgovine dajali trzni dnevi, ki so potekali ob sobotah, od
1847 se ob sredah, pa tudi sejmi, ki so obrtnikom omogoeali prodajo svojih izdelko
Na sejmih je bilo dovoljeno prodajati vse v prostem prometu dovoljeno blago, raze
primerih, ko so bili ti sejmi omejeni na samo enD vrsto blaga, npr. zivino, zito ipd 36 K
bil v Celju trzni dan, so mesto preplavile stojnice: na Glavnem trgu so okoliske kme
prodajale kmeeke pridelke, italijanski prodajalci pa juzno sadje. Na Cerkvenem trgu
stale kramarske stojnice z loneenimi izdelki, na Trgu cesarja Jozefa II. pa so prodajali ku
- les, premog in slamo. 37

Ze sama geografska lega je mestu nudila veliko moznosti za razvoj trgovine v vee
obsegu. Celje je namree s svojo trgovino obvladovalo velik del ozemlja: Savinjsko dol
na zahodu obmoeje do Litije, na jugu in vzhodu pa podroeje do Save in Sotle.

Prvi predsedl1ik drustva je bil Dragotil1 Hribar. leta 1902 ga je nasledil Peter Kostic, 1904 pa Ivan Rebek.
Poleg obrtnikov so bill ciani drustva tudl nekaten trgovci in podporni ciani.
32 Janko Orozen, Zgodovina CelJa in okolice, II. del, Celje 1974, str. 80.
'Zadruga je bila kot druzba z omejel1o zavezo ustanovljena julija 1913, I1Jel1 namen pa Je bil pospesevati gospoda
polozaj svojih Clanov, zlasti s kreditiranjem in podpiranjem lIstanavljanja obrtnih produktivnih zadrug. Njen
predsednikje bil Rudolf Stermecki. Zgodovinski arhiv Celje, Me~;tna obCina Celje 1850-1918, AS 153.
3., Janko Orozen, Zgodovina obrtl v Celjllin severovzhodni Sioveniji. Celje 1971, str. 193.
35 Orozen - Felicijan, Kratka gospodarska zgodovina Celja in okolice, Celje 1952, str. 17.
3b Obrtni red iz leta 1859, § 65.
3" Prim. Janez Cvirn , Biser na Savinji, Maribor 1993, str. 57.
30
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ZAC, Trgovski in zadruzni registri. Reg A I in Rg A II.
ZAC , Trgovski in zaoruzni registri, Reg C I.
ZAC, Seznam obrtnih registrov II A3 / Kartoteka zasellnih trgovin CeIJe-mesto.
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pridobiti obrtni list. Toda novela, ki je leta 1907 dopolnila prejsnji zakon, je za trgova
z mesanim, kolonialnim, specerijskim, manufakturnim ter l1laterialnim blagol1l zahtev
dokaz usposobljenosti (le-ta ni bil potreben za sejmarstvo). Kljub tel1lu dolocilu je v C
v letih pred 1. svetovno vojno nastalo precej novih trgovin. Med njimi so prevladov
trgovine z mesanim blagom, sledile pa so jim manufakturne trgovine ter trgovin
specerijskim blagom. Precej trgovin je obstajalo Ie kratek cas; stevilne so propadale, dru
pa so na novo vznikale. 42

V letih pred prvo svetovno vojno je tudi celjska trgovina dozivela nove razseznosti. Prevo
zeleznico, pa tudi vecja konkurenca in uvajanje industrijskega naCina proizvodnje nekate
prej obrtnih izdelkov in specializacija trgovin so povzrocili pocenitev izdelkov.

Do 1. svetovne vojne je bila celjska trgovina v glavnem v nemskih rokah. Trgovci so
da bi zavaroval i svoje interese, prav kmalu povezali v strokovno drustvo - leta 1890
namrec ustanovili trgovski gremij. Njegov prvi nacelnik je bil Karel Traun. 43 Leta 1903
so tudi slovenski trgovci ustanovili svoje drustvo, ki se je tri leta pozneje preoblikoval
Siovensko trgovsko drustvo. Nacelniki tega drustva so bili Peter Kostic, Rudolf Stermec
Ivan Ravnikar in Franc Lukas.44

V obravnavanem obdobju je bilo v l1lestu se vedno veliko trgovin z mesanim blago
katerih lastniki so bili manjsi trgovci, ceprav se je ze zacela specializacija trgovin: pojavijo
manufakturne, specerijske, trgovine s kolonialnim blagom,45 trgovine z moko in dezeln
pridelki, knjigarne, trgovine s premogom in lesom itd. Trgovina z lesom 46 je bila za Celje
posebej pOl1lembna, saj je dajala dele precejsnjemu stevilu prebivalcev.

Poleg specializacije pa na prelomu stoletja zasledimo tudi ze prve primere koncentrac
trgovine; taki so bili primeri ustanovitve celjske podruznice Avstrijske petrolejske druzbe
zaloge petroleja Styria 48 ter druzbe za trgovanje s kolonialnim blagom Union. 49

Med trgovine z najdaljso tradicijo lahko nedvomno stejel1lo veletrgovino z zelezn
druzine Rakusch, ustanovljeno ze leta 1810. Le-ta je svoje blago s pomocjo katalo
prodajnih artiklov tudi razposiljala trgovcem po vsej tedanji drzavi.

Prim. Trgovske registre in kartoteke zasebnih trgovin Celje·mesto od 1888 dalje v 19odovinskem arhivu Celje
Thomas FUrstbauer, Cilli 1867-1892. Celje 1892, str. 138.
4·' Janko Orozen. 19odovina Celja in okolice. 11. del. str 81 .
• ,. Blago. ki so ga uvozili iz prekomorskih dezel.
42

43

Lesna trgovina je bila deloma zdruzena z zagami. 2ato. pa tudi iz varnostnih razlogov (pozari). se je v glavn
nahajala v neposredni blizini mesta.
4, Osterreichische Petroleum Vertriebsgesellschaft. s sedezem v Mariboru in podruznico v Celju. registrirano
1914; lAC, trgovski in zadruzni registri. Reg C I.
48 Petrolejska prometna druzba; ZAC, trgovskl in zadruzni registri, Reg C I .
49 lAC, trgovski in zadruzni registri, Reg B I .
46
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Veletrgovina z zeleznino Rakusch ima dolgoletno tradicijo, saj je bila ustanovljena

Zgodovinski arhiv Celje.

Vrste trgovin
trgovine z mesanim blagom
manufakturne trgovine
specerijske trgovine
trgovine z moko
t rgovine z dezelnimi pridelki
trgovine s kolonialnim blagom
pekarne
slascicarne
mesnice
trgovine z delikatesami
trgovine z zeleznino
trgovine z lesom
trgovine s premogom
trgovine s steklom
trgovine z zeleznino
trgovine s kolesi in galanterijo
knjigarne in papirnice
trgovine s pisarniskimi in
tobacnimi izd.
trgovine s pisalnimi stroji
trgovine z zlatnino in urami
trgovine s starinami
trgovine s cevljarskimi
potrebscinami
trgovine Z oblekami in cevlji
trgovine z usnjem
trgovine s krznom
drogerije
lekarne
promet s petrolejem
trgovine z vsem v prostem
prometu dovoljenim blaqom
kramarije, branjarije
trgovinske agenture
ostalo
skupaj
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1
2
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1
1
1

25
5
1
2
2
5
1
9
1
1

5
1
9
1
1
5
1

Skupa

6

4
39

6

.') ZAC. Trgovsk, in zadruzni registri, Reg druzb I in Reg druzb II.
" ZAC. Trgovski in zadruznl reglstri. Reg A I in Reg A II.
"" ZAC. Trgovski in zadruzni registri, Reg C I.
, ZAC. Seznam obrtnih registrov II A3 / Kartoteka zasebnih trgovin Celje-mesto.
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1893- 1918

29

105

Ipaj

5

•

5

(1890-1894. nato Wogg do 1946). Konig (1898-1945). Kolenc (189
do 1940 A. Kolenc nasl.). Ranzinger & Honigmann (1907-1916. 191
Honigmann). Ravnikar( 1908-1948). Prica & Kramar( 1910-1919. 1919
1923-1938 Kramar & Mislej. 1938-1941 Mislej);
manufakturne trgovine: Schmiedl & Compo (1867-1893). Vanic & J
1893). Traun & Stiger nasI. (1898-1916). Stermecki (1905-1946).
1941). Urch (1913-1920). Weren (1914-1946);
papirnice in knjigarne: Goricar & Leskovsek (1909-1936);
trgovine s steklom in porcelanom: Jul. Weinerja nasI. (1908 dalje);
trgovine z urami in zlatnino: Salmic (1911-1952);
trgovine z zeleznino: Rakusch (1810-1948). Wogg & Radakowits
Majdic (1900 dalje);
trgovine z usnjem: Stassi ( 1908-1941 ).

Med pomembnejsa trgovska podjetja v Celju je sodila tudi trgovska hisa
trgovski register vpisana leta 1905. znana tudi po za tedanje razmere zelo r
prodaji.55 Kotje Rudolf Stermecki zapisal v uvodu k drugi stevilki lIustrovaneg
tem vstreiena ielja marsikaterega rodoljuba in rodoljubkinje. ki lahko
svoj lastni narod ne pa razlicne nemske in iidovske tvrdke. katere pr
blago z veckratnim dobickom kakor jaz. Omenim pa vnaprej da ne
vainosti polagal na krasno izpeljavo centka in kriceco reklamo kakor na s
postreibo. to je, razposiljal bodem samo dobro blago po nizki ceni. M
in bode vedno: mali dobicek vellk promet. da pa to res lahko izpelja
tajnost. Jaz kupim samo veltke mnoiine blaga, placam takoj in na ta na
po najniijlh cenah naravnost in sicer od samlh prvlh in najboljsih fabri
tega izdajam in razposiljam svojim odjemalcem samo navadne cen
torej nimam nobel7lh dragih potnikov in agentov, ne dajem nic na up.
zgubami racunati ampak posiljam samo po povzetju in stem prihranim
ve/ikega knjigovodstva. (( Narocniki. ki so s katalogi prejeli tudi narocilnice s
lahko izbirali med razlicnimi konfekcijskimi izdelki, sesitimi v lastni delavnici
turistovskih, belih likanih, pisanih kreton in cefir srajc, belih platnenih ovrat
in zenskih triko hlac, klotastih spodnjih kril pa vse do otroskih predpas
sibirskih kap, japonskih posteljnih prtov, stenskih in sobnih preprog ter fla
V katalogu so bile poleg risb izdelkov navedene velikosti ter cene. Zanim
vojnih letih obseg prodajnih artiklov ni zmanjsal. je pa bilo poleg cen opozoril
pomanjkanja surovin cene nestalne. Na posebno zahtevo je trgovska hisa z
kupcem poslala tudi vzorce blaga za obleke. Poleg konfekcijskih izdelkov
pomocjo kataloga prodajal tudi modne dodatke, cevlje, deznike, zenske torb
cigaretne doze ipd.

5'
65

ZAC. Trgovski in zadruzni registri. Reg A I ter Reg clruzb I in "
Letno sta izsla dva kataloga: pomlad-poletje in jesen-zima. Skupaj je izslo 61 stevilk. od 5t. 1 (pom
do
61 (pomlad/poletje) 1941 ; vecino jih hranimo v Muzeju novejse zgodovine Celje.
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Trgovska hisa Stermecki je imela zelo dobro organizirano katalosko prodajo,

Muzej novejse zgodovine Celje.
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dezelnimi pridelki in lesom) in jih zaprli zvecer ob 19. uri. Opoldne (od 12
je bil enourni odmor za kosilo. Pozimi je bil delovni cas od pol do ene ure kr
Trgovine so bile odprte tudi ob nedeljah, in sicer od 6. oz. 7. ure zjutraj do
enih popoldne. 56

V skladu z zakonom 0 obveznem bolniskem zavarovanju iz leta 1888 so se o
celjski trgovci. Iz njihovega stat uta 57 je razvidno, da je bila za clane gremija
bolezenska podpora (denarno nadomestilo v primeru bolezni) oz. zdrav
(vkljucno s pomocjo pri porodu) v primeru bolezni ali nesrece pri delu, grem
tudi potrebna zdravila in terapevtske pripomocke ter v primeru smrti pogreb

Izobrazevanj u trgovcev sta bili namenjeni dve soli: leta 1869 je skupina trgov
Nedeljsko privatno trgovsko solo za trgovske praktikante in vajence, ki je leta
v trirazredno trgovsko nadaljevalno solo. Predvsem dekletom, ki so usp
mescansko solo, pa je bila namenjena trgovska sola, ki je trajala dve leti.
je pristojno ministrstvo zdruzilo mestno trgovsko in trgovsko nadaljevalno
trgovsko S010.58

Med prvo svetovno vojno je trgovina delovala v otezenih razmerah.
je osnovnih zivljenjskih potrebscin, dolocena zivila so se dobila samo na
razmere so trajale se nekaj casa po vojni. Zaradi pomanjkanja posamezn
cene skokovito narascale, zato je oblast dolocala cene zivilom in leta 1920
proti draginji.

,e Statistisches Handbuch flir das Herzogthum Steiennark, erster Jahrgang, Graz 1912. str 126-1

" ZAC. Mestna obCina Celje 1850-1918, AS 192. Statui der Krankenkasse des Handelsgrem
1910.
58 Vee 0 obeh oblikah izobrazevanja glej v prispevku Ivanke Zajc Cizelj Solstvo v Celju 1848-191
str. 286-287, 290.

Zusammenfassung

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Celje zu einem der bedeutendst
Wirtschaftszentren in der Steiermark. wozu in groBem MaBe auch die Sudbahn beitru
die im Jahre 1846 Celje erreichte. Unter den Gewerbebetrieben uberwogen mittle
und kleine Betriebe verschiedener Gewerbezweige. Die Gewerbeordnung von 18
hob die Zunfte formal auf und fuhrte die Gewerbefreiheit ein. Ais eine Art Ersatz
die aufgehobenen Zunfte sah die Gewerbeordnung fUr Gewerbetreibende gleich
oder ahnlicher Gewerbezweige die Grundung von besonderen Gewerbevereinigung
vor - von Genossenschaften. die einen standisch-amtlichen Charakter hatten. d.h.
wirkten zum Nutzen ihrer Mitglieder und sorgten fUr die Qualitat der gewerblich
Produktion. auf der anderen Seite stellten sie aber auch Hilfsbehorden dar. Die Bedeutu
der Genossenschaften bestand auch darin. daB sie fUr Krankenversicherung ih
Mitglieder sorgten. In den Jahren 1886-1888 wurden in Celje fUnf Genossenschaft
gegrundet: die Genossenschaft der Metall- und Baugewerbe. die Genossenschaft d
Fleischhauer und Kleinschlachter. die Genossenschaft der Gast- und Schankgewerb
die Genossenschaft der Kleider- und Schuhmacher. (die letztere verselbstandigte s
am Anfang des 20. Jahrhunderts) sowie die Kollektiv-Genossenschaft. Am Ende des
Jahrhunderts grundeten auch die Celjer Gewerbetreibenden ihre Vereine: im Jahre 18
den Gewerbeverband (Obrtna zveza). drei Jahre spater noch den Gesamtslowenisch
Gewerbeverein (Obceslovensko obrtno drustvo).

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts begann man in bestimmten Gewerbezweige
vor allem im Handwerk wegen der immer groBeren Industrieproduktion die Konkurre
zu spuren. Das Gewerbe selbst versuchte. sich nach bestem Vermogen an die neu
Verhaltnisse anzupassen. indem es dem allgemeinen Fortschritt der Technik folgte. D
Foige war einerseits der Verfall bzw. die Differenzierung bestimmter Gewerbezwei
(Lederherstellung. Weberei und Farberei. Topferei. Kesselschmiede. Kupferschmied
Gurtlerhandwerk und Seifensiederei). andererseits aber die Entstehung neu
Gewerbezweige. vor allem im Bereich der Technik und Elektrizitat.

1m behandelten Zeitraum galt Celje auch als ein Fremdenverkehrsort. der wegen d
kristallklaren Savinja (Sann) zahlreiche Gaste anlockte. Celje besaB ein paar Hotels. in d
Stadt befand sich eine Anzahl von Gaststatten und Kaffeehausern. die Bestandteil d
geselligen Lebens der Einwohner von Celje waren. 1m Jahre 1879 bekam der Narod
dam die gastgewerbliche Konzession mit der Moglichkeit. Ubernachtungen anzubiete
zehn Jahre spater auch das Deutsche Haus.

Die geographische Lage von Celje allein bot groBe Moglichkeiten fur die Entwicklu
des Handels. Es uberwogen Geschafte mit Gemischtwaren, es folgten Kurzwaren- u
Lebensmittelgeschafte. AuBer der Spezialisierung sind an der Jahrhundertwende d
ersten Anzeichen einer Konzentration des Handels zu verzeichnen.
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zusammen - im Jahre 1890 grundeten sie namlich ein Handelsgremium
1903 grundeten auch die slowenischen Handler einen Verein, der nach drei
510wenischen Handelsverein (Slovensko trgovsko drustvo) umgebildet wu
Mitglieder des Gremiums waren unter anderem eine Krankenunterstutzung b
Hilfe im Krankheitsfall und beim Unfall am Arbeitsplatz sowie die nbtigen M
und Therapeutika gesichert.

Zu den Geschaften mit altester Tradition kann man zweifelsohne die 1810
Eisengrol3handlung D. Rakusch zahlen, die die Handler im ganzen Land mi
belieferte. Seiner Bedeutung nach stand das Kaufhaus 5termecki der H
Rakusch nicht nacho Es wurde 1905 gegrundet und deckte mit seinem Katalog
den ganzen Staat abo AulSer Konsumwaren verkaufte es in der eigenen
angefertigte Konfektion.

Der Erste Weltkrieg setzte dem Celjer Handel und Gewerbe starkzu.Viele Gewer
mulSten wegen Einberunfung ihre Arbeitsplatze verlassen, es wurden v
Kontributionen eingefUhrt auch den Mangel an Rohstoffen bekam man star
Auch der Handel arbeitete wahrend des Krieges unter erschwerten Verh
mangelte an notwendigsten Lebensmitteln, bestimmte Nahrungsmittel kon
mit Lebensmittelkarten beziehen. Diese Verhaltnisse dauerten noch einig
Kriegsende an.

Summary

In the second half of the 19th century, Celje developed into one of the more importa
industrial and trade centres of Styria. One of the principal factors contributing to t
development was the Southern Railroad, which reached Celje in 1846. The predomina
types of small businesses were various kinds of middle-sized and small factories. T
Craft Law of 1859 formally abolished guilds and placed all crafts on the level of priva
enterprises. As a kind of alternative to the abolished guilds, the Craft Law provided t
possibility of founding special trade associations, or cooperatives, which united t
same or similar trades. These were of an official trade character, which meant that th
operated to benefit the tradesmen who were their members and ensured a consiste
level of quality in their respective trades, while on the other hand, they acted as auxilia
institutes of authority. One of the most important benefits offered by these cooperativ
was the health insurance they provided for their members. From 1886 to 1888, f
such cooperatives were founded in Celje: the metal-workers' and construction worke
cooperative; the butchers', sausage-makers' and smoked-meat producers' cooperative; t
innkeepers' cooperative, thetailors' and cobblers' cooperative (which became independe
cooperatives at the beginning of the 20 th century); and the collective cooperative. At t
end of the 19 th century, the tradesmen of Celje also organised themselves in the form
associations, forming the Trade Association in 1890, which was followed three years la
by the Slovene Trade Association.

In the second half of the 19th century, competition had already begun to develop with
certain trades, particularly in the handicrafts sector, owing tothe rapid spread of innovatio
in industrial manufacturing. The trades attempted to adapt to these new conditions to t
best of their abilities by keeping pace with the newest technological developments. T
resulted in the decline of certain trades and a greater diversity within them, such as
leather-working, weaving, painting, pottery, the boilermakers' and copper-working trade
and the fashion accessories and millinery making trades, while on the other hand, ne
trades appeared, especially in the fields of modern technology and electronics.

During the time dealt with in this article, Celje also gained renown as a tourist destinati
to which many guests were drawn by the crystal-clear waters of the Savinja river. As
result of this, the city boasted several hotels, as well as a row of inns and cafes, all of whi
were an important part of the city's social life and favourite venues ofthe city's inhabitan
In 1897, the Narodni Dom (i.e. National House) was granted a concession to operate as
inn and provide board and lodging, and was followed ten years later by the Nemska H
(i.e. German House).

The geographical location of Celje alone afforded the city great possibilities for t
development of trade. The majority of shops sold mixed goods. These were clos
followed in popularity by workshops and grocery stores, indicating that specialisation h
already begun in the retail sector. In addition to this specialisation, the first examples
areas in which shops were concentrated also began to appear at the turn of the centur
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professional associations, and a store-owners' association was formed
to be outdone, the Slovene tradesmen soon responded and founded an
1903, which developed three years later into the Slovene Trade Associatio
provided to its members were, amongst others, medical benefits and as
event of illnesses or accidents at work, as well as all necessary medication a
aids.

Amongst the stores with the longest tradition, the wholesale ironmong
owned by the Rakusch family, which was founded as early as 1810 and shi
to tradesmen all over the country, must be mentioned. Of no less importanc
the commercial house of Stermecki, founded in 1905, which had a highly de
network throughout the country. In addition to consumer goods, the Hous
also sold ready-made clothes, sewn in the store's own factory.

The First World War also brought great damage to the Celje trade and retail
tradesmen were drafted into the army and had to leave their working pos
contributions were introduced to bolster the war-budget and the lack o
materials also left its mark on industry. Trading was made difficult by the
was a scarcity of basic provisions. Certain kinds of food were obtainable o
ration cards. These conditions prevailed until some time after the war.

Ivanka Zajc Cizelj

DRUSTVENO ZIVLJENJE V
CELJU DO LETA 1918

Avstrija do leta 1840, ko je izdala prve predpise za ustanavljanje privatnih druste
postopanje z njimi, ni poznala nobenih splosnih veljavnih predpisov 0 drustvih; omeje
se je Ie na odobritev pravil vecjih in vaznejsih drustev. Cesarski patent, izdan 4. m
1849. leta, je zagotavljal ustanavljanje drustev brez vsakega oblastnega dovolje
seveda Ie, ce cilji oziroma sredstva zdruzevanja niso bila protizakoniti in drzavi nev
Temu je se isti mesec sledil nov patent, ki je urejal svobodo zdruzevanja in zborovanja
naj bi bilo v interesu javnega reda in varnosti drzavljanov. Drustva je delil na politicn
nepoliticna in za politicna postavil strozje pogoje ustanavljanja, vclanjevanja in delov
Nepoliticna drustva, ki se niso ukvarjala s pridobitno dejavnostjo, so morala stiri
dni pred ustanovitvijo okrajnemu glavarju predloziti statut in prijaviti svojo ustanov
za gospodarska in delniska drustva, ki so s svojo dejavnostjo ustvarjala dobicek ali
njihov kapital v celoti oziroma delno vezan na delnice, pa so se nadalje veljali ze spr
predpisi. Ustanovitelji politicnega drustva so morali po leg zgoraj navedenih zahtev (st
prijava) navesti se ustanovitelje, namen drustva in vsako spremembo statuta. Zens
in mladoletnim osebam je bilo clanstvo in vsako udejstvovanje v politicnih dru
prepovedano.1

Cesarski patent iz leta 1852 je drustva razdelil glede na njihovo dejavnost - tako so la
ustanavljali drustva za:
• pospesevanje znanosti in umetnosti,
spodbujanje kmetijstva, gospodarstva, trgovine in obrti,
vzdrzevanje prometnih zvez po suhem in po vodi,
gradnjo cest mostov, kopenskih in vodnih poti,
rudarska podjetja,
naseljevanje,
posojilnice,
zavarovalnice,
splosne oskrbovalnice in rentne ustanove,
hranilnice,
zastavljalnice,
• podruznice z dovoljenjem maticnega drustva. 2

Celjska drustva

V tem prvem obdobju je v Celju delovalo bolj malo drustev - kot enG prvih je v liter
omenjeno 1822. leta ustanovljeno drustvo za preskrbo revezev (Verein zur UnterstUtz
einheimischer Armer und armer Reisender), ki je imelo nalogo poskrbeti za mestn
potujoce reveze, za katere ni bilo prostora v mestni uboznici, in stem zmanjsati poul
beracenje. Pobudnika za ustanovitev sta bila kaplan Ziga Juwantschitsch in trgovec P
Kaindelsdorfer, predsednik pa je postal Jozef M. Wokaun, lastnik steklarne; osno

; Reich Gesetz und RegierungsblaU fUr das Kaiserthum Osterreich,letnik 1849, predpis 171 ; cesarski patent
17/3-1849, ki uravnava svoboda zdruzevanja in z.borovanja, Dunaj 1850
2 Aligemeines Landesgesetz lind Regierungsblau fUr das Herzothum Steiermark, letnik 1852, predpis 495; c
patent 26/11-1852, ki uvaja nova dolocila glede ustanavlJanja drustev.
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Gubo v kronoloskem pregledu celjske zgodovine omenja se dye drustvi, ki
tem casu; enG je bilo namenjeno zabavi in druzenju - verjetno gre za neke vrs
drustvo, saj omenja gledaliske predstave, ki naj bi jih obiskovalo "staro in ml
je vodil tiskarnar Janez (Johann) Jeretin in pozneje njegov sin Edvard; drug
zacetku stoletja ustanovljeno glasbeno drustvo, ki je prirejalo uspesne glasb
- 21. aprila 1823 (7) je v grofiji priredilo takrat dokaj priljubljeno opero Svic
(Die Schweizer Familie).

To naj bi bil tudi zacetek prave nemske domacnosti in mescanske druzabnost
war der Anfang echt deutscher Gemutlichkeit und burgerlicher Geselligk
Stadt"), ugotavlja Gubo ob koncu kronoloskega pregleda za leta 1823. 3

Ne smemo pa iti mimo za gospodarski in tehnicni napredek tako pomembne
kot je odprtje zelezniske proge do Ljubljane in stem povezanega kulturneg
je bil vsekakor dolga leta zapisan v slovensko nacionalno zavest z zlatimi crk
predstava celjskega dramaticnega drustva, ki je ob tej priloznosti pod vods
Jeretina postavilo na oder slovensko veseloigro Zupanova Micka.

Tudi sicer je bilo amatersko gledalisce (dramaticno drustvo - Gubo j
Dilletantentheater) zelo aktivno; nacionalnih trenj takrat se ni bilo in brez izjem
tako nemske kot tudi slovenske predstave, kar je bilo za to obdobje z nacion
docela sprejemljivo.

24. aprila 1853 so drustveniki z dobrodelno predstavo za pomoc pogorelim B
zbrali 151 guldnov (gld.j.4

Glasbeno drustvo, ki je bilo enD med prvimi. je bilo tudi kmalu razpusceno
Gubo leta 1836 drugic ustanovljeno; ustanovitelj je bil direktor okrozne glavn
Simon Rudmasch, glavni pokrovitelj pa knezoskof Ignac Zimmermann. Drust
do leta 1846, ko je bilo zaradi pomanjkanja clanstva razpusceno.5

Leto 1848 je tudi za Celjane pomenilo prebujanje narodne zavesti - 10. maj
zbral slovenski odbor, da bi razpravljal 0 nacionalnih vprasanjih -, takrat naj b
tudi geslo 0 ustanovitvi kraljevine Siovenije ("Bildung eines Kbnigreiches "S
je bilo omenjeno na slovanskem kongresu v Pragi.
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Napetosti, ki so v Celju zacele ustvarjati nacionalni razkol med nemskim
prebivalstvom, je poskusalo pomiriti 16. maja ustanovljeno drustvo za
med Siovenci in Nemci (Verein zur Vermittlung zwischen der slawischen u
Nationalitat) pod vodstvom dr. Matije Foreggerja. Ta cvet pa ni bil "dolgega v
stirih ted nih ni bilo 0 tem drustvu niti najmanjsega sledu 6

3

4

esrski

5

6

Andreas Gubo, Geschichte der Stadt Cilli, Graz 1909, str. 348.
A . Gubo, Geschichte ....., str. 370, 377, 378.
A . Gubo, Geschichte ...., str. 356 in 362.
A . Gubo, Gescilichte ...., str. 365.

ki so se z novim letom 1849 preimenovale v Siovenske novine. Vendar pa sta tako n
kot tudi slovenski casopis kmalu prenehala izhajati. 1850. leta je Jeretin ponovno po
z izdajo slovenskega casopisa. katerega urednistvo je prevzel zacasni gimnazijski
Joze Drobnic. "Slovenska bcela" je "brencala" komaj cetrtletje. ko je zaradi poman
narocnikov prenehala izhajati in tako je z njo za nekaj casa zamrla misel 0 prosvetlje
Ijudstva na ta nacin. 7

V zacetku leta 1851 je bilo v Celju ustanovljeno pevsko drustvo (die Liedertafel).
je formiralo na osnovi 1849. leta zbrane manjse pevske skupine. ki jo je osnoval
Franc Xaver Krainz iz stirih uciteljev pripravnikov. katere je pouceval generaln
zborovsko petje in igranje orgel; obenem pa je izkoristil tudi vsako priloznost, da jih je
petja v kvartetu. Iz veselja do petja se je tej skupini pridruzilo vee sposobnih sedm
osmosolcev in kvartet je kmalu prerastel v zbor. ki je v prvi polovici leta 1850 stel
clanov. Nacionalnost pri vclanitvi ni bila pomembna - edina pogoja sta bila strokovn
veselje do petja.

Ucitelj Krainz. ki je bil clan graskega pevskega drustva. je imel izkusnje pri ustanavlja
vodenju zbora - kar mu je zelo pray prislo v Celju.

Javno je pevski zbor prvic nastopil 15. maja 1851 na predvecer godu okrajnega gl
Janeza Schmelzerja; po tej krstni prireditvi so ga mescani lahko redno poslusali v m
farni cerkvi pri slovesnih masah. pri dijaskih masah v nemski cerkvi in ob raznih d
svecanih priloznostih.

i.e v zacetku oktobra so se pevci odlocili. da spremenijo ime in izberejo drustven
-tako so se prekrstili v Moski pevski zbor (Manner=Chor) in si za znak izbrali liro. Pre
so slovenske in nemske pesmi.

V skladu z novimi predpisi 1852. leta je drustvo predlozilo mestnemu uradu statut, k
izdelan po predlogi stat uta graskega drustva. Predsednik in zborovodjaje postal Franc
Krainz. namestnik zborovodje pa Anton Zinauer. c.k. kanciist. Leta 1856 je bilo dr
zaradi sporov med mescani in usluzbenci razpusceno in v zacetku naslednjega leta
tako formirali dye drustvi - "Liedertafel" pod vodstvom Zinauerja in "Mannergesangve
pod vodstvom ucitelja Tribnigga. Obe drustvi sta se se isto leta zdruzili in nadaljeval
v nemskem duhu ali kot pise Gubo - ostali zvesti nemski pesmi (" .... der bis Heute tre
Zwecken deutschen Sangerthums dient.·V

Stajerska kmetijska druzba. ustanovljena leta 1819. je imela 1850. leta 25 podru
katerih stevilo se je v slabih desetih letih povecalo na 47. Ena teh podruznic je del
tudi v Celju pod predsedstvom Jozefa Wokauna. steklarnarja in posestnika; v odbo
bili se: Matija Vodusek. opat in mestni zupnik; Matija Foregger. doktor prava in adv
Stefan Kocevar. doktor medicine in Anton Kodermann. ucitelj na dekliski soli.9

i

B

9

A Gubo. Geschichte ... " 5tr. 364, 366.
A Gubo, Geschichte,.. " str 375,376,
Dr. F X, Hlubek, Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860. str. 401-411.
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Ustanovitelja celjskega sportnega drustva, 1862.

Zgodovinski arhiv Ce/je.

I·

v starem samostanskem poslopju (okrozni urad), pozneje pa v hotelu Sion ("Elefant").l0

Zaeetki delovanja telovadnega drustva segajo nekaj let nazaj od uradne ustanovi
drustva v Celju; takrat se je v okrozju formirala manjsa skupina poklicnih kolegov, ki
delovali v duhu Matije Orla; njihov zaeasni naeelnik je bil Jozef Jaky, ki se je leta 18
prikljueil nemskim turnerjem. V Celju pa je prevzel vodstvo novoustanovljenega drus
dr. Jozef Neckermann in poskrbel za hiter napredek telesne vzgoje - kot predsednik sol
sekcije v obCinskem svetu je speljal akcijo vpeljave pouka telovadbe v osnovne so
telesna vzgoja se je zaeela poueevati v solskem letu 1863/64 in je leta 1869 post
obvezen predmet.

Prelom v delovanju drustva pa je pomenil prihod ueitelja telovadbe (21/9-1863) Avgu
Tischa iz Gmunda v Zgornji Avstriji, ki je poslej deloval tudi kot ueitelj na meseansk
osnovni soli. Tisch ni naredil ogromno samo kot uCitelj telesne vzgoje, ampak je t
sposobno vodil drustvo in vesee krmaril skozi vse ovire, ki so se pojavljale pri delova
drustva vse do imenovanja za ravnatelja na meseanski soli v Voitsbergu.

Leta 1865 je bilo v drustvu 37 delujoeih in 46 podpornih elanov. Prvi izlet je drus
organiziralo leta 1867 v Lasko in naslednje leto ob prihodu graskega moskega pevske
zbora tudi razvilo svoj prapor v belo-zeleni barvi z drustvenim emblemom in grbom me
Celje.

Poleg telesnih vaj je bila glavna naloga drustva negovanje prave nemske zavesti ("AufS
den korperlichen Ubungen waren die Pflege echt deutscher Gemutlichkeit und Gesinnu
die Hauptangaben des Vereines").l1

Drustva po letu 1867

Leto 1867 je pomenilo prelomnico pri ustanavljanju in delovanju drustev, takrat sta
na osnovi 12. elena avstrijskega drzavnega zakona 0 pravicah drzavljanov sprejeta d
predpisa, ki sta regulirala ustanavljanje drustev in organizacijo zborovanj. Iz drustvene
zakona so bila izvzeta vsa profitna drustva in druzbe, ki so se ukvarjale z baneni
kreditnimi in zavarovalniskimi posli ter zastavljalnice, cerkveni redovi, verska obeest
bratske skladnice in obrtne zadruge; tako se je delovanje drustev omejilo Ie na Ijubiteljs
neprofitno dejavnost.

Ustanovitelji so morali pred ustanovitvijo drustva obvestiti politieno dezelno glavarstvo
predloziti statu!. iz katerega je morale biti razvidno:
namen drustva, sredstva, s katerimi bo ta namen dosezen ter naein pridobiva
sredstev,
kraj delovanja,
pravice in dolznosti elanov,
---- --~- -----.----

10
11

A . Gubo, Geschichte ..... str. 379.
A. Gubo, Geschichte ..... str 382.
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kako se bodo urejala nesoglasja in spori med ciani drustva,
kako postopati ob eventuelni ukinitvi drustva.

Ce je pristojna dezelna oblast na osnovi predlozenih dokumentov ugotov
predlagano drustvo lahko drzavi nevarno ali da ni osnovano v skladu z velja
ni dovolila njegove ustanovitve. Ce ni bilo nic spornega, je billahko sklican u
Tri dni po ustanovitvi je morale drustvo sporociti podatke 0 clanih, posebej s
bili zadolzeni. da zastopajo drustvo navzven.

Drustveni zbori so bili javni, vendar so se jih lahko udelezili Ie ciani in povabl
zbore ni bilo dovoljeno nositi orozja. Vsako drustveno zborovanje je moralo
najmanj 24 ur pred zacetkom; gosposka je lahko nanj poslala predstav
prepovedala, ce je ugotovila, da ni v skladu s predpisi.

o shodih, ki niso bili omejeni samo na povabljene goste, je morala biti obves
gosposka najmanj tri dni pred najavljenim datumom. Shode na prostem
obhode je morala gosposka vnaprej dovoliti; na te prireditve je lahko poslala
predstavnikov. Predsednik in redarji so skrbeli za zakonitost zborovanja ter j
in so imeli pravico in dolznost da ob eventuelni krsitvi zakonskih predpisov
dejanji razpustijo zborovanje.

Ustanavljanje politicnih drustev je ta zakon omejil do skrajnosti. Oblast je zah
nadzor nad clanstvom in delovanjem teh drustev in jim prepovedovala
podruznic in zdruzevanje v zveze; prepovedano jim je bilo tudi kakrsnokoli
drugimi drustvi.12

Oblasti so bile dolzne voditi seznam drustev - kataster, v katerem je bilo
drustva, kraj delovanja in leto registracije drustva oziroma potrditve stat u
tudi letnica eventuelne dopolnitve ali spremembe statuta.
bila
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Seznam drustev, ki so delovala na nasem obmocju, najdemo v drustvene
ga hrani Stajerski dezelni arhiv v Gradcu; kataster je bil osnovna evidenc
drustev, v njem so bila registrirana vsa drustva in druzbe, ki so delovale
obmocju. Drustva in druzbe so v katastru razdeljene glede na dejavnost na
delniske druzbe (banke in kreditne ustanove),
izobrazevalna drustva,
kazine,
• pridobitniske in gospodarske druzbe:
A - konzumna drustva,
B - hranilna in posojilna drustva,
strokovna drustva,

12

Drzavni zakonik 134/LVIII, 51. 102, Postava od 15. novembra 18670 pravlci zdruzevati se (na
135jLVIII, st. 13, Postava oel 15. novembra 18670 pravici shaJati se (napravljati shode), 24

•
•

•
•
•

druzabna drustva,
drustva za pospesevanje obrti in trgovine,
drustva veteranov,
drustva za podporo bolnikov in pogrebna drustva,
umetnostna drustva,
kmetijska drustva,
uCiteljska drustva,
bralna drustva,
glasbena drustva,
politicna drustva,
strelska drustva,
hranilniska drustva,
hranilniska in loterijska drustva,
drustva stenografov,
telovadna in druga drustva za urjenje telesnih spretnosti,
olepsevalna in vrtnarska drustva,
vzajemno zavarovalna drustva,
znanstvena drustva,
podporna drustva in
druga drustva.13

Celjska drustva

Arhivsko gradivo 0 delovanju celjskih drustev je zelo slabo ohranjeno; del se ga je oh
predvsem po zaslugi prosvetljenih posameznikov - tako se je ohranilo gradivo ce
citalnice, moskega pevskega zbora, celjskega pevskega drustva in se nekaj dro
grad iva 0 obstoju in delovanju nekaterih drugih drustev, ki so shranjeni v osebnih fo
in zbirkah. Del gradiva se je ohranil tudi v upravnih fondih, vendar tudi tu ne sm
pricakovati prevec, kajti navadno gre Ie za prijavo prireditve in Ie redko najdemo ka
pomembnejsi dokument - kot na primer statut ali porocilo.

Ko pa izkoristimo vse navedene moznosti, nam ostanejo se casopisi, ki so pri proucev
delovanja drustev nepogresljivi!

V tem obdobju so nadaljevala svoje deja se nekatera pred 1867. letom ustanov
drustva, in sicer: telovadno, pevsko, Citalnica ... Pocasi pa so se rojevala tudi druga dru
- pravi razcvet je drustveno zivljenje v Celju doseglo na prelomu stoletja in prva dese
20. stol. Kot je razvidno iz seznama drustev, je leta 1893 v Celju delovalo vsega 3
1918. leta 110 drustev, podruznic in sekcij.

13

Verein und Genossenscafts-Kataster, 67 b, Stajerski dezelni arhiv v Gradel!,
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zadnjo potrditev statuta ali spremembe statuta in se lahko pokriva z datumo
drustva, ni pa to pravilo.

Seznam v zacetku leta 1919 obstojecih drustev:
1. Burgerliche Schutzgesellschaft Cilli (6/7-1909), Druzba za zascito drza

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cillier Turnverein (7/5-1910), Celjsko telovadno drustvo;
Stadtverschbnerungsverein in Cilli (8/2-1891), Mestno olepsevalno dru

Cillier Mannergesangverein (22/11-1873), Celjsko mosko pevsko drus
Lehrerverein Cilli (28/2-1876), UCiteljsko drustvo Celje;
Arzteverein, Sektion Cilli (11 /11-1876 ). Zdravnisko drustvo, sekcija Cel
Verein zur Unterstutzung durftigen SchUler des k.k. Gymnasiums zu Cill

Drustvo za podporo revnih dijakov c.k. gimnazije v Celju;
Juristenverein Cilli (2/8-1878), Drustvo pravnikov Celje;
Evangelischen Frauenverein Cilli (16/11-1878), Evangelicansko zensko d

Cillier Musikverein (14/1-1888), Celjsko godbeno drustvo;
Katholischer Aushilfverein Cilli (23/12-1881), Katolisko pod porno drus

Narodna citalnica v Celju (7/ 8-1913);
Ortsgruppe des deutschen Schulvereines Cilli und Umgebung (7/7-18

skupina nemskega solskega drustva za Celje in okolico;
14. Musealverein in Cilli (23/1-1883), Muzejsko drustvo v Celju;
15. Verein der Lehrer und Schulfreunde in Cilli (20/8-1883), Drustvo ucitelje
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sole v Celju;
16. Militarbequartirungsverein der Stadt Cilli (20/2-1884), Drustvo za name

mesta Celje;
17. Deutscher und bsterreichischer Alpenverein, Sektion Cilli (2/4-1884
avstrijsko planinsko drustvo, sekcija Celje;
18. Ferialverein deutscher Hochschuler "Germania" in Untersteiermark
Ferijalno drustvo nemskih visokosolcev "Germania" na Spodnjem Staj
19. Zveza slovenskih posojilnic v Celju (4/3-1885);
20. Heilig Ciril und Methodverein, Filiale Cilli (9/4-1885), Drustvo sv. Cir
podruznica Celje;
21 . Edmund Freiherr v. Knobloch, Militarveteranenverein Cilli und Umge
1885), Edmund baron von Knobloch, Drustvo vojaskih veteranov Celje
22. Zweigsverein Stadt Cilli des Landes und Frauenhilfsverein von Ro
Steiermark (27/2-1913), Celjska podruznica stajerskega dezelnega
drustva za pomoc Rdeci kriz;
23. Cillier Radfahrerverein (23/10-1886), Celjsko kolesarsko drustvo;
24. Studentenkuche in Cilli (4/2-1887), Dijaska kuhinja v Celju;
25. Cillier Mannergesangverein "Liederkranz" ( 11 /4-1891 ), Celjsko mosko p
"Liederkranz" ;

27. Celjski Sokol (16/7-1890);
28. Cillier Aerzteverein (31/10-1892), Celjsko zdravnisko drustvo;
29. Gewerbeverein in Cilli (7/1-1893), Obrtno drustvo v Celju;

30. Frauenzweigverein des in Laibach bestehenden Vereines von heil. Ciril und
(19/11-1893), Zenska podruznica drustva sv. Cirila in Metoda v Ljubljani;
31. Frauenortsgruppe Cilli des Vereines "Sudmark" in Graz (18/2-1894), Zenska k
skupina Celje drustva "Sudmark" v Gradcu;
32. Cillier Gesangverein (29/11-1894), Celjsko pevsko drustvo,

33. Vereinsbuchdruckerei Celeja in Cilli (27/10-1895), Drustvena tiskarna Celeja v
34. Verein "Deutsches Studentenheim in Cilli (3/4-1896), Drustvo "Nemski dijask
vCelju;

35. Podporno drustvo za uboge ucence c.k. samostojnih nemsko-slovenskih gimna
razredov v Celju (14/12-1898);
36. Drustvo odvetniskih in notarskih uradnikov na Spodnjem Stajerskem v Celju
1896);

37. Ortsgruppe Cilli des Verbandes der Eisen und Metallarbeiter Oesterreichs
1896), Krajevna skupina Celje zveze zelezarskih in metalurskih delavcev Avstri
38. Zweigverein Cilli des allg. deutschen Sprachvereines (5/11 -1896), Podruznica
splosnega nemskega jezikovnega drustva;

39. Arbeiter Unterstutzungsverein in Cilli (29/12-1897), Delavsko podporno dru
Celju;
40. Deutsches Haus in Cilli (26/2-1898), Nemski dom v Celju;

41. Deutscher Ortsverein des osterr. ung. Musikverbandes fUr Cilli (5/5-1899), Ne
krajevno drustvo avstrijsko-madzarske glasbene zveze v Celju;
42. Cillier Lawn Tennisclub (16/5-1899), Celjski Lawn tenis klub;

43. Rom. kath. Frauenverein der werktatigen christl. Nachstenliebe in Cilli (25/8-1
Rimsko kato/isko zensko drustvo dejanske krscanske Ijubezni do bliznjega v Celj
44. Siovensko stenografsko drustvo v Celju (31/8-1900);
45. Pod porno drustvo organistov v Celju (10/10-1900);

46. Verband deutsChvolkischer Gehilfen Cillis und Umgebung des Bundes deuts
Arbeiter "Germania" mit dem Sitze in Cilli (21/4-1901 ), Zveza nemskih pomocn
Celja in oko/ice kot del zveze nemskih delavcev "Germania" s sedezem v Celju;
47. Deutscher Verein zur Erbauung einer ewangelischen Kirche in Cilli (3/6-19
Nemsko drustvo za izgradnjo evangelicanske cerkve v Celju;

48. Arbeitergesangverein "Vorwarts" in Cilli (2/8-1902), Delavsko pevsko dru
"Naprej" v Celju;
49. Zveza slovenskih stajerskih uCiteljev in uciteljic v Celju (15/8- 1902);
50. Klub slovenskih kolesarjev v Celju (19/11-1903);

51. Ortsgruppe Cilli des Deutsch-ewangelischen Bundes fUr die Ostmark (31/3-190
Krajevna skupina Celje nemske evangelicanske zveze za Vzhodno marko;
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53. Wirtschaftsverband Cilli (25/9-1904), Gospodarska zveza Celje;
54. Verband alpenlandischer Handelsangestellter in Graz, Zweigverein Cil
Zveza trgovskih namescencev alpskih dezel v Gradcu, podruznica Celj
55. Ortsgruppe Cilli des Vereines fur Tierschutz und Tierzucht mit dem Si
(6/4-1905), Celjska krajevna skupina drustva za zascito in vzrejo ziva
Mariboru;
56. Ortsgruppe Cilli des deutschnatinalen Handlungsgehilfverbandes, Sitz
1905), Krajevna skupina Celje nemske nacionalne zveze;
57. Ortsgruppe Cilli des Verbandes der Schneider und verwandter Ber
(19/5-1906), Celjska krajevna skupina zveze krojaskih in sorodnih pok
58. Siovensko trgovsko drustvo v Celju (19/5-1906);
59. Cillier Musikverein (19/2-1906), Celjsko godbeno drustvo;
60. Ortsgruppe Cilli des Reichsverbandes "Anker" der deutschen Handels
Privatangestellten Osterreich (23/7-1906), Celjska krajevna skupina
"Anker" nemskih trgovskih, industrijskih in zasebnih namescencev Avs
61. Siovensko izobrazevalno drustvo (1/12-1906);
62. Deutscher Athletiksportklub in Cilli (18/6-19 12), Nemski atletsko s
Celju;
63. Siovensko cebelarsko drustvo za Spodnjo Stajersko v Celju (23/12-19
64. SLidsteirischer Lehrerverein in Cilli (25/12-1906), Juznostajersko ucite
Celju;
65. Ortsgruppe Cilli des Salzburgerhochschulvereines (7/2-1906), Kra
Celje salzburskega visokosolskega drustva;
66. Deutschvolkischer Arbeiterverband f. Zilli und Umgebung des Bund
Arbeiter "Germania" fUr Steiermark und Karnten (26/4-1907), Z
delavcev za Celje in okolico zveze nemskih delavcev "Germania" z
Korosko;
67. Siovensko zdravnisko drustvo v Celju (1/5-1906);
68. Ortsgruppe Cilli des Innerosterr. Staatsdienstvereines Sitz Cilli, Kreisge
Cilli (9/12-1907), Celjska krajevna skupina drustva notranjeavstri
usluzbencev, sodni okraj Celje;
69. Cillier Geselligkeits- und Leseverein (19/2-1908), Celjsko druzabno in b
70. Werkmeister und Industriebeamten Bezirksverein Cilli und Umgebung
1908), Okrajno drustvo delovodij in usluzbencev Celja in okolice v Celj
71. Klub naprednih slovenskih akademikov v Celju (13/5-1908);
72. Ortsgruppe Cilli des allg. Rechtsschutz- und Gewerkschaftsverein
(11/5-1908), Krajevna skupina Celje splosnega pravovarstvenega in
drustva za Avstrijo;
73. Verein zur UnterstUtzung deutscher Hochschuler aus Untersteiermark
1908), Drustvo za podporo nemskih visokosolcev iz Spodnje Stajersk
74. Hausfrauenschulverein in Cilli (30/7-1908), Gospodinjsko solsko drust

76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.

83.

84.
85 .
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.

94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
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Deutscher Kindersehutz und Fursorgeverein des Geriehtbez. Cilli (18/9-19
Nemsko drustvo za zasCito in oskrbo otrok veeljskem sodnem okraju;
Gau Sudsteiermark des Vereines Sudmark in Cilli (7/9-1908), Juznostajerska z
drustva Sudmark v Celju;
Ortsgruppe Cilli des Vereines freie deutsehe Sehule in Cilli (24/10-1908), Ce
krajevna skupina drustva svobodna nemska sola v Celju;
Drustvo za varstvo in preskrbovanje otrok v sodnem okraju Celje (25/11-1908
Landesverein der staatliehen Vertragsbeamten von Steiermark in Graz, Ortsgru
Cilli (23/3-1909), Krajevna skupina Celje dezelnega drustva drzavnih pogodbe
usluzbeneev Stajerske v Gradeu;
Frauen und Madehen Ortsgruppe Cilli des deutsehen Sehulvereines (23/3-19
Zenska in dekliska krajevna skupina Celje nemskega solskega drustva;
Aerztenverband des Kammersprengels 9. Wahlgruppe in Steiermark, Sitz
(28/9-1909), Zveza zdravnikov kameralnega okr.IX. volilne enote na Stajerske
sedezem v Celju;
Ortsgruppe Cilli und Umgebung (IX. Aerztewahlgruppe) des Vereines deutse
Aerzte in Osterreieh ( 19/9-1909), Krajevna skupina za Celje in okolieo (IX. zdravn
volilna enota) drustva nemskih zdravnikov Avstrije;
Zveza slovenske napredne mladine v Celju (12/11-1909);
Delavsko telovadno drustvo "Svoboda" v Celju (24/1-1910);
Deutseh-evangelisehe Jungmannsehaft "Sehafenau" in Cilli (23/1-1910), Nem
evangelicanska mladina "Sehafenau" v Celju;
Verband deutseher Arbeiterjugend in Cilli (21/4-1910), Zveza nemske delav
mladine v Celju;
Celjska sokolska zupa (17/5-1910);
Krajevna skupina Celje drustva slovenske straze iz Ljubljane (7/ 7-1910);
Ortsgruppesektion A des Reiehsverbandes bsterr. Eisenbahner, Ortsgruppe
Sudbahner in Cilli (9/10-1910), Celjska krajevna sekeija grupe A drzavne zv
avstrijskih zeleznicarjev, krajevna skupina za juzno zeleznieo v Celju;
Siovensko katolisko politicno drustvo za politicni okraj Celje (23/1-1911);
Dramaticno drustvo v Celju (3/2-1911);
Verein deutsehe Mittelsehulen in Untersteiermark, Sitz am Amtssitze des Vorstan
Marburg, Cilli, Pettau (23/2-1911), Drustvo nemskih srednjih sol na Spodn
Stajerskem, uradni sedez predstojnistva Maribor, Celje, Ptuj;
Ortsgruppe Cilli des Vereines der Geriehtskanzleioffizianten und Gehilfen
Steiermark in Graz (20/4-1911 ), Celjska krajevna skupina drustva sodnih uradni
in pomocnikov za Stajersko v Gradeu;
Ortsgruppe Cilli des Vereines des deutsehen Staatsangestellten in Steierm
(20/4-1911 ), Krajevna skupina Celje nemskih drzavnih usluzbeneev za Stajersk
Ortsgruppe Cilli des Reiehsbundes deutseher Eisenbahner Osterr. (10/7-191
Krajevna skupina Celje zveze nemskih zeleznie Avstrije;
Celjska moska krajevna skupina drustva Branibor v Ljubljani (20/12-1911);
Zenska krajevna skupina Celje drustva Branibor v Ljubljani (20/12-1911);
lzobrazevalni klub v Celju (4/1-1912);
Verein zur Bekampfung der Tuberkuloze des pol. Bezirkes Cilli (12/1-1912), Drus
za boj proti tuberkulozi v politicnem okraju Celje;
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za Juzno Stajersko v Celju;
102. Gruppe Cilli des Reichsverbandes osterr. Forstleute und Berufsjage
Celjska skupina drzavne zveze avstrijskih gozdarjev in poklicnih lovce
103. Unterstutzungsverein der deutschen Handelsangestellten in Cilli
Podporno drustvo nemskih trgovskih nameseencev v Celju;
104. Celjska krajevna skupina drustva jugoslovanskih denarnih zavodov v
1912);
105. Krseansko socialno politieno drustvo "Naprej" v Celju (23/5-1898);
106. Madchenortsgruppe Cilli, Bez. Hauptmannschaft des Vereines "Sud
1913), Dekliska krajevna skupina Celje drustva "Sudmark;
107. Kirchenchor der deutschen Marienkirche in Cilli (6/3-1914), Cerkven
Marijine cerkve v Celju;
108. Ortsgruppe Cilli des Verbandes der Burgerschullehrer Steiermarks
1914), Celjska krajevna skupina zveze ueiteljev meseanskih sol Stajer
109. Celjska podruznica drustva Pravnik iz Ljubljane (8/2-1915);
110. Ortsgruppe Cilli des Katholischen Kreuzbundnisses Osterr. in Graz
Celjska krajevna skupina katoliske krseanske zveze Avstrije v Gradcu.

Iz navedenega seznama je vidna pestrost drustev in njihovih podruznic, ki s
uspesno delovala v Celju in njegovi okolici; viden je tudi oeiten porast narod
drustev proti koncu 19. in v zaeetku 20. stol., ko se je med slovenskim in ne
v Celju zaeel ostrejsi boj za prevlado. Treba je reb, da so tudi ostala postaja
eistejsa. Ce je bilo se v sestdesetih in sedemdesetih letih povsem obieajno i
da so Siovenci in Nemci druzno delovali v nekem drustvu, je bilo to pozne
in uporaba enega ali drugega jezika je kazala na nacionalno pripadnost e
Dvojezienost se je umaknila uporabi enega od jezikov slovenskega ozirom
Sicer pa so se nekatera drustva, ki niso bila strogo nacionalno usmerje
situaciji - imela so knjige in easopise v vee jezikih, prilagajala jezik predav
poslusalstvo in kraj predavanja. Predvsem gre tu za strokovna drustva, ki se
strogo delila na slovenska in nemska.
Glede na dejavnost bi zgoraj navedena drustva lahko delili na :
kulturna in prosvetna,
sportna,
• izobrazevalna,
strokovna,
stanovska,
humanitarna,

)rustvo
1
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narodnoobrambna,
naravovarstvena ...

Delovanje drustev je bilo dokaj pestro. Tako SO npr. izobrazevalna drustva
kulturne in zabavne prireditve (igre, glasbene in plesne vecere) po leg poljudno
predavanj. Cisto splosnoizobrazevalna predavanja in strokovne ekskurzije pa so
celo sportna drustva.
Delovanje nekaterih pomembnejsih drustev

Narodna citalnica v Celju (1862-1927)

Celjska citalnica je bila ustanovljena spomladi 1862. leta in je na binkostn
priredila svojo prvo "besedo". V uvodnem govoru je takratni predsednik sezna
da ima citalnica trenutno 130 clanov, med katerimi je bilo tudi precej pr
kmeckega stanu. Med predstavitvijo dejavnosti citalnice je posebej poudaril i
moment kajti " ...ona bode slovenski jezik popravljala, izobrazenost iz m
popeljevala ... lzobrazenost je izvor narodnega blagostanja... "15

Na prvi odborovi seji 23. marca so se dogovorili, katere casopise bode naroc
citalniski red, ki naj bi v bodoce urejal branje in izposojo casopisov ter knji
sklenjeno bilo: Citavni red /Leseordnung/ ustanoviti, po kterem bi imel vsak d
Citanju in izposojevanju casopisov in drustvenih knjig natanko se ravnati. Da
udu znan, naj se, v slovenskem in nemskem jeziku pisan, v citavnicni veliki s
obesi ali prilepi."16

Citalnica je bila prvenstveno namenjena druzabnemu zivljenju - organizirala
zabavne prireditve in imela urejeno knjiznico ter narocene casopise.

Citalniske prireditve so bile organizirane Ie za clane citalnice, ki so lahko s seboj
prireditev pripeljali (vpeljevali - po tocki 4 citalniskih pravil) tiste izobrazene tuj
za tujce v danasnjem pomenu besede, ampak za Ijudi, ki niso bili domacini,
pojasnila v zapisniku ene od naslednjih odborovih sej, na kateri so se odlocil
tujci v statutu zamenjajo z izrazom Ijudje), ki niso stanovali v Celju.17

Delovanje citalnice v prvih letih obstoja najbolje ponazarja porocilo dr. Koce
odbora konec leta 1868, v katerem jasno nakaze dvojno nalogo Citalnice
zapisnik:" ... On kaze, da je bila zmiraj glavna skrb odbora sedanjega dopolniti d
Citalnice - po katerem bi bila citalnica drustvenikom prvic poducevna in kori
ugodna in prijetna. Kar se tice prvega namena narocevali so se najprimern
in kupovale bukve, kolikor so dopuscale denarne razmere ... Govornik obzal
opustila hvalevredna navada, po kateri so se zbrali ciani vsaki teden in citali knji

Ivan Pnjatelj Siovenska kulturnopoliticna in slovstvena zgodovina 1848-1895. DZS, knjiga II. str.
ZAC, fond Narodna citalnica v Celju (N.c.). zap. 23/3-1862.
11 ZAC. N.c., zap. 17/1-1864 in 26/12-1865.
IS
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spravilo na oder..."18

Zacetnemu navdusenju je sledila stagnacija. Ciani so zapuscali Citalnico in razpusce
bil pevski zbor. Vendar pa citalniski odbor ni obupal. z novim poletom je nastopil v po
osemdesetih in na zacetku devetdesetih let.

Leta 1879 so bila sprejeta nova pravila 0 delovanju citalnice; namen citalnice j
pospesevati omiko in drustveno zivljenje z branjem casopisov in knjig. pisanih v slovan
in tudi drugih jezikih ter z druzenjem na kulturnih in zabavnih prireditvah. Pravice clano
bile. da berejo knjige in casopise ter obiskujejo citalniske prireditve.

Da bi odbor pridobil nazaj kar najvec starih clanov in zainteresiral za vkljucitev tudi n
je najprej poskusil ponovno osnovati pevski zbor in zacel pospeseno organizirati kult
in zabavne prireditve.

Nov elan pa je citalnica dobila sele po letu 1896. ko se je preselila v nove prosto
Narodnem domu in razsirila svojo dejavnost se na gostinstvo in izobrazevanje. Za s
clane je odprla kavarnico in v nova citalniska pravila vkljucila tudi poljudna predavan
govore. Tako je leta 1900 citalnica imela ze 156 rednih in 20 zunanjih clanov (leta 1
jih je bilo samo se 30).

V tem obdobju so organizirali tecaj rusCine. izlet v Ljubljano in predavanje dr. Vekos
Kukovca.19

Konec leta 1906 je v okviru Citalnice zacela poslovati Ijudska knjiznica. v kateri so si la
izposojali knjige tudi neclani. Prva leta je bila izposoja brezplacna. Knjiznico je vodil
Dolar in je zela prav lepe uspehe. 0 njenem delovanju poroca zapisnik obcnega zbo
novembra 1909: "Tako tezko je prodrlo pred leti naziranje. da se osnuje v citalnici ja
Ijudska knjiznica. ki bode vsem brezplacno pristopna. Danes pa vidimo koliko dobr
ustvarjajo te knjige med slovenskim celjskim zivljem; zlasti med narascajem iz mest
okolice -Ijudje so se navadili citati in hoditi po knjige tu sem v Narodni dom in ta institu
mora ostati in se se izpopolniti.

G. dr. Janko Sernec priporoca. da bi se pobirali posebni prispevki od citalnicarjev za Ijud
knjiznico. ki zahteva vedno novih knjig, ako naj ima trajno vrednost."20

Citalnica je tudi v poznejsih letih posvecala najvec pozornosti Ijudski knjiznici, obenem
je se vedno gojila druzabno zivljenje, ki ga je poskusala popestriti s cajnimi veceri.

Med prvo svetovno vojno je Citalnica delovala v omejenem obsegu. Stanje nazo
prikazuje zapisnik obcnega zbora s konca leta 1916: "V preteklem vojnem letu citaln
vsled razmer ni dosti delovala. Veselice niso bile na mestu; za predavanja ni bilo

lAC, N.c., zap. 27/12-1868
Kronika, casopis za slovensko kraJevno zgodovino, 1997/45,
lzobrazevanje odraslih v okviru celjskih drustev do [eta 1918.
>0 lAC, N.c, zap. 19/12-1906 in 13/11-1909.
1B

19
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1-2, str. 63/64, clanek Ivanke lajc-C

Konee vojne je eitalniea doeakala elansko osiromasena; svoje delovanje pa je
leta 1927, ko je bila v Celju ustanovljena mestna knjizniea, posveeala bogati k
dejavnosti.

Celjski Sokol (1890-1918)

Na prvi naeionalni manifestaeiji Savinjeanov - zalskem taboru so leta 1868 nast
sokoli. Prisli so iz Ljubljane in s svojim nastopom navdusili zbrano obeinstvo.

Leta 1882 so ustanovili sokolsko drustvo za Savinjsko doli no v Mozirju in tudi v
je ze porajala ideja 0 ustanovitvi podobnega drustva, ki jo je leta 1890 uresnieila
mladih pod vodstvom dr. Dragotina Trea, ki je prisel iz Novega mesta, kjer je telo
dolenjskem Sokolu. Ustanovitvena slovesnost je potekala deloma v Celju in d
laleu. Sokol je imel redne in podporne elane. Prvi starosta je bil dr. Josip Vreeko
namestnik pa dr. Ivan Deeko; oba od imenovanih pa sta se zaradi ukvarjanja s
odpovedala funkeiji in tako je kot starosta nastopil dr. Alojzij BrenCie in dr. Fran T
kot njegov namestnik.

Leta 1899 je Sokol prisel v krizo. Starosta dr. Alojzij Breneie je zaradi prezaposlenos
to deja in drustvo trenutno ni moglo dobiti nobenega drugega ustreznega odvetn
prevzel njegovo funkeijo, zato je starosto zaeasno nadomeseal njegov namestnik
Karlovsek, ki je zamenjal dr. Frana Tominska, ko se je ta preselil v Ljubljano. Od le
do 1905 je prevzel deja staroste dr. Ivan Deeko, po tem letu pa ponovno Josip Ka

Telovadbo je do leta 1893 vodil dr. Treo, ko je to deja prevzel uspesen telovadee in
naeelnik Ijubljanskega Sokola Matija Benean. Pod njegovim desetletnim vodstvo
izoblikovali stevilni dobri telovadei. Leta 1902 je naeelnisko delo prevzel Joze S
ki je dobro poznal strokovno literaturo in telovadne sisteme. Njegov prihod je
reorganizaeijo delovanja Sokola - dejavnost elanstva je usmeril predvsem v telov
telovadne prireditve in posveeal manj pozornosti zabavi in kolesarjenju .22

Leta 1903 je bil sprejet nov statut in ustanovljen oddelek elanie. Omenjeni statu
to posebnost, da je izrazito izpostavil naeionalni moment pri delovanju drustva - p
je, da je glavni drustveni namen krepitev telesnih in dusevnih moei v sloven
IjudstvU. 23

Narodno budilno deja so opravljali predvsem na izletih v bliznjo in daljno okolie
odmeven je bil izlet v Sentilj leta 1906.

Nov pristop do dela je kmalu obrodil uspehe, ki so se pokazali pri tekmah in se
na vsesokolskem zletu leta 1904 v Ljubljani, ko je eeljska sokolska skupina nasto

21 ZAC, N.t.. zap. 21/12-1916
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starosta zupe je postal dr. Gvidon Sernec, nacelnik pa Smertnik, ki so mu sled iii kot naceln
Anton Jager, Prastoslav Furlan in Viktor Moskon.

Za dobra delo drustva pa so bili potrebni tudi ustrezni prostori. zato tu ne smemo mim
tega problema, ki jim ga je v zacetku pomagala resevati okoliska sola v Razlagovi ulic
tem, da jim je dala na razpolago svojo telovadnico. Sokoli so telovadnico ustrezno oprem
in je od leta 1895 sluzila tudi slovenskim gimnazijcem za pouk telesne vzgoje.

Telovadnica je narascajocemu stevilu clanstva postala kmalu pretesna, zato si je drust
v Gaberjah zgradilo Sokolski dom. Njegovo odprtje je bilo povezano z velikim zleto
Siovenske sokolske zveze leta 1910. Policija je prireditev ovirala do skrajnosti - tako
morali udelezenci izstopati iz vlaka v Storah oziroma v Petrovcah, da ne bi hodili po mes
v sokolskih unformah.

Med prvo svetovno vojno je delovanje Sokola zamrlo; aktiviste Sokola so preganjali. njih
"dom" pa je zasedlo vojastvo. Arhiv in prapor je pred unicenjem resil tajnik drustva Stan
Erhatic in ga shranil na podstresju stanovanjske hise. 24

Sokol je bilo v bistvu sportno drustvo, katerega glavni namen je bil dajati priloznost
spodbudo za pravilne telesne vaje; drustvo naj bi poskrbelo za telovadnico in strakov
usposobljene telovadne ucitelje, organiziralo javne telovadne nastope, izlete in kulturn
zabavne drustvene prireditve s petjem, gledaliskimi igrami in plesom.

Klub slovenskih kolesarjev "Celie" (1903-1924)

Predhodnik Kluba slovenskih kolesarjev "Celje" je bila kolesarska sekcija celjskega Soko
ki je ze v okviru le-tega delovala dokaj samostojno - imela je lastna pravila in svoj odb
ki je leta 1903 sklenil. da ustanovi samostojno drustvo, ki bo nasledilo tudi premoze
sekcije. Tako je bil imenovan pripravljalni odbor (Franjo Jost, Franjo Krajnc, Franjo Vogl
ki je pripravil pravila in organiziral ustanovni sestanek v Naradnem domu 28. oktobra l
1903.

Pravila 0 delovanju drustva so bila potrjena 19. novembra, zataknilo pa se je pri klubsk
znaku, ki ga je izdelal Franjo Kranjc; v osnutku je bil to grb mesta Celje z napisom K
slovenskih kolesarjev "Celje". Omenjeni znak je drustvo predlozilo c.k. stajerske
dezelnemu namestnistvu, ki pa je zadevo odstopilo v resevanje celjskemu mestne
uradu. Ta je z dopisom st. 243 znak prepovedal z obrazlozitvijo, da slovenski klub ne mo
nositi grba nemskega mesta, ker bi to povzrocilo nerede ... 25
Na tako odloCitev mestnega urada se je klub pritozil - kot sledi:

24

25

ZAC, os.!. mag. F. Gradisnika, sig. X1/18.
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Z dopisom dne 21. prosinca 1904. st. 243 je mestni urad kot politicna oblast p
drustvu prepovedal, omisliti si in nositi klubni znak. kakrsnega kaze v prigibu s
kolorirana risba v naravni velikosti ....

Ta prepoved je proti postavi in zali istocasno narodno jednopravnost. Ra
navaja mestni urad, sploh niso razlogi v smislu postave. Ako se trdi. da je c
nemsko, da so domacini nemske narodnosti. ne bodemo polemizirali z mest
statistika kaze, da pripada velik del celjskega prebivalstva slovenski narodno
bi bilo cudno, da bi se celjsko prebivalstvo ze vznemirjalo zaradi nasega zn
Clovek se vendar ne more razjeziti, ako vidi znak na prsih Celjana - Siovenca.
pa naj kroti policija, ce je treba.

Celjski grb t.j. modro polje s tremi zlatimi zvezdami je dediscina po celjskih
si ne more prisvojati pravice do njega Ie ena v Celju ziveCih strank. pac pa gr
grba vsemu prebivalstvu celjskega mesta. Ako se tedaj ta znak v Celju prepov
drustvom, prepovedati se mora logicno tudi nemskim.

Mi protestujemo. da mi kot Celjani. ne bi smeli imeti v nasih znakih grba celjs
kakor smo glede dolznosti. tako hocemo biti tudi glede pravic jednakopravni. N
se imenuje Klub slovenskih kolesarjev v Celju. Kaj je tedaj naravnejse, kakor da
ravno grb celjskega mesta.
Podpisano drustvo je trdnega prepricanja. da nosa omenjenega znaka ne mo
najmanjsega nereda; one ne prosi milosti, temvec Ie zahteva pravico.

Omenjeno bodi tudi se to, da je Klub slovenskih kolesarjev zgolj sportno, ne
drustvo.
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Oziraje se na te razloge prosi podpisano drustvo: "Visoko c.kr. namestnistvo
mestnega urada Celje z dne 21. prosinca 1904. st. 243 razveljavi in dopu
znak."

Za "Klub slovenskih kolesarjev "Celje". dne 3. svecana 1904. Predsednik F
tajnik F. Voglar."26

Na citirani rekurz drustvo ni dobilo odgovora. zato so na seji 1. aprila 190
zaprosijo poslanca g. Robica. da pri c.k. namestnistvu razisce. kako je s to z
trikratn i pismeni prosnji od poslanca Robica niso dobili odgovora. zato sta
podala predsednik in tajnik drustva. V Gradcu ju je sprejel podpredsednik Net
obljubil, da se bo za zadevo osebno pozanimal; v odgovoru, ki ga je drus
prejelo. pa je bilo samo privatno sporoCilo. da se vsi spisi v zvezi s klubs
nahajajo na celjskem mestnem uradu.

Iz zapisnika obcnega zbora z dne 27. aprila 1907 je razvidno, da je namest
zavrnilo. Drustvo je vztrajalo in iskalo pravico se na ministrstvu za zunanje z
se je zadeva s prvotnim predlogom razpletala naprej. iz dokumentov ni
arhivu ohranjeni klubski znak pa nam da slutiti. kdo je potegnil "ta kratko" - o
:'6
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slovenskih kolesarjev) in na spodnjem CELJE. erke so zlate barve. enako tudi sportno k
ki je zamenjalo "sporne" celjske zvezde.
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Drustvo je v glavnem prirejalo kolesarske izlete in dirke. Posebnost so bile t.i. polzeve di
ena izmed prvih dirk je bila 16. julija 1905 v Gotovljah. Na njej je startalo osem dirkae
na cilj pa so pripeljali samo trije. Zanimiva so bila pravila dirke. ki so jih ob tej prilozn
sprejeli:
1. "Dirkati smejo Ie udi Kluba slovenskih kolesarjev "Celje" brez vstopnine; neudom la
dovoli udelezbo odbor oz. predsednik s porazumljenjem oglasenih dirkaeev p
vstopnini 1K.
Prijavo je oglasiti najmanj 1/4 ure pred zaeetkom dirke pri odboru ali predsedniku.
prijavljeni dirkaCi plaeajo globo 1 K. ako brezvzroeno izostanejo od dirke.
2. a) S cilja se odvozi na dana znamenje.
b) Po danem znamenju se ne sme stopiti raz kolo.
c) Nazaj se ne vozi.
e) Vozi se kolikor mogoee v premi (ravni) erti na doloeen cilj; cik cak erta je absolu
prepovedana.
d) Vozae. ki spravi sodirkaea po lastni krivdi raz kolo. ne sme vee voziti; sodirkaeu p
dovoljeno iz istega mesta voziti dalje, ee kolo takoj zasede.
3. Voznja ne sme trajati erez pol ure. Ako vee sovozaeev istoeasno dospe na cilj. vo
samo ti vozaei se enkrat po odboru doloeeni krajsi poti in ee tudi v tem slueaju dosp
dva ali vee dirkaeev na cilj istoeasno. odloei zreb.
4. 0 izidu in eventuelnih prepirih doloeuje dirkaliski odbor. Proti sklepu dirkaliske
odbora ni priziva.
Dirkaliski odbor se sestoji iz predsednika kluba. ki je ob enem predsednik dirkaliske
odboru in 4 na mestu dirke od klubovega odbora doloeenih elanov."27

Zaeetnemu navdusenju je kmalu sledila stagnacija - stevilo elanov je v dveh letih padl
28 na 22. Zanimanje za kolesarski sport pa ni upadalo samo v Celju - v ta eas sovpada t
ukinitev Zveze slovenskih kolesarjev v Ljubljani.

o delovanju drustva in njegovih problemih je spregovoril tajnik KSK na obenem zbo
aprila 1906 in med drugim dejal: "Upostevajoe dejstvo. da zanimanje za kolesarski sp
leta za letom precej pojenjava. moramo reCi. da se je nase drustvo v minulem letu koli
toliko trudilo oziviti one zivahnost in bratsko razveseljevanje v drustvu. kakor je vlad
se pred nekaj leti. ko so tovarisi kolesarji kar hrepeneli po skupnih izletih v nedeljah
praznikih v nase kraje prelepe slovenske domovine. da se v prijetnih uricah razvedrijo
duhomornem tedenskem delu.

Tudi preteeeno leta je prirejalo drustvo skupne izlete s tovarisi elani v razne kraje celjs
okolice in drugam. Zalibog. da nam je neugodno vreme veekrat tudi onemogoeilo sku
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Naslednje leta je stelo drustvo Ie se 15 clanov in tajnik je znova s spodbudn
poskusal obdrzati drustvo pri zivljenju: "... kolesarski sport pojenjava vedn
izgubilo nekdanjo sportno vrednost in sluzi vecinoma danes se samo v pra
Nekdanja kolesarska tekmovanja. velikanske dirke in druge enake priredbe
samo se v prijetnih spominih. Zazdi se marsikomu zaradi tega. da je tu
drustvo danes brezpomembno. Vendar kazalo ne bi. da bi nase drustvo r
edina drustvo slovensko te vrste na vrocih zgodovinskih tleh eeljskih. Tudi s
majhnem stevilu. kakor nekdaj. se vedno zdruzujejo ciani pod okriljem tega
vedno se prirejajo izleti v nase prelepe slovenske krajine. Zaradi tega pa drzi
in oklenimo se ga ... "29

Po zmanjsanju zanimanja za kolesarski sport in upadu clanstva je drus
aktivnosti (dirke. izleti) in popestrilo dejavnost z organiziranjem kegljaskih ve
ni izostal - na obcnem zboru 2. maja 1914 je bilo ugotovljeno. da steje d
clanov.

Prva svetovna vojna je v eeloti prekinila delovanje drustva. ki je ponovno z
leta 1920; prvenstveno so prirejali tekme in izlete.

12.julija 1924 se je Klub slovenskih kolesarjev "Celje" prikljuCiI Podsavezu in k
drustvo prenehal delovati. 30

Savinjsko planinsko drustvo

Statut planinskega in gozdnogospodarskega drustva za Stajersko iz leta 18
svoj sedez v Gradeu in je delovalo tudi na eeljskem obmocju. je imel v svo
med drugim tudi dvig planinskega in gozdnega gospodarstva. kar naj bi dru
zborovanji. ekskurzijami. predavanji in kvalitetno strokovno literaturo.

Nekoliko pozneje ustanovljeno Savinjsko planinsko drustvo s sedezem v
za vzoree pri sestavljanju svojega statuta zgoraj omenjeni statut in ga dopo
podrocje delovanja.

Planinsko drustvo je zdruzevalo prijatelje narave in planin; prirejalo je izlete
planinske poti. organiziralo poucne izlete v planine in predavanja posamez
o gorskih izletih in vrhovih. Zbiralo je denar za urejanje planinskih in izletnis
Posamezne naravne znamenitosti so opisovali in izdajali brosure. Tako
Reibensehueh opisal podzemeljske jame na Zalskem in dal 100 izvodo
razpolago Savinjskemu planinskemu drustvu. 31
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Cebelarsko drustvo v Celju je bilo ustanovljeno leta 1876 na pobudo uciteljev d
mestne sole Kresnika in Weissa. Glavna namena drustva sta bila zdruzevanje cebelar
Ijubiteljev cebel ter popularizacija te kmetijske dejavnosti med Ijudstvom.

V tem casu je na celotnem obmocju Stajerske delovalo 6 cebelarskih drustev, ki so
med seboj povezana v zvezo. Celjska podruznica je stela 120 clanov, zveza pa 600.

Drustvo je imelo svoj cebelnjak pod Miklavskim hribom; ob njem so ciani organ
predavanja, ki jih je navadno spremljal prakticen prikaz del a s cebelami in upo
posameznih predmetov. Panji so bili narejeni po najnovejsi (dzierdzonovi) metodi,
imela vee prednosti:
• vsako bolezen cebel so lahko pravocasno odkrili,
lahko so delali umetne roje,
• lahko so gojili matice,
tocenje medu je bilo bolj enostavno.

Drustvo je marljivo spremljalo napredek v cebeloreji in z novimi dognanji seznanjalo c
Tako so bili leta 1878 organizirani drustveni shodi v Sentjurju, Galiciji in celjski ok
Poleg shodov in predavanj je drustvo organiziralo tudi razstave cebeljih proizvod
prakticnim prikazom dela s cebelami . Za napredek in razsiritev cebeloreje je veliko na
tudi drustveni potovalni ucitelj Matevz Kresnik.

Cebelarsko drustvo je bilo dokaj uspesno tudi pri ustanavljanju podruznic - leta 19
bila ustanovljena podruznica za Savinjsko dolino, ki je tudi imela svojega potoval
ucitelja, in sicer g. Jurancica.
Cebelarska drustva so bila ena od izredno aktivnih in uspesno delujoCih drustev,
veliko prispevala za napredek in razvoj cebelarstva pri nas. 32

Celjsko ucitelisko drustvo (1870-1918)

Leta 1870 ustanovljeno celjsko uCiteljsko drustvo si je prizadevalo za napredek
metode in razvoj pouka. Osnovano je bilo na strokovni podlagi in s statutom je
urejeno tudi jezikovno vprasanje - ciani so lahko razpravljali v jeziku, ki so si ga sami iz
Posamezne obravnavane tematike pa so tako ali tako same po sebi narekovale upo
ustreznega jezika, med drugim tudi zaradi lazjega razumevanja in poznejsega poda
snovi pri pouku. Glavni namen drustva je bit da so ciani osvojili dodatna znanja in se
bolj usposobili za vzgajanje in izobrazevanje.

Na zeljo uciteljev celjskega politicnega okraja so se uCitelji mestnih sol odlocili, da ustan
novo pedagosko drustvo pod imenom Drustvo uciteljev in prijateljev sole, katerega gl
naloga je bila boj za sodobno in napredno solo.

:~2 Kronika, casopis..
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Leta 1876 je bila v Celju ustanovljena podruznica Stajerskega zdravniskeg
zdruzevala v Celju in bliznji okolici delujoce zdravnike. Ciani so skrbeli za teko
z napredkom medicine in uspehi posameznikov na strokovnem podrocju. Pre
so namenili tudi negi bolnikov na podezelju. Leta 1881 je dr. Kocevar na
drustva predlagal. da se nega bolnikov na podezelju uredi v okviru nasledn
1. Obcina je dolzna nuditi pomoc revnim bolnikom.
2. K revnim bolnikom poklice zdravnika obcina.
3. Obcina je dolzna prepovedati dele neizucenim babicam in na njihovo m
strokovno izprasane babice.
4. K revnim porodnicam mora obcina poklicati babico.
5. Ce zboli 6 - 8 obcanov za isto nalezljivo boleznijo. je obCina dolzna o
okrajno glavarstvo. ki odredi za epidemijo predpisane ukrepe.
6. Obcina mora poskrbeti. da slaboumne in dusevno prizadete ho
umobolnicah.
7. Za neozdravljive dusevne bolnike in bolehne mora poskrbeti obCina.
8. V primeru. da kdo zboli za neznano boleznijo. ga pregleda zdra
hospitalizacijo.
9. Vsak gospodar mora takoj javiti pojav nalezljive bolezni pristojni obcini.

Inega
Delavsko pod porno drustvo (1897-1918)
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Delavsko pod porno drustvo s sedezem v Celju je s svojim delovanjem p
ostale slovenske pokrajine. Osnovano je bilo na katolisko-narodni podlagi.
Namen drustva je bil:
pospesevati verski. dusevni in gmotni napredek delavcev.
pomagati bolnim in pomoci potrebnim clanom.
gojiti domoljubje in narodno zavest svojih clanov.

Da je drustvo izpolnjevalo v statutu zastavljene cilje je:
organiziralo javne shode.
prirejalo strokovna predavanja s poudarkom na temah. ki so se ukvar
problematiko.
organiziralo vecerne zabave in poucne drustvene shode.
•
uredilo drustveno citalnico in knjiznico ter tako poskrbelo za razsirj
spisov ter verodostojne politicne in strokovne literature.

Ceprav se je drustvo imenovalo delavsko. so se v njem lahko zbirali vsi. ne g
spo!; posebej so bili dobrodosli kmetje. 35
Kronika, casopis .... 1997/45.51. 1-2, str. 68 in 69.
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Iz potrebe eloveka pomagati soeloveku v boju proti naravnim nesreeam in pri odpravlj
njihovih posledic, je bilo v Celju leta 1871 ustanovljeno prostovoljno gasilsko drustvo.

Ustanovni obeni zbor prostovoljnega gasilskega drustva je bill. avgusta 1871
vodstvom Jozefa Wokauna. Na tem zboru je bil sprejet tudi statut ki ga je dezelna ob
potrdila 28. avgusta. Tako je bilo po organizacijski strani narejeno vse, da bi drustvo la
zaeelo delati. Ker pa brez osnovnih sredstev (gasilnih naprav) ne bi slo, je drustvu prisko
na pomoe obCina in mu v uporabo prepustila nekaj brizgaln, dva vozova za vodo, v
in kavlje. Vsa nasteta orodja so bila v bolj slabem stanju, zato je drustvo takoj za
zbirati prostovoljne prispevke za nakup nove brizgalne; mestni posestniki so za ta na
prispevali 413 gld, okoliski 64 gld, ostali donatorji pa 580 gld in ko je obeina primak
500 gld, so zbrali dovolj sredstev, da so kupili novo brizgalno, na katero so na enG s
napisali Prostovoljno gasilsko drustvo Celje, na drugo pa Mestna brizgalna I. Neka
druge naprave pa so kupili iz izkupieka, ki so ga dobili od prodaje stare obeinske rum
pobarvane brizgalne.

Poleg primernega orodja so bile za ueinkovito dele potrebne tudi izkusnje in znanje, zat
se morali gasilci teoretieno izobrazevati in praktieno vaditi. Pri iskanju ustreznega vad
jim je sla na roko vojska in jim dovolila vadbo na travniku ob Ljubljanski cesti (Glazija), k
je imela v najemu za svoje potrebe.

Najveeja tezava, s katero so se zaeeli spopadati ze takoj po ustanovitvi, je bil prevo
mestu so tezko najeli stalnega koeijaza) in stem pravoeasen prihod na kraj pozara.

Za obveseanje 0 izbruhu pozara so imeli na Miklavskem hribu urejeno signalno toek
dogovorjene zvoene in vidne signale - en strel je pomenil, da nekje gori, dva strela
pomenila, da je izbruhnil pozar v enem od okoliskih krajev in trije, da je pozar v me
Z vidnimi znaki so kraj pozara se bolj nataneno lokalizirali - tako so trije dvignjeni "k
podnevi ali rumena lue ponoei pomenili, da je pozar v smeri lalca, dva kosa oziroma rd
lue, da je pozar v smeri Vojnika in kos ter zelena lue, da je v smeri Teharij.

Leta 1872 je bilo v Celju 74 gasilcev in 4224 prebivalcev, kar je zneslo priblizno 17 gasi
na 1000 prebivalcev36

Drustvo je uspesno delovalo in urilo svoje elane; ti so morali namree obvladati doloe
znanja in spretnosti, da so lahko izpolnjevali s statutom sprejete naloge. lzobrazeva
s pomoejo ustrezne literature, s predavanji in praktienimi vajami je bilo obvezno za
Clane.

Drustvo je veliko naredilo tudi na podroeju prepreeevanja pozarov. Prebivalce je opozar
na nevarnosti preko easopisov in na drustvenih prireditvah, katerih glavni namen je s
bil pridobivanje dodatnih sredstev, potrebnih za nakup gasilskih priprav in populariza
dejavnosti.

" lAC, MOC, lase. 148.
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Glavni namen drustva je bil prepreeevanje skode, ki bi lahko nastala zar
izpolnjevanje te naloge so lahko skrbeli Ie disciplinirani, teoretieno in praktien
gasilci. 37

Klub slovenskih naprednih akademikov v Celju (1907-1918)

Aprila 1907 so juristi Sandor, Hrasovec, Vreeko in Krajnc v Celju ustanovili
akademikov, katerega glavna naloga je bila podpiranje in ustanavljanje Ij
v tistih krajih Stajerske in Koroske, kjer je bilo slovenstvo ogrozeno. V zae
deloval tako, da je apeliral na Ijudi, naj prispevajo knjige ali denar za podpo
in ustanavljanje novih knjiznic.

Ze konec leta 1907 pa se je odsek odloei!, da svoje delo zastavi sirse in us
- izvolil je pripravljalni odbor, ki je imel nalogo, da sestavi pravila in poskrbi
drustva. Pravila so bila potrjena 13. maja 1908. leta in 17. julija je bil ustano
v mali dvorani Narodnega doma.

Namen drustva je bil:
zdruzevanje celjskih naprednih slovenskih akademikov,
pospesevanje prijateljstva med njimi in
sirjenje izobrazbe med vsemi sloji slovenskega zivlja, ki mu je potrebn
naradno zavest in ga zdruzevati v plemenitem druzabnem zivljenju.
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Stevilo elanov je bilo majhno, njihovo delovanje pa slozno in uspesno;
zbiranje denarja, s katerim so podpirali Ciril- Metodovo druzbo, knjiznice, sok
in dijaske kuhinje ter po slovenskih dezelah nastopali na raznih prireditvah k
in govorniki.

;ilcev

Med prvo svetovno vojno Klub ni deloval. Po vojni pa so ga hoteli razpustiti, k
obrambna organizacija na tem podroeju ni bil vee potreben, vendar se je o
let in posvetil svoje narodnoobrambno delovanje Koroski. 38
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Spodnjestajerski narodni svet (1906-1918)

Narodni sveti v bistvu niso bili drustva, ampak neke vrste narodnoobrambn
v katerih naj bi sodelovale politiene stranke za obrambo narodnih interesov

Zaeetki delovanja Spodnjestajerskega narodnega sveta segajo v leta 1
narejen osnutek statuta po eeskem vzorcu. Ustanovni sestanek Sveta je
7. februarja 1907, kjer so se na zaupnem shodu zbrali v ta namen izvoljen
Anton Korosec, dr. Vekoslav Kukovec in dr. Jura Hrasovec in potrdili prav

" ZAC. MOC. las. 71
"" I<ronika. casopis .... 1997/45. !it 1-2. str 65 in 66.

niti v program niti v delovanje posameznih v Narodni svet zdruzenih strank.
Delovanje Narodnega sveta proti ponemeevanju je potekalo v obliki posameznih akcij;
sredstva in naein so si izbrali glede na posamezen primer - tako so v akciji za slovensko
gimnazijo v Celju nastopili s spomenico, ki jo je podpisalo vee kot tisoe oseb. Glavne
zahteve so bile:
1. "Takojsnja izpopolnitev c.k. samostojnih nemsko-slovenskih gimnazijskih razredov
v Celju v visjo gimnazijo pod samostojnim ravnateljstvom in definitivnim ueiteljskim
zborom.
2. Ureditev uenega jezika na tej slovenski gimnaziji. kakor je na kranjskih slovenskih
gimnazijah.
3. Takojsnjo novo zgradbo za slovensko gimnazijo v Celju.
4. Da se za to potrebne vsote postavijo v drzavni proraeun."
Eden od naeinov dela naj bi bil tudi preko potovalnega ueitelja, ki bi bil zadolzen predvsem
za informacije 0 stanju v posameznih krajih, kar bi aktivistom in zaupnikon precej olajsalo
delo. Tako je bilo vprasanje potovalnega ueitelja aktualno ze na eni od prvih sej in ker
za najem ustreznega eloveka Narodni svet ni imel dovolj denarja, je za sodelovanje
zaprosil Druzbo sv. Cirila in Metoda - ta naj bi najela potovalnega uCitelja, ki bi poleg njenih
nalog opravljal tudi tajniske posle Narodnega sveta. V dopisu Narodnega sveta Druzbi
med drugim pise: "... da bi tak uCitelj za Druzbo lahko opravljal dele potovalnega ueitelja,
ustanavljal bi nove podruznice, spodbujal obstojeee k aktivnejsemu delovanju, skrbel, da bi
razna drustva Druzbi v korist prirejala veselice .... Ob enem pa bi opravljal tudi posle tajnika
za Narodni svet." Delovanje, pri katerem bi potovalni ueitelj podpiral Narodni svet naj bi
bilo "pravzaprav jako nedolzno, zares narodno in tudi Druzbi koristno. Pomagal bi nabirati
gradivo za narodno statistiko in Narodnemu svetu poroeal, kake uradnike in uCitelje povsod
imamo, kako se v uradih uraduje, na solah poueuje, kje bi bilo dobro nastaviti slovenske
obrtnike, nam poroeati, kako posamezne obeine poslujejo v narodnem oziru, v obeinskem
odboru. Seveda tam, kjer se na primer bojujeta dye politieni stranki za nadvlado v obCini,
tam bi moral Narodni svet moleati."39
Druzba sv. Cirila in Metoda, ki v zaeetku ni pristala na nikakrsno sodelovanje potovalnega
uCitelja z Narodnim svetom, se je na koncu Ie omeheala in izjavila, da formalno ne dovoljuje
sodelovanja, kot privatna oseba pa potovalni ueitelj lahko daje informacije 0 narodnih
razmerah in potrebah.
Narodni svetje deloval proti ponemeevanju in se boril za uveljavljanje slovenseine v uradih
in solah, nabolj pogosta oblika delovanja so bili dopisi in peticije. Pri delu so jim pomagali
zaupniki, ki so jih imeli v posameznih krajih, in tudi slovensko usmerjena drustva. 40

39

"0

ZAC, fond SpodnJestaJerskl narodni svet, lase. 1.
Ivanka Zaie-Cizelj Spodnjestajerski narodni svet. Celjski zbornik 1984, str. 265-277.

Leta 1822 je bilo v Celju ustanovljeno dramaticno drustvo, ki je skrbelo za re
predstave.
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Z razvojem in popularizacijo dejavnosti se je postavilo tudi vprasanje sta
vprasanje so zacasno resili v letih 1836-1846. Trajno resitev pa je pomenil
celjskega mescana in posestnika Jakoba Smrekarja, ki ga je odkupila me
oktobra 1875.

Leta 1876 so gledalisce obnovili; stavba, v kateri je gledalisce se dane
renesancnem slogu in prizidana k staremu mestnemu stolpu, ki so ga preure
in garderobe.

Do leta 1848, ko je nastopil tiskarnar Janez Krstnik Jeretin, so bile predstav
nemskem jeziku; tega leta pa se je s celjskega odra prvic oglasila slovenska
kot vlozek v gledaliski predstavi.
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Jeretinu je pri gledaliskem delovanju od leta 1850 pomagal se zupnik in pr
na celjski gimnaziji Josip Drobnic, ki je se isto leta v Celju ustanovil prvo dra

V sezoni 1851/52 je Drobnicu uspelo postaviti na oder celjskega gled
slovenske predstave. Z odhodom Drobnica iz Celja pa je slovensko gleda
zamrlo; obudilo se je sele v okviru celjske citalnice pod vodstvom Ev
Predstave so bile v Tapeinerjevi viii; na oder v mestnem gledaliscu jim je u
predstvami, ki so jih izvajali v dobrodelne namene. Zadnja taka predstava je
1866, nato pa so bila vrata mestnega gledalisca zaprta za slovenske pre
leta 1918.
Po letu 1868 je gledalisko delovanje celjskih Siovencev ponovno usahnilo
je v teh letih dozivljala krizo.

Prelomnico v gledaliskem delovanju je pomenila ustanovitev Celjskega pev
ki se je v letih 1898-1911 ukvarjalo med drugim tudi z dramatiko in prirejan
okviru pevskega drustva je dokaj aktivno deloval dramski odsek.

Nove moznosti za razvoj slovenske gledaliske dejavnosti je pomenilo odpr
doma. Z rednimi gledaliskimi predstavami so zaceli leta 1899.

15. januarja 1911 se je dramski odsek odcepil od pevskega drustva in se os
vodstvom Rafka Salmica, ki ga je pozneje zamenjallvan Prekorsek.
V letih 1914-1918 drustvo zaradi vojnih razmer ni delovalo.

Drugacno pot pa je slo mestno gledalisce, ki je bilo v rokah nemsko govo
Gledalisce je upravljal pose ben odbor, katerega predsednik je bil hkrati
intendant. Zaradi vse vecjih zahtev po filmskih predstavah je bil gleda
letih 1914-1918 prirejen tudi v "oder za svetlobne igre".

Leta 1918 je gledalisce dokoncno preslo v slovenske roke in zacela so se p
ureditev poklicne gledaliske dejavnosti. 19. februarja je bil izredni obcni zbor
drustva, na katerem so sklenili, da si pridobijo stalnega reziserja in se pre

ustanovil dramaticno SOl041

Kinoqledalisce ( 1909-1918)

Prvi poskusi pripeljati kino v Celje. so dokumetirani za leto 1909. 1. julija 1909 je p
prosnjo za odobritev kinopredstav in najem prostora za cas od 29. avgusta do
septembra J. Bachmaier iz Zag reba. lastnik podjetja Grand-elektro-bioskop. Mestni
je v odgovoru navedel. da je na razpolago prostor za prireditve - t.i Festwiese za
4 - 8 K na dan.

Naslednjo ponudbo je se isto leta poslal Eduard Pres iz Linza. direktor The Amerikan
predstave naj bi predvajal od 15. do 30. novembra. Obcina mu je ponudila na razpo
isti prostor za isto ceno in navedla. da zaprtega prostora nima na razpolago. zato
mora sam poiskati 42

Leta 1911 se je zasebni usluzbenec Ernest Zottl iz Beljaka pozanimal 0 moznost
ureditev kinodvorane v Celju in poslal mestnemu uradu nekaj vprasanj. na katera je
naslednje odgovore:
1. "V Celju ni stalnega kino - gledalisca.
2. Celje nima ustreznega elektricnega prikljucka na katerega bi se lahko prik
najemnik.
3. Prebivalcev je sedem tisoc.
4. Kar se vojastva tice sta trenutno v mestu bataljon pehote in bataljon dez
brambe.
5. Pristojna za dodelitev tovrstne koncesije je dezelna uprava v Gradcu."

Mestni urad je bil mnenja. da kinogledalisce v Celju ne bi prinasalo stalnega dohodka
odklonil. da bi priskrbel ustrezen lokal za kinopredstave. 43

Iz povedanega lahko sklepamo. da v Celju v tem obdobju ni bilo stalnega kinogleda
in so filmske predstave vrteli Ie obcasno. "Novotarija" pa je. kot kaze. kljub temu prite
dovolj gledalcev. saj je stvar zacela zanimati tudi mesto samo. To je razvidno iz odgo
na vlogo Janeza Semmerla z Dunaja. ki je zelel najeti prostor Pri belem volu. da b
opremil na lastne stroske. poskrbel za primerno varnost in tam predvajal filme. Me
urad namrec v omenjenem odgovoru z dne 18. marca 1914 navaja. da si mestna ob
sama prizadeva za pridobitev koncesije za predvajanje kinopredstav in namerava zgr
lastno kinogledalisce.44

Kakor marsikatere nacrte je tudi tega prekinila vojna. v tem casu pa so obcasno vrteli f
v mestnem gledaliscu.

Arhivi. Glasilo Arhivskega druslva in arhivov Siovenije, VilI/1-2. 1985, Ivanka Zajc-Cizelj. GlecJalisce - ustva
arhivskega gracJiva. str. 41 .
"' ZAC, fond Mestna obCina Celje (MOC). fasc. 129.
43 ZAC, MOC. fasc. 141 .
41 ZAC, MOC. fasc. 153.
41
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Zusammenfassung

Bis das Gesetz uber das Vereinsrecht 1867 verabschiedetwurde, regelten die
von 1849 und 1852 das Gri.inden und Wirken der Vereine.
oslal
19.
urad
:eno
Star,
lago
;i ga

h za
jobil

Ijucil

elne

inje
isca
Jnila
"ora
'I ga
~stni

cina
aditi
Ime

'jalec

In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts wirkten in Celje (Cilli) folgende
Musikverein, der Unterstutzungsverein, der Theaterverein, der Gesan
Turnverein u.a.

Nach der Annahme des Gesetzes uber das Vereinsrecht im Jahre 1867 setz
bereits vor der Annahme dieses Gesetzes wirkende Vereine, und zwar der T
Gesangverein, der Leseverein u.a., ihre Tatigkeit fort.

Zunachst zbgernd, gegen Jahrhundertende aber mit immer grb~erem Eifer
Vereine gegrundet. die uber kurzere oder langere Period en mit mehr oder w
ihre Tatigkeit entfalteten, was man noch heutzutage im Wirken der Vereine
kann.

Einen echten Aufbruch erlebten die Vereine an der Jahrhundertwende. De
Verzeichnissen der Vereine ist zu entnehmen, da~ im Jahre 1893 in Celje in
25 Jahre spater aber schon 110 Vereine tatig waren.

Die Ursache fUr einen zahlenma~ig so gro~en Zuwachs von Vereinen in ei
Zeitspanne ist teilweise in der Struktur der Stadtbevblkerung und in den
zwischennationalen Beziehungen zu suchen. Es kam zur Spaltung einige
Konstituierung von Vereinen auf nationaler Basis und zur Grundung vo
Schutzvereinen.

1m Hinblick auf ihren Tatigkeitsbereich gliedern sich die Vereine in Kultur-, Sp
Fach-, Wohlfahrts-, Religions-, Unterstutzungs-, Schutz- und andere Vereine.

Die Vereine entfalteten eine vielseitige Tatigkeit. Bildungsvereine etwa v
den Bildungskursen und popularwissenschaftlichen Vortragen auc
Unterhaltungsveranstaltungen (Spiele, Musik- und Tanzabende). Rein allge
Vortragsveranstaltungen und Fachexkursionen wurden hingegen sogar von S
organisiert.
au~er

Summary

Until 1867, when the Law on Societies and Meetings was adopted, the foundation an
activities of societies had been regulated by the Emperor's patents of 1849 and 1852.

In the first half of the 19th century, musical, welfare, drama, choral, sports, and severa
other societies operated in Celje.

After the Law on Societies and Meetings was adopted in 1867, only some of the previousl
established societies, such as the sports society, a choral and a read ing society, conti nue
with their work.

At a slower pace in the beginning and with much greater vigour in the late 20 th century
a number of new societies were established which operated fairly successfully and w er
active for longer or shorter periods of t ime - a characteristic t hat can be attributed to a
sorts of societies nowadays as well.

The boom in the number of societies began at the turn of the century. The preserved list
of societies show that only 32 operated in Celje in 1893. Twenty-five years later, howeve
the number had risen to 110.

The reason for such a sharp increase in the number of societies in such a short time
span lies partly in the national identities of Celje's inhabitants and the strained rel ation
between the Germans and the Slovenes in the city. As a result several societies split up
new societies were organised on national bases, and national defence societ ies were
established.

According to their activities, the societies could be divided into the following categories
cultural and educational, sports, training, professional, trade and interest charity, religious
welfare, national defence, etc.

The activities of the societies were quite lively. Besides training courses and lectures on
differenttopics, the educational societies, for example, organised cultural and entertainmen
events (plays, musical and dancing evenings) as well. Even sport clubs organised genera
educational lectures and professional excursions.
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CELJSI{A NARODNA
CITALNICA 1862-1873

Ivanka Zajc Cizelj

SOLSTVO V CELJU

1848 - 1918

Mestne osnovne sole

Leta 1848 so v Celju delovale tri osnovne sole. in sicer glavna (deska) sola. ki je leta 185
dokoneno postala stirirazredna. trivialka (dekliska sola) in slovenska nedeljska sola.

Tretji osnovnosolski zakon. sprejet leta 1864. je vpeljal splosno solsko obveznost od
do 14. leta in v celoti reorganiziral osnovno solstvo. Ukinjene so bile trivialke. glavne so
in normalke ter vpeljane meseanske in Ijudske sole; slednje so se delile glede na stev
ueiteljev na eno-. dvo-. tri-. stiri-. pet-. sest-. sedem- in osemrazredne. Cerkev je svo
vlogo pri vodenju in nadzorovanju sol izgubila. Za nadzornike nad didaktieno-pedagoski
stanjem sol so bili postavljeni solski inspektorji. za vodstvo in nadzor nad vzgojo p
ustanovljeni solski sveti.

Tako je celjska glavna sola postala stirirazredna deska sola. trivialka pa dvorazredn
dekliska sola; slovenska nedeljska sola je bila v skladu z novo zakonodajo in razvoj e
rednega solstva ukinjena.

Ustanovljen je bil mestni solski svet. ki je zaeel delovati 1870. leta. Ze na zaeetku delovan
je na pobudo svojega predsednika dr. Jozefa Neckermanna obravnaval telesne kazni
mestnih solah in jih kot vzgojno sredstvo prepovedal ter zadolzil ueiteljsko konferenco. n
odloei, s katerim vzgojnim sredstvom bi jih nadomestili.1

Telesne kazni pa kljub temu niso zapustile solskih razredov. kar je razvidno tudi iz zapisni k
ueiteljske konference na deski soli leta 1910. ki navaja. da so bili uCitelji ponovno opozorjen
da bodo v primeru sodne obravnave zaradi uporabe telesne kazni kot vzgojnega sredstv
sami nosili posledice - sodisee je namree lahko ze po eni ovadbi spoznalo uCitelja z
nesposobnega. 2

Leto 1869 pa je pomenilo tudi konec tolerance do slovenskega jezika v obeh osnovni
solah; v kroniki glavne sole pise za leta 1869, da se mora pouk po novem odvijati izkljuen
v nemskem jeziku. V kroniki dekliske sole preberemo. da je bila na podlagi odloCitv
obeinskega odbora z dne 1. oktobra 1869 nemsCina razglasena za ueni jezik na deklis
soli.3

Mestni solski inspektor je ob pregledu razmer na dekliski soli aprila 1872.leta ugotovil. da s
delovni pogoji na tej soli izredno tezki - razredi so bili prenatrpani in ueitelji preobremenjen
poleg tega pa navaja. da vee kot polovica ueenk ne zna nemskega jezika. K resevanj
problema sta pristopila mestna obeina. ki je odobrila sredstva za namestitev se dve
ueiteljic. in mestni solski svet. ki je sprejel odloCitev 0 organizaciji samostojne stirirazredn
dekliske sole. na kateri naj bi bili pol no zaposleni: naduCitelj. dva ueitelja ali ueiteljici i
podueitelj oziroma poduCiteljica. Razpis naj bi izpeljali do konca avgusta. kot posebni pogo
pa so navedli tudi. da je zazeljeno znanje slovenskega jezika.

19odovinski arhiv v Celju (lAC). fond Mestni solski svet (MSS) fase. 2. sig. 2/5.
16. sig. 16/1.
1 lAC. fond Mestne sale Celje (MSC). kronika.
1

e lAC. MSS. fase.
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poskrbela za prostorsko resitev, ne samo dekliske sole, ampak tudi deske
soli je namenila prostore v stari grofiji in jih v letih 1871 in 1872 ustrezno a
so v tej stavbi 1873. leta dobile prostore: deska sola v prvem nadstropju d
v pritlicju leva in mescanska v prvem nadstropju levo; v pritlicju desno
telovadnica 4

Pomembno prelomnico v razvoju osnovnega solstva v Celju pomeni
je bila na osnovi odredbe dezelnega solskega sveta 151. 7350 z dne 8.
ustanovljena Ijudska sola za obcino Celje - okolica. 5 Tako je prislo do ostrej
slovenskimi in nemskimi ucenci in do razvoja mestne dekliske in deske so
in okoliske kot slovenske ustanove, ceprav moramo imeti pred ocmi, da m
bili nikoli nacionalno cisti. Omenjenemu odloku je sledilo izsolanje okoliske
se posebej z navdusenjem pozdravil kronist dekliske sole, ker je za glavno
zavoda stel prenatrpanost razredov in dejstvo, da je ustanova kljub nems
jeziku imela dobro tretjino ucenk, ki so znale samo slovensko. Kronist dalj
je z ustanovitvijo okoliske sole dolgoletni trud mestne solske oblasti. da bi o
zacela delovati za ustanovitev lastne sole bogato poplacan. Tako naj bi b
kronista odpravljena glavna ovira za nacionalni razvoj in razcvet mestne so

Z izsolanjem okoliske obCine se je stevilo ucencev na obeh mestnih solah o
Zaradi premajhnega stevila ucencev je bil peti razred na deski mestni soli
1876/77 ukinjen, odprta pa vzporednica k cetrtemu razredu, ki je vkljuceva
iz celjske okolice, ki so zeleli nadaljevati solanje na mescanski soli ali gimna
tu izpopolnjevali v znanju nemscine.

Vprasanje mestnih otrok s slovenskim maternim jezikom (brez znanja nem
z nemskim maternim jezikom vsolanih v okolisko solo je obravnaval me
6. marca 1877. leta. Sklenil je, da se dogovori z okrajnim solskim svetom
otroci z nemskim maternim jezikom, kolikor dalec dovoljuje prostor, brezpo
mestne sole in obratno, slovenski otroci iz mesta naj bi toliko casa obiskova
da bi si pridobili zadostno znanje nemscine za obiskovanje mestne sole. 7

Slediia je obravnava na okrajnem solskem svetu, ki je 4 . septembra 1
odredbo 151. 613, v kateri je dolocil. da v mestnem solskem okolisu
slovenskim maternim jezikom ne bode sprejeti v nizje razrede mestnih
pa samo po uspesno opravljenem sprejemnem izpitu, na katerem mora
obvladajo nemscino v toliksnem obsegu, kot je potrebno za nemoteno spre
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27. januarja 1878. leta so na peti uCiteljski konferenci med drugim obravnavali tud
zahtevo po ureditvi obrtnega nadaljevalnega tecaja na deski soli v Celju in poslali predlo
na dezelni solski svet, ki je ze 23. maja izdal odredbo 0 ustanovitvi obrtne nadaljevaln
sole (Gewerbliche Fortbildungsschule). Ta je bila odprta 9. novembra istega leta in je imel
dva oddelka. Prvo leta je sprejela 128 ucencev, ki so obiskovali pouk trikrat tedensko. 9

Na dekliski soli je bil organiziran nadaljevalni tecaj - oziroma tako imenovani specialn
kllrz, ki ga je navadno obiskovalo 10 do 20 deklic letno in ga je skoraj v celoti materialn
podpirala nemska solska zveza.lO

Zenski komite je decembra 1884. leta na dekliski soli odprl okrepcevalnico (solsk
kuhinjo), kjer so revni otroci mestnih sol (decki in deklice) v zimskih mesecih dobiva
enkrat dnevno topel obrok. Navadno je okrepcevalnica delovala v hladnejsih mesecih - o
zacetka decembra do zacetka marca. ll

Od 1. marca je bila dekliska sola na osnavi odloka dezelnega solskega sveta st. 510
urejena po ucnem nacrtu za petrazredne sole. '2

Leta 1877 so v mestnem solskem svetu obravnavali vprasanje ustanovitve deklisk
nadaljevalne sole (die Tochterschllle);

postavil ga je mestni solski inspektor, ki je tudi poskrbel, da je bil predlog soglasno
sprejet. '3

Deklisko nadaljevalno solo (Hohere Tochterschule) je leta 1884 odprla Emilija
Haussenbuchel, ki je bila lastnica in upravnica zavoda obenem. Leta 1866 ji je dezeln
solski svet dovolil se ustanovitev privatne Ijlldske sole.14
Statisticno poroCilo za solsko leta 1890/91 nam pove 0 tej ucni ustanovi naslednje:
"Ucna in vzgojna ustanova za deklice se sestoji iz:
a) zasebne Ijudske sole,
b) nadaljevalne sole gospodicne Emilije Haussenbuchel.
Ustanova obstaja od leta 1884 za zenski spol.
a) Ljudska sola se deli na prvi. drugi, tretji, cetrti in peti razred;
b) nadaljevalna sola na sesti, sedmi in osmi razred."

V tem letu je na soli delovalo 11 uciteljev in ostalega osebja; na zavodu je prebivalo 9
ucenk, 32 pa je bilo zunanjih. '5

, lAC, Okoliska sola Celje (OSe), fasc. 15.
lAC, MSC, kronika.
'0 ZAC, MSC, kronika.
1, lAC, MSC, kronika.
" lAC, MSC, kronika.
11 ZAC, MSC, kronika
,. lAC, MSS, fasc. 6, sig. 6/17.
"ZAC, MSS, fasc. 6, sig 6/87 in fasc. 7, sig. 7/14.
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Ornenjena nadaljevalna sola ni irnela statusa niti rnescanske niti obrt
usposabljala za poklic; dekletorn, ki so koncala osnovnosolsko obvezn
rnoznost za nadaljnje izpopolnjevanje v znanju.

Z zacetkorn solskega leta 1902/03 je bila petrazredna dekliska sola
sedernrazredno - stern je bila ustanovljena dekliska rnescanska sola v Celju.
razredu je narnrec potekal po ucnern nacrtu za 1. in 2. razred rnescanske so

Z razvojern solstva in rastjo stevila ucencev je postalo poslopje stare grofije
so se odlocili za novogradnjo - leta 1905 je svoje poslopje dobila deklisk
leta pa se deska sola. V novih prostorih so bili Ie nekaj let. Leta 1914 je vo
prostore deske, naslednje leto pa se dekliske sole. Za potrebe pouka so dobi
stiri so be, ki so morale sprejeti 20 razredov. Pouk so irneli vsak drugi dan, in
en dan decki, drugi pa deklice.17

Zaradi vojnih razrner se je zrnanjsal tudi solski obisk, kar je bilo opazno
razredih, in sicer pri deckih nekoliko bolj kot pri deklicah. Pouk je bil sicer o
je osnovna sola vsa stiri leta vojne delovala.

Malo poblize bi si ogledali se, kako je bilo z rnaterinsCino na obeh rnestnih o
v letih, ko so bila v Celju huda nacionalna trenja. Zallahko posezerno Ie do
za nazaj v katalogih ni podatkov, za kateri rnaterni jezik so se izrekli otroci. Ko
to ni bil vedno res "rnaterni jezik". Zanirnivo je tudi to, da se je v celotnern o
obdobju izreklo za slovenski rnaterni jezik vee deklic kat deckov, kar je ra
naslednje tabele.

v letih
nern.
slov.
sl.nern.
drugi

llo 9

Soloobiskujoci otroci na mestnih solah glede na materinscino (
1918/19-a
1906/07
1913/14
1

decki
58
24
4,9
0.7

deklice
63,4
33,6
-

2

decki
67
30,9
1
0,8

deklice
55,4
42,2
0.2
2,2

decki
68,6
29,5
0,6
1,2

deklice
50
46,2

dec
38,
60

-

-

3,8

0.

Iz tabele je razvidno, da je najnizja prikazana razlika v rnaterinscini rned dec
v solskern letu 1906/07: pri deckih so postavke v tern letu nekoliko nizje,
rnaterinscini v katalogih niso popolni.

Najvecja razlika v korist slovenskega jezika pri deklicah je bila v solskern
(katalogi a - nernski katalogi). Za slovenscino se jih je izreklo kar 16,7 % vee
za nemscino 18,6 % rnanj kot deckov.

J{,

II

ZAC. MSS. fasc. 9. sig. 9/4.
ZAC, MSC, kronika.

ko

0

odkritem nemskem nacionalnem pritisku ne moremo vee govoriti.

Ookumenti namree prieajo, da je imela nova oblast precej tezav s starsi, ki so hoteli otroke
se naprej posiljati v razrede z nemskim uenim jezikom, eeprav so bili dodeljeni v slovenske
razrede.

Postopek razeiseevanja materinseine je na dekliski soli potekal takole: "One 1. marca ob
10. uri se ueenke odpuste domov, ueiteljstvo pa se zbere v sobi voditeljice.

Na podlagi lastne izkusnje pove prvi mestni kaplan in katehet dekliske sole Anton
Lasbacher, katere ueenke pripadajo v slovenske, katere pa v nemske razrede.

Pri tem uvrseanju se je ravnalo po principu: otroci slovenskih starsev spadajo v slovensko
solo. Narodnost posameznih ueenk se zabelezi v imenik; na podlagi teh dat se sestavijo
novi seznami otrok ...18

Temuje sledila burna reakcija starsev (" ... so v prihodnjih dneh prihrumeli deloma nahujskani
deloma razvajeni in neuki starsi nad ueiteljstvo ... "), ki niso bili zadovoljni s prerazporeditvijo
deklic v slovenske razrede, zato je bil za razeiseevanje tega problema sklican sestanek
"Za ponedeljek 3. marca so bili naroeeni starsi vseh onih otrok, katerih niso bili zadovoljn
s pridelitvijo v slovenske razrede. Zbrani ueiteljski zbor pod vodstvom Zupanek Barbare
je ob 7 uri zjutraj prieakoval starse, vzel njihove izjave na znanje ter jih pozneje predloz
mestnemu solskemu svetu. Pri tej priliki je prislo deloma do burnih nastopov, posebno se
je opazalo, da so nastopali delavci tovarne Westen organizirano."19

Svoj epilog je dobilo "nacionalno" vprasanje otrok na seji mestnega solskega sveta 6
marca 1919. leta. Kronistje dogodek opisal takole: "Zaeetek solskega letaje bil z dnem 22
septembra, kateri dan se je vpisovalo vse ueenke, one ki so ze lani obiskovale in novinke
To priliko pa so naglo porabili nemskutarski roditelji in dali vpisati svoje otroke, ki so bi
vsled posebne komisije doloeeni za obisk slovenskih razredov, lOpet nazaj v nemsk
paralelke. Seveda je vodstvo sole poskrbelo, da se ta neupravieeni manever ni obnese
Pametnejsi starsi so poslali kmalu nato svoje otroke vendar-Ie v slovenske razrede, kamo
so ze lani hod iii, zagrizenci pa so jih vzeli iz sole in jih pustili poueevati privatno do resitv
ugovorov, katere so istoeasno vlozili na visji solski svet v Ljubljani. In ker ti rekurzi celo let
niso bili reseni, so dosli ti privatno poueevani otroci koncem solskega leta 24. junija 192
k izpitom, katere so pa splosno Ie slabo prestali, akoravno se je izprasevalo v nemskem
jeziku."20
Stanje se je poeasi umirilo in tudi nemske vzporednice so bile v nekaj letih ukinjene.

" lAC, MSC, kronika .
10' lAC, MSC, kronika.
' 'l lAC, MSC, kronika
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Uzivanje alkohola pri solski mladini. 1909.

Zgodovinski arhiv Celje.

V skladu z novo zakonodajo so bili za nadzor nad vzgojo in izobrazevanjem v osno
(ljudskih) solah in na uciteljiscih ustanovljeni solski sveti. Za vojvodino Stajersko je bil za
o solskem nadzorstvu sprejet 8. februarja 1869. leta - stem zakonom so bili predpisa
dezelni solski svet v Gradeu kot najvisja dezelna solska oblast
okrajni solski sveti na sedezih posameznih okrajev in
krajevni solski sveti v vsaki solski obcin i.

V mestih z lastnim statutom je funkeijo krajevnega in okrajnega solskega sveta opra
mestni solski svet.

Solski sveti so bili organi, ki so bili delno imenovani (eea. 1/3 clanov) in delno voljeni, d
solskem svetu ni bilo placano. Voljeni so lahko bili vsi tisti, ki so lahko bili voljeni v obc
zastop (krajevni in mestni solski sveti) in okrajni zastop (okrajni solski sveti); dezelni s
svet je bil sestavljen po drugacnem kljucu.
Mestni solski svet so sestavljali:
predsednik, ki je bil obenem tudi mestni zupan,
namestnik predsednika, ki ga je mestni solski svet izvolil izmed svojih clanov,
veroucitelj tiste veroizpovedi, ki je imela v mestu vec kot 500 vernikov,
ucitelj (strokovnjak), ki ga je izvolil uciteljski zbor,
mestni solski inspektor in
• pet clanov, ki jih je izvolil obcinski zastop.

Delovanje mestnega solskega sveta je obsegalo:
skrb za izvrsevanje veljavnih predpisov ter zastopanje solske obcine in njenih ko
navzven,
• upravljanje krajevnega solskega fonda in skrb za financne zadeve obcinskih so
ustanov,
• skrb za sole: solska poslopja, uCilniee oziroma razrede, solske vrtove, solski invent
uCila,
• skrb za ucenee: popisovanje soloobveznih otrok, obravnavanje solskih zamud, skr
ucbenike in ucne pripomocke za revne solarje ...,
• skrb za ucitelje, njihove place, izobrazevanje in strokovno izpopolnjevanje, skr
stanovanjsko problematiko uciteljev (stanovanja ali dena rna nadomestila), resev
prosenj in pritozb uciteljev v gospodarskih in polieijskih zadevah, razciscev
diseiplinskih prekrskov uCiteljev na prvi stopnji, zacasno dodeljevanje izpraznj
uciteljskih mest...,
• izvajanje nadzora nad vzgojo in izobrazevanjem (inspekeijske sluzba),
odlocanje na prvi stopnji 0 ucnem jeziku - kateri dezelni jezik se bo uporablja
posamezni soli kot ucni jezik ...

Mandat delovanja mestnega solskega sveta je trajal sest let. V primeru, da Je v mandat
obdobju prislo do izpada katerega od clanov, so ga nadomestili z novim po predpisa
postopku - z imenovanjem ali volitvami. V primeru, da se je kdo branil delovanja v sols
svetu, je moral placati kazen 100 gld. To je bilo za tiste case kar preeej, ce pomislimo, d
znasala letna placa ucitelja od 350 do 600 gld.
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namestnik predsednika: dr. Karel Higersperger, advokat v Celju, zastop
ciani: Anton Hluscik, gimnazijski profesor, zastopnik obCine; Janez Krusc
profesor, veroucitelj; Vencel Marek, gimnazijski profesor, zastopnik
Sajowitz, c.k. notar, zastopnik obcine; Gregor Triebnig, naducitelj, k
Jozef Wokaun, tovarnar, zastopnik obcine in Gustav Lindner, dokto
gimnazijski profesor, mestni solski inspektor.

Celjski mestni solski svetje deloval v okviru z zakonom sprejetih nalog. 21
jelov
Sin ski
solski

Okoliski osnovni soli

Krajevna obcina Celje okolica 22
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Babno
Breg
Dobrova
Gaberie
Kosniea
Lava
Lisee
Lokrovec
Lozniea
MedloQ
Miklavski hrib
Ostrozno
Pecovnik
Polule
Spodnja Hudinja
ZQornja Hudinia
ZaQrad
Zavodna
Skupaj

stevilo vsolanih his v letih
18
1875
20
2
21
2
24
2
25
2
2
26
2
16
3
2
15
1
2
28
2
40
4
22
4
20
2
18
1
30
3
93
9
-

398

-

52

Na podlagi odloka dezelnega solskega sveta je bila 1875. leta ustanovlje
okoliska sola, ki so jo obiskovali decki in deklice. Pouk je prvo leta po
prostorih. Prvi razred je imel pouk v hisi St. 19 v Gosposki uliei, drugi v mes
farno eerkvijo in tretji v obCinskem poslopju na Bregu. Jeseni 1876. leta je o
kupila enonadstropno hiso v Novi ulici in jo prilagodila solskim potrebam. 23

Ivanka Zajc - Cizelj, Solski sveti in solski odbori v letih 1869-1941, Arhivi XVII/1-2, str 69··73. L
Specialni krajevni repertorij avstrijskih deze!. str. 18, Dunaj 1918.
. " ZAC. OSC, fasc. 15.
2;

2L

uena ustanova solskih sester brez pravice javnosti (pravico javnosti je dobila novemb
1881. leta).

Trirazredna Ijudska sola Celje - okolica je z ustanovitvijo dvorazredne dekliske sole solsk
sester postala trirazredna deska sola.

Solske sestre so dobile v najem prostore za stanovanje in dYe ueilnici v poslopju des
sole. Ker pa je bila dekliska sola privatna ustanova, se je morala vzdrzevati sama; najpr
so za njeno vzdrzevanje porabili v ta namen zbrane prostovoljne prispevke, ki pa so ze le
1879 skopneli in zavod je prise I v taksno krizo, da so mislili, da ga bode morali zapreti. V t
krizni situaciji so v Celju ustanovili Katolisko pod porno drustvo, katerega glavna naloga
bila podpirati ueenke in ueiteljice okoliske sole. Prej omenjena prostorska resitev je bila
zaeasna, kajti za nemoten razvoj sole so bili potrebni novi prostori, tega se je zavedalo tu
Katolisko pod porno drustvo, ki je ze kmalu po ustanovitvi zaeelo zbirati potrebna sredstv
za novo stavbo. Leta 1880 je v ta namen kupilo zemljisee, na katerem je ze naslednje le
stala nova sola, ki so jo nato leta 1906 dozidali in obnovili.

V okviru dekliske sole je od leta 1886 deloval tudi otroski vrtec, ki ga je material n
vzdrzevala Ciril - Metodova druzba.

Sola solskih sester se je po pridobitvi novih prostorov hitro razvijala - tako je leta 190
postala ze osemrazredna.24

Deska sola se je razvijala nekoliko bolj poeasi - leta 1902 je postala petrazredna in se d
leta 1918 ni vee sirila.

Tezave je imela tudi pri resevanju prostorskega problema. Krajevni solski svet
kupil zemljisee za novo solsko poslopje v mestu, in sicer na Karolinini ulici, vendar m
dovoljenja za gradnjo ni uspelo dobiti. Prostorski problem je moral zato resevati z najetim
ueilnicami. 25
V obdobju prve svetovne vojne sta obe soli delovali.

Strokovne sole - nedeljske, obrtne in mescanske
Nedeljska nadaljevalna sola za decke

Nedeljska nadaljevalna sola je delovala v okviru celjske glavne sole in je bila namenjen
deekom, ki so se odloeili za obrtne poklice. Pouk v splosnih predmetih je bil ob nedelja
in praznikih, in sicer po dye uri tedensko; ueil jih je navadno eden od uCiteljev glavne sol
verouk pa kaplan mestne fare. Med ted nom so bili ueenci zaposleni pri mojstrih.

-------_.

Ivanka Zajc-Cizelj. Dekliska sola solskih sester, Celjskl zbornik 1985. str. 65-72
,"" ZAC, OSC, lase. 15.
7
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v drugem oddelku verouk. branje. pisanje, racunanje. pravopis, pisne i
po nareku in nravnost;
v tretjem oddelku (risarskem) risanje. 26

)Iskih

To solo je obiskovalo najvec otrok v starosti od 14. do 19.1eta.27
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Obrtna sola je kot nadaljevalna delovala vse od leta 1829 pa do leta 1869
teh letih kar dobro obiskana. Stevilo soloobiskujocih deckov je vse do le
potem pa je naglo padalo, kar je razvidno tudi iz naslednje tabele.
Soloobiskuloci decki na nedellski nada!" evalni soli

v letih
stev. ucencev

I
I

1829
84

I
I

1837
89

I
I

1845
131

1852
164

1855
137

1
1

186
17

Leta 1864 je solo obiskovalo 178 deckov, pet let pozneje pa samo se 107.
letu je bila sola verjetno ukinjena - saj je kot oblika izobrazevanja prezivela. Z
solsko obveznostjo je bilo predznanje ucencev boljse in tudi samo strokovn
postalo bolj zahtevno.

1909
Obrtna nadaljevalna sola

,e do

Ponovno so z obrtnim solstvom zaceli leta 1875, ko je bil v okviru deske
organiziran kurz za teoreticno izobrazevanje vajencev.

Je
r mu
etimi

Obrtno nadaljevalno solo pa so ustanovili leta 1878.

~t

Pouk je potekal v dveh oddelkih; v prvem je bilo 65, v drugem 53 ucencev.
dela pri mojstrih pouka niso mogli redno obiskovati; ucni mojstri, ki so bili do
zakonskimi predpisi, redno posiljati vajence k pouku. so se tega predpisa bo
Temu primeren je bil tudi solski uspeh, kar je razvidno iz letnih statisticnih po

Obrtni mojstri so se morali pred zacetkom pouka zglasiti pri naducitelju desk
bili seznanjeni s pravicami in dolznostmi, ki so jih morali izpolnjevati kot ucn
so bili dolzni poskrbeti. da so ucenci imeli predpisane ucne pripomocke, i
prihajali k pouku.
IJena
eljah
sole.

Prva leta delovanja sole je bil pouk samo ob nedeljah, in sicer dopoldne od
in popoldne od 13. do 15. ure. 28

Porocilo za solsko leto 1879/80 navaja, da je bila sola razdeljena na dva kur
42 tednov po 4 ure na teden . Vpisalo se je 145 vajencev, izdelalo jih je 57. n
bilo 78, negativnih pa 10.

ZAC. MSC. lase. 10.
Arhiv Siovenskega soiskega nluzeja. lase. 81 in ZAC. lase. 10.
28 ZAC. MSS. lase. 4. sig. 4/60
20;

n

Obravnavano leta so obiskovali solo vajenci. ki so se uCili naslednjih obrti: cevljarsk
mizarske, kjucavnicarske, krojaske, kovaske. pekovske, kleparske. vrvarske. pecars
sodarske. klobucarske, kolarske. mesarske, urarske. knjigoveske, milarske, dimnikarsk
pilarske. strojarske in kiparske (nasteti so po pogostosti - od najstevilcnejsih vajencev
posameznih strokah /Cevljarskih 24/ do najnizjega stevila. ko je solo obiskoval samo
en obrtni vajenec /kiparski, strojarski/).29

Ucno razmerje je bilo sklenjeno z ucno pogodbo. ki sta jo podpisala mojster in eden
starsev ali skrbnikov. Kaj je bilo zajeto v ucni pogodbi, lahko vidimo na primeru ohranje
listine, ki sta jo 1. junija 1893 na mestnem uradu v Celju podpisala posestnik Janez Plani
iz Vojskega in usnjarski mojster Janez Herzmann iz Celja:
1. "Jaz Janez Herzmann vzamem v mojem poslu Alojza Planinca v uk in se obveze
da ga bom izucil usnjarstva in mu v ucnem obdobju uredil brezplacno oskrbo
stanovanje ter mu omogocil obiskovanje obrtno nadaljevalne sole in poskrbel, da
po koncani ucni dobi postal pomocnik.
2. Ucna doba traja tri leta in se zacne 1. junija 1893.
3. Stroske zdravstvenega zavarovanja vajenca nosi gospod Herzmann.
4. Po preteku prvega ucnega leta mora g. Herzmann s svojimi sredstvi kupiti vajen
popolno nedeljsko obleko. ki se sestoji iz: hlac. suknjica, telovnika, klobuka in naramn
(?).
5. Za pranje peril a med ucno dobo poskrbi ucitelj (mojster!).
6. Domovnico priskrbi oce."

Ko so pogodbo prebrali v nemsCini in v slovenskem prevodu, da sta jo v celoti razum
obe udelezeni stranki, sta se mojster in oce podpisala. 30

Nedeljska privatna trgovska sola

Nedeljsko privatno trgovsko solo za decke je 1869. leta ustanovilo in v nadaljnjih letih tu
vzdrzevalo posebno drustvo trgovcev. ki je bilo ustanovljeno pray stem namenom.

Sola je bila privatna ustanova brez pravice javnosti in je za trgovski poklic usposablja
ucence in praktikante trgovskega stanu.

Porocilo za leta 1876/77 navaja, daje sola imela en oddelek, ki ga je obiskovalo 12 ucence
pouceval jih je en ucitelj, in to v naslednjih predmetih: nemski jezik s korespondenc
trgovska aritmetika. trgovsko knjigovodstvo in menicno poslovanje. 31

ZAC. MSS. lase. 5. sig. 5/24 .
• Vee podatkov 0 obrtni nadaljevalni soli dobimo v elankll Milka Mikole. objavljenem v Celjskem zbornikll 1987
straneh 279 - 291 .
'it) ZAC. MOC. lase. 64.
"' ZAC. MSS. lase. 4. sig. 4/37.
29
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V solskem letu 1891/92 je solo obiskovalo ze 24 ucencev, ki so jih pouceva
Jeseni leta 1892 je sola postala trirazredna trgovska nadaljevalna sola s statu
nacrtom.33

10 pO

Dekliska mescanska sola
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Mestni solski svetje v soglasju z obcinskim odborom na seji 20. oktobra 1900
o ustanovitvi dekliske mescanske sole, kajti glede na stevilo soloobveznih d
Celja, ki so bile prisiljene obiskovati tovrstni pouk drugje ali imele privatnega
bilo odprtje mescanske sole Ie se vprasanje casa. 34
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Ponovno akcijo za ustanovitev dekliske mescanske sole je Mestni solski sve
1902. leta. Na dezelni solski svetje poslal prosnjo za odobritev z naslednjo u
predlogom: " Predlog sirokega sloja prebivalstva mesta in delno tudi okolice
ustanovitev nemske mescanske sole, kar vidi Mestni solski svet v odobritvi 6
na sedanji petrazredni mestni dekliski soli in sicer v s.l. 1902/03, kjer naj bi p
6. in 7. razredu po ucnem nacrtu za 1. in 2. razred mescanske sole."35

Tako je bila z zacetkom solskega leta 1902/03 petrazredna mestna dekliska s
v sedemrazredno; pouk v sestem in sedmem razredu je potekal po ucnem n
in drugi razred mescanske sole. Stem je bila v Celju ustanovljena deklisk
sola, ki je kmalu postala samostojna. Sluzila je kot dopolnilna izobrazba o
predizobrazba za uCiteljisca in tiste strokovne sole, za katere srednjesolska p
ni bila predvidena. Obiskovale so jo deklice, ki so uspesno koncale peto leta sp
sole z nemskim ucnim jezikom. Ce uspeh v zadnjem razredu ni bil zadovolj
kandidatke za sprejem v mescansko solo opravljati sprejemni izpit.

Iz letnega porocila dekliske mescanske sole za solsko leto 1909/10 je razvidn
v vseh treh razredih, prvem, drugem in tretjem, tedensko po 29 ur pouka. P
na nemskem jeziku in zenskih rocnih delih. Poucevali pa so naslednje predm
nemscino, zgodovino, prirodopis, naravoslovje, racunanje in knjigovodstvo
prostorocno risanje, Ie pop is, petje, telovadbo in zenska rocna dela; neobvez
sta bila tuj jezik (francoscina, nekaj casa tudi slovenscina) in stenografija.

V omenjenem letu je bilo v prvem razredu 54, v drugem 32 in v tretjem 26 d
lcev;
~nco,

lAC, MSS, fasc. 5, sig. 5/29.
lAC. MSS, lasc. 7, sig. 7/14.
J4 lAC, MSS, lasc. 9, sig 9/39.
:<c, lAC. MSS, lasc. 10, sog. 10/9.
31i Ivanka laJc - Cizelj, Dekliske izobrazevalne ustanove v Celju do leta 1918, Celjski zbornik '1988,
32

87 na

33

Leta 1918 je solo obiskovalo kar 209 deklic, in sicer prvi razred 81, drugi 76 in tretji 52
teh podatkov lahko sklepamo, da je sola kljub vojnim letom lepo napredovala.38

Mestni solski svet je 24. septembra 1903 sprejel precej obsiren solski red za mescans
deklisko solo, ki se je delil na splosna navodila, solski red ob zacetku pouka, red m
poukom in navodila za obnasanje ucenk v soli in izven nje.

Splosni solski red:
1. Nobena ucenka ne sme brez tehtnega vzroka zamuditi pouka al i solske mase.
2. Med solskim letom lahko opravici pouka telovadbe Ie direkcija.
3. Vloga za spregled obiskovanja dolocenega predmeta se vlozi pri mestne
zdravniku.
4. Ce ucenka zaradi bolezni izostane vec kot tri dni, morajo starsi pisno javiti razrednik
5. Opravicila so pisna.
6. Ce ucenka zboli za nalezljivo boleznijo jo je treba takoj odstraniti iz sole in se k pou
vrne sele po pretecenem dolocenem casu, in sicer:
pri oslovskem kaslju po 6 do 8 tednih,
pri kozah po 5 do 6 tednih,
pri skrlatinki po 5 do 6 tednih,
pri davici, tifusu in ospicah po 4 do 5 tednih,
pri mumpsu in grizi po 3 do 4 tednih,
pri vodenih kozah (noricah) po 2 do 3 tednih.
7. Ta casovna omejitev je veljala Ie v primeru, da med tem casom ucenka ni zbolela
kaksno drugo nalezljivo boleznijo. Poleg teh bolj pogostih nalezljivih bolezni so mor
biti ucitelji pozorni tudi na eventuelen pojav kolere in nalezljivega vnetja oci.
8. Zdrave ucenke ne obiskujejo pouka, ce v domacem gospodinjstvu zboli kdo za pre
navedeno boleznijo in se lahko pouka udeleze sele, ko pristojni zdravnik ugotovi, da
je oboleli ozdravel; enaki varnostni ukrepi veljajo tudi, ce zboli sostanovalec.
9. Ucenkam je prepovedan vstop v stanovanje, kjer razsaja (omenjena) nalezljiva boleze
prav tako velja prepoved za obcevanje s sostanovalci obolelega. Ucenkam je t u
prepovedana udelezba na pogrebu za clovekom, ki je umrl za nalezljivo boleznijo.

Solski red ob zacetku pouka:
1. Zadrzevanje in divjanje pred solo in v njej je prepovedano.
2. Zgornjih oblacil ni dovoljeno jemati s seboj v ucilnico, potrebno jih je odloziti v za
primeren prostor; enako velja za galose in deznike. Ucenke imajo nadomestna oblaC
in obuvala shranjena v prostoru za obleko.
3. Igrac in predmetov, ki za pouk niso potrebni, ni dovoljeno nositi v solo.

37

38

ZAC, MSS, fasc. 19. sig. 19/4.
Isla kat 36.
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Ucenke morajo hoditi v solo ciste in v celi (zasiti) obleki.
Ucenke, ki so jih napadli zajedalci (bolhe, usi), je treba poslati domov, da
okuzbe ostalih ucenk.
Ucitelja ucenke pricakajo v popolni tisini in ob njegovem prihodu vstanej

Red med poukom:
1. Med poukom morajo ucenke gledati ucitelja v obraz, roke morajo imeti p
klopi ali za hrbtom; noge so na tleh in mirujejo, z njimi ne smejo ropotati.
2. Odgovori morajo biti glasni in jasni.
3. Vse knjige in zvezki morajo biti zaviti.
4. Ce stopi v razred kdorkoli, ki so mu ucenke dolzne izkazati pozomost,
vstati in sele na znak ucitelja ali obiskovalca tiho sesti.
5. Ko ucitelj ali obiskovalec zapusti razred, mu mora za to zadolzena uc
vrata.
6. Ucila in telovadno orodje lahko uporabljajo samo ob prisotnosti ucitelja.
7. Samovoljno odpiranje in zapiranje oken, priziganje in ugasanje luci
zazeljeno.
8. Med odmorom morajo posamezne ucenke, ce je tako doloceno, zapust
9. Iz solskega dvorisca se ne sme nobena ucenka brez posebnega dovol
hodnik ali v razred ali zapustiti solo.
10. V solskem prostoru lahko ucenke pustijo ucne pripomocke in ostale stva

Obnasanje ucenk v soli in izven nje:
1. Poskodovanje solske stavbe, opreme in ucil ter predmetov, ki so last sos
prepovedano - starsi eventuelne krsiteljice so dolzni poravnati skodo.
2. Ucila in ucbenike je treba skrbno varovati - eventuelno poskodbo ali i
starsi.
3. Ucenke ne smejo dajati oziroma podarjati denarja ali dragocenosti.
4. Zbiranje denarja med ucenkami za solske potrebe ali za strokovnega ucit
prepovedano. Zbiranje denarja za kak drug namen se sme izvajati sa
dovoljenjem dezelne solske oblasti.
5. S prosnjami, pripombami, mnenjem in pritozbami se morajo ucenke najp
razrednika, enako naj storijo tudi starsi. ki pa naj tega ne opravljajo med p
za sporocila in pritozbe je med dopoldanskim odmorom od 9.55 do 10
do 11.10 ure.
6. Ucenke se morajo spostljivo obnasati in na cesti pazljivo pozdravljati uci
so jih dolzne spostovati. Ce sedijo, morajo, preden pozdravijo, vstati.
7. Ucenke se morajo med seboj primemo obnasati in pozdravljati in se, c
situacija, na primeren nacin zahvaliti. Neprijazne pripombe, ki zadevaj
kakrsnekoli hibe kot tudi stan starsev, so najstrozje prepovedane.
8. Paradiranje in brezciljno sprehajanje po ulicah, se posebej zvecer
zadrzevanje na javnih mestih, je pray tako prepovedano kakor udelezba n
ki so namenjene samo odraslim.

10. Obisk javnih drsalisc in kopalisc je brez ustreznega nadzora prepovedan. Na vse
javnih mestih se morajo ucenke primerno obnasati.
11. Krosnjarjenje s cvetlicami in drugimi predmeti, zaposlovanje v trgovinah in udelezb
na javnih gledaliskih prireditvah ter plesnih zabavah se ucenkam ne priporoca, ker t
zanje ni primerno.
12. Vsaka ucenka je dolzna solske stvari in ostale predmete, ki jih je nasla, takoj vrn
lastniku; ce ta ni znan ali domneva, da je stvar last sosolke, izroci najdeni predme
solskemu slugi. V primeru, da gre za predmet vecje vrednostL ga izroci razredniku.
13. Ucenke so se dolzne, glede na svojo veroizpoved, udelezevati verskih vaj. Eventueln
odsotnostje potrebno pravocasno in na primeren nacin sporociti veroucitelju. 39

Trgovska nadaljevalna sola

Dekleta, ki so uspesno koncala mescansko solo, so lahko nadaljevala solanje na trgovsk
soli, ostale pa so morale opravljati sprejemni izpit.

Za vse soloobiskujoce deklice je bila predpisana sol nina, ki je v solskem letu 1909/1
znasala 100 K (kron); vpisninaje bila 41<, prispevek za ucila 2 K. Kandidatke, ki niso spadal
v avstrijsko polovico drzave, so morale placati vse prispevke dvojno - torej skupaj 212 K.

Sola je trajala dve leti. Predmetnik je bil razdeljen na obvezne predmete (nemscina
francoscina, italijanscina ali slovensCina, trgovska aritmetika, trgovsko in menicn
poslovanje, enostavno knjigovodstvo, dvojno knjigovodstvo, trgovski dopisi in racun
zemljepis, stenografija, lepopis) in na predmete po izbiri (zenska rocna dela, strojepisje
bonton, zdravstvo, neg a otrok in bolnikov, vzgoja, prostorocno risanje, telovadba).

V navedenem solskem letu je trgovsko solo obiskovalo 39 deklic, in sicer jih je bilo v prvem
razredu 27 in v drugem 12.40

Junija 1914. leta je gremij celjskih trgovcev podal predlog na ministrstvo za bogocastje i
uk, da bi trgovsko in trgovsko nadaljevalno solo zdruzili, ker bi stem obe soli pridobili n
strokovnosti. 41

C.k. ministrstvo za bogocastje in uk je 26. oktobra 1914 sprejelo predlog kuratorij
dvorazredne mestne trgovske sole in na podlagi soglasja odbora trgovske nadaljevaln
sole izdalo odredbo st. 36506 0 zdruzitvi obeh imenovanih sol v enotno trgovsko solo, k
naj se organizira po vzoru salzburske trgovske sole 42

39 lAC, MSS. lasc 10. sig. 10/28
.to Ivanka lajc... nav. dela, Celjski zbarnlk 1988. sIr. 255.
41 lAC. MSS. lasc. 20, sig. 20/23.
42 lAC, MOC, lasc. 159.
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Na podlagi odloka dezelnega solskega sveta z dne 1. septembra 1883 je
dekliski soli za dekleta, ki so koncala solsko obveznost odprt nadaljevalni tec
usposobil za vestne gospodinje oziroma njihove po moen ice.

Tecaj se je zacel v solskem letu 1884/85 in je imel predpisane naslednje uc
1. nemski jezik z literaturo
3 ure tedensko
2. naravoslovje in gospodinjstvo
2 uri
3. racunanje s posebnim poudarkom na uporabi
1 uro
v gospodinjstvu
4. geografija in zgodovina
2 uri
5. sivanje spodnjega perila in podobna
6 ur
zenska rocna dela
6 ur
6. damsko krojastvo, urezovanje, krojenje ...
Jeseni 1886. leta je bil za vse deklice, ki so uspesno zakljucile tecaj, odprt se
v ucni nacrt pa so vkljucili se dva neobvezna predmeta:
pouk 0 telesni in dusevni vzgoji ....... 1 uro tedensko in
prakticni pouk v otroskem vrtcu ....... 6 ur tedensko.
Praksa v otroskem vrtcu je trajala 4 mesece.

Stroske tecaja (ucni pripomocki, placilo uciteljev) so delno pokrili s sreds
solnino, delno pa s subvencijami nemskega sols keg a drustva in mestne ob
solsko drustvo je kmalu nehalo podpirati gospodinjski tecaj in tako je bil
izkazanih vee kot 4/5 nepokritih stroskOV.43
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Gospodinjska sola

V gospodinjsko solo so se lahko vpisala dekleta, ki so koncala solsko obvez
je neke vrste sola za zivljenje (nadaljevanje gospodinjskega tecaja) in se je d
oddelke:
1. gospodinjski tecaj.
2. kuharska in gospodinjska sola in
3. ostali tecaji.

Gospodinjski tecaj je trajal sest mesecev in obsegal naslednje predme
racunanje, zdravstvo in prvo po moe pri poskodbah, hranoslovje, gospodi
gospodinjstva, kuhanje, petje in telovadbo. Skupno je pouk trajal 18 lIr tede

Ucenke, ki so morale biti stare vee kot 14 let so se deli Ie na redne in izre
obiskovale vse predpisane predmete in na konclI tecaja dobile spricevalo,
obiskovale samo predmete po lastni izbiri. Sol nino in prispevek za uCila je
poravnati ob vpisu .

43

ZAC, MOC. fasc. 18.

in so morale biti ob vpisu stare najmanj 16 let poleg tega sta bila postavljena se dv
pogoja za sprejem, in sicer koncana solska obveznost in posedovanje dolocenih znan
zajetih v gospodinjskem tecaju; solnina je bila za tretjino visja kot v gospodinjskem tecaju
Pouk je trajal 20 ur tedensko, od tega je bilo samo za kuhanje rezerviranih 12 ur, 8 u
pa so si razdelili naslednji predmeti: nemski jezik, racunanje, zdravstvo in prva pomoc p
poskodbah, hranoslovje, gospodinjstvo, gospodinjske vaje in serviranje.

Po koncani soli so redne ucenke dobile spricevalo, izredne pa potrdilo, v katerem je bi
navedeno, koliko casa so obiskovale ustanovo in katere predmete so poslusale.
Med ostale tecaje so spadali:
tecaj za sivanje, ki je trajal 5 mesecev, tedensko po 24 ur,
• tecaj za izdelovanje oblek, ki je trajal 5 mesece, po 24 ur na teden,
tecaj za pranje boljsega perila, ki je trajal 3 mesece po 4 ure na teden,
• tecaj za modistke, ki je tudi trajal 3 mesece po 4 ure na teden in
tecaj za pies in Ie po vedenje, ki je trajal 3 mesece po 4 ure na teden.

Vsak posamezen tecaj je bil dvakrat letno - prvic v zimskem in drugic v poletnem casu
Kandidatke so morale biti stare najmanj 14 let in so morale imeti psihicne in fizicn
sposobnosti za obiskovanje dolocenega tecaja.
Po uspesno koncanem tecaju so tecajnice dobile potrdilo 0 opravljenem tecaju.44

Glasbeni soli

Glasbena sola glasbenega drustva v Celju (nemska)

Leta 1879 je bilo v Celju na pobudo dr. Roberta Prossinagga ustanovljeno glasbeno drustvo
katerega glavni namen je bil. da bi glasba zazivela v kulturi, solah in dala pecat mestnem
utripu zivljenja, kar bi dosegli: " ...z glasbeno solo za petje, klavir, gosli in druge instrumente
s prirejanjem umetniskih in Ijudskih koncertov s pomocjo sposobne godbe ... "

V bistvu je drustvena sola v zacetku skrbela predvsem za svoj narascaj, tako da je prav
glasbena sola zacela delovati sele leta 1888 na podlagi koncesije st 26917. 45

Januarja 1894 je solo obiskovalo 57 ucencev. Najvec zanimanja je bilo za klavir in violin
- kar 50 ucencev se je odlocilo za enega od omenjenih instrumentov. Poucevala sta sam
dva uCitelja, ki sta poleg tega se dirigirala mestni godbi. Zaradi preobremenjenosti ucitelje
je glasbeno drustvo na Mestni solski svet vlozilo prosnjo za dodelitev potrebnih sredste
za namestitev dodatnega ucitelja, kajti v nasprotnem primeru bi morali omejiti stevil
ucencev46

,. lAC, MOC, fase. 39.
Ivanka laje - Cizelj, Prva glasbena sola v Celju, Celjski zbornik 1986, str. 251-255.
46 lAC, MSS, fase. 7, sig. 7/37.
45
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skokovito rast - saj jo je v omenjenem solskem letu obiskovalo kar 132 uce
razd eljeni v stiri oddelke: za klavir, violino, pihala in godala, ob tem pa so
teorijo in po zelji pouk zborovskega petja. Poucevalo je sedem uciteljev. 47

Ze naslednje solsko leta je obisk glasbene sole upadel za tretjino. 48 To pa
nenavadnega, saj je nihanje stevila ucencev na tovrstnih solah se v danasnje
normalen pojav.
V bistvu se je v naslednjih letih delovanja sole stevilo otrok, ki so obiskovali
gibalo okrog stevilke sto.

Iz porocila za leta 1909 je razvidno, da je glasbeno solo obiskovalo 115 uce
poucevali naslednji ucitelji:
Moric Schachenhofer, violino kot glavni instrument in klavir kot pomozn
Ana Marija Prasch, klavir;
Ernest EckL klarinet kot glavni instrument ter klavir in pavke k
instrumenta;
• Avgust Fischer in se nekateri ciani celjske drustvene god be pa so po
orkestralne instrumente.

Mestna obcina je dala drustvu za potrebe glasbene sole na razpolago tri uciln
bivse okrozne glavne sole. 49

Glasbena sola Glasbene Matice iz Ljubljane {slovenskal
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Glasbena Matica iz Ljubljane je v skladu s svojim statutom v Celju ustano
solo, ki pa naj bi ze takoj na zacetku svojega delovanja naletela na odpor m
Iz samih dokumentov, ki so se ohranili, je razvidno, da je slo v bistvu za nes
Glasbena Matica v dopisu, ki ga je poslala na mestni urad, nikjer jasno ne nav
ustanavlja glasbeno solo in tudi iz samega konteksta ni razvidno, za kaj kon
omenjenem dopisu namrec pise:

"Temeljem prilozenih, od c. kr. dezelne vlade Kranjske potrjenih drustvenih p
ustanovitev podruznice v Celju v prostorih Narodnega doma.
Podruznica pricne s poslovanjem zacetkom decembra.
Zastopniki Glasbene Matice v Celju so:
predsednik. A. Jost c. kr. gimnaz. profesor (Vrtnarska 12);
podpredsednik: dr. Jos. Srnec, odvetnik;

" ZAC. MSS, fase. 9, sig. 9/24.
ZAC. M§S, fase. 9, sig. 9/42
," ZAC, M§S, fase. 9, sig. 9/42.

48

•

blagajnik: Iv. Likar, gl. zastopnik banke Siavije;
namestnica: Minka Mos (Hermanova ulica 10);
solski nadzornik: Jos. Kozuh, c. kr. profesor, sl. gimnazija;

Predstojeco priglasitev v vednost slavnemu mestnemu uradu s prosnjo v nadaljn
poslovanje."

Mestni urad je 19. decem bra odgovoril na (citirani) dopis, ces da postopek ustanavljanj
podruznice v Celju ni potekal v skladu z zakonskimi dolocili in je zato tudi vsako njen
nadaljnje delovanje ustavljeno.

Glasbena Matica se je nato obrnila na dezelno predstojnistvo v Gradcu s prosnjo z
ustanovitev glasbene sole v Celju in obrazlozitvijo nesporazuma glede "ustanovitv
podruznice".

5. januarja 1909 je sledil dopis na mestni urad v Celju, v katerem pise: "Z ozirom n
odlok slavnega mestnega urada z dne 19. decembra 1908 st. 14273, s katerim se nam
je naznanilo, da slavni mestni urad ne dovoljuje ustanovitev glasbene sole v Celju in d
ob enem zaustavlja njeno delovanje, ces ker se ustanovitev ni naznanila visokemu c. k
namestnistvu se usojam podati nastopna pojasnila.

"Glasbena Matica" v Ljubljani namerava ustanoviti v Celju privatno glasbeno solo, za ka
ima pravico v smislu tocke III & 2. oblastveno potrjenih pravil. Imenovana glasbena sola n
bo nikako novo drustvo ampak zgolj sola, ki jo bo upravljala "Glasbena Matica" v Ljubljan
po svojih celjskih cia nih in poverjenikih, ki smo yam jih naznanili v nasi vlogi z dne 21
novembra 1908 st. 503. Povdarjamo da ...(necit.) z besedo "podruznica v Celju", nikako
ni mislilo na kak "Zweigverein", kakor to tolmaci slavni mestni urad, in da se tudi imenom
navedeni ciani in poverjeniki "Glasbene Matice" nikakor niso "volili" kakor zopet tolmac
slavni mestni urad rekoc, "dass die erfolgte Ausschusswahl als gesetzwidrig aufgehobe
wird"; resnica je zgolj ta, da hocemo ustanoviti samo lastno privatno glasbeno solo in ni
drugega in da smo imenovane Clane Ie naprosili, naj v nasem imenu vodijo solo.

Ob enem javljamo, da smo ustanovitev te glasbene sole naznanili sedaj tudi visokemu c
kr. namestnistvu.

Na podlagi teh pojasnil prosimo, da slavni mestni urad preklice svojo prepoved in to nam
javiti blagovoli."

Ker se je koncno razjasnilo, kaj naj se ustanovi, je dobil zadevo v resevanje Mestni solsk
svet ki je zahteval dodatna pojasnila v zvezi z ustanovitvijo glasbene sole. Dobil je naslednj
odgovore:
1. "Ucenci glasbene sole v Celju bodo tudi otroci, ki imajo se dolznost v solo hodit
Poduk se bode vrsil tako, da se ne bodo vedno Ie decki in vedno Ie deklice ob jednem
poducevale, in sicer na gosli 1-4 decki in loceno 1-4 deklice na uro, na glasovirju pa
1-2 decka, oziroma 1-2 deklici na uro.
Le teorija, ki se poducuje v dveh ucnih urah na teden, se poducuje vkupno, in je pri tem
poduku navzocih 20-35 ucencev.
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Razven gd. glasbenega ravnatelja Adolfa Feix za sedaj ne bode noben
moei. Ce bode pa potreba narastla, bode se predlagala nova uena moe
Kot uene sobe so na razpolago tri in sicer dve manjsi Ie za pouk na gosli in
Ti dve sobi sta prilieno enake velikosti in je vsaka dolga 7,90 m in s
visoka 2,80 m. Na teh sobah ste dve veliki okni, vsako visoko 2 m in s
Razsvetljena je ona kakor druga soba s tremi auer-svetilkami na plin.
Tretja soba, ki je v prvi vrsti namenjena za poduk v teoriji, je dolga 11 m
m, visoka 4,50 m. Ta soba, pravzaprav dvorana je razsvetljena z auerjev
plin.
Za navaden poduk na goslih in glasovirju ste pa prvi dve imenovani so
bolj pripravni, ker se po zimi lozje kurijo in enako temperirajo. Vse so be s
suhe in zraene in zdrave ter brez napak in se nahajajo vse tri v "Narod
Celju. Nadejam se, da bodo zadostovale tudi najbolj ozkosrenim zahtev

Mestni solski svet je za mnenje 0 ustreznosti prostorov zaprosil mestnega
Edvarda Gollitscha, ki si je prostore ogledal in jih v celoti ocenil kot primern
tiee higienskih zahtev.

In koneno je 20. oktobra 1909 Glasbena Matica iz Ljubljane dobila dovoljen
dezelnega solskega sveta iz Gradca, da lahko ustanovi glasbeno solo v Celju

a ne
Il jani
~2 1.

akor
)ma
naei
Iben
1 nie
1U

C.

am
)Iski
:lnje
)diti.
1em
J pa

Vzgojno-varstvene ustanove (vrtci, igralnice)

Vrtci kot vzgojno-varstvene ustanove predsolskih otrok so se zaeeli pojavlj
kajti v prejsnjem stoletju so bile matere v glavnem doma, tako da so skrb
druzino in je bila vzgoja predsolskih otrok v bistvu druzinska zadeva. Prvi
igralnice), ki so nastajali najprej v privatni reziji, so nudili otrokom nekajurno v
in eventuelne sprehode. 0 naertovani vzgoji torej tedaj se ne moremo govo

Prvi vrtec, ki ga je v Celju leta 1872 odprla Terezija Koderman, ze po nekaj l
zaradi sprejetja novih zakonskih predpisov, ni vee ustrezal normativom, zato
odloeila, da ga reorganizira v igralnico za nekaj mestnih otrok, ki jih je na z
pomembnejsih mestnih gospa vzela v varstvo. Denar, ki ga je za svoje d
zadoseal komaj za osnovne igraee ter za eiseenje in ogrevanje igralnice.

Za pridobitev koncesije je bila za »otrosko vrtnarico« predpisana doloeena
in opravljena trimeseena praksa v otroskem vrtcu - vse to pa je bilo povezan
stroski, zato je Terezija Koderman zaprosila za:
letno sUbvencijo za pridobitev ustrezne izobrazbe,
podporo pri odprtju in vzdrzevanju vrtca in
denarna sredstva za plaCilo vrtnarice.
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ZAC. MSS. lase. 15. sig. 15/15, kOllvolut.

51

predpisane prakse v vrtcu, kar je pogoj za pridobitev koncesije.

Iz nadaljnjih dokumentov je razvidno, da je Terezija Koderman dobila casovno omejeno
dovoljenje za privatni otroski vrtec, ki naj bi ob ustanovitvi javnega otroskega vrtca
prenehal z delovanjem.

Ustanovitev javnega otroskega vrtca zaradi financnih zapletov (posojilnica je lahko sele z
novim letom sprostila ustanovitvi vrtca namenjena sredstva) ni bila leta 1882, kot je bilo
planirano, ampak sele naslednje leto. Vsa dela v zvezi z organizacijo in ustanavljanjem
otroskega vrtca je vodil kuratorij, katerega predsednik je bil Vencel Mareck.

Z ustanovitvijo javnega otroskega vrtca leta 1883 je poteklo dovoljenje za delovanje
privatnega otroskega vrtca gdc. Mariji Koderman (verjetno hcerka Terezije Koderman) in
dezelni solski svet je 8. decem bra izdal odlok 0 ukinitvi omenjenega vrtca.

V tem casu je v Celju deloval se en privatni otroski vrtec (igralnica), ki pa za svoje delovanje
ni imel oblastnega dovoljenja - za zaprtje tega je dal zahtevek kuratorij javnega otroskega
vrtca na osnovi sklepa Mestnega solskega sveta.

Lastnico vrtca Ernestino Roqqueroll so povabili na mestni urad. kjer je 15. maja 1883
med drugim izjavila, daje 6. aprila 1883 sprejela sklep mestnega solskega sveta. da mora
brez dovoljenja odprti vrtec zapreti. Obenem se je pritozila zaradi izjave kuratorija javnega
otroskega vrtca, ces da je svoje varovance zbirala po hisah. Povedala je tudi. da je takoj po
prejemu sklepa razpustila vrtec in opustila dele vrtnarice. Se vedno pa. na zeljo nekaterih
starsev. skrbi za obcasno varstvo sedmih otrok. in sicer: za triletno hcerko direktorja
hranilnice. za sestletno hcerko stotnika Sallerja. sestletnega sina g. Felleisna. za otroka g
Miklauza. stara pet in sest let in za otroka stotn ika Schildenfelda, stara sedem in stiri leta.
Starsi so ji za varstvo placevali.

Otroci so prihajali v varstvo popoldne ali dopoldne - cas prihoda ni bil dolocen. Ce je
vreme dopuscalo. jih je gdc. peljala na sprehod. ce pa je dezevalo ali snezilo. jih je zaposlila
v stanovanju. Navadno so se zadrzali v varstvu enD do poldrugo uro. Vcasih je otroke
pobrala tudi na domu in jih peljala na sprehod - od tod verjetno trditev, da otroke za svo
vrtec nabira po hisah.52

Iz poroCila 0 delovanju javnega otroskega vrtca za solsko leta 1888/89 je razvidno, da j
bila ustanova najbolj obiskana junija (94 otrok). najmanj pa septembra (57 otrok).

ZAC, MSS, lase. 4, sig. 4/30.
" ZAC, MSS, fase. 6. sig. 6/5.
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ze preteklo leto obiskovali vrtec
na novo sprejeti
skupaj
med letom izstopili
stanje na koncu leta
stanie iuniia
stanie septembra
v celoti oprosceni placila
delno oprosceni placila
plaeali polno oskrbnino

19/17
30/31
49/48
13/12
36/36
40/41
28/30
33/32
8/8
8/8

25/24
42/42
67/66
10/11
57/55
54/56
29/42
49/48
4/4
14/14

V osemdesetih letih sta v Celju zaeela delovati se dva privatna otroska vrtc
je ustanovilo vrtec Solsko drustvo za Nemce, ki je bilo pozneje razpuseen
vzdrzevali nekateri zasebniki. Za obstoj te ustanove se je zavzel tudi kura
otroskega vrtca in za pomoe zaprosil Nemsko solsko drustvo na Dunaju. V
potrebi za obstoj tega vrtca med drugim pise: "... , da je sredstev za vzdrzev
1. marca 1890 in ga bo po tem casu potrebno ukiniti, kar bi pomenilo vel
nemsko vzgojo in izobrazevanje.

Mestna obCina vzdrzuje javni vrtec, in sicer z veliko pozrtvovalnostjo in je velik
za zadostitev potreb nemskih druzin v Celju in okolici, zlasti manj premoznih

Ce bo zgoraj navedeni drustveni vrtec razpuscen, bode nemske druzine pris
svoje otroke v novo ustanovljeni slovenski vrtec, ki ga vodijo solske sestre ti otroci. ko bode dozoreli osnovni soli, namesto v nemsko, vpisovali v slove
lezi kot na dlani).

Kako potreben je bil ta drustveni vrtec, nam pove dejstvo, da je bil ze takoj p
prenatrpan. "54
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Leta 1890 je tudi ta vrtec prevzela v upravljanje obcina. 55

Kotje razvidno iz porocil, je imel javni vrtec v oskrbi v glavnem otroke iz revnejs
je bil reden dotok oskrbnine prenizek, da bi skupaj z dotacijami pokrili tekoee

Poleg stroskov za tekoce vzdrzevanje ter za najemnino in placo vzgojne
kuratorij potreboval dolocena sredstva tudi za honorarno zaposlenega uCitelj
placeval glede na stevilo otrok - po 2 gld. mesecno za posameznega otroka, c
vee otrok istih starsev pa 3 gld. za dva otroka.

Za revne otroke je ta denar preskrbel kuratorij, premoznejsim pa so poleg v
"solnino" placali starsi, ki so vse bolj z nezaupanjem gledali na vrtec, kajti

" lAC, MSS. lase. 6, sig. 6/32.
" lAC, MSS, fase. 6, sig. 6/32.
'iO

Gubo, nav. delo, str. 428.

Ob razpravi, kako iz finanenih tezav, je kuratorij poudaril, da je treba poskrbeti, da se stevilo
otok, katerih starsi lahko plaeajo oskrbnino, poveea. Stem v zvezi je bil pod an predlog 0
znizanju ueiteljevega honorarja, ki ga je kuratorij odklonil kot neutemeljenega.

Decembra 1896.leta je kuratorij naredil desetletni pregled finanenih prejemkov in ugotovil
da se je reden pritok sredstev znizal za slabo polovico, ob tem pa se je poveeala najemnina
in plaea vrtnarice, stevilo plaCila zmoznih otrok pa se je iz leta v leta manjsalo. Prvi deficit v
visini 10 gld. 99 kr.je bil zabelezen v solskem letu 1889/90 inje do leta 1894/95 naraste
na 309 gld. 44 kr.

Kuratorij je na omenjeni seji sprejel tri predloge za sanacijo finanenih tezav:
1. Potrebno je poskrbeti za cenejso prostorsko namestitev vrtca, kajti najemnina za
obstojeee prostore se je v slabih desetih letih dvignila z 216 gld. na 450 gld. letno.
2. Otroci premoznejsih starsev naj bi imeli z naslednjim solskim letom pouk dopoldne
plaeila oproseeni pa popoldne; stem naj bi poveeali zanimanje za vrtec pri prvi skupin
starsev.
3. Za pokritje stroskov v visini 350 gld. zaprosijo za subvencijo celjsko hranilnico.57

Na osnovi predloga kuratorija je Mestni solski svet na seji 25. avgusta 1896 sprejel sklep 0
delitvi pouka -tako so imeli otroci premoznejsih starsev pouk dopoldne od 9. do 12. ure in
so lahko obenem obiskovali tudi popoldanski pouk, ki je bil od 13. do 16. ure in namenjen
otrokom, katerih starsi so bili oproseeni plaeila. 58

Kljub vsem prizadevanjem pa so premoznejsi starsi vse manj posiljali otroke v vrtec - tako
da leta 1913 ni bilo nobenega otroka vee, ki bi mu starsi pokrili celotno oskrbnino.
Porocilo 0 obisku vrtca za leta 1913
deeki
deklice
40
49
ze preteklo leta obiskovali vrtec
na novo spreieti
41
30
skupaj
81
79
med letom izstopili
29
34
52
45
stanje ob koncu leta
53
47
stanje novembra, najvecji obisk
32
stanie ianuaria, naimanisi obisk
38
v celoti oprosceni placila
56
65
delno oprosceni placila
25
14

5" ZAC. MSS. lase. 7. sig. 7/43.
ZAC. MSS. lase. 8. sig. 8/21
58 lAC. MSS. lase. 8. sig. 8/21
57
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Dijaski dam

Ideja 0 ustanovitvi dijaskega doma v Celju se je porodila po ustanovitvi s
gimnazije v Celju, kajti pojavila se je bojazen, da bo nemska gimnazija
slovenskih dijakov okrnjena. Problem je bil dokaj akuten in zupan Gustav Sti
1895 sklical izredno sejo obeinskega sveta z glavno toeko dnevnega reda
dijaskega doma v Celju. Na tej seji so imenovali strokovni odbor, ki je na se
imenoval pododbor z nalogo, da ustanovi drustvo Nemski dijaski dom
Studentenheim in Cilli); 3. aprila 1896 je bilo drustvo ustanovljeno, predse
Stiger, njegov namestnik pa Wertheim.

Pred novoustanovljeno drustvo je bila postavljena tezka naloga - eim pre
mestu poiskati ustrezno stavbo in zbrati potreben denar, kajti dom naj bi za
z zaeetkom solskega leta 1896/97.

Ob iskanju ustreznega poslopja se je obeina odloeila, da drustvu preda v up
kasarno dezelne brambe v predmestju Gaberij; sklep je bil sprejet na seji 1.
lepo
Ire in
~nJen

tako,

Vojska je morala takoj izprazniti vozni park, ki gaje imela v pritlieju in zaeela se
adaptacija stavbe za potrebe dijaskega doma.

Vee sreee kot pri iskanju ustreznih prostorov so imeli pri strokovnem kadru
upravnika doma in vzgojitelja prevzel gimnazijski profesor Karel Duffek s so

Dom so odprli 15. septembra 1896. leta. V njem je bilo prostora za 49 dijak

Prvo leta je v domu prebivalo 34 gojencev. Polna oskrbnina je znasala 60 K
Ie nekaj gojencev, za ostale je stroske pokrilo drustvo, ki je bi lo pri zbiran
sredstev dokaj us pes no, saj so donacije prihajale od blizu in dalec in v celo
vzdrzevanje doma in regresiranje oskrbnine dijakom.

Drustvo je v prvih letih delovanja stelo 15 ustanovnih elanov in preko 200 p

Da bi dom v eim veeji meri sluzil prvotnemu namenu - pod pori nems
prepreeitvi slovenizacije nemske gimnazije - so morali kar kmalu po njego
misliti na njegovo siritev oziroma novogradnjo.

Kot hitrejsa in ugodnejsa resitev je tisti cas prisla v postev adaptacija obsto
ki je bila izpeljana v poletnih mesecih leta 1898 - tako je bilo septembra v d
za 66 dijakov. Za izboljsanje bivalnih razmer in pocutja gojencev so naer
opremo, ureditev ogrevanja kopalnic, ureditev dvorisea in vrta, zgraditev ke
igrisea ter nabavo telovadnega orodja.

;;'J

ZAC. MSS. lase. 21. sig. 21/9 .

in povecali ter uredili locene prostore za obolele gojence. Prvih deset let delovanja dom
niso zabelezili nobene tezje bolezni pri gojencih. Za higienske razmere v domu in
zdravstveno stanje gojencev je skrbel dr. Gregor Jesenko.

V dijaski dom so prihajali gojenci od blizu in dalec in je njihovo stevilo v nekaj letih delovan
doma zraslo na 80.

Tudi vzgojiteljski kader je bil na izobrazbeno visoki ravni, saj se je v desetih letih delovan
ustanove na delovnem mestu vzgojitelja izmenjalo 22 juristov in absolvent visoke rudarsk
sole.

Za nadaljnjo siritev doma na obstojecem prostoru ni bilo moznosti, zato je zupan Ju
Rakusch predvideval novogradnjo na otoku, "kjer je zgrajenih precej viI, so lepe zelenic
aleje, Cist zrak in po zelji svetlobe in sonca; v blizini krasne Savinje in poraslih gricev,
nudijo moznost cudovitih sprehodov in cudovit razgled na s snegom pokrite Savinjs
alpe, kar ne bi bilo ugodno samo za zgradbo, ampak tudi za ustrezen sportni prostor..."

sol.leto
1896/97
1897/98
1898/99
1899/00
1900/01
1901/02
1902/03
1903/04
1904/05
1905/06

Stanje gojencev v prvih desetih letih delovanja doma
izdelali
zac./konec
oskrbnina
cela
znizana
90,3%
12
15
34/31
95,4%
17
25
45/43
92,4%
32
29
69/64
91,4%
37
30
78/70
97,1%
27
38
70/68
87,1%
27
41
71/70
83,6%
38
33
76/73
98,6%
44
28
77/73
86,3%
46
33
83/80
46
33
82/80

oprosceni
4
1
3
3
3
2
2
1
1
1

Poleg pod pore nemski gimnaziji je imel nemski dijaski dom se enG pomembno nalogo,
sicer "vzgojiti marljive in za Spodnjo Stajersko uporabne moze", zato se je odbor odloc
da v domu organizira tecaj slovenskega jezika, ki so ga morali obiskovati vsi dijaki, ki
imeli znizano oskrbnino ali so bili v domu brezplacno. Pouk slovenskega jezika se je zac
20. novembra 1900 in ga je vodil ravnatelj Ijudske sole Jozef Bobisut. 60 Celjsko nemstvo
bilo ponosno na nemski dijaski dom, 0 tem kako so ga videli gimnazijci, pa govori nasledn
pesmica:

Eine architektonische Studie aus Cilli
An herrlichen Gebauden
1st reich das Steier/and'
Doch nirgends etwas Schonres ich
Als wie in CtJli fand

W

ZAC. Zbirka Radovana BrenCica, sig . 22 .
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Seht wo Ihr noch ins findet
£In solch' Studentenheim.

vanja

£In unbefang'ner Wandersmann
Konnt freilich leieht sich irren;
Beim Anblick hort man fast im Geist
Darinnen Ketten Klirren.
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Doch Tauschung ist's gewilS, ich sags,
Man bildet sich's nur ein;
In grolSen Lettern steht ja drauf
'Deutsches Studentenheim ':
Und fragst du, fieber Leser. dann.
Was sieht so arg denn aus,
DaIS man zum Glauben wird gebracht
Es war's Gefangnenhaus?
Schau selbst und iJberzeuge Dich
Db Du ein Fenster sieht,
Wo nieht ein hiJbsches Gitterehen
Die FensterOffnung sehliel3t.
1m Souterrain da sind es gar
Ro//balken fest aus Stahl
Und jedes Loch ein Gitter tragt.
NatiJrlich aus Metal!.
Das breite Tor ist wahl verwahrt.
Wie Ihrs wahl seIber saht,
Mit Riegel, Schlossern ohne Zah!,
Glasscherben Stacheldraht.

lO, in
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voje
~dnja

Des zweiten Stoekwerks Fenster sind
Zwar nicht so schon bekranzt
DafiJr an jedem Fensterkreuz
Ein zierlich SchlolSlein gJanzt.
Und so geht's fort. treppauf. treppab
's ist wahrlich keine Luge,
Es glbt im ganzen Haus kein Loch
Das nieht ein Gitter truge,

Bis auf die Locher im Abort;
Man sagt daIS dies genuge. 61

61

ZAC, Os. fond Edvarda Gollitscha, Svecana pisma nemskih maturantov, str. 37/38, izdano v samoz

Nemski dijaski dam, 1898.
Zgodovinski arhiv Ce/je.
302

Cesarsko kraljeva gimnazija V Celju je leta 1849 dobila se sedmi in naslednje
razred in tako postala popolna. Da je bilo dovolj ucilnic, so morali leta 18
prizidek k obstojeCi stavbi - tako je v solskem letu 1850/51 lahko zacel s po
osmi razred. Poucevalo je sest rednih in prav toliko izrednih uciteljev, ki so bili
posvetnega stanu.

Gimnazijo so obiskovali v glavnem Siovenci. Ucni jezik je bil do leta 1849 latins
pa nemski; slovenscina je bila Ie obvezen ucni predmet.

Stevilo dijakov je hitro raslo, saj je bila to edina srednja sola dalec naokoli - tako je
letu 1855/56 obiskovalo gimnazijo ze nad dvesto dijakov. 62

Leta 1895 so v parlamentu in v poslanski zbornici razpravljali 0 vprasanju
vzporednic na celjski gimnaziji. Z odlokom ministrstva za prosveto so bile
odobrene vzporednice: s solskim letom 1895/96 k prvemu razredu in pos
naslednjih letih se k ostalim trem. Novi razredi so bili zacasno namesceni v okolis
soli kot Drzavna nizja gimnazija v Celju. Leta 1897 je bila Drzavna nizja gimnazij
njeni razredi pa so prisli v okvir nemske gimnazije in so delovali kot samostojn
nemsko-slovenskim ucnim jezikom.
Boj za slovensko gimnazijo

Do leta 1895 so bili na celjski gimnaziji prisotni tako dijaki kot tudi uc
nacionalnosti.

Siovenski dijaki so bili v slabsem polozaju, saj so morali, da so lahko sledili pouku v
obiskovati pripravljalni razred in so ob tem izgubili celo solsko leto. Koncno je bila
ustanovljena samostojna slovenska nizja gimazija v Celju "K.k. Staats-Untergym
Cilli", ki je bila zaradi nemskega pritiska ze cez dve leti razpuscena in prikljuc
gimnaziji kot samostojni nemsko-slovenski gimnazijski razredi "K.k. selbstandig
- slowenische Gymnasialklassen in Cilli".

V petnajstih letih delovanja so obiskovali to ustanovo stevilni dijaki iz Celja, blizn
okolice - prihajali so z obmocja okrajnih glavarstev Celje, Konjice, Siovenj Gradec
kajti na tem obmocju ni bilo niti mescanske niti srednje sole s poukom v s
Frekvenca dijakov v prvih petnajstih letih delovanja je bila naslednja: 143, 130,
190,198,216,212,214,183,147,162,176,193 in 194.

Razvoj ustanove sta ovirali predvsem dve stvari:
1. Gimnazijski razredi so bili namesceni v poslopju, ki ni bilo prilagojeno solskim
in ni ustrezalo varnostnim in higienskim prepisom; ucilnice so bile pre
prenatrpane.
2. Gimnazija je bila nepopolna in stem odvisna od nemske gimnazije - tako
dijaki, ki so koncali slovensko nemske gimnazijske razrede, nadaljevati sola
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Gubo, nav. delo. str. 371. 374.

Ucni jezik je bil samo pri stirih predmetih slovenski. pri ostalih je bil nemski. kar je dajalo
ustanovi utrakvisticen status.

Deeembra 1913 so predstavniki slovenskih obcin in strank v imenu slovenskega
prebivalstva ministrstvu za bogocastje in uk predlozili memorandum z naslednjimi
zahtevami:
1. "Takojsnja reorganizaeija nemsko-slovenskih gimnazijskih razredov v visjo gimnazijo z
definitivno zaposlenim ucnim kadrom in lastnim vodstvom.
2. Taksno ureditev ucnega jezika. kot velja za gimnazije na Kranjskem.
3. Takojsnjo novogradnjo za to slovensko gimnazijo.
4. Zagotovitev sredstev za slovensko gimnazijo v naslednjem drzavnem proracunu".

Na eitirani memorandum je obcinski odbor kmalu odreagiral in na seji 19. deeembra
1913 sklenil. da pri ministrstvu za bogocastje in uk nastopi proti slovenski gimnaziji z
naslednjimi utemeljitvami: "Ureditev slovenske gimnazije v Celju. ki je imela ob tem nem.
slov. vzporedniee je leta 1895. 1896 in 1897 krepko vznemirila ne samo celjske mescane.
ampak eelotno drzavo. ker naj bi ta ustanova v nobenem primeru ne pomenila kulturne
potrebe, ampak Ie udarec slovenske politike proti nemskemu Celju.

Ti nem. slov. razredi imajo mocno frekvenco zaradi zunanje agitaeije in je napolnjena z
manj sposobnimi solarji (" ...mit einem hochst minderwertigen Schulermaterial GefUllt").
Ucni uspeh uceneev, ki koncajo nem. slov. gimnazijske razrede in nadaljujejo solanje na
nemski gimnaziji je taksen, da ze iz pedagoskega stalisca lahko podvomimo v nem. slov.
nizje gimnazijske razrede.

Preureditev teh razredov v popolno gimnazijo ne pride v postev predvsem zaradi dveh
razlogov:
• mocan pritisk slovenstva na nemsko posestno stanje v mestu; pritisk. ki je razplamtel
naeionalna in politicna custva, zato ureditev popolne gimnazije iz nem. slov. niz. gim.
ni v interesu naeionalnega miru;
• proti slovenski gimnaziji govori tudi dejstvo, da bi bil pouk nemscine na tej ustanovi
premalo zahteven glede na potrebe prakticnega zivljenja, ki je povezano z znanjem
nemseine, ki jo uporabljajo organi drzavnih oblasti v pisarnah in uradih juznih
provine.

Siovensko prebivalstvo Kranjske si zeli. da bi bil pouk nemscine intenzivnejsi. saj so studenti.
ki koncajo slovensko gimnazijo in nato studirajo v Krakovu ali Pragi ter se zaposlijo na
sodiscih. nesposobni sestavljati nemske protokole in odredbe. Ustanovitev nove slovenske
gimnazije bi te tezave se povecala in v interesu sodstva je. da smo proti.

Stajerski dezelni zbor je ze pred osemnajstimi leti izrazil najvaznejse pomisleke in obcinski
svet Celje upa, da do ustanovitve popolne slovenske gimnazije ne bo prislo."63
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ZAC. MOC, fase. 22.
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An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wirkten in Celje (Cilli) zw
Volksschulen, die Sonntagsschule fUr Anfanger und die Sonntagsschule fUr Fo
(Gewerbeschule) sowie das Gymnasium.

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts wurden auch zwei Volkssch
Umgebung und eine ansehnliche lahl von Fachkursen und -schulen
Dabei handelte es sich teils um staatliche, teils um private Einrichtungen,
Offentlichkeitsrecht.

Was die Erziehungsaufgaben anbelangt, ging die Entwicklung etwa
vonstatten, die Mutter waren damals normalerweise zu Hause und sorgten
Erziehung ihrer Kinder.

Aus der Geschichte der Schulen und Kurse geht hervor, daB eine stattl
Lehrstunden der Erziehung der Madchen zu guten Hausfrauen und Mutt
war.

Die ersten Kindergarten bzw. Spielhauser entstanden in Privatregie, u
planmaBigen Erziehung kann noch nicht die Rede sein - den Kindern
mehrstundige Aufsicht mit Spaziergang oder Beschaftigung mit Spielze
ersten bffentlichen Kindergarten richtete die Stadtgemeinde im Jahre 1
aus den Dokumenten hervorgeht, wurde er im wesentlichen von den Kin
wohlhabender Eltern besucht.

Die Grundung eines Schulerheims war in der Tat der Angst zuzuschreiben,
Gymnasium kbnnte infolge der Erbffnung des slowenischen Unte
geschmalert werden. Auf diese Weise versuchte man, eine mbglichst g
Schulern deutscher Nationalitat zu erlangen.

Summary

At the turn of the 19th century, two regular primary schools (the Sunday beginners' school
and the Sunday continuation school. i.e. the craft school) and a grammar school operated
in Celje.

In the second half of the 19th century. two more primary schools started to operate in the
outskirts of Celje. as did several vocational courses and schools.

Some of them were state schools, the others were private institutions. with or without the
right of public schooling.

The development was slightly slower in the field of education, since the mothers stayed at
home and took care of the upbringing of their children by themselves.

The history of the schools and courses show that the majority of lessons were dedicated
to educating young girls on how to be proper housewives and mothers.

The first nursery schools or, more accurately, playgroups were privately owned
establishments. Therefore, we cannot speak of any organised education: all the children
received was several hours of care - they played with toys or were taken for a walk. The
Celje municipality opened a public nursery school in 1883. As the documents show, the
majority of children were from poorer families.

The main reason for establishing a boarding house was the fear by the German community
in Celje that after the establishment of the lower Slovene-language grammar school. the
German grammar school would have lost many of its students. Thus, the boarding house
wished to attract as many students of German nationality as possible.
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ZDRAVSTVO IN SOCIALNO
VARSTVO V CELJU

1848-1918

Celje na prelomu 19. stoletja ni imelo bolnisnicne ustanove, zato je vprasanje hospitalizicije
bolnih mescanov resevalo z mestnim spitalom, ki je bil sicer prvenstveno uboznica in zato
namenjen revezem.

S stalnim vojaskim oddelkom v mestu se je postavilo tudi vprasanje, kam z bolnimi vojaki
zato je vojna uprava leta 1811 kupila parcelo (sedaj Siandrov trg) od celjskega podjetnika
Ivana Steinmetza in tu zgradila bolnisnico, ki je sluzila svojemu namenu, dokler niso v
Gaberjah postavili vojasnice in poleg nje tudi stavbe za bolne vojake.

V drugi polovici 19. stol. so v tej ustanovi delovali znani zdravniki: dr. Cyppl iz Plzna (1853
1886), dr. Rogoszinski iz Ptuja in dr.lvan Vucinic.

Spital, ki je imel nekaj postelj, namenjenih bolnikom, je imel tudi svojega spitalskega
zdravnika. Na prelomu stoletja je bil to Rudolf Neckermann, ki ga je leta 1860 zamenjal sin
Jozef Neckermann; ta je bil do leta 1856 rudniski zdravnik v Pecovniku in nekaj casa tud
mestni mesni oglednik - pozneje so to delo opravljali samo zivinozdravniki.

Dr. Jozef Neckerman je krepko obcutil, da ima stari spital obcutno premajhno kapaciteto
in ne zadosca niti najnujnejsim potrebam (narascajoeega) mestnega prebivalstva. Ob
upostevanju dejstva, da so se v njem obeasno zdravili tudi bolniki iz sirse celjske okolice
je bil problem se toliko bolj akuten, zato je dr. Neckermann kot obcinski svetnik vztrajno
poudarjal nujnost razsiritve obstojecega spitala ali graditve nove bolnisnice. Ob tem je
opozarjal, da je za to akcijo potrebno dobiti pomoe dezelnega odbora. Pri teh prizadevanjih
mu je bil v veliko pomoe dr. Stefan Kocevar, ki je bil obcinski odbornik in si kot tak prizadeva
pridobiti cim vee material nih sredstev za resitev prostorskega problema bolnisnice.

Leta 1867 je mesto dobilo avtonomijo in tako so bili izpolnjeni nekateri pogoji za izboljsanje
razmer v zdravstvu. Kot prvo je mestni odbor uredil status spitalskega zdravnika - ta na
bi poslej za svoje dele prejemal redno mesecno pia co v znesku 300 gld. in dodatek za
stanovanje 50 gld. Objavljen je bil razpis, na katerega se je prijavilo vee kandidatov. Za
spitalskega in uboznega zdravnika je bil izbran dr. Jozef Neckermann, ki je moral najman
enkrat dnevno obiskati bolnike, opravljati zdravnisko-policijske posle, izdajati zdravniska
potrdila in brezplaeno zdraviti mestne oskrbovance in reveze.

V spitalu je spitalskemu zdravniku pomagal bolniski streznik, ki je bil tudi neke vrste
upravnik.

Ko je leta 1870 Jozef Neckerman postal celjski zupan, mu je za dele v spitalu ostajalo
bolj malo casa, zato je obCinski odbor v spitalu zaposlil pomoznega zdravnika - tako je ko
zdravnik-asistent nastopil kirurg Gregor Jesenko. Za upravne posle, ki jih je dotlej opravlja
streznik, pa je bil poslej namescen upravnik - prvi upravnik je bil Friderik Peer.

Po letu 1871 je dezelni odbor vse bolj posegal v organizacijo boln isnic; leta 1872 je izda
zacasne bolniske statute, v katerih je dolocil nacin upravljanja bolnisnic - te naj bi v imenu

zicije
zato
Jjaki,
tnika
iso v

853kega
31 sin
I tudi
:iteto
. Ob
)Iice,
'ajno
mje
anjih
leval
:anje
3 naj
,k za
I. Za
nanj
liska
trste
3jalo
l kot
Ivljal
zdal
lenu

trgovec. Odbor je bil voljen za tri leta. Ta nacin uprave je trajal do leta 1884, k
v upravljanje prevzel dezelni odbor.

Z organizacijskimi spremembami je vzporedno tekla tudi akcija za resitev
vprasanja. Razmisljali so 0 novogradnji oziroma 0 odkupu ustrezne ze obsto
Ker v spitalskem fondu za novogradnjo ni bilo dovolj denarja, so se odloC
zgrajenega poslopja. Na razpolago sta bili dve stavbi, in sicer Hoferjeva hi
polju in vojna bolnisnica. Vojna uprava je dala na vlogo negativen odgovo
je obcina kupila Hoferjevo domacijo, ki je bila v bistvu dvojna stavba; na gl
je bila prislonjena (nizja) stranska zgradba, ki je imela med dvema kriloma
Poslopje so nekoliko obnovili in se isto leto so bolnisnico preselili.
Glavno poslopje ("gosposka hisa") je postalo jedro bolnisnice:
v pritlicju je bilo osem prostorov; na severni strani so bili: kurilnica, klet
dve bolniski sobi in na juzni pisarna ter dve bolniski sobi,
v nadstropju je bilo sedem bolniskih sob in ordinacija.

Vhodje bil eden in je vodil direktno v ordinacijo. Na podstresju je bilo stanovan
bolniskemu strezniku, in dve sobi namenjeni cistemu oziroma umazanemu

Stranska zgradba je obsegala:
• v krilu, ki se je naslanjalo na glavno zgradbo, kuhinjo, shrambo in dve
medicinske sestre in drugo za deklo ter dve stranisci,
v severnem krilu stanovanje za pomoznega zdravnika,
v povezovalnem delu pa hodnik in dve sobi.

Leta 1875 je bolniska uprava dala podreti staro leseno barako in na njenem
poslopje, v katerem je bilo stanovanje za hisnika, pralnica in susilnica. Le
prineslo spremembe se v vzhodnem kri lu stranske zgradbe, kjer so prizidali
komoro.
Stroske za nakup in adaptacijo je v celoti pokrilo mesto.

Ko je bilo (zacasno) reseno vprasanje bolnisnicne zgradbe, se je postavilo
imena, ki naj bi ga ustanova nosila - priloznost za poimenovanje se jim j
poroki cesarjeve hcere Gizele s princem Leopoldom 1873. leta. ObCinski o
da bolnisnico in ulico ob njej v znak lojalnosti do vladarske druzine ime
bolnica " in "Gizelina ulica", za kar je dobil tudi ustrezno dovoljenje.

V tako preurejenem in adaptiranem poslopju je bil prostor za 60 do 80 bo
glede na bolezen locili na kirurske in splosno medicinske. Ta delitev na odde
ustrezala strokovnim in drugim zahtevam.

Poseben problem so se vedno predstavljali bolniki z nalezljivimi boleznim
davica...), za te so po zakonskih predpisih morale poskrbeti obcine in jih os
obcina je v ta namen zgradila izolirnico na Bregu tik nad Savinjo t.i. koleraobcina je za izolirnico v zacetku uporabljala Zimovo stavbo na streliscu pod

Kolera spital po poplavi, 1901 .
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Strah pred nalezljivimi boleznimi je bil takrat zelo velik in mesto ni smelo biti br
prostora. kjer bi nalezljivo bolne osamili. zato je 1873. leta dezelni odbor za
bolnisnici vedno na razpolago prazna soba. ce bi slucajno kdo zbolel za kole
pa je bila zelo tezko izvedljiva. saj niti preurejena Hoferjeva domacija n
prostorov. da bi bili bolniki lahko ustrezno loceni.

Leta 1884 je prisla bolnisnica pod dezelno upravo - stem pa je tudi ideja 0 p
bolniske zgradbe dobila bolj realno podlago. Narejeni so bili vzorcni projek
se za najbolj obsirnega. ki je zagotavljal hospitalizacijo 150 bolnikov ter pred
bolnikov po spolu in diagnozah.

Stavbni prostor (njiva in travnik). ki je bil na razpolago. je lezal na severni st
bolnice in ga je obcina na pobudo dr. Neckermanna odkupila novembr
Odlocitev 0 novogradnji je bila sprejeta leta 1885.

Ko se je dezelni odbor odlocil za gradnjo nove bolnisnice. je staro ponud
odkupi za potrebe obCinske izolirnice. Obcina je ponudbo odklonila in pon
pomoc pri gradnji in opremi infekcijskega (izolirnega) oddelka v novi zgradbi
da se bodo v njem lahko zdravili" obcinski" bolniki z nalezljivimi boleznimi brez
placila.

Z gradbenimi deli so zaceli leta 1886 in oktobra 1887 je bila bolnisnica pod
v kleti je bila centralna kurjava in vodovodne naprave s katerimi so
vodnjaka zunaj stavbe in jo po posebnem sistemu preko rezervoarjev
posiljali do pip.
v pritlicju so bile delavnice. kuhinja. soba za sestre pripravnice. kopalnic
v prvem nadstropju je bil kirurski oddelek z ordinacijo in operacijsko s
namenjeno dusevnim bolnikom.
v drugem nadstropju je bil interni oddelek. prirocna lekarna. nekaj sob
bolnim otrokom ter sestrska soba.

Oddelki so se delili na moske in zenske; vsak oddelekje imel se posebne sob
bolnike. posebne sobe za bolnike. ki jih je bilo potrebno osamiti. sanitarije i
tezje bolnike.
Poleg glavnega poslopja so zgradili se pralnico in razkuzevalnico ter
secirnico.

Po odprtju nove bolnisnice (27. 10. 1887) so staro poslopje preuredili:
• v glavni stavbi so uredili stanovanja. ki so bila namenjena pomoznem
pripravnicam.
stransko stavbo so namenili infekcijskim bolnikom.

Stroski novogradnje so znasali 90.000 gld. in kartretjino teh sredstev so dobil
fonda. ki je bil zaradi donacij precej bogat

Narascajoce potrebe zlasti po razsiritvi izolirnice (oddelka za nalezljive bolezni) so zno
spodbudile dezelni odbor, da je zacel iskati novo resitev in odlocili so se za novograd
- tako je infekcijski oddelek dobil novo stavbo, ki so jo postavili vzhodno od glav
bolnisnicne zgradbe.

Poleg novogradnje so istocasno naredili se prizidek k severnemu traktu glavnega poslop
tu je bila poslej operacijska dvorana s prostorom za narkozo in dezinfekcijo, soba za rentg
in bolniska soba.

Po ureditvi in opremi novih prostorov je dezelni odbor sklenil adaptirati staro bolnis
poslopje, ki je bilo do takrat namenjeno stanovanjem in izolirnici. Glavno poslo
(gosposka hisa) je bila se vedno namenjena stanovanjem, stransko zgradbo pa so
adaptaciji koristili delno za stanovanja in del no za bolniske sobe, v katere so names
rakaste in obubozane bolnike.

Leta 1905 so ob infekcijski bolnisnici zgradili se novo dezifekcijsko poslopje ter po
leseno motorno hisico in jo nadomestili z zidano.

Tako je lahko, za tiste case dokaj sodobno urejena bolnisnica, sprejela 260 bolnikov in
izrednih razmerah tudi 380.1

Zdravstveni delavci

Na prelomu stoletja je opravljal dele spitalskega zdravnika dr. Rudolf Neckermann, ki ga
1860. leta zamenjal sin Jozef. Dr. Jozef Neckermann je 1870. leta postal celjski zupan
zato so mu za delo v spitalu odobrili pomocnika; kot zdravnik-asistent je bil sprejet kiru
Gregor Jesenko, ko je ta umrl, je na njegovo mesto prise I dr. Jozef Kocevar, sin dr. Stefa
Kocevarja, ki je bil mestni in sodni zdravnik. Usoda je hotela, da sta oba spitalska zdravni
umrla isto leta (1893) - tako je celjska bolnisnica ostala brez glavnega in pomozne
zdravnika.

i

Na izpraznjeni mesti sta prisla: za glavnega zdravnika (ordinarija) dr. Gregor Jesenko, s
prej omenjenega kirurga Gregorja Jesenka in za pomoznega zdravnika (sekundarija)
Goltsch, ki je po stirih letih dela odsel na drugo sluzbeno mesto in ga je v celjski bolnisn
zamenjal dr. Edvard Gollitsch, sin celjskega trgovca.

Leta 1901 se je dezelni odbor odlocil, da poveca stevilo zaposlenih zdravnikov v celjs
bolnisnici. Dr. Gregor Jesenko je bil imenovan za glavnega zdravnika na kirurske
oddelku, dr. Edvard Gollitsch pa na internem. Na novo so zaposlili dr. Ernesta Jaklina,
je postal pomozni zdravnik - na tem delovnem mestu ga je leta 1903 zamenjal dr. Ka
Kokoschinegg in leta 1907 dr. Ignac Pavlic, ki je 1912. leta odsel za primarija v No
mesto.

Ob izpraznitvi delovnega mesta pomoznega zdravnika je dr. Gollitsch dezelnemu odbo
predlagal, da zaradi povecanja delovnih obveznosti in preobremenjenosti zdravnik
I

1 Podatki,
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ki jih navajam so v celoti povzeti po knjlgi Zdravstvo v Celju ill okoliei. Celje 1952. str. 17-43.
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Maresch ter na kirurskem dr. Valter Negri, ki je bil poleg tega tudi izucen po
Osnovno nego bolnika so opravljale sestre - usmiljenke. 2
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Zd ravstvena sluzba izven bolnisnice je bila organizirana tako, da so okrajna gl
svoje zdravnike, prav tako tudi mestna obcina. Kot prvi mestni zdravnik se
navaja dr. Jozef Kocevar; po njegovi smrti 1893. leta pa je mesto mestn
zasedel dr. Edvard Gollitsch.
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o dolznostih, ki jih je imel dr. Golitsch kot mestni zdravnik, izvemo iz vlo
osebnih prejemkov, v kateri utemeljuje svojo zahtevo z navedbo del, ki jih je
zdravnik dolzan opravljati. Kot obvezna opravila navaja:
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1.

Opravljanje mrliskih ogledov na podrocju mesta, ki v mnogih p
nezmoznosti placila, ostanejo neplacani.
2. Brezplacno zdravljenje bolnikov v mestnih uboznicah.
3. Brezplacen pregled in zdravljenje v celjske zapore pripeljanih Ijudi.
4. Sanitetni ukrepi v primeru izbruha nalezljivih bolezni na obmocju Celja.
5. Posiljanje mesecnih porocil 0 pojavu nalezljivih bolezni na drzavno upra
6. Vodenje statistike.
7. Dnevno resevanje tekocih odredb drzavne uprave.
8. Nadzorovanje in eventuelno odstranjevanje sanitetnih nepravilnosti
obmocju.
9. Sodelovanje z gradbenimi komisijami pri kolavdacijah in nadziranje izvaj
predpisov pri novogradnjah.
10. Sodelovanje v naborni komisiji in pri sprejemu nabornikov na mestnem

V nadaljevanju navaja, da ga omenjena dela v celoti zaposljujejo in je za
da bi ob tem opravljal se privatno prakso. Vlogi so ugodili in letne dohod
zdravnika zvisali iz 400 na 600 gld?

Leta 1916 je v Celju delovalo osem zd ravnikov: dr. Emerik Breschar, dr. Ed
dr. Gregor Jesenko, dr. Karel Maresch, dr. Valter Negri, dr. Franc Premsch
Sodnik in dr. Anton Schwab,4

Zdravst veno zavarovanje

Placilo zdravstvenih storitev je bilo problematicno pri osebah brez a
premozenjem, zato so ze na zacetku 19, stoletja ustanavljali drustva za pomo
in obubozanim. Za mest ne reveze so bile dolzne poskrbeti obcine.

) Isto kot 1,
Zgodovinski arhiv v Celju (ZAC), fond Mestna obCina Celje (MOC), fase. 20,
4 ZAC, MOC, lase, 174.
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obrti ustanovljene bratske skladnice in bolniske blagajnice.

V dopolnitvah obrtnega reda (zakon st. 39 z dne 13/3-1883) je natancno opredelje
ustanavljanje in delovanje bolniskih blagajn, ki so jih bile dolzne ustanoviti obrtne zadrug
ki se niso imele urejenega vprasanja zdravstvenega zavarovanja svojih clanov. V bolnis
blagajnico so dolocen znesek placevali delodajalci, dolocen pa ciani - obrtniki, pomocn
in ostali delavci, razen ucencev.

Denarna pomoc, ki jo je v primeru bolezni dobil posamezen clan, je morala za mos
znasati najmanj polovico in za zenske najmanj tretjino mezde. Pri dolgotrajni bolezni
dobivali to pomoc najmanj trinajst ted nov. V primeru hospitalizacije, je blagajnica pokr
stroske zdravljenja za stiri tedne in za porabljeno vsoto znizala mesecno boleznino.

28. decembra 1887 je bil sprejet zakon 0 nezgodnem zavarovanju delavcev, po katere
so bili lahko zavarovani vsi delavci, ne glede na bolniske in druge blgajnice ter sklade.

Bolniske blagajnice pa so lahko ustanavljali tudi po teritorialnem principu. Tako je bila
celjski okraj ustanovljena okrajna bolniska blagajna v Celju, ki je svoje clane 28. ju
1898 seznanila z njihovimi pravicami in dolznostmi s temle razglasom: "Ud kateri zb
ima takoj naznaniti to v pisarni okrajne bolniske blagajnice. Zunanji udje, imajo se ogla
pri bliznem zdravniku blagajnice, kateri po razdeljenih dopisnicah na gospode zdravnike
blagajnice, po tej dopisnici naznani bolniski blagajnici. Postnino za odposiljatev dopisn
ima trpeti ud, in se bode ozir jemalo Ie na tiste oglasitve, katere se bode najdalje oglas
v 3 dneh.

Pri porodu se ima s predlozitvijo sprical oglasitva od babice ali krstnega lista doticne
zupnijskega urada naznaniti.

Boleznina se izplaca bolnim udom Ie v tem slucaju, ce so nasledki bolezni popolnom
nesposobni za dele ter dalje kakor 3 dni trpijo.

Vsled &a 6. zakona 0 bolniskem zavarovanju in &. 13 blagajnih pravil. zavezani so obo
udje, boleznino Ie v tednu in sicer vsako sobota vzdigniti med 9. do 12. uro.

Tisti udje, kateri se teh naredb ne ravnajo, in boleznino ne vzdignejo v soboto, zgub
pravico boleznine za preteceni teden.

Od Celja oddaljeni stanujoci udje imajo skrbeti, da se doposlje bolezni list po prete
vsakega tedna.

Udje, kateri si pridobijo bolezen vsled razsajanja, v tepenju ali pijancevanju, nimajo nika
pravice do boleznine.

Tisti oboleli udje, kateri hocejo in morajo v vsaki vrstni bolezni, ali iz drugih vzrok
vskrbljeni biti v javni bolnisnici, se ima poprej od blagajniskega zdravnika izdati bolnis
odkaznica, in sele tedaj dobijo proti predlozitvi tiste v pisarni bolniske blagajnice izdat
bolnisko nakaznico.
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Oboleli udje, kateri so a bolezni v postelji, ne smejo zapustiti postelje brez z
dovoljenja.

Bolniki kateri znajo se sprehajati, morajo na bolniskem listu ad blagajniske
dobiti potrjeno dovoljenje.
Bolniki kateri so k zdravniski preiskavi doloceni, imajo ubogati temu ukazu.
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Pri udih kateri brez zdravnikovega dovoljenja zopet sprejmejo delo, brez da
naznanilo zdravstvenosti, se vzame tedaj odpoved na bolnisko podporo na

Od gospodov zdravnikov ali od lekarjev priskrbljene posode, steklenice, ko
enkrat izdaja na racun blagajnice. Aka se zopet narocajo ad zdravnika zdravi
mora posada osnazena seboj prinesti ali pa od udov se placati.

Pogrebni stroski za umrlega se Ie placajo vsled predlezecega mrtvaskega li
sprejme se zivi zakonski ali dedic kateri priskrbi pogreb .

Udje kateri so bili oboleli, imajo v teku 8 dni svojo bolezninsko podporo
vzdigniti.

Udi, kateri predstojeci naredbi in dolocbi nasprotno ravnajo, izgubijo pravice

Udi, kateri blagajno skoz ravnanje krivih ali laznivih oglasitev, terditev 0
nesposobnosti za delo poskodujejo, se bode imeli opraviciti in po kazenski
se bode denarna ali zaporna kazen in izven tega se, se bo morala dvoj
tako dolgo placevati, da bo skoda popolnoma poravnana, katera se je pov
nacin."5
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Kdaj je mesto dobilo veterinarja, iz dokumentov ni mozno tocno datirati.
v zgodovini zdravstva navaja, da je bil dr. Jozef Neckermann, preden je p
zdravnika v Spitalu (to je na zacetku druge polovice 19. stol.), tudi mestni m
kar je bila pozneje naloga mestnih veterinarjev.

Leta 1893 je nastopil sluzbo mestnega zivinozdravnika Franc Schille, ki
popolnoma neurejene razmere v tej sluzbi. Tako se je moral sele boriti za s
delovnega mesta, osemurni delavnik in stanu primerno pia co.

Franc Schille je imel diploma zivinozdravstvenega instituta in opravljen izp
deset let delovne do be, ko je prisel v Celje za mestnega zivinozdravnika. Sluz
julija 1893. leta in ... da mu ne bi ocitali samovolje, je obcino zaprosil za slu
posebej, kar se tice ogledov mesa; taka je podpisani imel 10 do 14 urni
bil ves dan priklenjen na mesto in to toliko bolj, ker se mesarji in gostilnic

, ZAC; MOC. fasc. 112. Razglas okrajne bolniske blagajnice v Celji

0

olJnasanju v ostopivsi bolezn

zivinozdravnika - tako ima mestni zivinozdravnik 10 - 60 poti samo, da poskrbi za o
mesa. K temu pride se ostalo deja:

•

•

izpolnjevanje in odobritev uradnih dokumentov,
pisanje tedenskih, mesecnih in letnih porocil ter izkazov,
nadzorovanje sedmih zivinskih sejmov,
pregled policijsko pridrzanih zivali,
posredovanje (ukrepanje) pri pojavu zivinske kuge,
v primeru reguliranja trznega nadzora - izpeljava le-tega,
veterinarska oskrba mestnih konj (kar do sedaj ni bilo vsteto).

Poleg navedenih del, za katere je dobilletno placo 600 gld., je Schille pregledoval se
pred transportom na zelezniski postaji. To deja je bilo normirano in je zanj dobil, ne g
na stevilo zivali, na pol dneva 1 gld.
Ne glede na vsa navedena dejstva mu povisanja place vseeno niso odobrili.6
Ce pogledamo nekoliko nazaj, vidimo, da je za isto placo delal tudi mestni zdravnik.

1I

1I

Iz veterinarskega porocila za leti 1897 in 1898 izvemo, da je bilo v mestu 1897. zak
31 bikov, 709 krav, 1066 volov, 1600 telet 29 kostrunov, 2 jagnjeti, 69 kozlickov in
prasicev; leta 1898 pa 6 bikov, 623 krav, 943 volov, 1255 telet 10 kostrunov, 2 jag
1 koza, 80 kozlickov in 738 prasicev.

Za zivali je skrbel zivinozdravnik, konjski zdravnik in trije podkovaci. Nalezljivih bolezn
1898 pri zivalih niso opazili; prasici so zbolevali za ehinokokom, kar je bilo opaziti na
in trebusnih organih, tetanus pri enem od prasicev se je koncal s poginom. Proble
bile garje, ki so jih prenasale macke. Ker zivali niso bile sistematicno zdravljene, so se
prenasale iz bolnih na ze ozdravljene macke. 7

Leta 1907 sta v Celju delovala ze dva zivinozdravnika - enega je placevala drzav
drugega obcina.8

Lekarne

V Celju sta v drugi polovici 19. in zacetku 20. stoletja delovali dye javni lekarni, in sice

Lekarna pri Mariji Pomagaj (Apotheke zur Maria Hilf) na Glavnem trgu 11 in
Lekarna pri crnem orlu (Apotheke zum schwarzen Adler ali krajse Adler - Apoth
na Glavnem trgu 1.

lAC. MOC. lase. 19.
; lAC. MOC. lase. 86.
B lAC. MOC, lase. 120.

G
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Te hisne lekarne se niso oskrbovale preko javnih lekarn, ampak so dob
direktno iz tovarn.

Ko je leta 1911 magister farmacije Robert Richter dal vlogo za odprtje tret
prosnjo zavrnili iz naslednjih razlogov:

1.
2.

zivali
glede

3.

4.
clanih
\76 6
lnjeti,

5.
6.
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V Celju sta dve javni lekarni, ki sta ena od druge oddaljeni borih 120 m.
Celje ima trenutno Ie 6993 prebivalcev in slab naravni prirastek; v zadnji
se je stevilo prebivalcev povecalo Ie za 200 dus. Od navedenega stev
608 na garnizijo, 188 je kaznjencev in 260 hospitaliziranih v bolnisnici.
Na mestnem obmocju deluje 11 civilnih zdravnikov, od teh ne potrebujejo
visji okrajni zdravnik dr. Keppa in sekundant dr. Paulitsch, ki nimata priva
zobozdravnik dr. Sadnik. Trije zdravniki so s svojimi dohodki vezani na ho
in izplacila bolniske blagajne; oba vojaska zdravnika pa sploh ne oprav
prakse.
Zdravniki v sodnem okraju Celje imajo vsi brez izjeme hisne lekarne in p
potrebne prodaje na drobno v drogerijah; tako so obstojece lekarne p
izdajanje zdravil na recepte.
Iz davcnih napovedi je razvidno, da ze obstojeci lekarni nimata kaj pos
dohodkov, ki bi bili v primeru, da se v Celju odpre tretja lekarna, se znat
Promet v obeh lekarnah ni tako velik, da bi bili preobremenjeni - saj v c
delata obe lekarni s samo enG pomozno delovno silo in brez problem
vsem tekocim potrebam. 9

Podatki 0 lekarnah in lekarnarjih obstojajo v arhivskih dokumentih sele od
so morali na obcinski urad posiljati poroCila 0 stanju lekarniskih delavcev stevilcno, pozneje pa tudi poimensko.

Lekarna pri Mariji Pomagaj je imela leta 1894 tri zaposlene, dva diplomiran
in vajenca. Lastnik je bilKarel Gela.lO
Leta 1903 je imela lekarna tri zaposlene:

leke)

•

\1

kot provizor je bil zaposlen Taube Adalbert mag. pharm., rojen na Ceske
na Dunaju 1876. leta in nastopil sluzbo v tej lekarni 1. maja 1898;
Izpunar (7, priimek necitljiv) Jozef, mag. pharm, rojen v Galiciji 8. marca 18
na univerzi v Krakovu, je delal v tej lekarni od 1. septembra 1902 do
1903;
Vasilij Nieloff Kischef, mag. pharm, rojen na Ceskem leta 1873, diplom
univerzi 22. julija 1902 in se dober teden po opravljeni diplomi zaposlil

ZAC. MOC. fasc. 130.
ZAC, MOC, fasc. 70.

10

Lekarna pri ernem orlu je imela leta 1894 zaposlene tri pomoenike, dva z diplomo in eneg
brez nje. Lastnik je bil Adolf Mareck.'2
Tri leta pozneje so bili v lekarni zaposleni:
•
•

Karel Kupferschmid, mag. pharm.,
Jozef Kremling, mag. pharm,
Ernest Rlipschl, asistent ph.,
Franc Rubsch, laborant in
Jozef Waleneak, laborant.

Vodja in lastnik lekarne je bil Maks Rauscher.13
Leta 1903 so bili zaposleni trije asistenti:

Pavel Interberger, mag. pharm., rojen v Gradcu 23. septembra 1871, diplomiral n
graski univerzi 6. julija 1892, sluzbo v tej lekarni nastopil 1. decembra 1901;
Franc Pecharz, mag. pharm., rojen na Ptuju 15. januarja 1862, diplomiral na grask
univerzi 15. maja 1890, v Celju zaeel delati 1. decem bra 1901;
Edmund Zigma, mag. pharm., rojen v Holesovu na Moravskem, diplomiral na Dunaj
5. februarja 1898, sluzbo v tej lekarni nastopil 1. avgusta 1902.'4

Zdravstvene razmere

Vrazmerah, ki so vladale v 19. stol.,je biltudi pojav nalezljivih bolezni bolj pogost- proti njim
so se borili v glavnem z osamitvijo bolnika in izolacijo njegove okolice. 0 stevilu nalezljivi
bolezni zvemo iz dokumentov sele proti koncu 19. in v zaeetku 20. stol., ko so se ohranil
poroeila 0 obolelih in umrlih in poroCila 0 opravljenih dezinfekcijah.

Veliko je k sirjenju nalezljivih bolezni pripomogla tudi onesnazena voda - stajerski sanitetn
inspektor je v svojem poroeilu leta 1896 (7) napisal, da ima Celje 260 his, ki se oskrbujej
z vodo iz vodnjakov, od tega je bilo 5 vodnjakov javnih in 163 privatnih. Voda je bila klju
"domnevnemu" eiseenju oporeena.

Na ta dejstva, ki jim je celjska obeina namenila veliko manj pozornosti kot boju pro
slovenski gimnaziji v Celju, je sledila replika v delavskem easopisu, kjer med drugim pise:
... der "Arbeiterwille" pa bo hrabrim Nemcem v Celju pokazal na drugo sramoto, kater
odstranitev naj bi zahtevala vee truda kakor boj proti strasnemu dejstvu, da bi slovenska
mladina poslusa la pouk v maternem jeziku.

ZAC. MOC. lase. 100.
ZAC, MOC. lase. 70.
13 ZAC. MOC, lase. 82.
14 ZAC. MOC, lase. 100.
11
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enega

Svinjarija v Celju ni v obstoju slovenske gimnazije ampak v tem. da nimaj
vode ...

Za steber nemstva. kot poslanec dr. Derschatta imenuje Celje. je to zelo zalo
bolje bi bilo. da bi nemska veeina dezelnemu zboru razlozila. da te sramote
se bo borila tako dolgo. dokler nebo za slovenske in nemske prebivalce Celj
bolje poskrbljeno. namesto da prezvekuje stare eveke 0 slovenski gimnaziji.

Siovanska povodenj se zdalee ni tako nevarna kotje povodenj nesnage. ki c
vodnjakov iz katerih pijejo Nemci v Celju prav tako kakor Slovenci."15

Opravliene dezinfekcije zaradi Jojava nalezljivih bolezni v Celju

ral na
graski
lunaju

tinjim
~zljivih

leta
stevilo his
stevilo obolelih
stevilo umrlih
davica
kolera
meningitis (otrdelost tilnika)
skrlatinka
tifus
tuberkuloza
sumliiva bolezen
zdravljeni doma
hospitalizirani

1911
22
23
4
11

6

3
2

1914
31
31
3
5
1

12
10
3
-

8

6

14

25
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)ujejo
I kljub
proti
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catere
:lnska

Prilozena tabela nam da okvirni vpogled v zdravstveno stanje prebivalstv
nalezljivih bolezni. nekaj let pred prvo svetovno vojno in prva leta vojne.
opazno. je to. da so se Ijudje pri pojavu nalezljivih bolezni vse bolj posluzev
Najvee smrtnih primerov med obravnavanimi bolniki je bilo zaradi tuberkul
so bili navadno v domaei negi. kar je tudi razumljivo zaradi daljsega trajanja

Z nastopom vojne in stem tudi poslabsanjem higienskih razmer je oeitno por
za tifusom. ki je precej razsajal tudi leta 1899.

Preglednica je v bistvu narejena informativno in ima namen bralca seznaniti
so razsajale konec 19. stol. in ki jih danes zaradi razvite zdravstvene sluzbe in p
cepljenja. ne poznamo vee. so pa v tistih easih pomenile pravo "morijo" davica. ki je "pokopala" vee kot tretjino obolelih otrok.

15 ZAC, MOC, fasc. 19.
16ZAC, MOC, fasc. 22(1911), 163(1914),173 ( 1915).

davica
I qriza
norice
meningitis
oslovski kasel i
ospice
sen
skrlatinka
trahom
tifus

306 (103)

34 (m
88
17 (6)
228 (6)
200(1)
13 (1)
72 (12 )
38(5)
130 (11)

7

299

21
1
4

13
87
13
228
200

-

13
1
33
82

-

71
5
48

287
, (102)
29 (7)
86
17 (6)
228(6)
199 (1)
7
71 (12)
38 (5)
102 (7 )

Podatki v oklepajih pomenijo stevilo umrlih za posamezno boleznijo.

11

ZAC, MOC, lase. 86.
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12 (1)
5 (1)
2
-

1
6 (1)
1
-

28(4)

1)

Zusammenfassung

Celje (Cillj) hatte an der Jahrhundertwende keine Krankenanstalt und d
Unterbringung der Kranken Ibste die Stadt durch deren Einweisung in da
Spital, das im ubrigen zugleich ein Armenhaus war.

'4

Das bestehende Problem Ibste die Gemeinde im Jahre 1874 durch den A
bereits bestehenden Gebaudes, das als Krankenhaus eingerichtet wur
Anderung der Gesetzgebung im Bereich des Gesundheitswesens wurde das
im Jahre 1884 der Landesverwaltung unterstellt und bald darauf begann
Vorbereitungen fUr einen Neubau.

Das neue moderne Krankenhaus wurde im Jahre 1887 erbffnet und konn
Errichtung eines Gebaudes fUr Infektionskrankheiten 260, notfalls auch 3
aufnehmen.

Die bekannten Celjer Arzte aus dieser Periode waren: Rudolf und Jozef
(Vater und Sohn), Gregor Jesenko, Stefan und Jozef Kocevar (Vater und S
Gollitsch, Valter Negri und Anton Schwab.

In dieser Zeit gab es in Celje zwei Apotheken: die Apotheke bei der Maria-H
dem Hauptplatz 11 und die Apotheke zum schwarzen Adler auf dem Hauptp

Die Gesundheitsverhaltnisse der damaligen Zeit zeigen, daB die Mensc
meistens an Krankheiten starben, die man heute nicht mehr kennt.

Summary

At the turn of the century, Celje did not have a hospital, and thus solved the problems o

hospitalisation with a municipal charitable home, which was a home for the needy sick.

The municipality solved the problem in 1874 by buying an old building and restoring it a
a hospital. After the health care legislation was changed, the Celje hospital came unde
the jurisdiction of the provincial administration in 1884. Soon after, the preliminary wor
for the construction of a new hospital building began.

A new, modern hospital was opened in 1887. After the construction of a new ward fo
infectious diseases, it could have admitted 260 patients and, in the case of an emergency
380.

The most famous doctors in Celje at the time were: Rudolf and Jozef Neckermann (fathe
and son), Gregor Jesenko, Stefan and Jozef Kocevar (father and son) Edvard Gollitsch
Valter Negri and Anton Schwab.

II

Two chemists operated in Celje at the time:
- the Marija Pomagaj chemist at Glavni Trg 11
- the Crni Orel chemist at Glavni Trg 1.
A study into the sanitary conditions ofthe time found thatthe majority of people (particular
children) died from diseases completely unfamiliar nowadays.
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POSAMEZNOSTI IZ
VSAI(DANJEGA ZIVLJENJA
V CELJU PRED PRVO
SVETOVNO VOJNO

Macja muzika (srednjeveski charivari) je pravzaprav studentski izraz iz 18. stoletja
za zasramovalno podoknico. Gre za namerno, usesa parajoco muziko, ki so jo zaradi
1
nezadovoljstva in zamere priredili nekomu v obliki podoknice. V revolucionarnem letu
1848 je bila macja muzika metoda za nezadovoljne posameznike, da bi si sami poiskali
pravico. Macja muzika je bila obred, ki je sluzil pobegu od natancno dolocenih pravil
druzbe. Poglavitni elementi macje muzike so si bili od kraja do kraja podobni, razlikovali
in prilagajali pa so se seveda lokalnim okolisCinam. Social no ozadje macje muzike
so predstavljali predvsem vladajoea stiska in revscina, draginja in brezposelnost. V
revolucionarnem letu 1848 je bila macja muzika naperjena proti konservativni politiki
cerkve. K temu je botrovala zlasti drzavna cerkvena politika. Zelo povedna je zlasti cerkvi
sovrazna kampanja revolucije, ki pravi, da so bili samostani in cerkve bogati in da je bil
Ijudem obljubljen "kruh v nebesih", medtem ko se jozefinska podrzavljena cerkev za
socialne reforme ni eutila pristojno. In odtod tudi vse strasno sovrastvo do duhovnikov in
redovnikov. Hkrati pa je bila maeja muzika, vsaj na zacetku in v vecjih avstrijskih srediscih,
2
kot sta Dunaj in Gradec, naperjena tudi proti drzavni politiki.

Sprva je bila macja muzika, ki so jo maeji godci odigrali proti cerkvi ali osovrazenim
politikom, sicer dobrodosla za tiste revolucionarje, ki so hoteli izpeljati "legal no revolucijo".
Toda nocni pohodi pripadnikov obubozanega nizjega sloja (delavci in samostojni mal
rokodelci), ki pri tem niso imeli vee kaj izgubiti in so se pogosto borili za golo prezivetje
so jim kmalu postali strasni, nerazumljivi in odvec. Zivahni in bueni nocni koncerti maejih
godcev so namree ze v maju in juniju revolucionarnega leta presli v zgolj zasebno podrocje
ki ni bilo vee v prvi vrsti uperjeno proti Cerkvi in politikom, temvee proti zasebnikom iz
bolj ali manj "zasebnih" vzrokov. Maeja muzika je usia kontroli zagretih revolucionarjev
Medtem ko je bila prej maeja muzika oblika politienega protesta, jo imamo lahko odtlej Ie
se za socialni protest obubozanih maejih godcev.

Med nizjim slojem prebivalstva na Siovenskem so leta 1848 vladale revseina, ubostvo in
pomanjkanje. Tudi Celju, mestecu ob Savinji, vse te nadloge niso prizanesle. V predmaren
dobi je kilogram najcenejsega kruha stal 4 krajcarje. Vcasih je bil seveda precej drazji
tako zlasti v letih hude lakote, 1815-1817 in 1847. Septembra 1816 je stal kilogram ka
9,9 krajcarja. Vcasih pa je bil tudi cenejsi, tako zlasti v dvajsetih letih. Septembra 1824 in
1825 je stal kilogram najcenejsega kruha Ie 2,4 krajcarja. Tako nizkih cen, kakor so bile
v dvajsetih letih 19. stoletja, ni bilo pozneje nikdar vec. 3 Neizmerna draginja je nastopila
tudi v revolucionarnem letu 1848 in to kljub dobri letini ne samo v mestih, temvec zlas

\ Meyers groBes Konversations=Lexikon , geslo Katzenmusik. Bd. 10, Leipzig / Dunaj 1907, str. 761.
Vee 0 tem: Regina Hackl. Freiheit - Ausgangs - odeI' Ankunftspunkt? Die Katzenmusik als politische und sozia
Protest- und Demonstrationsform in der Wiener Revolution von 1848. - Diploll1sko delo. tipkopis. Dun
1987; Gerhard Pfeisinger, Die Revolution von 1848 in Graz. - Europa Verlag. Dunaj! Zurich 1986.
3 Vee 0 tem: Vasilij Melik, Ljubljanske cene kruha In mesa v predmareni dobi. - Kronika 29 (1981), st. 1. str. 27-33
Vasilij Melik, Nekaj 0 cenah. plaeah in kulturi v predmarcni dobi. - Zgodovinski casopis 39 (1985), s1. 1-

2

str. 67-73.
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tarifa. koliko de naj ima kruh za prodajo vagati. de bi nas ne goljufali brezve
de bi nam po kmetih se drazjiga kruha ne prodajali. kakor po mestih". Pi sec je
kmetih kupil hlebec kruha za 12 krajcarjev. tehtal pa je Ie 2 funta (1 dunajski
kg). ceprav bi moral po takratni Ijubljanski tarifi tehtati 2 funta in 20 lotov (1 lo
0.02 kg) ter se cudil: "Lejte. 20 lotov lozeji je bil. kakor v mestu. kjer je vse dra

o macji muziki na Siovenskem so ohranjeni Ie skopi podatki. Vzrok za to je -

z Dunajem in Gradcem - zlasti pomanjkanje casopisnih poroCiI. V Oroznovi C
iz leta 1854 sta ohranjena dva zapisa 0 njej. Prvo macjo muziko v Celju (30
lahko imamo za protest proti Cerkvi. za protest proti osovrazenemu duhovnik

"Vikar celske fare je nekega luteranca. ki je bil v Savini vtonil. tiho h pogrebu
molitve ina blagoslova. kakor cerkvene ina dezelske zapovedi velijo." To je
tamkajsnje delavce na zeleznici in nekatere mescane. Nemudoma so se odlo
svojemu duhovniku zagodli ze dolgo casa namenjeno macjo muziko. "Spravili
delavce ina druge poredne Ijudi. vsih vkup okoli 20 glav. v kercmo. kjer so jih
ina drazili. da so ob 9. zvecer svojim dusnim pastirjem macjo muziko zago
v nadaljevanju poroca. da se razen okroznega glavarja temu surovemu poc
postavil po robu. Po zagodeni macji muziki so se macji godci naslednji vec
celjske ulice ter se z goreCimi baklami v rokah in z godbo zahvaljevali Celja
niso preprecili macje muzike. 5

Drugo macjo muziko. ki so jo celjski macji godci zagodli ze cez deset dni. 10
pa lahko imamo v tell casih draginje in pomanjkanja za tipicen socialni protes
delavce na celjskem kolodvoru razkacila pek J. W. in pekovska vdova A. W
pekla skorajda neuziten in predrag kruh. katerega teza ni ustrezala tarifi. Ker
rotovzu niso pomagale. so razjarjeni macji godci ob 9. uri zvecer obkolili njuni
Siovenske novine porocajo. da so tako "zvizgali in se derli. de je bil strah".
so tolkli po oknih in vratih ter zasuli hisi s toco kamenja ter stem povzroc
skodo. Na sreco goljufivega peka in pekovke se je hitro zbrala narodna straza
macje godce. Narodna straza je morala potem se dolgo casa ponoCi patruljira
prepreCila naj bi. da bi mescanom ponovno ponagajali macji godci.6

Prva porotna obravnava v avstrijskem cesarstvu

Bleiweisove Novice so ze konec maja 1850 pohvalile uvedbo porotnih sodb po
mozeh ali porotnikih in slovesno oznanile. da se je stem tudi Avstrija pridru
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"Novice. 12 VII. 1848.
'Ignac Orozen. Celska kronika. - Natisnil Julius Jeretin. Celje 1854. str. 208-209.
Ij Ibidem. str. 209 in celjske Siovenske novine. 15. VII. 1848.

hlldodelca obdolzen in zapert, po svoji vesti sodijo: ali ga kriviga spoznajo, ali ne. L
ti razsodbi porotcov dolocijo potem cesarski sodniki kazin ali strafingo, ako je bil kdo
spoznan, - ce pa prisezni mozje izgovore, de ni kriv, se pa obdolzeni clovek izpusti."7

11. novembra 1850 je bila v Celjll tudi prva porotna obravnava v avstrijskem cesars
Ignac Orozen v Celski kroniki takole poroca 0 tem velepomembnem dogodku: "V dvo
tukajsne knezije, ki je pripravlena bila za porotno obravnavo, so naj prej predsednik po
vitez Ljudevik Azula, svetovavec vikse dezelne sodnije, ina derzavni pravdnik do
Herman Mulej v nemskem ina slovenskem jezikll, viksi derzavni pravdnik Franc Reine
samo v nemskem jeziku od vaznosti porotne sodnije govorili. Po koncan ih govorih s
zacela sodba s nekoj 24 let staroj dekloj, iz Ptuja doma, ki je detomora obdolzena bila

V nabito polni dvorani se je zacela obravnava proti Ursi Jansic, ki je bila obdolzena, da j
porodu umorila svojega otroka. Gospod predsednik, stirje sodniki in zapisnikar so se
za veliko zeleno mizo, na desni je sedel drzavni tozilec, na levi pa zagovornik obdolze
Spredaj je na stirih klopeh sedelo 12 porotnikov in dva namestnika. Na posebni nizki kl
je sedela mlada obdolzenka. Obravnava, ki je potekala veCinoma v slovenskem jezik
trajala dva dni. Ursa Jansic detomora ni priznala, pa tudi zdravniski izvedenci in zaslis
price umora niso mogli dokazati. Porotniki so izjavili, da mlada dekla ni kriva hudodels
za katero je bila obdolzena. Naredila pa je prekrsek, ker svojega porada ni prijavila in
so jo sodniki po razsodbi porotnikov in na podlagi zakona obsodili na tri mesece te
jece. 9

Mnogo bolj razburljivo in napeto paje bilo sojenje pred porotnim sodiscem v Celju leta 1
Za hudodelstvo naklepnega umora je bila obdolzena triindvajsetletna Ana Aleksan
Prelepo dekle s slamnikom na glavi, s crn imi rokavicami na rakah, "srednje, lepe post
pohlevno obleceno" in vsecno moskemu spolu, je v letu 1849 z arzenom (misn
zastrupila Ano in Matijo Wurceln, ki sta jo ze v otroskih letih vzela v rejo in jo Ijubila
svojega lastnega otroka. Sojenje je trajalo 7 dni, sodna dvorana pa je bila vseskozi p
radovednih poslusalcev in zlasti poslusalk. Ana Aleksander, ki ji po dveletnem trplje
v zaporu ni usahnil cvet njene mladosti, je s svojim milim, rahlocutnim in "nedolzn
pogledom ganila drzavnega tozilca, svojega odvetnika in poroto. Razsodba porotn
se je glasila, da obtozena ni kriva. Ko je brhka Ana slisala razsodbo, se je onesvestil
zgrudila na tla. Novice so zapisale, da je prisla k sebi sele cez pol ure.lO

' Novice. 29. V 1850.
Ignac Orozen. Celska kronika. - Natisnil Julius Jeretin. Celje 1854. str. 222.
J Novice. 27. XI. 1850.
'" Novice. 1 . 8 .. 15. in 22 . X. 1851.
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Kisle in neprijazne dneve celjskega vsakdanjika je od 16. do 24. marca 1857 n
kraljevem okroznem sodiseu popestrila osemdnevna "glavna obravnava z
eeto razbojnisko". Na zatoznih klopeh je sedelo "21 hudodelnikov, med temi
zaslisanih pa je bilo kar 59 prie. Predmet obravnave so bila sledeea hudodel
tatvine, nagovarjanje in udelezbe pri ropu, javno nasilje in umori.

"Hudobnezi so bili tisti tolovaji, od kterih se je od leta 1849 do 1853 veliko hud
in ki so, dokler niso padli v rake pravice, ustrahovali mnoge kraje na Spodnjem
v okolici Brezic, Rogatca in Laskega, pa tudi na Hrvaskem in Kranjskem. Ker s
trdovratno zanikali storjena hudodelstva, pa tudi zato, ker je bilo stevilo kaz
veliko, nekatera med njimi pa zelo zapletena, je preiskava trajala vse do leta 18
je 3. avgusta istega leta obsodil dva hudodelca "v tezko zelezje za vse zive
razbojnika pa na 20 let jeee. Drugi razbojniki so glede na udelezbo pri rapih b
na vee let tezke jeee, nekatere pa so zaradi pomanjkanja dokazov izpustili.

Toda sodna obravnava stem se ni bila koneana, saj so se ze naslednji dan
najhujsi razbojniki, ki so prejeli najtezje kazni, in rekli sodniku, da bodo sodise
razodeli vse podrabnosti, tudi tiste, ki so jih doslej tajili. Rekli so, da bode sodis
se mnoge druge okoliseine in ovadili se nekatere udelezence storjenih zloein
je zaeela nova preiskava, ki je zaradi ogromnega gradiva trajala do leta 1857
dan so prisle grozovitne dogodbe". Zatozni spis, ki nasteva vsa storjena hud
obsegal kar 13 drobno napisanih pol, vseh ostalih uradnih spisov 0 tej prav
nagrmadilo kar za sed em velikih zabojev.

Tolovaji so storili kar 32 kaznivih dejanj, med njimi 8 velikih rapov. Po leg t
trpineili Ijudi in zagresili nekaj ubojev. Roparskih pohodov se je udelezevalo po
"hudobnezev". "Ti strasni Ijudje" so napadali predvsem samotne hise, hrame
"po kterih so, nasemljeni in preobleeeni, pa oborozeni z gorjaeami, pistolam
sekirami Ijudi napadali, jih vezali. zvezane pa bodli, davili, suvali, tolkli, zgali,
pistolo na persi, na vrat stavili, ter jim grazili, da eejo jim 'odrezati glavo' ali 'erep
ako jim ne dajo dnarja, ali ne povedo, kje da imajo shranjeno gotovino."

Na koncu sodne obravnave je bilo obsojenih 16 obtozencev. "Najsilovitejsi to
obsojen na tezko dosmrtno jeeo, njegov pajdas je bil obsojen na 18 let. ena ze
let tezke jeee, drugi pa na 8, na 6 in manj let "ojstre jeee". Zaradi pomanjkanja
bili opraseeni stirje moski in ena zenska. Novice so porablo 0 sodni obravna
takole: "Razun teh letos tukaj pravdanih in obsojenih hudodelcov je bilo se 19
ki so pa med dolgoletnim preiskovanjem umerli v zaporu in stopili pred oblie
sodnika."ll

" Celoten sestavek je povzet po Novlcah, 1857. str. 99-100

Mnozicni slovenski tabori v letih 1868-1871 so na Spodnjem Stajerskem naleteli na svoj
odmev tudi na nasprotni. nemski strani. Vendar pa so nemska ustavoverna zborovanja za
taborskim gibanjem mocno zaostajala - tako po mnozicnosti kot po odmevnosti.
Eno izmed taksnih prireditev so 8. avgusta 1869 organizirali tudi v mestu ob Savinji.
Predtem so nemski ustavoverci (prvo) taksno zborovanje pripravili 30. maja 1869 v
Siovenski Bistrici, za tretje (in hkrati zadnje) prizorisce pa so si izbral i Radvanje.
Politicni program vseh treh taborov se je drzal nacela, da je ustavo potrebno varovati,
pravice in svoboscine, ki jih zagotavlja, pa narediti za splosno dobrino vseh Ijudi. Iz tega
je izhajalo, da je dolznost vsakega Stajerca - patriota, da odlocno nasprotuje glasnim
zahtevam po zedinjeni Sioveniji, predvsem pa si prizadeva za slogo med Nemci in
Siovenci ter za stajerski regionalizem. Vse to pa je bila tudi kulisa za odlocen nastop proti
zahtevam po enakopravnosti slovenskega jezika v upravi in solstvU.12
Na prvi prireditvi v Siovenski Bistrici so se odlocili, da bode odslej organizirali javna
zborovanja na prostem (podobno kot slovenski tabori). Organizacijo tega je prevzelo
celjsko Ustavno drustvo, ki se je takoj povezalo z Ijubljanskimi ustavoverci - ti naj bi
zagotovili Cim vecjo udelezbo kranjskih somisljenikov na zborovanju v Celju. Mocno
oporo je drustvo dobilo tudi v celjski mestni obcini in njenem zupanu Higerspergerju.
Siovenski narod pa je 31. julija Siovence pozval, naj se udelezijo javnega zborovanja
v hrastovem gozdicku pri Celju. Namera Siovencev, da aktivno sodelujejo pri
ustavoverskih razpravljanjih 0 slovenskem narodnem vprasanju (prijavilo se je ze 12
slovenskih govornikov 13) ter tako zminirajo prvo in tretjo programsko tocko zborovanja, je
organizatorje tako prestrasila, da so se odpovedali javnemu zborovanju ter ga prestavili v
zaprt samostanski vrt v mestu - vstop pa omogocili Ie povabljencem.14
Pri umirjanju napetega polozaja se je izkazal celjski okrajni glavar Bratic. Odpravil se je
k dr. Stefanu Kocevarju ter ga zaprosil, naj poskrbi, da se slovensko prebivalstvo tega
zborovanja ne bi udelezilo. Ta mu je to tudi obljubil. Tako 6. avgLlsta v Siovensken narodu
zasledimo nov oklic, ki je pozival: "Slovenci se shoda v Celji ne vdelezujemo!"15
Sprva predvideno veliko javno zborovanje se je tako sprevrglo v ozko drustveno s
povabljenimi gosti. Kar precejjih je prispelo iz Ljubljane (na celu z Dragotinom Dezmanom),
seveda pa so prevladovali ustavaki iz spodnjestajerskih mest in trgov.

zt

" Janez Cvim. Nemski tabori na Siovenskem (1869). 46, 5t. 2, Ljubljana 1992, str. 175·176.
Siovenski naroel. 6. VIl1. 1869. Med drugimi so se pnjavili tudi elL Vosnjak. dL Zarnik. dr Ploj, J Kukovec, J. Levstik,
D. Koceli, J. Zeleznikar In A. Tomsic.
14 Janez Cvirn. Nemski tabori na Siovenskelll (1869). 46, 5t. 2, Ljubljana 1992. str. 177
15 Siovenski naroel. 6. VII1. 1869.
IJ
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bila ta dan zelenobela; klobuki peveev. kape. puselei. kteri so se med prisedse
roba gospodicin. traki na prsih. vse je bilo zeleno-belo. vse za nerazdruzljiv
I<ot je zapisal porocevalee Siovenskega naroda. je goste na kolodvoru prieak
Nato so se razvrstili v sprevod in korakali. "najprej 6 stajerskih konjenikov. po g
nazaj po postni. proti ·Slonu·. kder se je zajutrkovalo. in od tod na dvorisce
Vstop na zborovanje je bil mogoc Ie s posebno vstopnieo.

Zborovanje je odprl predsednik eeljskega Ustavnega drustva Lassnigg. na
zvrstili prijavljeni govorniki k posameznim tockam dnevnega reda. V prvi to
skodovala loeitev Spodnje 5tajerske od Zgornje?) so vsi stirje govorniki pou
gospodarske poslediee taksne nepremisljene poteze ter izpostavljali stajersk
zavest. I< drugi in tretji toeki (0 skodljivosti naeionalnega prepira in 0 vlogi
jezika v solah) se je prijavilo pet govornikov. Vsi so si bili edini v zavracanju en
slovenskega jezika. 0 konkordatu sta razpravljala Ie dva govorea - oba sta za
konkordat v nasprotju z ustavo.

Tudi k zadnji tocki dnevnega reda (0 potrebi ustanovitve demokratiene str
prijavila Ie dva govornika. Mariborski prvak Brandstetter je nekoliko skrenil s
del svojega govora posvetil napadu na eeljskega okrajnega glavarja. ees d
ustavi. ker je pozival prebivalstvo. naj se zborovanja ne udelezi.18

Ceravno slovenski tisk govori 0 400 udelezeneih. ustavoverei in eeljski zupan H
pa so porocali celo 0 2500 udelezeneih (med njimi naj bi bilo tudi okoli 5
kmetov). med zidove samostanskega vrta niso mogli spraviti vee kot 1500 I
stevilki poroea tudi Trig lav). zborovanja pa so se resnicno udelezili tudi nekat
kmetje in delavei iz Celja in Zagorja.19

Albert Brunner, nesojeni Nobelov svak?

Jdu
o s
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Leta 1873 je bila v Gaberjah pri Celju ustanovljena drzavna einkarna. Mes
si zelo prizadevali za njeno pridobitev. kajti prvotno je bila njena izgradnja p
okoliei Rimskih Toplie. 5e posebej se je z vsem svojim ugledom za einkar
eeljski zupan dr. Josef Neekermann. Njegova prizadevanja niso bila zaman - m
so bili nad novo pridobitvijo tako navduseni. da so ob eesarjevem obisku
1873 sestavi li delegaeijo. ki se mu je v imenu mesta poklonila in zahval ila
odobritev. 20

(, Siovenski narod. 10. VIII. 1869.
;-, Ibidem.
lJ

·slik.

J

Janel Cvirn. Nernski tabori na Siovenskem (1869). - ZC 46, Sl. 2, Ljubljana 1992. SIr. 180.181
Ibiciem.
Thomas Flirslbauer. Cilli 1867 1892. Flinfundzwanzig Jahre selllslancligen Gemeinclewesens Rakusch. Celje 1892, sIr, 16. Na)pre) se je na poljecielskega l11inislra Johanna Rrnerja von Chl
s prosnjo. cia naj cinkarno poslavijo v blizini Celja. hkrali pa poudaril pripravljenost meslnih
zoll1)o priskrbele zemlj isce.

pridobil moene simpatije in velik ugled med mestnim prebivalstvom.

Albert Brunner je tako po naroCilu ministrstva leta 1873 prispel v Celje. Njegova nalo
je bila zgraditi cinkarno. Naredil je naerte za tovarno in svojo bodoeo stanovanjsko h
katere spodnji prostori so hkrati sluzili kot upravno poslopje. Pred hiso si je uredil eUd
park, poleg njega pa se zelenjavni vrt in sadovnjak. K hisi je spada I tudi velik travnik z nj
na kateri je rasla koruza. Gradnjo je vodil Brunner sam.

Usoda je nanesla, da se je istoeasno v Celju naselila druzina trgovca z lesom Heinri
Hessa z Dunaja. 22 Na nekem slavju na Starem gradu je Albert Brunner spoznal njego
Ijubko heer Amalijo, ki je bila kar 17 let mlajsa od njega in se je se igrala s punekami. K
Brunner prihajal k Hessovim na obisk, je bilo Amaliji zelo nerodno in se je hitro zatek
druge prostore.

3. oktobra 1874 je Franc Ogradi v znani romarski cerkvi v Petroveah poroeil ravnat
drzavne cinkarne v izgradnji Alberta Brunnerja, rojen 10.4. 1839 v Welsu na Gornj
Avstrijskem, stanujoe v Celju, hisna stevilka 84, in Amalijo Hess, rojena 9. 6. 185
dunajskem Leopoldstadtu, stanujoea v Celju, hisna stevilka 129. Poroeni prici sta
Eulogius Dirmhirn, ravnatelj mescanske sole, in ucitelj Avgust Tisch.

Mladoporocenca sta se naselila v Gaberjah, v viii pri tovarni. V zakonu sta se jima rodili d
deklici, Adela je zagledala luc sveta 26. 11. 1879, mlajsa Friderika Ana pa 20. 3. 1885

Albert Brunner je bil umirjen clovek, za druzabnost nic kaj prevec ogret. Vedno pa se
udelezeval praznovanja na telovo. Kot ravnatelj cinkarne je moral obleCi svecano rudar
uniformo. Tudi zena si je nadela svojo najlepso, svileno obleko v lila barvi s klobuko
posutim z lila vijolicami. Seveda sta se tudi deklici pokazali v cudovitih oblekicah. Proce

" Njegov oce Wenzel Brunner. rojen v Gornji Avstriji. se je 12. XL 1838 v Welsu porocil z Josepho Sturm. Albe
kot najstarejsi izmed osmih otrok privekal na svet 10. IV 1839. Oce je kmalu utonil pri resevanju neke zen
in ker je bila pokojnina majhna, je velika druzina tezko shajala . Gimnazijo v Linzu je opravil Z odhko, nato
se je s svojim bratol11 Heinrichom podal na popotovanje po Stajerski, Tirolski in Gornji Avstrijl. Studiral j
rudarski in gozdarski akademijl v Banski Stlavnici, nato pa so ga namestili na Ceskem. Kmalu zatem je p
na ministrstvo na Dunaj, na akademiji v Leobnu pa je tudi predaval. Sicer pa je vseh osem Brunnerjevih o
bolj ali manj uspelo v zivljenjU. Heinrich je bil ZIlan pravni strokovnjak in tajni svetnik. Tudi August je bil prav
Karl je kot profesor predaval organsko kemijo v innsbrucku, Rudolf je vodll tovarno, Eduard pa je postal ba
direktor. Tudi obe sestri sta se znasli: ena je bila p05tna uradnica, druga pa se je dobro porocila.
n Druzina Heinricha Hessa je izvirala iz geta v moravskem mestu Prostejov. Bil je trgovec z lesom, zato se je z dru
pogosto selil. Kot veliko Zidov,je tudi Hess prisel na odprtje gela na DunaJu in se nasehl v Leopoldstadtu. T
umrla njegova prva zena. Amalija Hess, rOjena Stork. Ta mu je rodila tl"l hcere: Berto. Sofljo in Amalijo. Dr
zena pa se tri: Hermino, Kathe in Ano, ter nazadnje 5e sina Louisa. Sklepamo lahko, da se je druzina H
zadrzevala v Celjule v casu izgradnje cinkarne (1873-1875), nato pa se je vrnila na Dunaj.
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Ko so v cinkarni prvic preizkusili novi visoki dimnik, je z Dunaja prispel tud
Chlumetzky. Brunnerju je omeniL da je zgraditi tako visok dimnik bil drzen p
lahko bil tudi poseven. Brunner pa mu je odvrnil, da jim je pac uspelo post
Minister je bil Brunnerju nenaklonjen in dokler je ta moz zivel, je bil Brunner s
je bil pri povisanjih vedno spregledan. Ko pa je Chlumetzky iz neprevidnost
koscico in se zadusiL se je polozaj spremenil. Brunner je postal rudarski svet
izboljsavo destilacijske pecL s katero je dosegel skorajda popolno kondenz
pare, je bil leta 1886 odlikovan z viteskim krizcem Francjozefovega reda.
tovarne v hiso napeljal tudi elektriko in telefon.

Leta 1891 je Celje obiskal cesar Franc Jozef. Ogledal Sl Je tud i drza
Brunnerjeva hci Friderika mu je izrocila sopek in naredila poklon, ki pa ni b
brezhiben. Brunner je bil povabljen na slavnostno vecerjo ter domov prin
okrasene bonbone. 23

Sorodnike je povabil na obisk Ie poredko. Tovarna in druzina sta mu ocitno
Nikakor se ni mogellocit i od svojega dela, od "svoje" cinkarne.

Albert Brunner pa je bil tudi precej strog. Nekega dne si je njegova hci Fride
majhno sale - med vecerjo je namrec izklopila elektricno luc. Oce ji je t
zausnico. Seveda tega ni nikoli vec storila. Poleg tega je zelo uzival v naravi.
odpravil na bliznji Reitterjev hrib, ki je ponujal precudovit razgled.

Bozic je bil tudi pri Brunnerjevih velik druzinski praznik. Dnevno sobo so
popolnoma izpraznili. Na sredo sobe so nato postavili veliko bozicno drevo
sluga prinesel iz gozda. Okraski (pozlaceni orehi, zvezdice itn.) so bili shra
velikih kartonastih skatlah. Brunner je drevo sam ocistil in okrasil - zato je
vecere in med tem casom ni nikomur dovolil vstopa v sobo. Koscke okras
posul pred postelje otrok. Ko sta deklici zjutraj vstali, je zasumelo in to je b
Jezuscek kmalu prisel. Na kljucavnici je bila obesena hudickova glava, k
radovednost se bolj podzigalo. Tako sta otroka nekoc kukala skozi spranjo po
- vendar pa je Brunner naredil "potres" in deklicama pojasniL da je bozicno d

Na bozicni vecer se je druzina zbrala v temni sobici. Ko je ura odbila polnoc
vrata v dnevno sobo na stezaj odprla - od nenadnega sija luci so bili v
zaslepljeni . Na mizi so lezala darila. Najprej so jih odprli kuharica, hisni slu
zena, sele nato pa sta na vrsto prisli deklici. Tovarna keramike Schutz iz Libo
vsako leta za bozic podarila vazo, stenski kroznik ali posodo.

" Vabilo se je glasilo takole: "Povabilo k slavnostni dvorni mizi v torek, 1. septembra 1891 ob
gospoda visjega metalurskega upravnika BrunnerJa - oprema: vojaske osebe v vrhnJlh su
hlacah, civihsti pa v frakih."

vsak dan skuhati drugacno omako (iz ribeza, iz rozin, morsko ...). Za poobedek je bila vedn
sladica. Ob nedeljah so ponavadi jedli pecenko, za poobedek pa torto. Zajtrkovali so Ie kay
in zemljo, brez masla ali marmelade. Vecerje so bile vedno kuhane, nikoli se ni zgodilo, d
bi bil za vecerjo kaksen oblozen kruhek ali kaj podobnega. lena Amalija je vedno skrbel
da je bil obrok okusen in da je na mizo prispel tocno ob uri.

18. XII . 1899 je Albert Brunner nenadoma umrl. 25 Pogreba so se udelezili skoraj vsi celjs
mescani. Pogrebni sprevod je sel izpred cinkarne v mesto ter nato na mestno pokopalisc
Ob mrliskem vozu so korakali cinkarniski delavci s prizganimi rudarskimi svetilkami. Vdov
Amalija je z dvema hcerkama smela ostati v hisi pri cinkarni se nekaj mesecev, nato pa s
se morale preseliti v trosobno stanovanje na Gosposki ulici.

In Alfred Nobel? Sestra Brunnerjeve zene, Sofija Hess, je namrec bila njegova dolgoletn
nesrecna Ijubezen. Sofija Hess je zivela pravo pustolovsko zivljenje. Pri dvajsetih letih
pobegnila od doma ter odpotovala v Baden pri Dunaju. Tu se je prezivljala kot prodajalka
slascicarni. Bila je tako Ijubka in sarmantna, da je v slasCicarno privabljala veliko gostov.

Med drugimi je v lokal zahajal tudi Alfred Nobel, ki je billeta 1876 v Badnu na zdravljenj
Sofija se mu je takoj prikupila ter mu pripovedovala "pravljice", ces, kako maceha z n
grdo ravna ter tako v njem vzbudila socutje. Lastnica slasCicarne ji je ocitala, da se yes ca
pogovarja Ie z Nobelom in tako zanemarja druge stranke. Sofija je sluzbo odpovedala t
odsla z Nobelom v Pariz, kjer ji je kupil razkosno opremljeno stanovanje.

Tu je zivela na veliki nogi - neprestano je kupovala drage francoske obleke ter obiskova
mondena evropska letovisca. Rezultat so bili visoki dolgovi, ki jih je poravnal Alfred Nobe
Nekoliko kasneje ji je kupil se vilo v Bad Ischlu. Bila je zelo domisljava in koketna. Zelo rad
se je predstavljala kot "Madame Nobel" in si pridobivala nove obozevalce. Z Nobelo
sta se veckrat sprla, ker je denar skozi njene prste se vedno zelo hitro polzel. Na enem o
svojih potovanj je spoznala konjeniskega stotnika von Kapyja ter se zaljubila vanj. Ko je
njim zanosila, je razmerje z Nobelom prekinila, svojo novo Ijubezen pa prisilila k porok
Leta 1891 je rodila hcerko Margareto.

- - - -- - - - - - - -

"4 Federspitz - narezek iz jusne zelenjave In govedine, iz katere so kuhali juho.

"., Tega pretresljivega dogoclka se njegova hei Friderika spomlllja takole: '" 18. clecembra popoldne 5e je oee oclpril
v mesto po bozienih nakuplh. Za pot v mesto je bilo potrebno dobre polure. Nenadoma je zaeutil slabost. za
se je oglasil k svojemu prijatelju, zupanu Juliusu Rakuschu. Ta mu je ponudil prevoz s konjsko vprego, a ga
zaradl svoje skromnosti oee odklonil ter se odpravil pes protl domu. Kaj kmalu se je slabost ponovila. zato
prosil otroke. kl so se v blizini sankali, ee ga elomov peljejo na sankah. Med voznjo na sankah se je zaradi src
kapi zgrudil mrtev na Ila. Nek moskl ga je nesel v bliznjo gostilno ter poklical mater in uradnike iz tovarne. M
nikakor ni mogla verjeti. da je mrtev - poloiila ga je v posteljo in ga pokrila s toplo odejo. Nato je padla skup
tudi sestra je postala vsa omotiena. Zanju je poskrbel oeetov prijatelj elr. Neckermann. meni pa je narocil. n
grem v posteljo. Tudl jaz sem mislila. da se bo oce spet zbudil. Nihce ni opazil, da sem sedla n<l njegovo poste
in pazila nanj vso noe. Noe je bila zelo grozljiva. nil vrtu se je slisalo skovikanje cuka . Molila selll in stnne
v oeetov obraz. Proti jutru je 12 njegovega nosa pritekla nekaksna sluz, bil je trd in ledenohladen. Kot je b
teelaj v navadi. so IllU najprej prebodli srce tet ga sele nato polozili na pare. Oblecen je bil v rudarsko uniforil
Njegov<l delovna soba je bila zavita v emino. I<rsta je lezala na sredi med tremi stojeeillli svetilkallli. '"
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obiskalleta 1894 na Dunaju. Po Nobelovi smrti 1896 naj bi od izvrsilcev por
alimentacijo za svojega otroka, ki pa je ni dosegla. Dobila pa je odpravnin
lahko poravnala svoje dolgove. Umrla je v vojaski bolnisnici na Dunaju leta 1

Sicer pa se je Alfred Nobel (v spremstvu svoje usodne Ijubezni ali brez nje)
pri Brunnerjevih v Celju. Ko sta nekoc prisla na obisk oba, je Alfred Nobe
Brunnerja, naj gre z njim na Svedsko. Vendar pa je Brunner taksne ponu
zavracal.

Nobel se je vsaj enkrat ustavil v Celju tudi sam. Takrat se je vracal iz Italije
potozil 0 neznosnem Sofijinem obnasanju ter mu zaupal. da ga je prevarala
natakarjem. Sicer pa je bil Nobel nasploh velikodusen clovek. Deklicama je iz
lepa darila: starejsa je dobila dragoceno zepno uro, mlajsa pa igracko - gond
Ko je v pogovoru Brunner izrazil zeljo po igranju klavirja, mu je Nobel bre
podaril polovico vsote za nakup novega klavirja 26
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Slavnostno odkritje spomenika cesarju Jozefu II .

Kult cesarja Jozefa II. je v Habsburski monarhiji cvetel predvsem v kriznih
zunanji znak kritike tedanje druzbe. Njegovi privrzenci so prihajali iz razlic
in socialnih skupin. Liberalci so v njem videli predvsem energicnega refor
odpravil stare pravice Cerkve in plemstva ter omilil cenzuro tiska. Protestan
ga imeli v cislih zaradi tolerancnega patenta. Nizji sloji pa so ga spostovali
cesarja, ki je odpravil nevoljnistvo ter vedno znal prisluhniti revezem. Se po
razsirjen je bil mit 0 Jozefu II., ki se je v neki moravski vasici odlocil sam popr
tako na najbolj prepricljiv naCin pokazal spostovanje do kmeckega stanu.

Najbolj vneto pa so cesarja Jozefa II. castili nemski nacionalisti - predvse
ziveli na jezikovno mesanih podrocjih ali ob meji z nenemskimi kronovinami
hvalezni za uveljavitev nemskega drzavnega jezika in centralisticno upravlja
dednih dezel, za njih je bil Jozef II. predvsem Nemec. Poleg Bismarckovih in S
izrekov so misli Jozefa II. med avstrijskimi Nemci v drugi polovici 19. stol
najvecjo popularnost. S prostovoljno zbranimi prispevki so mu v znak hvalezno
spomenike, ki so postajali prizorisca za proslavljanje vseh nemskih nacional

20

Celoten sestavek je povzet po: Prof. dr. H. Dietrich. Handschriftliche Aufzelchnungen - in deutsch
Mutter Friderika Dietrich. geb. Brunner (1885-1973 ). die ich (in Klammern) und unterm Str
- kommentiert habe. - Gradivo mi je posredoval dr. Janez Cvim

Ta ideja je kaj kmalu padla na plodna tla tudi med Nemci v spodnjestajerskih mesti
Prvenstvo pri tem, za Nemce vsekakor plemenitem dejanju, je pripadlo Mariboru. Z
8. septembra 1882 se je na slavnostnem prostoru v Mestnem parku zbrala mnozic
Mariborcanov in gostov ter z navdusenjem prisostvovala odkritju prvega spomeni k
velikemu, kot so nenehno poudarjali, nemskemu cesarju Jozefu II. na stajerskih tleh. K
se je za taksno slavnost spodobilo, se je koncala z velicastnim banketom, na katerem s
govorniki s svojimi zdravicami kar tekmovali v povelicevanju nemstva. Podobni slavnos
sta se kmalu nato ponovili se v Celju (29. oktobra 1882) in na Ptuju (14. maja 1883).28

Celjski Nemci so ze v zacetku leta 1882 ustanovili Komite za postavitev spomenika cesar
Jozefu II., ki je nemudoma zacel zbirati prastovoljne prispevke. Potem ko je Komiteju uspe
pridobiti lokacijo na Grajskem trgu in je naroceni kip prispel v mesto, je zadnjo oktobrsk
nedeljo 1882 napocil ze dolgo pricakovan trenutek - svecano odkritje spomenika.

Slavnost se je zacela ze vecer prej "z razsvitljenjem mesta in bakljado". Prebivalci mes
so v svojih hisah prizgali svetilke, Ie hise slovenskih posestnikov in mescanov, opat i
in kaplanija, vojasnica ter poslopje solskih sester so kazile velicasten prizor. Sprevod
baklami in lampijoni, ki so jih nosili dijaki celjske mescanske sole, se je zacel ob osm
zvecer. Udelezenci baklade so glasno kricali: "Hoch!", vendar pa je njihovo dobra vol
kaj kmalu pokvarila ploha, ki se je ulila nekje na sredi poti tega sprevoda. Nato je sledil s
moski vecer v hotelu Pri zlatem levu. 29

V nedeljo ob sedmih zjutraj je mesto predramila jutranja budnica. Dopoldne so Ijud
okrasili svoje hise, po mestu pa je bilo "razobesenih mnogo prusackih, cesarskih, stajersk
in drugih zastav".30 Kar osem zastav je plapolalo na zvoniku Marijine cerkve, tudi n
gimnazijskem poslopju je ponosno vihrala "crno-rudeco-zolta" zastava. Ob pol enajst
so se povabljena drustva in ostali gostje zbrali na kolodvoru, od koder so v slavnostne
sprevodu odkorakali na prizorisce. Siovesnosti so se zacele ob enajsti uri. Ob zvok
nacionalnih pesmi so na znak zupana dr. Neckermanna s spomenika povlekli pregrinjalo. O
tem je godba zaigrala nacionalno himno, slavnostni trenutek pa je popestrilo se bobnen
moznarjev in navduseni vzkliki tisocglave mnozice. Ob tem se je na govorniski ode
povzpel ucitelj mescanske sole August Tisch, za njim pa se posestnik Lenko iz Sempetr
ki je v svojem govoru v slovenscini "zbujal kmete k zavezi z nemskutarji in liberalci" te
si "predrznil vladanje sedanjega cesarja z one Jozefa II. nekako cudno primerjati". Pre
odkrito podobo cesarja Jozefa so nato polozili vee vencev, med njimi je venec v imen
nemskih gimnazijcev polozil osmosolec Jesenko. Siovesnosti so se namrec udelezili skor

Brigitte Hamann. Hltlers Wien. - MUnchen 1996. str. 163.
Hugo Suette, Der Nationale Kampf In der SUdsteiermark 1867 bis 1897. - MUnchen 1936. str. 77.
29 Cillier Zeitung. 2. XL 1882.
30 Siovenec, 30. X. 1882.
27

28
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Po odkritju spomenika so se slavnosti nadaljevale z banketom v kazini. Ta
stevilnimi zdravicami. Eden od nemskih dijakov je v eni od njih parafraziral. "d
crn. srednji vek rudec. cas Jozefa II. pa zlat". Nato je sledil govor sentpavelsk
dezelnega in drzavnega poslanca baron a Hackelberga, v katerem je odkrito
tedanji vladi. 31

Ves ta trusc je bil znak nemoci nemskih ustavovernih liberalcev, ki so leta
zaupanje cesarja in volivcev. To pa si je s podporo Siovanov in nemskih ko
pridobil grof Taaffe, s katerim je Avstrija zavila na drugacno pot. Nemski lib
pozornost med Ijudmi skusali vzbujati z raznimi gibanji. naperjenimi proti Ta
cesarju. Eno taksnih je bilo tudi cascenje spomina na velikega cesarja reformat
Pa ne zaradi koristnih in naprednih reform. pac pa predvsem zato, "ker je liber
centraliziral in narode germanizira/" ter so nameravali s temi "hrupnimi dem
ministerstvu grof Taaffejevemu neprilik delati" in mu stem pokazati. k
vladati. 32

Scasoma pa se je tudi v Celju veliko navdusenje nad liberalnim cesarjem poleg
II. (po katerem je leta 1889 dobil ime tudi trg. na katerem je stal), obdan z lic
ostal ter kasneje dobil prav zanimivega soseda - Narodni dom. Po propadu
monarhije pa so tudi za bronastega Jozefa prisli drugacni casi in ze 29. n
neznanci z veliko mero humorja okrasili spomenik. "i n sicer se je odbil podobi
meca; ogrnjen je bil z starim raztrganim deznim plascem, na glavo mu je b
tropna celada, za glavo je bil privezan z vrvjo k bliznjemu drevesu ter pri nje
lesen drog"33. V noci na 2. januar 1919 pa je kip dokoncno "izgubil ravnotezje
tleh". Nova doba je hudomusno ugotavljala, da "na trg pred Narodnim dom
spada drug spomenik. zato mu je pac Jozef pravocasno hotel napraviti prostor"
dne so podrti spomenik pod nadzorom straze odstranili in ga prodali za staro
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Poslednje slovo od dr. Stefana Kocevarja

V nob z 22. na 23. februar 1883 je v 75. letu starosti umrl "veleza
in oce Siovencev", domoljub in narodni buditelj, osrednja osebnost
in narodnega zivljenja v Celju, dobrotljivi nestor spodnjestajerskih
upokojeni c. kr. okrajni zdravnik in cesarski svetnik, dr. Stefan Koce

Cillier Zeitung, 2. Xi. 1882.
Siovenski narod, 27. X. 1882.
33 Zgodovinski arhiv v Celju (v nadaljevanju ZAC). Mestna obcina Celje (v nadaljevanju MOC) 1
196 (1918).
34 Novadoba,4. i. 1919.
35 Deutsche Wacht, 4 . 1. 1919
30 Siovenski narod, 23. II. 1883; Siovenski gospodar, 1. 111. 1883; Deutsche Wacht, 25. II. 188
31

32

Dr. Stefan Kocevar.
Boiidar Flegeric, Dr. Stefan Kocevar, rodoljub in pisatelj slovenski, Ljubljana 1890.

dr. Stefanu Kocevarjll glej: Siovenski biografski leksikon. 1. knjiga, Ljubljana 1925-1932. geslo Kocevar.
Stefan. str. 486-487 in Enciklopedija Siovenije. 5. del, Ljubljana 1991. geslo Kocevar. Stefan. str. 179 in tam
navedeno literaturo.
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Tako impozantnega pogreba v Celju se "ni bilo in tudi kmalu ne bode", je zap
narod.38 Na pogrebni slovesnosti. ki je pomenila pravo narodno manifestacijo
ogromna mnozica zalujocih. Samo iz Ljubljane je prislo 80 oseb, med njimi
zastavo, pevski zbor z zastavo, zastopniki Siovenske matice, Glasbene mat
tiskarne in Siovenskega naroda. S postnim in brzim vlakom so se pripeljale
Maribora, Ptuja, Sentjurja in drugod. Mozirskih Sokolov je prislo 25. Iz Zagre
zastopnikov hrvatskega Sokola. 39

Po 2. uri popoldne so zbrane deputacije drustev na celu s Sokolom in Ijubljans
zborom iz citalnice odsle v Gosposko ulico in se zbrale pred Kocevarjevo hiso
je bila taksna gneca, da se je sprevod, v katerem so po trije dijaki nosili ven
komaj prebil do hise. Tocno ob treh je pod vodstvom opata Vrecka v dol
21 duhovnikov, kapucinov in redovnikov sv. Jozefa, ter opravilo cerkveni ob
so pevci celjske citalnice in Ijubljanski pevski zbor zapeli zalostinko Uslisi
Takoj zatem se je zacel velicasten pogrebni sprevod, "vreden in primer
dr. Kocevarja".40 Vence s trakovi je prispevalo 36 deputacij. 6 deputacij pa
venca. 41

Po ureditvi deputacij se je sprevod zacel pocasi pomikati proti slovenskemu
na Golovcu, ki si ga je pokojni izbral za zadnje pocivalisce. Deputacije so se p
vozom prvega razreda celjskega pogrebnega zavoda s "krasno metalno kr
cez in cez oblozena z venci. Za vozom je sla rodbina rajnkega, za njimi pa mes
bi lo zastopano vse od bogatasa do manjse vrste rokodelca", na koncu pa se
mnozica Ijudi iz okolice. "Ulice, po katerih se je pomikal sprevod, so bile natlace
Pri vseh sosednih farah in podruznicah se je zvonilo. Velikansk utis tega
je polastil vseh in nehote so se cloveku predocevale mnogobrojne zaslu
odsevajoce v tem slovesnem dokazu Ijubavi do preblagega pokojnika. Izm
se udelezevali sprevoda, bi bilo tezko najti jedno duso, koji ni bil ranjki dr. Ko
zanesljiv svetovalec. Zatoraj so se Ijudem kakersne koli narodnosti utrinjale so
teh solz ni bila hinavska - to so bile solze prave, globoko segajoce zalosti in t

Pri cerkvi sv. Maksimilijana je bi lo drugo blagoslovljenje, pevci pa so zapel
zalostinko Na gomili. Ker je bila cesta do okoliskega pokopalisca ravna in
podoba sprevoda naravnost impozantna, saj je bila "sprevodna vrsta videti o
poslednjega para". Na pokopaliscu so "v nemoteni tihoti pogreznili krsto v g
rahla prst po sveceniku iz lopate vsuta, padla votlim donom na krsto, cuti j

", Siovenski narod, 24. II. 1883.
Siovenski narod, 26. 11. 1883.
'''i Siovenski narod, 26. in 27. 11. 1883, Siovenski gospodar, 1 III. 1883.
,\1) Siovenski narod. 27 .. 28.11. ter 1., 2 . in 3 . 111. 1883: Siovenski gospodar, 1 III. 1883.
'\! Siovenski narod, 28. II. 1883,
'I. Siovenski narod, 1.111. 1883.
:<>1
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pevski zbor milo zapel nagrobnico Nad zvezdami 43

Slavnostni govornik na pogrebni slovesnosti, dr. Valentin Zarnik, je v jedrnatem in krepke
govoru naslikal pokojnikovo zivljenje, delovanje in trud za povzdigo narodnih koristi t
oeetovsko skrb, s katero je vedno dajal dobre nasvete. Poudaril je tudi, da se se ni
zacelile rane ob izgubi dveh slovenskih veljakov, dr. Bleiweisa in Jureiea, in spet moram
Siovenci izroeiti erni zemlji zvesto duso. Po Zarnikovem govoru je v imenu Hrvatov govo
se dr. Folnegovie, ki je pray taka proslavljal pokojnega "kat vzor pravega elovekoljuba
znaeajnega narodnjaka".44

Velikanskega pogreba se je menda udelezilo eez 5000 Ijudi. 0 smrti dr. Koeevarja je
velikim spostovanjem poroealotudi glasiloceljskih Nemcev.45 Navkljub vsem simpatijam
pokojnega pa so celjski Nemci obsodili "neokusnost in netaktnost" Siovencev na pogreb
slovesnosti. Deutsche Wacht je zapisala, da so "aranzerji menda popolnoma pozabili,
gre za pogrebni in ne za praznieni ali pustni sprevod" Nemce so motili zlasti "smes
opremljeni Sokolisti, s plapolajoeimi zastavami ... in samo z modro = bela = rdeeimi trako
okraseni venci. ..". Menili so, da si je rajnki "zasluzil resnejsi in dostojanstvenejsi pogreb".

Odprtje nemskega gledalisca

20. oktobra 1885 se je na otvoritveni predstavi velieastnega Talijinega templja zbra
omikana celjska druzba. V popolnoma razprodani dvorani je vzvisenost slavnostneg
trenutka poudarjal zlasti razkosen veneek mikavnih, praznieno obleeenih dam. Cepr
je porocevalec Deutsche Wacht men ii, da je izbor lahkotne veseloigre za otvoritven
predstavo gotovo spodrsljaj, pa je bil s celotnim vtisom, ki ga je nanj napravil pa
praznieno razsvetljeni teater in se zlasti vsenaokoli razporejene laze s prelepi
celjskimi damami, vee kat sam a zadovoljen. Svetlo in zmerno arhitektonsko okrasje
je ad elegantne temnordeee draperije in ad tapet v lozah, ki so bile hladnih in temn
barv, v celotnem notranjem prostoru, ko je bil razsvetljen, odrazalo z dvojnim efektom
5e pose ben ueinek so imele tudi z barvami zasieene zavese, ki so po vzo

," Ibidem.
'4 Siovenski narod. 2 . 111. 1883; Siovenski gospodar, 1.111. 1883.
40 Deutsche Wacht 25. II. 1883. 0 dL Kocevarju je ze sest let precl smrtjo izredno lepo pisala tudi Cillier Zeitu
ceprav je poudarjala pomen nemskega jezika in kulture ter se borila za vsestranski napredek nemstva, saj je
banketu na cast dr. Stefana i<ocevarja februarja 1877, ko je Ie-ta dobil naziv dvornega svetnika, izredno top
opisala znacaj slovenskega somescana: "Mi5Iimo, da 5e ne motimo, ce recemo, cia nima dr. Kocevar nobene
sovraznika. Ljubi in spostuje ga v5akclo, ki ga pozna, in njegov plemeniti macaj, njegovo nesebicno, neutrud
dele lepo opravicujeta to splosno spostovanje in Ijubezen." Na koncu mu zazeli 5e mnogo let zlvljenja. - Jan
Cvirn, BOj za Celje. Politicna orientacija celjskega nemstva 1861-1907. - Zbirka Zgodovinskega casopisa
Ljubljana 1988, str. 13.
46 Deutsche Wacilt, 1.111 1883.
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Mestno gledalisce V Celju.
Osrednja knjiinica Ce/je.

Novo in moderno poslopje. 48 ki je bilo sezidano ob izdatni pod pori celjskega mescanstva
(med njimi zlasti Josefa Rakuscha).49 je bilo tako predano svojemu namenu - negovanju
in sluzenju umetnosti. Celjski Nemci so seveda poudarjali. da bo novi teater "v nemskem
Celju odslej nova trdnjava nemskega plemena in civilizacije. saj se s to po nos no stavbo ze
tudi na zunaj. stem ko ji je dodan mogocen stolp nekdanjega mestnega obzidja. povezuje
nekdanja zgodovinska bojevita preteklost z neposredno sedanjostjo".50 Tudi v slavnostni
pesmi. ki jo je ob odprtju celjskega mestnega gledalisca napisal Adolf Hagen. ne manjka
poudarkov. da je novi teater tempelj nemske kulture. nova trdnjava nemske duhovne moci.
ponosna stavba nemske umetnosti. ki bo pomagala drzati strazo na Savinji.51
Navkljubtem poudarkom pa za obiskovanjeteatra. ki "seveda ni bila samo kulturna potreba.
temvec predvsem statusna zadeva celjskega mescanstva".52 dolgo casa ni bilo pomembno.
kaksne narodnosti so obiskovalci. Vsak uglednejsi Celjan si je namrec na posebni obcinski
licitaciji ze na zacetku gledaliske sezone za drag denar nabavil gledaliski abonma. Obcina
je stem zbrala dovolj sredstev za vzdrzevanje te pomembne ustanove. mescani pa so
stem okrepili reprezentativno vlogo. ki jo je v okviru mescanskega kulturnega habitusa
igralo obiskovanje gledalisca.
Celjski gledaliski ansambel je od leta 1885 zacel delovati na profesionalni osnovi in "stara
Ijubezen Celjanov do teatra". ki je prej deloval na Ijubiteljski osnovi. se je se okrepila. 53
Kot poroca Fritz Zangger. je zastavo celjskih gledaliskih entuzijastov dolga leta nosil Josef
Rakusch. ki je bil tudi "nobel mecen" gledalisca. Tako repertoar domacega ansambla kot
tudi gostujocih skupin je bil v 80. in 90. letih izredno pester. Publika je lahko uzivala tako v
klasicnih tragedijah kot tudi v razlicnih Ijudskih igrah. komedijah in komicnih pozah znanih
in manj znanih avtorjev. Hkrati so v teatru uprizarjali tudi najpriljubljenejse operete in celo
opere najbolj znanih skladateljev. pri cemer je "instrumentalni del vseh oper in operet
opravil orkester Glasbenega drustva po eni. najvec dveh vajah".54

Deutsche Wacht. 22. X. 1885. Gle) tucli: Marburger leltung, 25. X. 1885.
'" Gledalisce je deja arhitekta Wlaclimirja Walterja.
," Marburger leitung, 7, VI. 1885.
_"~I Deutsche Wacht. 22. X. 1885.
01 Adolf Hagen, Festgeclicht ZlIr Erbffnung des Stadttheaters In Cilli. - Deutsche Wacht. 22. X, 1885. Slavnostno
pesem ob otvoritvi pa )e napisal tudi Max Reiniger, lur Erbffnung des neuen Schauspielhauses in Cilli. _.
Marburger leitung. 21. X. 1885. Tucli Reiniger poudarja, cia bo novo gledalisce zascitnik pravega nemstva in
da na) od Nemcev ustanovl)eni oder tako kot danes za vse case ostane nemski.
u~ Janez Cvirn, Kri v luft! Creve na plot' Oris druzabnega zivljenja v Celju na prelomu stoletja. - Celje 1990, str 79.
03 Janez Cvirn, Druzabno zivljenje celjskega mescanstva v 19, stoletju. - To in ono 0 mescanstvu v provine;, Celje
1995. str. 31.
C4 Fritz langger, Das ewige Feuer im fernen Land. - Celje 1937, str. 47-48,
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Mnozica pred celjskim mestnim gledaliseem.

Osrednja knjiinica Ce/je.

prosnjo Siovencev - prosili so za dovoljenje. da bi smeli dye gledaliski predstavi odigrati v
slovenseini. in to v korist pogorelcev v Sentrupertu - Siovenci niso vee zahajali v mestno
gledalisee. Taka je segregacijski ukrep mestne obCine dosegel pray nasproten ueinek: v
naslednjih letih se je v Celju (zlasti po odprtju Narodnega doma) razvila zivahna slovenska
gledaliska dejavnost."55

Ustanovitev Celjskega Sokola

Vse bolj potencirana nacionalna nasprotja so se v devetdesetih letih prenesla tudi na
mestne ulice. Tako nemska kot slovenska stran sta namree ob nacionalnih praznikih a
pa novih pridobitvah prirejali mnoziene kulturne. zabavne in politiene prireditve. Z njimi sta
tudi navzven zeleli pokazati prevladujoCi nacionalni znaeaj Celja. Medtem ko so nemske
slavnosti potekale brez provokacij in neredov. ki bi jih povzroCiI slovenski del prebivalstva
pa so vse veeje slovenske prireditve spremljale nemske demonstracije.

Prvo mesto na lestvici najbolj osovrazenih znakov slovanstva je med celjskim nemstvom
pray gotovo zavzemala sokolska oprava. Velika zaslug zato ima tudi slavnostna ustanovite
Celjskega Sokola 7. in 8. septembra 1890. pri kateri so Siovenci doziveli pravi ognjeni krst
ki ga je v reziji mestnih oblasti izvedel del celjskega nemskega prebivalstva. Mestni urad
je prepovedal slavnostni sprevod skozi mesto. Deutsche Wacht pa je glasno pozivala n
obrambo pred slovanskim vdorom v nemsko Celje.

Siovesen prihod posebnega vlaka iz smeri Zidanega Mosta. s katerim so se pripeljali gostje
so spremljali glasni vzkliki zivio in na zdravje. Vendar pa je vsa velieastnost prihoda kranjski
in hrvaskih gostov popolnoma zbledela. ko so zapustili kolodvor. Sprevod eez mesto d
hotela Pri belem volu (kjer je bila nastanjena veeina gostov) je potekal brez god be. zastav
pa so skrbno zavite verne zavoje mirovale. Na ulicah se je sicer zbralo veliko obeinstva
ki je bolj paslo svojo radovednost. kat pa kazalo kaksne sovrazne namene. Po zajtrku i
odmoru so se udelezenci podali na slavnostni prostor pri gostilni Simona Kukca na Skaln
kleti. Izven mesta. pri mostu eez Voglajno. jih je prieakala godba. Sokoli pa so veselo razvi
in visoko dvignili svoje zastave. 56

V nabito polni cerkvi sv. Jozefa se je ob 11. uri zaeela slovesna sv. masa s petjem. Po mas
so se udelezenci slavnosti vrnili do Kukeeve gostilne. od koder so se okoli ene popoldn
vrnili v mesto. kjer se je v hotelu Pri belem volu odvijal slavnostni banket. Popoldne so s
udelezenci ponovno odpravili na slavnostni prostor pri Kukeevi gostilni. kjer se je odvijal
velika veselica s slavnostno telovadbo. Proti veeeru so se gostje odpravili nazaj v mesto
Nekateri so se zivahno zabavali v prostorih eitalnice: "V gorenjih sijajno nakieenih prostori
je bil jako lep in eleganten pies. Mnogo krasnih gospodien in gospej v elegantnih toaleta

" Janez Cvirn. l<n v luft! Creve na plot l Ons druzabneguzivljenja v Celju na prelomu stoletj3. - Celje 1990. str, 79
,. Siovenski narod. 10, IX. 1890.

342

rati v
'stno
ek: v
nska

Ii na
'h ali
Ii sta
nske
stva,

vom
v'itev
krst.
urad
ana
Istje,
iskih
) do
tave
;tva,
:u In
mini
Izvili

nasi
'dne
o se
ijala
lstO.

mih
3tah

79.

Prvi dan so tako vse slavnosti potekale mirno in brez izgredov. Ko pa se j
nemska fakinaza odprla lov na sokolska peresa - zvrstilo se je namree vee
udelezence slavnosti. V enem od teh se je izkazal Johann Schaupp, ki je "kak
zavratno napadel g. Antona Porekarja iz Huma pri Ormozi, ko je ravno ho
stanovanje v hotelu Koscherjevem, ter ga je tako od zadaj udaril eez glav
Porekar kaj hitro s krvjo polit Po zvrsenem einu pobrusil je Schaupp pete,
naprej tako, kakor da ne bi nie bilo".58 Pogumni napadalec si je prisluzil 14 d
v zaporu, poleg tega pa je oskodovancu moral plaeati se 33 gld. in 28 kr. z
zdravljenje.

Naslednje jutro so prireditelji goste popeljali na izlet na Stari grad, po vrnitvi v
se v parku razporedili v vrste za slavnostni odhod v Zalec. Kljub dezevnemu
sokoli ponosno korakali do Levca, kjer so jih eakali lepo okraseni vozovi.

Ob prihodu v Zalec jim je prijazno dobrodoslico izrekel zupan Hausenbich
dekleta pa so jih obsipavala s cvetjem. Po tem eudovitem sprejemu so se so
po trskih gostilnah, da so se malo okrepeali, nato pa krenili na veliko Ijudsko v
pred dvorcem Novo Celje. Petje, vratolomna telovadba raznih sokolskih drus
zdravice, ognjemet - vse to je prispevalo k prijetnemu vzdusju.

Pozno zveeer so se slavljenci z vozovi vrnili v Celje. Zaradi napetega ozrae
mestno mejo prieakali vojaki in zandarji, ki so jih pospremili proti kolodvoru
kajti pred kavarno Central so sprevod prieakali nemski bursi, ki so prepeva
pesmi. Sokoli jim niso ostali dolzni - iz njihovih grl so zadoneli gromoviti klici
pobalini so na njih usuli toeo kamenja in gnilih jajc, da pa ni prislo do veejih
poskrbeli vojska in oroznistvo. 59

Zmagoslavje nemske fakinaze, ki je uzivala polno podporo mestne straze
je zakljueilo sele 9. septembra, ko so pred kavarno Central obesili slovensko
pasjim bieem udrihali po njej.60

Tako se je ze ob tej slavnosti utrdila praksa mestnih oblasti, ki se je nadalje
nadaljnjih podobnih prireditvah. Cilj mestnih oeetov je vseskozi bil najp
prepovedati najavljeno slavnost z raznimi obCinskimi odloki, ees da bi lahko i
in odgnala stevilne turiste. Ce se to ni izslo, so jo z nadaljnjim sprejemanje
zakoni nezdruzljivih odlokov poskusali vsaj omejiti, in ee se pri tem niso poz
uspeha, je preostala se zadnja moznost - nahujskati nemsko prebivalstvo
someseane in njihove goste. Bolj ko se je blizalo 20. stoletje, bolj so vsi ti urad
ukrepi mestnih oblasti, predvsem pa njihove posledice, dobivali radikalno ob

" Siovenski narod. 12. IX. 1890.
os Siovenski narod, 27 IX. 1890.
'" Sloven ski narod, 13. in 15. IX. 1890.
v' Janez Cvirn, Kri v luft' Creve na plot!. Oris druzabnega zivljenja v Celju na prelol1lu stoletja - Ce

Ze v drugi polovici julija leta 1891 se je med Celjani razsirila novica, da bo cesar v cas
velikih vojaskih manevrov v okolici Celja, ki bode potekali pod komando generalmajorj
barona Commersa, obiskal tudi mesto ob Savinji. Celjski zupan Josef Neckermann pa j
25. julija 1891 prejel se uradno obvestilo, da bo "njegovo c. in kr. apostolsko velicanstv
Franc Jozef v nedeljo, 30. avgusta, obiskalo Celje".5 1

V mestu kot tudi v njegovi neposredni okolic i so se zacele pospesene priprave n
velicasten sprejem presvetlega cesarja. Trije komiteji praznicnega odbora, ki je b
ustanovljen v obcinskem svetu, so s polno paro poprijeli za delo. Dekoracijski komite
kateremu je naceloval gospod Franc Pacchiaffo, je sklenil, da bo glavno pozornos
namenil okrasitvi trga pred zeleznisko postajo in Trgu cesarja Jozefa, ulice in hise pa na
bi bile kolikor mogoce enotno okrasene. Primerno okrasena naj bi bila tudi Kapucinsk
most in brv eez Savinjo. V vecernih urah, ko naj bi se cesar popeljal po mestu, naj b
bilo poskrbljeno za slavnostno iluminacijo mesta. Razsvetljene naj bi bile tudi grajsk
rusevine. Tam naj bi bil tudi ognjemet na okoliskih hribih pa naj bi goreli kresovi. Komit
za red, ki mu je naceloval Alois Walland, je med drugim skleniL da bo vstop na peron o
prihodu in ob odhodu cesarja dovoljen Ie osebam, ki jim bo vstopnico podelil gospo
Walland. Ta komite je bil zadolzen tudi za izvedbo vecerne baklade, pri kateri pa naj b
da bi se izognili dimu, namesto bakel uporabili lampijone. Sprevod z baklami naj bi bil o
spremljavi godbe in celjskega moskega pevskega drustva na Grajskem trgu. Tretji komit
pa naj bi pod vodstvom gospoda Gustava Schmidla poskrbel za imenitno slavnost
mestnem parku, na katero bi bil vstop dovoljen samo z vstopnicami H2

Mestni obcinski mozje so zacrtali tudi celodnevni potek programa ob cesarjevem obisku
Cesar naj bi prispel v Celje ob 7. uri zjutraj. Na kolodvoru naj bi ga kar najponiznej
pozdravil celjski zupan dr. Josef Neckermann, nato pa naj bi sledila voznja do stavb
C. kr. okrajnega glavarstva. Ob 8. uri naj bi bila tiha masa v nemski cerkvi. po njej p
sprejemi v stavbi C. kr. okrajnega glavarstva. Cesarju naj bi se poklonili duhovscina,
Celju ziveci dvorni dostojanstveniki. predstojniki C. kr. lokalnih oblasti. zupan in podzupa
ter obcinski zastop mesta Celja, nacelnik okrajnega zastopa Celje s svojim namestnikom
in okrajnim odborom, od drustev pa samo odbor podruznice Rdecega kriza, ker je cesa
njegov pokrovitelj. Po 2. uri popoldne naj bi si cesar ogledal se novo Gizelino bolnisnico
opatijo in zupnijsko cerkev sv. Danijela, lokalni muzej, nato pa naj bi se udelezil svecan
prireditve v mestnem parku. Svecani vecerji naj bi. kot omenjeno, sledili se iluminacij
ter baklada, pred spanjem pa je bila nacrtovana se serenada. Mestni obcinski svet je tud

,,' ZAC. MOC 1850-1918: A .S. 18 (1891)
,,2 Deutsche Wacht. 9. VIII. 1891.
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Stroske ob obisku cesarja je imela tudi obcina Celje - okolica, ki je pri ob
Bregu postavila slavolok in okrasila hise 64

Cesarski svetnik in celjski zupan dr. Neckermann je 21. avgusta 1891 v poseb
pozval somescane, da naj izkoristijo redko cast ki je doletela mesto, in da n
slavnostno sprejmejo njegovo velicanstvo, da bo dobilo prijazen vtis 0 me
vedno zvesto cesarju.65

In mesto ob Savinji, ki se je obleklo v praznicno obleko, je po osmih letih koncn
docakalo cesarjev obisk.66 Tocno ob 7. uri zjutraj je na celjsko zeleznisko pos
pose ben dvorni vlak. Godba je zaigrala himno, v mestu pa je cesarja pozdra
zvonov. Cesar je najprej pozdravil nadvojvodi Albrechta in Wilhelma in prija
generale, nato pa se je podal na peron, kjer ga je cakal obcinski zastop
nagovoru zupana in cesarjevi zahvali za lep sprejem je sledil sprevod
Navdusena mnozica je viharno pozdravljala cesarja. V prvem vozu sta se pe
c. kr. okrajni glavar, v drugem kraljevi namestnik, v tretjem cesar in nadvojvo
cetrtem nadvojvoda Wilhelm s svojim adjutantom, v preostalih pa ostale urad
in cesarjevo spremstvo. Sprevod je sestavljalo 22 voz, ki so se ustavili pred
glavarstva, kjer so bili v prvem nadstropju tudi nastanitveni prostori za ces
je bila tiha masa v nemski cerkvi; slovesno jo je opravil opat Ogradi. Vsto
bil dovoljen samo s posebno vstopnico. Cesar si je nato ogledal tudi znam
celjskih grofov, ki so bile razstavljene za velikim 0ltarjem.67

Iz cerkve je sel cesar pes v stavbo c. kr. okrajnega glavarstva, kjer so se zv
avdience. Ob 2. uri popoldne je cesar, kot je bilo nacrtovano, obiskal pokraj
bolnisnico, po kateri ga je vodil vodilni primarij dr. Neckermann. Ob ogle
zupnijske cerkve sv. Danijela so cesarja sprejeli opat Ogradi in duhovscin
cesar z velikim zanimanjem ogledal se lokalni muzej, potem pa se je vrnil v
okrajnega glavarstva 68

Po kratkem pocitku se je cesar Franc Jozef z vozom popeljal do Pallosove
spremstvu zupana dr. Neckermanna pes odpravil cez Savinjo v mestni pa
navduseno pozdravila mnozica. Najprej si je ogledal otrosko igrisce, kjer
oblecena deklica izroCila sopek roz. V stajerske nose obleceni otroci so nato
pesem in zaplesali v krogu. Na koncu so vsi solarji zapeli himno. Po predstav
ganila do srca, se je cesar ob viharnem vzklikanju mnozice odpravil do sijajn

ZAC. MOC 1850-1918: A.S. 18 (1891 ); Domovina, 15. VIII 1891 .
ZAC. ObCina Celje - okolica. Stroskl za ureditev slavoloka In okrasitev his ob prihodu
sig. 33, 1891 .
'." Deutsche Wacht, 27. VIII. 1891
'."; Cesar je bil v Celju leta 1883, ob sestoletnici vladanja Habsburzanov v notranjeavstrijskih dezel
(0 7 Deutsche Wacht. 1. IX. 1891 .
"'Ibidem.
<.3

'i4

Gertscher, Schmid I in Herzmann. Cesar si je pozorno ogledal veliko sliko Celja in okolic
stajerskega dezelnega uradnika Leopolda Petschniga, ki je vsebovala situacijski nacr
mesta Celja in okolice, oznacene poti, izletniske tocke ter akvarele s pogledom na Gozdn
hiso, Breg z grajskim hribom in vilo visjega stabnega zdravnika dr. Bergerja. Cesar se j
okrepcal z jagodami in grozdjem, ki mu ga je ponudila gospa Zangger. Nato se je cesa
podal na Reitterjev hrib (Steirerkogel) ter se v tamkajsnjem paviljonu vpisal v spominsk
knjigo. Ogledal si je se Gozdno hiso in tamkajsnja kopalisca, nato pa se je po promenad
odpravil proti Kapucinskemu mostu. 69

Na Bregu, ki je spada I pod okolisko obcino, je cesarja z vzkliki "zivijo" navduseno pozdravila
mnozica Siovencev. Celjska citalnica, zdruzena s Siovenskim pevskim drustvom je v zboru
70 pevcev pod vodstvom smarskega naducitelja Jurkovica zapelo pesem Moja Avstrija. 7

"Cesar je pohvalil pevovodjo rekoc: Vi imate jako dobre, izbrane pevce. Zahvaljujem se vam
jako me je vase petje razveselilo'. Z zupanom Glinskom je blagovolil govoriti slovensko."71

Brez nacionalnih razprtij, ki so vladale med Nemci in Siovenci, pa tudi ob obisku presvetlega
vlad'arja ni slo. Najbolj razgreti turnarji so namrec med petjem kricali svoj "hoch" in skusa
motiti dokaj ubrane pevce. Siovenci so bili seveda ogorceni nad "culujskim obnasanjem
celjskih Nemcev in nemskutarjev. 72

Ob 6. uri zvecer se je cesar odpeljal v hotel Sion (Elefant) na slovesno vecerjo v dvoran
Kazine. Na dvorni jedilni mizi je bilo 40 pogrinjkov.73 Povabljenci so jedli uro in pol. jedilni
pa je bil sledec:

Potage a r orientale.
Mayonnaise d' ecrevisses en belle-vue.
Piece de boeuf et jamb on.
Poulardes a la Perigueux.
Perdreaux rotis, salade, compote.
Cardons a la moe/Ie.
Parfait au chocolat en surprise.
Fromages.
Glaces aux griottes et au cate.
Dessert. 74

.' Ibidem
, 0 Domovina, 19 IX. 1891.
"Jozef Apiil, Nas cesar. Spomenica ob petdesetletnici njegove vlade. - Celovec 1898, str. 198.
n CelJska Domovina je pisala, da je sijajen obisk cesarja za Siovence ostalle grenak spomin, saj so jih celjski Nemc
kakor tujce potisniii nazaj. Cudila se je nad nacionalno nestrpnim pocetJel1l Nemcev, ki ga niso pricakovali
navzocnosti presvetlega cesar-ji]. - DOl1lovina, 19. IX. in 3. X. 1891 Ol1lenim naj se, da Deutsche Wacht
dogodkih pri Kapucinskel1l mostu ni zapisala niti besede.
;3 Vecerjo so kuhali dvorni kuhaqi, ki so s sedemnajstimi kuhlnjskil1li vozovi in vsemi potrebscinami prispeli v hote
Sion ze dva dni pred prihodom cesarja. - Deutsche Wacht, 30. VIII. 1891.
],' Deutsche Wacht, 1. IX. 1891.
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Juliusa Rakuscha in ob spremljavi dveh godb koraka li skozi mesto. Pogled
bil fenomenalen. Tisoe lampijonov v vseh mogoeih barvah je ponujalo ea
Sprevod je sel najprej po Graski ulici do Glavnega trga, nato pa po Gosposk
cesarja Jozefa ter se lepo razporedil okrog spomenika cesarja Jozefa, ki j
stavbe c. kr. okrajnega glavarstva. Ko se je cesar pojavil na oknu, ga je mnozi
pozdravila. mosko pevsko drustvo pa je zapelo dve pesmi. Po serenadi j
naprej po mestu. cesar pa se je odpravil k poeitku. Sele po 10. uri so se
plavalo v morju luei, izpraznile ulice in zavladal je obieajen mir75

Naslednji dan si je cesar ogledal manevre v okolici, popoldne pa se je lOpet
Zveeer je bila lOpet slavnostna veeerja v hotelu Slon, tokratni meni pa je bil
Potage creme de gibier.
Foie-gras en bordure fa getee.
Piece de boeuf et selle de veau.
Grenadins de cerf fa Robert.
Chapons rotis, safade, compote.
Quartiers d' artichauts I'italienne.
Bombe aux fraises.
Fromages.
Gfaces aux ananas et au chocofat.
Dessert.
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Medtem ko so izbrani povabljenci jedli dobrote dvorne kuhinje. je bila zunaj s
s toeo. ki je bila menda debela kot golobja jajca. 76 Naslednji dan je cesar zap
je odlozilo praznieno obleko. celjski vsakdanjik pa se je povrnil v ustaljene ti

Odprtje Narodnega doma

Z vztrajnim in pozrtvovalnim delovanjem je 26. oktobra 1891 dr. Ivanu D
Posojilnice za 25.000 gld. uspelo kupiti Reitterjevo zemljisee na vogalu Ljublj
Trga cesarja Jozefa za postavitev Narodnega doma. Takoj po tem nakupu je
hotela prav eez to parcelo speljati 12 metrov siroko cesto, vendar pri tej nam
Za arhitekta je Posojilnici uspelo pridobiti inzenirja Vladimirja Hraskyja. Gra
se z odkopavanjem zemlje zaeela 5. oktobra 1894; pri tem so naleteli na os
zgradb. 8. aprila leta 1895 je opat Ogradi blagoslovil temeljni kamen. do k
pa je bila stavba ze pod streho. Podstresne prostore in so be v prvem in drug e
so uredili do jeseni 1896. velika dvorana, gostilne in prodajalne pa so bile n
-Jemci
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.'; Ibidem.
."6 Ibidem.

slovenskega druzabnega zivljenja ter postala pravi simbol slovenstva v mestu.
Tudi za 7. in 8. avgusta 1897 napovedano slavnostno odprtje Narodnega doma in
blagoslovitev sokolske zastave so se ostro brusila peresa tako v nemskem kot v slovenskem
tisku. Za zagotovitev varnosti slovanskih gostov so poleg mestne policije angazirali tudi
vojsko in oroznistvo, mestna oblast pa je za yes javni promet zaprla Trg cesarja Jozefa.
Ob 20. uri se je v nabito polni in lepo okraseni veliki dvorani Narodnega doma zacel obsezen
in zanimiv kulturni program, vrhunec tega sta predstavljala deklamiranje Funtkovega
prologa78 ter uprizoritev igre V Diogenovem sodu. Po kulturnem programu pa se je razvila
zivahna prosta zabava.

Medtem pa se je pred Narodnim domom zbrala mnozica razburjenih Nemcev, ki so v znak
kljubovalnosti prepevali "Wacht am Rhein" in druge nemske nacionalne pesmi. ponoci pa
"naskakovala posameznike, da bi jim vzeli cepice, na skupine pa so metali jajca".79

Naslednji dan je nemska drhal z zvizganjem, tuljenjem in psovkami pozdravila glavnino
slovanskih gostov (med njimi okoli 200 sokolov v drustveni opravi), ki so prispeli z
dopoldanskimi vlaki.80 Po zajtrku so se zastopstva vseh, preko 65 prispelih drustev,
odpravila proti slavnostnemu prostoru pri Zgornjem Lanovzu. Brz ko so prestopili mestno
mejo, je zaigrala godba, zaslisali so se sokolski rogovi. drustva pa so navduseno razgrnila
svoje zastave. Po slovesni sveti masi pred okoli 8000-glavo mnozico je opat Ograd
blagoslovil se novo drustveno zastavo Celjskega Sokola, kateri je botrovala Mara pI. Berks
- Copova.

Nato so udelezenci odsli v mesto, kjer so po nagovoru dr. Josipa Serneca na stopniscu
Narodnega doma slovesno odkrili marmornato spominsko plosco. Okoli 400 povabljencev
se je nato preselilo v veliko dvorano, kjer so organizatorji pripravili velicasten banket. Osta
pa so se razkropili mestu, seveda predvsem po gostilnah.

Po banketu so se vsa drustva ponovno vrnila k Zgornjemu Lanovzu, kjer so sokolska
drustva pripravila zanimiv telovadni program. Postavni mozje v modrih telovadnih hlacah
in triko srajcah so stevilnemu obCinstvu pokazali svoje znanje v prostih vajah, krozenju
kiji, v vajah z rocki. na orodju, v boksu in batonu.

Do ponovnih izgredov je prislo zopet zvecer, ko so povabljena drustva in posameznik
prispeli v Narodni dom ter se nato v manjsih skupinah pod varstvom redarjev, orozniko

n Iz slavnostnega govora dr. Josipa Serneca ob odkritju spominske plosce (Slovenski nmod. 9. VIII. 1897, Siovens
gospodar, 12. VIII. 1897), Janez Cvirn , Thomas Fiirstbauer: Kronika Illesta Celja 1892-1907. - Celjski zborn
7"

1990, str. 234, 235.
Cenzura, ki jo Je opravilo narnestnistvo, je prolog osirornasila na dveh mestih Pri deklan1ll'anjll so tako mor
izpllstiti del, v katerem Je Funtek vzneseno poimenoval Celje za "stolico slovenske Stajerske" ler verze "A 111
bodi gost, nikdar gospodl" (Janko Orozen, Zgodovina Celjskega Sokola 1890-1940. - CeUe 1940, sIr. 45).

n· Siovenski narod, 9. VIII. 1897
eo Ibidem
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Nemci pa so razgrajali se dan po slavnosti - naskoeili so Narodni dom ter razb
svetilko pri vhodnih vratih. polomili zlebove. stavbo pa okrasili z gnilimi jajci. 8
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Hugo Wolf in Celje

V svetu druzabnega zivljenja celjskega meseanstva je imela zlasti glasba os
in izredno velik pomen. "Skoraj vsaka boljsa meseanska hisa je premogl
igral pomembno vlogo pri razlienih druzinskih slavjih. Veeina celjskih mese
navdusenjem obiskovala tudi stevilne glasbene koncerte, ki jih je z vedno vee
prirejalo leta 1879 obnovljeno celjsko Glasbeno drustvo s svojo godbo. V
v celjski godbi sicer igrali predvsem priueeni "podezelski muzikantje" (najbo
v njej je bil mestni policaj), v nekaj letih pa so se vanjo vkljueili tudi izobraze
ki so bili sposobni zahtevnejsega muziciranja. Ko je prisel za vodjo celjske m
Adolf Diessl ( 1889). odlicen pianist in vsestranski glasbenik, je zaeela godba p
nedeljske promenadne koncerte v mestnem parku, vsako leta pa je priredila
4 simfoniene koncerte. Od preloma stoletja pa so postajali veeeri komorn
pogosti (enkrat mesecno) in vedno bolj kvalitetni. Na njih je lahko celjska glas
uzivala v glasbi Beethovna. Straussa, Mozarta. Schuberta. Brahmsa. Haydna
slovenjegraskega "rojaka" Huga Wolfa. katerega skladbe so bile na repert
godbe se posebej pogosteB 3

Fritz Zangger, ugleden mescan in velik navdusenec za glasbo, je sicer obzalo
stiki Huga Wolfa, "ustvarjalca nesmrtnih samospevov". z mestom ob Savin
Pravi. da je svojo zgodnjo mladost, torej cas. ko so nastale edine moznosti
mestom Celjem. skladatelj prezivel v Siovenj Gradcu, Gradcu. Sentpavlu in
kot petnajstletni deeek pa se je nato za vedno preselil na DunajB4

Na visku glasbene ustvarjalnosti je se relativno mladi Wolf (roj. 1860) sept
zbolel za progresivno paralizo. 85 Po odpustu iz Zavoda za zivene bolezni d
Dunaju (24. januarja 1898) je skladatelj na zaeetku februarja najbrz prv
zivljenju prise I v mesto Celje. Najprej se je naselil v sobi za goste pri sestri KE
predstojnica hise rudarskega svetnika Emanuela Riedla na Gosposki ulici 4 . T

81

Siovenski narod. 9. in 26. VIII. 1897. Deutsche Wacht 12. VIII. 1897

"7 Siovenski narod. 10. VIII. 1897.
e, Janez Cvirn. Druzabno zivljenje celjskega mescanstva v 19. stoletju. - To in one

0 l11escanstvu
1995, str 30-31.
3,1 Fritz Zangger. !<unstlergaste. Ein Ausschnitt aus dem !<ulturleben der deutschen Minderheit
Celeja. Celje 1933, str. 131.
"5 Sifiliticno meilcanje mozganov; sifiliticno slaboumje; paraliticna slaboumnost; dusevna bolezen.
terciarnem stadiju sifilisa, in to 10 - 15 let po okuzbi s spolno kugo.

Vojniku 86

Iz Wolfove korespondence z Roso Manreder, pesnico Wolfove opere Corregidor,
razvidno, da se muje soba za goste na Gosposki ulici zdela "popolnoma soliden in primere
refugij za kaznjence, slepce ali mrlice", medtem ko je bila zanj vila poslanca Stallner
naravnost cudovita. Na razpolago je imel "konjusnico in kocije ter zelo prijaznega, stareg
in skilastega hisnega zmaja", ki je zanj materinsko skrbel z mocno podezelsko hrano
imel "samo enD usodno lastnost..., namrec, ta zenska je bila t. i. packa, ki sploh ni ocist
kroznikov, kozarcev in jedilnega pribora in se je tudi sicer skrbno izog ibala vsake cistoc
Toda imela je - in to je bilo odlocilno - posteno srce in dober humor". Wolf je zato sa
skrbel za pomivanje, ciscenje in brisanje prahu, s "hisnim zmajem" pa sta se kar dob
prenasala. Sicer pa, kot sam pravi v pismu, tako ali tako ne bo dolgo ostal v Vojniku, saj
bo kmalu mahnil proti jugU. 87

Se bolj zanimivo pa je pray tako v Celju napisano pismo, ki ga je skladatelj poslal prijatel
Hugu FailStu, odvetniku v Stuttgartu, saj na pretresljiv nacin razkriva takratno dusevn
stanje glasbenega mojstra:

'"Najdraiji Faischti! Tvojo na Semmering naslov/jeno karto so mi poslali v Vojmk p
Ce/ju, kjer ie tri dni prebivam v prazni viIi deielnega poslanca Moritza Sta//nerj
Danes sem obiskal svojo sestro v Ce/ju, ki mije izroCila tvoje drago pismo. Teh nek
vrstic pisem pred vrriitvijo v Vojnik se pri moji sestn: ki te kar najlepse pozdrav/ja in s
navduseno spominja vecerov v Gradcu, kjer je donel tvoj mocni bariton. Danes zvec
se bom s kocijo ponovno vrl7l1 v Vojmk. V vsakem primeru bom zaenkrat ostal v Vojnik
se pribliino en teden. nato pa bom naredil izlet na Mali Losinj (Jadran) in tam preb
februar. Zaradi kaksmh prevelikih naporo~ kar se tice delavnost~ si ni treba dela
nobenih skrbi. Nasprotn 0, polastlla se me je prava delomrznost in zdi se m~ kot d
ne bom mkoli vec zapisal ene note. Moja nedokoncana druga opera me niti najma
ne mika, da bijo izvedel do konca, in sploh ne maram kakrsnegakoli muziciranja. D
tega so me moji zaskrb/jeni prijate/ji zdaj vendarle pdpe/jali. Kako se bom znasel
svojem penzionisticnem poloiaju, mi je za zdaj se uganka, toda ie toliko sem mor
prestat~ da upam, da bom srecno presel tudi cez to cer; pa naj bo to na kakrsenko
nacli7. Nenazadnje smo tako vsi dekadenti, In to je tudi tolaiba, pa ceprav Ie majcena
Kot vidis. nisem ravno C/ovekoljubno razpoloien. zato bom pravocasno prekiml
pisanjem. Ah. vi zlati svabski "poletni telovmki'; kako ste zavidanja vredni /judje! A
ne bi radi nikoli izumrli! Pozdravi mi Tvojo lepo In krasno Svabsko in bodi srcno obj
od Tvojega potrtega in odsluienega Huga Wolta. Ce/je, 2. februar 1898. "88

ec Fritz Zangger, Klinstlergaste. Ein Ausschnitt aus dem Kulturleben der deutschen Minderheit In Siowenien. - Cele
Celje 1933. str. 131-132.
8' Ibidem, str. 133.
88 Ibidem, str. 133-134.
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instrumentov. Zabucale so nikoli slisane demonske harmonije. stari Martin
sele mnogo kasneje od Fritza Zanggerja izvedel. kdo je bil njegov gost. D
so mojstra vodili na grajski gric in v Lisce. Zangger pravi. da je bil skladatelj
razpolozen in mnogo bolj druzaben kot v zgodnejsih casih. 89

Po osmih dneh je Wolf zapustil vilo Stallner in odpotoval na jug. Na povratne
na Dunaj se je se enkrat peljal skozi Celje. Tokrat je bilo zadnjic. Jeseni 18
ponovno hudo zbolel in prepeljali so ga v spodnjeavstrijsko dezelno umobo
22. februarja leta 1903 ugasnilo njegovo zivljenje. 90

Ob 50. obletnici skladateljevega rojstva. 6. novembra 1910. je celjsko pe
priredilo v Nemski hisi velicastno in sijajno proslavo. ki je postala "druzaben
dogodek. ki mu v zgodovini nasega mesta se ni bilo para". Zupan Juliu
velikodusno financiral slavje. na katerem je pelo 120 pevcev. kot solista pa
operni pevec Herman Jessen in dr. Heinrich Potpetschnigg. Na sporedu je bi
pesnitev Penthesilea. deset pesmi ob spremljavi klavirja in deloma tudi orkestr
zbora. Navdusenost obCinstva je bila brezmejna. prijetno slavje pa se je nadal
proslavi. vse do zgodnjih jutranjih ur.91

Izgredi ob obisku ceskih visokosolcev v Celju

"Od pevske slavnosti leta 1886 s8m bila je na dnevnem redu gorjaca in kame
crnilo in hudicevo olje. orodje. s katerim je celjska druhal. ki je bila placana
od znanih aranzerjev. vsakokrat po cele dneve in noci brez vsake bojazni in
nemoteno od politienih oblasti divjala zoper Siovence. jih insultirala. napadal

S temi besedami je Ivan Bovha. tajnik v odvetniski pisarni dr. Ivana Deeka. 2
1899 slikovito opisal razmere v Celju. ki je bilo. kar zadeva nacionalne od
zanikrno mesto v monarhiji. Casi nacionalnega sozitja med Nemci in Siovenci
let postali neponovljiva preteklost. Pretepi med Nemci in Siovenci. ki so veas
na prave male vojne. so sodili v obieajen inventar celjskega vsakdanjika. O
kulturnih in druzabnih prireditvah. ki so jih celjski Nemci praviloma razumeli
izzivanje. je obieajno prihajalo do mnozienih spopadov med Siovenci in Nem
so se se posebno zaostrile v drugi polovici 90. let. po letu 1895. ko so bile
nemskemu" mestu "vsiljene" slovensko-nemske vzporednice na nizji gimnaz

Julija 1899 so se po mestu razsirile novice. da namerava v zaeetku avgust
eeskih visokosolcev obiskati Celje. Odziv celjskih Nemcev. ki so se takoj spom
dogodkov iz prejsnjih let. je bil seveda pricakovan. Nemudoma so zaeeli s ka

:eleja.
""Ibidem, str. 135.
YO Ibidem, str. 135-136.
01 Ibidem, str. 137-138.

"nemsko" Celje obiskati praski pretepaei, cestni razbojniki, divjaki z nozi, pozigalci in njihov
najsurovejsi pomagaei Siovenci.

9. avgust pa se je nezadrzno blizaL Siovenska stran je se naprej opozarjala, da lahko pride
do sramotnega skandala, kjer bo tekla tudi kri. pa tudi hujskanje celjskih Nemcev se n
poleglo. Nemska mestna fakinaza, se zlasti capini zloglasnega pretepaea Oechsa, ko
tudi nemski bursi iz Gradca in drugih krajev, so se vneto pripravljali na sprejem neljubih
gostov.

Na Kranjskem (Bled, Ljubljana, Postojna) je bil sprejem eeskih izletnikov "povsod najsijajnejs
in nad vse Ijubezniv". V Celju paje Cehe prieakala do zob oborozena (s palicami, pisealkami
gnilimi jajci, granitnimi kockami in kamenjem) nemska fakinaza. Vee kot 120 eeskih
izletnikov je zato na poti do slovenskega Narodnega doma, kjer je bil popoldne banket
moral varovati vojaski kordon. Orozniki so spremljali Cehe in Siovence tudi na izletu na
Stari grad.

Takoj po vrnitvi z gradu, ko se je c. kr. zandarmerija umaknila in ko je skrb za red in mi
ponovno presla v roke celjske mestne policije, je nemska "drhal" zaeela tuliti in zvizgati, na
"barbarske Siovane" in na Narodni dom se je usulo kakor pest debelo kamenje, ki je neka
Ijudi ranilo ter pobilo vee sip in svetilk. Celjska mestna policija si je ob vsem tem zatiskala
oei.

Ob 8. uri zveeer se je v Narodnem domu zaeel koncert, na katerega je kljub divjanju
nemskih razgrajaeev prislo "precej celjskega obeinstva in mnogo gostov iz bliznjih trgov"
Uradnemu delu sporeda je sledila veselica, ki je trajala do zgodnjih jutranjih ur. Na nevarnih
celjskih ulicah pa so Nemci v manjsih skupinah na temaenih krajih neprestano prezali na
Siovence in Siovenke, ki so se vraeali z veselice, ter jih izzivali, psovali in pretepali. Okrog 1
ure ponoei je prislo tudi do streljanja. Pri tem je ueitelj Franc Gostinear iz Griz pri Ijubljansk
mitnici rani l Josefa Poliantza, pripadnika nemske tolpe, ki je bila oborozena s poleni in
nozi. Skoraj istoeasno je Ivan Bovha, sicer tajnik v Deekovi pisarni, v Gosposki ulici ustrel
dninarja Juliusa Grabitscha.

Zaradi opisanih dogodkov je razburjenje celjskih Nemcev zopet naraslo in pred Narodnim
domom se je ponovno zbrala mnozica, ki se ni in ni hotela pomiriti. Dezelna bramba je
obkolila Narodni dom in nihee ni mogel vstopiti ali oditi. Ob 9. uri zjutraj so vojaki napravi
kordon. Ceski gostje so morali po predpisani poti v senci bajonetov na kolodvor. Nemci so
tulili: "Abzug! Siavisches Gesindel! Siavische Hunde!" ter jih obmetavali s kamenjem. Ob
10. uri so se Cehi odpeljali iz mesta.

Razburjenje Nemcev pa se tudi po odhodu Cehov ni poleglo. Proti veeeru se je pred
Narodnim domom zbrala 2000-glava mnozica, ki je kaksne pol ure demonstrirala in
prepevala "Wacht am Rhein". Ob 7. uri zveeer je celjska fakinaza napadla vila osovrazenega
slovenskega prvaka dr. Josipa Serneca in s kamenjem pobila vse sipe. Ob mizanju mestne
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Huda povodenj leta 1901

Mesto ob Savinji je bilo ze od nekdaj znano tudi po tem, da so ga veek
katastrofalne povodnji. Tudi sredi novembra leta 1901 je skoraj celotno Siove
moeno dezevje. Celje, kjer so bile povodnji zaradi neresenega vpasanja regu
nekaj vsakdanjega, je bilotakrat med najbolj prizadetimi kraji. "Ze po dvodnevn
so Savinja in njeni pritoki v sobota 16. novembra prestopili bregove in se ra
in okolici. Ob sedmih zjutraj je vodno merilo pri Kapucinskem mostu pokazal
vode dosegla 3,20 metra nad normalno, deroea reka paje iz urev uro narasea
jutranjih urah je bila poplavljena celotna celjska okolica, tako da je mesto
otoeku sredi mogoenega morja, dodobra pa so bili zaliti tudi nekateri pred
jedra. Ze do dvanajste ure pa je voda prodrla do Wokaunovega trga in Ljub
ter popolnoma zalila mestni park, Glazijo in naselje z vilami na Otoku (Villenv
bilo po poroeilih kot v malih Benetkah."93

Pogled na deroeo Savinjo, ki je opoldne dosegla vi sino petih metrov nad n
proti veeeru se grozovitejsi, saj je narasla se za en meter. Podivjana reka se je s
zaganjala proti mestu in ga skoraj v celoti preplavila. Voda se je od Woka
in Ljubljanske ceste, kjer je vdrla v hlev Skobernetovega hotela Pri zamor
zlivala po Gizelini ulici ter poplavila pritlieje Gizeline bolnisnice. Hudo prizade
vila dr. Josipa Serneca, 0 eemer je nemska Deutsche Wacht eez nekaj dn
zapisala: "Dr. Sernec in njegova historiena gnojna jama sta bila povsem v vo
je poplavila tudi celotno Dolgo polje, na drugi strani mesta pa je po Novi ul
poslopja mestne hranilnice, zalila zelezniski pod hod pri hotelu Strauss, vrtov
ter igrisee pri nemskem dijaskem domu. Ze ob 13. uri je reka odnesla stare
brv na Bregu in nevarno ogrozila tudi ostale mostove v mestu, se zlasti Pal
mestnem parku. Otok se je spremenil v pravo jezero in stanovalci tamkajsnjih
so bili vee kot en dan popolnoma odrezani od mesta. Mestnemu ekonomu Pe
je sele v nedeljo popoldne uspelo priti do njih s eolnom. "Kritieno pa je bilo
mestni plinarni, kjer so se Ciani pozarne brambe pod vodstvom naeelnika Eic
dan trudili s erpalkami sproti odstranjevati vodo, da ne bi dosegla plinome
sicer mesto ob razsvetljavo."95

Se huje kot samo mesto, kjer je voda vdrla v veGino kleti in pritlien
in bila ponekod po in trgih visoka tudi 1 meter, pa so poplav

.• ' Celoten sestavek je povletek podrobnejse razpr JVC ) ek~cP<II1 v ( t Iju ietd 1 'j)- A l(Jr ) <:( Jf (
bo tekla kri!" Ekscesi ob obisku ceskil visokosolc(v v Celjlllet;j 1899. ZljOdov'nd za v (' 2

18.
'';; Janel CVlm, Velika povodenj v Celju 1901 . - Kronika 33 (1985), st. 1 sIr 76
0·' Dr Semec lind seine histonsche Mistgrube woren giinzlocil im Wasser - DellIs! he W
J; Janez Cvim. Velika povodenj v Celju 1901. - Kronlka 33 (1985). 51. 1 str 77.
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Radovedna mnozica se je zbrala ob Pallosovi brvi in zaskrbljeno opazovala podivjan
Savinjo in poplavljeni mestni park.
Zgodovinski arhiv Ce/je.
354

Ijano
Pogled Z zvonika Marijine cerkve na poplavljeno Savinjsko dolino.
Zgodovinski arhiv Ce/je.

Podivjana Lozniea je popolnoma preplavila polja in travnike na Lozniei, Babnem, Lavi in
Medlogu in naredila ogromno skodo. Na vee mestih je bila preplavljena tudi drzavna ees
proti Ljubljani, tako da je bil promet popolnoma onemogoeen. Siroko obmoeje pa sta o
svojih bregovih poplavili tudi Voglajna in se v veeji meri Hudinja. Povodenj je prizade
Zavodno, Gaberje, Spodnjo Hudinjo, okoli Cinkarne in West nove tovarne emajliran
posode pa je bilo sploh enD samo jezero.

"Enako, kot so Savinja in vanjo izlivajoee se reeiee hitro narasle, so tudi kmalu upadl
Ze v soboto zveeer je voda zaeela upadati, kajti v teku dneva se je kolieina padav
znatno zmanjsala. V nedeljo pa so se reke vrnile v svoje struge in za seboj pustile siln
razdejanje."97

Celjski obeinski mozje so se v katastrofalnih razmerah dobro znasli. Zupan Gustav Stig
je ze v sobota poslal na namestnistvo in dezelni odbor telegram s prosnjo, naj v Cel
nemudoma posljejo strokovnjake, da oeenijo skodo in vzroke za povodnji. "Poudaril
tudi, da bi ze delna regulaeija Savinje pri Celju odvrnila nevarnost od mesta. Nasledn
dan je Stiger izdal tudi poseben oklie, s katerim je pozval eelotno prebivalstvo, naj slozn
deluje pri uresnieevanju vprasanja regulaeije Savinje. V ponedeljek pa je po zasedan
obCinskega sveta, na katerem so sklenili poslati na dezelne in drzavne organe v Grade
in na Dunaj posebno petieijo, skupaj z obCinskimi svetovalei prekrizaril mesto in n
najbolj prizadetih krajih z vodnimi znaki oznaeil najvisji sobotni nivo vode kot dokaz vel ik
katastrofe."98 Prizadeven in sposoben eeljski zupan pa je naredil se enD dobro potez
Vee eeljskih fotografov je namree ze v sobota naprosil, naj posnamejo eim vee fotogra
narasle vode. Fotografi Johann Martin Lenz, Julija Martini, Alfred Alesi in Vueinie mlaj
so se odzvali zupanovi prosnji in na najbolj ogrozenih mestih naredili posnetke razdejanj
"In ko si je v torek 19. novembra prisel ogledat poslediee katastrofe stajerski namestn
grof Clary, so mu eeljski obeinski mozje na vee mestih poleg vodnih znakov v ilustraei
pokazali tudi fotografije, da je lahko s primerjavo na mestu lazje dojel razseznosti ujme,
je prizadela mesto."99

Evangelicani in gibanje "Proc od Rima"

"22. ina 23.januara so zvonove iz luterskega tempelna, ki je v Sarfenavu bil, v Cele pripelja
tempel pa s smodnikom do tal porusili. Hurter pripoveduje, da je slovensko Ijudstvo o
veselja vriskalo, ko se je ta tempel razsul."100

Tako so leta 1600 eeljski protestantje ostali brez svojega hrama v Goveah pri Zale
Protireformaeija je svoje delo opravila uCinkovito, saj se je obnovitev organiziraneg

Janel Cvif'1, Thomas Furstbauer; Kronika mesta Celja 1892-1907, II. del. - Celjski zbornik 1991. str 221
" Janez Cvirn, Velika povoclenj v Celju 1901 - Krenika 33 (1985), st.1. str. 78
,. Ibidem.
,,) Ibidem, 511, 79.
,,0 Ignac Orozen, Celska kronika. - Natisnil Julius Jeretin, Celje 1854, str 135.
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Februarja naslednjega leta so celjski evangelicani kupili ze moeno prezidano b
sv. Andreja ob Koprivnici ter si jo preuredili za opravljanje verskih obred
posvetitev prostorov je sledila naslednje leto.101 Istega leta so uredili se
Ljubljanski duhovnik je prihajal v Celje zaradi bogosluzja in verouka Ie stiri
na leto.102
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Celjska mestna obCina je evangelieane veekrat tudi gmotno podprla. Tak
leta 1885 namenila 200 gld. za gradnjo zupnisea in sole.103 Leta 1890 pa
komisija sklenila podeliti celjski evangelieanski podruznici v najem 55 grobov
pokopaliseu v Cretu ter ji dovolila uporabljati mrtvasnico.104
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Poeasi, a vztrajno so evangelieani pridobivali vse vee vernikov. Najbolj s
stevilo poveealo na prelomu stoletja, ko so se tudi celjski Nemci navdusili za
von Rom".105 Od leta 1898 dalje je Deutsche Wacht skorajda v vsaki stevil
prestopanje iz katoliske vere, navajala pa tudi razloge za taksno ravnanje: 1) k
potreba, da se uniCi drzavi nevarna moe papestva, 2) ker je to nacionalna
klerikalci delujejo proti nemskemu narodu, 3) ker je to religiozna potreba,
cerkev ni v skladu z resnienim Kristusovim duhom, 4) ker je to tudi socia Ina z

Pravi razmah pa je celjsko evangelicansko gibanje doseglo s prihodom prv
pastirja vikarja Fritza Maya z Dunaja, ko je bila 8. decem bra 1901 vzpos
samostojna celjska evangelieanska obeina. Ob tej priliki je takrat govoril dr.
ter poudaril. da lahko nemsko Ijudstvo ponovno ozdravi Ie v znamenju evang

Za gradnjo nove evangelicanske cerkve in zupniscaje mestna obCina dala na v
na Otoku. Ze 4. julija 1902 so slavnostno posvetili novo zupniSee.108 Temel
novo cerkev, v katerega so simbolicno vzidali tudi deleek rusevine stare p
cerkve iz Gove pri Zalcu (v zelji da bi se iz nje porodila nova in boljsa bodo
postavili 25. avgusta 1904. Nova cerkvena stavba je bila vsekakor nujno po
bili v stari, vlazni in pretesni kapeli pogoji za opravljanje bozje sluzbe zagoto
Po drugi strani pa so z novo, v tipienem psevdogotskem slogu zgraj

~Ijali.
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Andreas Gubo, Geschichte der Stadt Cilli. - Gradec 1909, str 379
Rudolf Pertassek, Cilli. die Alte Steierische Stadt an der Sann. - Gradec 1996. str 221.
10 lAC.MOC 1850-1918: A .S. 18(1885).
,0.\ lAC. MOC 1850-1918: A .S. 18 (1890).
lib Janez Cvim. Trdnjavski trikotnik. - Maribor1997, str. 237-241. GibdnJe se na "lVstnjskl"ll pOl
pojavi v casu boja zoper Badenijeve jezikovne naredbe. Spodnjestajerski nernski tisk
agitacijo za izstopanj8 iz rimokatoliske cerkve novembra 1898. ko izide Schbnerprjev pozi
protestantizem .
. " Janez Cvim. Boj za Celje. Ljubljana 1988. str. 77.
10' Deutsche Wacht. 15. VII. 1906. Til je zajemala prostor od meje s Korosko na zahodu do Hrvas
od reke Save na jugu do reke Drave na severu. Verske obrede so organlzif8li tudi v Topolsic
Vitanju, Sevnici. Storah in na Dobrni. V Brezicah. Preboldu in na Polzeh pa je potekal verouk.
"'s lAC, MOC 1850-1918. AS 20 (1902)
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qoHes Wort und Luther's Lehr'
Vcrgehen nun und nimmermehr I

Cerkvica sv. Andreja

S

pokopaliscem, ki je v letih 1855-1906 nudila zavetje celjskim

evangelicanom.
Zgodovinski arhiv Ce/je.
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je podobni zgradbi postavil ze v Murzzuschlagu in Trautenauu. Za novo cerk
je skupaj z notranjo opremobilo potrebno zbrati ogromno vsoto (65000 ma

Medtem ko je v protestantizem prestopalo vse vee Ijudi (po pisanju Deutsche
v Celju leta 1905 takih prestopov skorajda 60), se je na drugi, katoliski stran
vecja nestrpnost do protestantov. Na to je opozarjal tudi letak, ki ga je izdal ev
zupnijski urad pred posvetitvijo nove cerkve leta 1906. V njem je svojim vernik
da njihovi sokristjani sirijo sovrastvo do njih pri misijonih, smarnicah ter celo

Vidni znak katoliske nestrpnosti do evangelicanov je se pred slovesno posve
nova evangelicanska cerkvena stavba, ki je bila sramotno oskrunjena, v
neznani storilci na vrata nabili grozilno pismo. Hkrati pa so celjski evangeliea
da je s srditim odporom do "nemskih krivovercev" bilo navdahnjeno predvse
neomikano preprosto IjudstvO.'09 Seveda pa je taksne reakcije izzval bolj n
verski moment.

Velika slavnost ob posvetitvi nove cerkve je bila napovedana za nedeljo, 16
Praznovanje se je zacelo ze v sobota s pozdravnim vecerom, na katerem so
prezbiterija, odbora za gradnjo cerkve in mnogi drugi ciani evangelisticne ce
pozdravili goste, kurator Adler pa je se posebne pozdrave namenil predsta
nemskih mest: Halleja in Lubecka.

Praznicno jutro je naznanilo "cerkveno topnistvo" Slavnostni prostor je ze n
praznicen vtis: hisni posestniki na Otoku so svoje vile, obdane s cudoviti
vrtovi, okincali z okrasnimi zastavicami ter nemskimi banderami; na visok
povezanih s hrastovimi venci, so vihrale zastave v drzavnih, dezelnih, mestn
nemskih nacionalnih barvah; iz zvonika pa so se slisali nezni zvoki stare luter
"Ein' teste Burg ist unser Gott".110 Siovenski narod pa je porocal: "V poveliee
demonstracije je vihrala iznad mesta velika frankfurtarica na Smiklavskem h
terenu slovenske okoliske obcine."111

Ob tricetrt na stiri popoldne so se ciani celjske evangelicanske obcine in n
zbrali v stari cerkvici sv. Andreja ter se od nje poslovili s pesmijo "Unsern Au
Gott" ter slavnostnim govorom superintendenta Schacka z Dunaja.

Nato so se postavili v vrste za slavnostni sprevod skozi mesto - najprej godba
in duhovsCina, nato pa so se zvrstili predstavniki odbora za gradnjo cerkve in
nato eastni gostje 112 ter na koncu evangelicanske druzine iz Celja in okolice.

Deutsche Wacht 15 VII. 1906.

,kim

,,0 Deutsche Waeht, 19. VII. 1906.
111
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Siovenski narod, 16. VII. 1906.
Najprej seveda predstavnika rnesta Halle, nato pa predstojnik r lestr ,ega urada dr Ambro. chits
mestne obcine ter predstavniki evangelicanskih obCin IZ Marib .... r 1, Gladed, LjubljdnfO, Trst;] in

pevski zbor, arhitekt Karl Steinhofer pa je slavnostno predal kljuce cerkvenih vrat kuratorju
celjske evangelicanske obCine Georgu Adlerju, ta pa jih je ob lepih zeljah dal v roke vikarju
Fritzu Mayu, ki je z njimi odklenil cerkvena vrata. Mnozica se je vsula v cerkev in prisotni so
ll3
lahko uzivali v precudovitem pogledu na lepo razsvetljeno ter urejeno notranjost.

Po petju vernikov je superintendent Schach z vidnim navdusenjem opravil posvetitev
novega bozjega hrama, nato pa so se ob spremljavi orgel skora oglasili ciani obeh celjskih
nemskih pevskih drustev.

Slavnostno pridigo s temeljno mislijo "Bog je Ijubezen" je namesto obolelega celjskega
vikarja Fritza Maya podal mariborski pastor Ludwig Mahnert. Ob koncu tega praznicnega
bogosluzja je senior Schwarz med evangelicane sprejel se devet sicer ze bolj ali man
osivelih spreobrnjencev.

Zvecer so organizatorji priredili se mnozicno obiskan druzinski vecer v Gozdni hisi. Prijazno
dobrodoslico je vsem prisotnim izrekel inzenir Fritz Wehrhan, nato pa je yes ganjen
spregovoril kurator Georg Adler. Ta je se enkrat poudaril velik pomen te nove pridobitve
ter ob radostnih klicih heil predstavniku mesta Halle, sodnemu svetniku Eltzu, slovesno
izrocil akvarelno sliko s podobo nove evangelicanske cerkve, dele domacega umetnika
O. Bllithgena. Slediia je prisrcna zahvala gosta iz nemskega mesta Halle, ki je poudaril
da tako evangelicanstvo kot nemstvo ne poznata meja - segata namrec od reke Saal do
Savinje, isti duh pa preveva tako prebivalce Halleja kot Celja.

Nato se je zvrstilo se nekaj govornikov, na koncu pa so javno prebrali se dolg seznam
podpornikov in darovalcev za novo evangelicansko cerkev. Pozdravna pisma in telegram
(vseh skupaj so nasteli kar 74) so prispeli celo iz Norveske, Svedske, Anglije in SVice.

Praznovanje pa se je nadaljevalo se v ponedeljek popoldne z izletom na Stari grad. Gostj
so lahko uzivali v lepem razgledu. Nemske zene in dekleta so jih pogostile z raznovrstnim
dobrotami, za tekoce okrepCilo pa je poskrbel oskrbnik grajskega stolpa Eckschlage
Sprosceno in prijetno razpolozenje je trajalo kar nekaj ur, ko pa se je zmracilo, so se
svetilkami v rokah odpravili nazaj v mesto

n4

Kasnejsi Maroltov opis evangelicanske cerkve nas seznanja z zanimivimi podrobnostm
Cerkvica, ki je stala sredi cudovitega parka, je bila obrnjena od vzhoda proti zahodu.
dolzino je merila 27,5 m, v sirinG (v precni ladji) pa 18 m. Na vzhodni strani se je dvigova

I'" Kot poroca Deutsche Wacht (19. VII. 1906) so se te mase udelezili tudl predstavniki castnikov celjskeqa pehotneg
In

11,1

brambovskega bataljona, mestnega sveta, okrajnega glavarstva, okroznega in okrajnega sodisca, davcne

in postnega urada, zelezniske postaje ...
Deutsche Wacht. 19. VII. 1906.
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hodnikoma. Slediia je precna ladja, oltarni prostor pa je bil zakljucen s stre
osmerokotnika. Leva ad oltarnega prostora se je nahajala zakristija. Cerkv
v psevdogotskem slogu iz surove rdece opeke, je na vogalih imela kamn
opornike. Oltar in prizniea, tudi delo arhitekta Steinhoferja, sta bila preprosta
starejse (znamke Christof. 18. stoletje), obnovljene leta 1887 na Dunaju. Ce
opremljena z zvonovi "Boehumer Verain" iz leta 1905.115

Po preobratu leta 1918, se bolj pa po zmagi nad nacizmom leta 194
evangelicanska obcina vse bolj izgubljala svoj pomen in vernike. Poslediea
da je po letu 1945 tudi eerkvena stavba na Otoku postajala vse bolj osamlje
nezadrzno propadati. V 60. letih pa je dozivela enako zalosten konee kat ti
leta 1600.

Nemska hisa

Ideja a postavitvi Nemske hise v mestu ob Savinji se je zacela porajati sre
stoletja. Takrat so namrec eeljski Siovenei dosegli slovenske paralelke na ee
skoraj sredi mesta pa je zrasel velicasten Narodni dam, ki je postal pr
slovenskega drustvenega, kulturnega in politicnega udejstvovanja v mestu
stoletja so namrec Siovenei v mestu nezadrzno napredovali. Nemei pa so s
bolj ogrozene.

Vse to je eeljske Nemee vzpodbudilo, da so zaceli zbirati prispevke za izgr
ki bi pomenila protiutez slovenskemu Narodnemu domu. V ta namen so u
drustvo Nemska hisa, katerega pravila je namestnistvo potrdilo 13. marea 1
stje
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Ze junija istega leta je obcinski odbor sklenil prodati drustvu Nemsk
Guggenmosovo hiso z vrtom. Ker pa je bila hisa stara, se je vodstvo odlocilo za
ter je leta 1900 razpisalo natecaj za najboljso arhitekturno resitev.ll7 Odbor je
med drugim predpisal tudi to, da mora projekt vsebovati germanski tip fasad
je izmed 37 prispelih nacrtov izbrala projekt dunajskega arhitekta Petra Pa
katerim je v Celje prispela nemska neogotika in neorenesansa, nemski slog

"'. Marijan Marolt. Dekanija Celje. - Umetnostni spomenikl Slovenije.1I1. del. Maribor 1931, str. 8-9
'" Janez Cvirn , Thomas Fllrstbauer: Kronika mesta Celja 1892-1907, I. deL - CelJski zbornik 199
'1" Janez Cvirn.l<ri v luft! Creve na plot!. Oris druzabnega zivljenJ3 v Celju na prelomu stoletja. - Ce
118 Andrej Studen. Beseda, dYe 0 Nemskl hisi v Celju . - Celjskl zbornik 1991. str 41.
'I" Janez Cvirn, Kri v luft! Creve na plot!, Oris druzabnega zivljenja v Celju na prelofl1u stoletja . - C

istega leta so zaceli rusiti staro Guggenmosovo hiso, 26. julija 1905 pa so slavnostn
polozili temeljni kamen. Na lepo okrasenem gradbiscu se je zbrala mnozica Ijudi, slavnos
pa so popestrili ciani dunajskega Schubertbunda, ki so zapeli dve nacionalni pesm
V pozdravnem govoru je nacelnik drustva Nemska hisa Fritz Wehrhan na kratko orisa
zgodovino gradnje te stavbe. Josef Konig pa je prebral listino, ki so jo vzidali v temeljn
kamen. 120

Zaradi zasramovalnega in nizkotnega pisanja Domovine ob polaganjutemeljnega kamna z
Nemsko hiso (stavbisce je zaljivo poimenovala "konjski britof'), so 7. avgusta s "freibierom
opogumljeni celjski Nemci uprizorili pravi nocni pohod. Prva postaja je bil seveda Narodn
dom - poleg kricanja in psovanja so v zgradbo metali kamenje ter s koli tolkli po vratih. Nat
so podobne reci poceli tudi pred poslopjem Zvezne tiskarne, pred hiso dr. Kukovca ter s
ponovno vrnili pred Narodni dom.

Gradbena dela so pod vodstvom mestnega zidarja in tesarja Antona Dimetza hitro stekla
Ze novembra 1905 je zgradba zacela dobivati streho, spomladi 1907 pa je bila impozantn
stavba dokoncana.

Maja 1907 so v Nemski hisi odprli gostilno in hotel, v njej pa so se kako potreben prosto
dobila vsa celjska nemska drustva, ki so prej domovala po razlicnih gostilnah in hotelih
Nemska hisa je tako postala osrednje prizorisce razlicnih nemskih zabavnih in kulturni
prireditev, ki so bile vse do vojne 1914 zelo dobro obiskane.l2l

Nemska hisa je sestavljala tudi pomemben Glen v celjskem ideoloskem aparatu, ki naj b
tako domacinom kot tujcem dokazovala vecno nemski znacaj Celja. Lokacija je bila skrbn
izbrana, saj je popotniku takoj, ko je stopil skozi glavna vrata celjskega kolodvora, prv
dobrodoslico izrekla impozantna stavba s tipicno nemsko fasado in z napisom Nemsk
hisa. Mogocen in visok stolp s kroznim reliefom, ki je prikazoval prihod Germanov, j
dominiral nad okolico. Prislek naj bi tako dobil vtis, da je vstopil v staro in tipicno nemsk
mesto. Cilj je bil dosezen.

Sokol si je pred vrati nemskega Celja zgradil cvrsto gnezdo

Predloge za pridobitev novih, predvsem pa ustreznejsih prostorov za telovadbo celjski
Sokolov so resneje oblikovali na obcnem zboru drustva 23. septembra 1905.122 Hkrati
zbiranjem denarnih sredstev so zaceli tudi razmisljati 0 lokaciji za novo sokolsko gnezdo
Po dolgih obravnavah so se odlocili za Gaberje. Pri tej odlocitvi je pomembno vlogo odigra

."', J,mez CWIl, Thomas FLirstbauer Kronikil mesta Celja1892 · 1907 II. del. - Celjski zbornik 1991 , 242 .
," Vee c notranji rClzporeditvi prostorov glej: Andrej Studen, Besecia, clve 0 Nemski hisi v Celju. - Celjski zborn
1991 str. 44-47.
Ii .'. Celjski Sokol je do leta 1892 telovadil kar na vrtnem sillonu hotela Pri belem volu. Tega leta p'lJimje okrajni sols
svet za telovadbo dal na razpolago telovadnico okoliske sole. Ti prostori pa so blii "skrajno nezdravi s svojim
slabim zrakolll, prenasicenlln mokrote in prahu· . Zato so leta 1905 zaceli telovaditi v veliki dvorani Narodneg
domn, Posojllnica pa jim je ze nasleclnje leta ta prostor odpoveJala. Tako je CelJski Sokol ostal brez strehe na
glavo. (Narodlll clnevnik, 13. VIII. 1910)
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nadzoroval to hitro se razvijajoee industrijsko predrnestje. Sokolski dorn V Gab
tako prispeval k dodatni okrepitvi okoliskih Siovencev.

8 . rnarca 1907 so ustanovili drustvo Sokol ski dorn. Novo drustvo je aktivno
z zbiranjern prostovoljnih prispevkov, priskrbelo pa je tudi naerte za novogra
je izdelal inz. Koch iz Ljubljane. Dobro leta po ustanovitvi je drustvo Sokols
dr. Josipa Serneca, gospe Adele Deeko in trgovca Cvenkla za gradnjo odk
Kosrnovo hiso in zernljisee, sredi Gaberij, tik ob glavni cesti. Gradnja se je la
Zidarska dela je opravil Ferdinand Gologranc, rnizarska Jurij Jezernik,
napeljavo je uredil Ivan Rebek ... Konec leta 1908 so bila dela v grobern kone
telovadnice (za katero so nabavili tudi veliko nove oprerne) so v stavbi svoj pr
se gostilna in nekaj stanovanj. 4 . rnarca 1909 pa so celjski Sokoli ze prvie telo
telovadnici .123

l.

a

I.

1

Siovesno odprtje Sokolskega dorna so zeleli zdruziti z velikirn zletorn Siovens
zveze. V letu 1909 do tega velikega zleta ni prislo, v zaeetku prihodnjega leta
odloeitev 0 odprtju Sokolskega dorna in "Celjskern zletu" 14. in 15. avgusta. V
Celjski Sokol praznoval tudi 20-letnico svojega delovanja. Peter Majdie je za
prostor dal na razpolago velik travnik pri rnlinu na Spodnji Hudinji.124

Vendar pa so se, kot pri vsaki slovenski slavnosti, pojavile prepreke, ki jih je
nernska rnestna oblast. Ker so se odloeili dvodnevno slavnost organizirat
obeini. so jo prireditelji prijavili Ie na okrajno glavarstvo. Celjski okrajni gl
Mulier, pa je od njih zahteval tudi dovoljenje rnestne obeine za prehod njene
od kolod vora do rnestne rneje v Gaberjah. Organizatorji so rnorali tako vlozil
dovoljenje tudi na rnestni urad - v njej pa so zagovarjali stalisee, da je zelezni
skupna, tako za rnesto kot za okolico. Mestni urad za kaj takega seveda ni kaza
razurnevanja ter je 18. junija izdal odredbo, v kateri je za 14. in 15. avgust pre
rnestnern ozernlju nositi drustvene znake in drustveni kroj in hoditi v veejih,
oseb obstojeeih skupinah po ulicah in trgih".

Vse pritozbe drustva Sokolski dorn na obeinski svet, na narnestnistvo in staje
odbor so bile zarnan. Tako jirn je preostalo Ie to, da so slavnost rnorali skre
dan (14. avgust), kot izstopno postajo za udelezence pa so predvideli Store
okrajno glavarstvo na podlagi junijske odredbe rnestnega urada ni dovol
drzavne ceste skozi Gaberje, ki je razrnejevala rnestno in okolisko obeino. Me
je orneheal sele dan pred slavnostjo ter dovolil uporabo te ceste, vendar Ie rne
uro. Poleg tega pa je 6. avgusta okrajno glavarstvo izdalo razglas, v katerern

;: :', Janko Orozen, Zgodovina CelJskega Sokola 1890-1940, - Celje 1940. str 86-92
Ibidem. st!. 101-105

.:4

Lovrenc pri Prozinu. 125

Na predvecer slavnosti je celjska Narodna godba v novi "sokolski trdnjavi" priprav
koncert. Obcinstvo, med katerim so bili tudi nekateri ze prispeli gostje, je z navdusenje
spremljalo vesele koracnice in stevilne slovanske pesmi.

Ciani Celjskega Sokola so se v meglenem in neprijaznem jutru odpravil pes in na kon
v Store, kjer so na tamkajsnji zelezniski postaji slovesno pricakali stajerske, kranjske
hrvaske Sokole. Goste je prijazno pozdravil in nagovoril starosta domacega Sokola Jo
Smertnik.

Nato se je kaksna dva kilometra dolg sprevod vii preko Teharij - kjer je bil pred hisama mizar
Stojana in gostilnicarja Cajhna postavljen prelep slavolok - proti prostoru za telovadbo
Spodnji Hudinji. Velicasten prizor je celjski dnevnik opisal takole: "Rdece srajce, sive oble
in zelenilo kroginkrog - to je bila posebna pestrobojna slika".126 Pri Majdicevem mlinu
telovadci opravili vajo pred javnim nastopom.

Nato so se Sokoli odpravili v Gaberje, kjer se je opoldne zacelo slavnosno odprt
Sokolskega doma. Gostje so se zbrali na dvoriscu ter navduseno pozdravljali otvoritven
govore predsednika drustva Sokolski dom dr. Antona Bozica, staroste Celjskega Soko
Jozeta Smertnika ter nacelnika praskega Sokola dr. Urbana.

VeCina gostov se je nato razkropila po gostilnah v Gaberjah in okolici, okrog 12
povabljencev pa je prisostvovalo banketu v veliki telovadnici, kjer so napitnice in slavnost
govori kar dezevali. Po banketu je prislo do neljubega dogodka. Ko so se Sokoli hote
odpraviti proti Spodnji Hudinji, jim je komisar celjskega okrajnega glavarstva dr. Hoffman
prepovedal hojo po glavni drzavni cesti. Po posredovanju g. Robleka in g. dr. Kukovca p
okrajnem glavarju, se je stvar Ie uredila.

Kljub kislemu vremenu se je pri Majdicevem mlinu zbralo preko 5000 gledalcev, ki s
spremljali nastope preko 300 telovadcev, med njimi so svoje znanje pokazale tu
Ijubljanske in breziske sokol ice. Po javni telovadbi pa se je razvila zivahna veselica. Vrem
se je zjasnilo, na obeh straneh prostora za telovadbo so bile postavljene kolibe in sotori "z
telesno okrepcilo obiskovalcev. Bila sta po dva sotora za vino, pivo in jestvine, dalje kava rn
sotor za likerje, sotar za sampanjec. bazar, pohorska koca. sotor gaberskih kostrunckov
dr."127

VeCina sokolov (vseh skupaj jih je prispelo okoli 1300128) se je ze po javni telovad
odpravila proti Storam. Slavnostje potekala mirno, prislo je Ie do manjsih izzivanj. Sioven
so zavracali nemska pisanja po casopisih. ces da so Sokoli napadli nemski Studentenhei

; ZAC. MOC 1850-1918 AS 133 (1910).
'" Narodni dnevnik. 16. VIII. 1910.
ulbidem.
1.'

Cez tisoc je bilo slovenskih Sokolov. stevilne so bile tudi delegaClje Hrvatov in hrvaskih Srbov. svoje predstavni
pa so poslali tucii Cehi. srbsko telovadno drustvo Dusan Silni iz Beograda. bolgarski Junaki iz stare Zagore t
celo rusinsko sokolsko drustvo SIC.
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Sokoli tudi niso mogli vdreti v mesto, ampak so jim oblasti dovolile Ie pre hod
la
11

Ih
:n
:e

Ker je bila slavnost dobro zastrazena, so se vsi protislovenski izlivi dogajali v m
Nemci so se namrec zvecer zaceli zbirati Pri jelenu v Graski ulici ter na yes gla
CiliL Nieder m it den W indischen, nato pa pricakali dva Siovenca, ki sta se m
domov ter ju pretepli. Pri celjskem kolodvoru pa so nemski pobalini pricakali po
s katerim so se Sokoli peljali proti domu ter ga zasuli s kamenjem.129 Neki Zw
hladil svojo veliko jezo stem, da je z enega od slovenskih voz izpulil slovensko
je sel skozi mesto z ukradenim plenom, slovensko zastavico, jo je metal ob tl
njo, preklinjal bindisarje in vse mogoce."130
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0 tem dogoclku je pisala tudl dUl1ajska Neue Freie Pre sse 16. VIII 1910: -Ko se je posebni vlak
celjskega kolodvora. so Sokoli skozi okna kupejev mahali z zastavlcami v slovanskih barvah.
nahajali pred koloclvorom. so Jih pa Izzvizgali" Mestna oblast je na taksno plsanJe takoj reagira
tega !ista poslala pojasnilo, da so zvizgali sokoli sami ter cia razen uraclnih oseb na koloclvoru
(lAC, MOC 1850-1918: A.S. 133)
Narodni dnevnik. 16. VIII. 1910.

Zusammenfassung

Oer Beitrag behandelt einige bedeutende Ereignisse aus dem Celjer (Cillier) Alltag v
dem Ersten Weltkrieg. Das erste reicht in das Revolutionsjahr 1848 zuruck. Dargele
wird die Rolle der "Katzenmusik" als spezifischer Form des Protests gegen Kirche u
Politiker, aber auch Gewerbetreibende. 1m Jahre 1848 kam es in Celje zu mindeste
zwei Protestaktionen dieser Art. Die erste richtete sich gegen einen gehalSten Geistliche
die andere gegen einen trugerischen Backer.

1m Jahre 1850 fand in Celje die erste Verhandlung vor einem Geschworenengericht
Habsburgerreich statt. Die 24jahrige, eines Kindsmordes beschuldigte Ursa Jansic, wur
von 12 Geschworenen freigesprochen. Da sie die Fehlgeburt aber nicht angemeldet hat
wurde sie zu drei Monaten Zuchthaus verurteilt.

Sehr interessant ist auch eine grolSe Gerichtsverhandlung gegen 21 Rauber im Jah
1857. Die Aktenunterlagen fUliten sieben grolSe Behalter. Die Tater wurden des Raube
des Diebstahls, der Gewalttatigkeit und des Mordes beschuldigt. 16 von ihnen wurde
schuldiggesprochen und verurteilt.

Der deutsche Verfassungstag im Jahre 1869 im Klostergarten der Celjer Innensta
wandelte sich von einer grolSangekundigten, bffentlichen Kundgebung zu ein
geschlossenen Vereinsversammlung mit geladenen Gasten. Die deutsch
Verfassungstreuen diskutierten uber die Schadlichkeit der Trennung von Unter- u
Obersteiermark, und uber die Schadlichkeit der nationalen Zwietracht uber die Rolle d
slowenischen Sprache in den Schulen, uber das Konkordat sowie uber die Notwendigk
der Grundung einer demokratischen Partei.

Die Memoiren der Tochter Albert Brunners, des ersten Direktors der Staatliche
Zinkwerke in Celje, enthalten Szenen aus dem Leben einer Beamtenfamilie am Ende d
19. Jahrhunderts. Zugleich bestatigen sie, daIS sich der beruhmte Erfinder des Dynam
Alfred Nobel (unglucklich verliebt in Sophie, die Schwester von Brunners Frau) wenigsten
zweimal in Celje aufhielt.

1m Jahre 1882 erhielt auch die Stadt an der Savinja (Sann) ein Denkmal Kaiser Jose
II. Das war vor allem eine Foige der Ohnmacht der deutschen Verfassungsliberalen, d
Aufsehen erregen wollten durch solche und ahnliche Aktionen, die sich auf staatlich
Ebene gegen die damalige Regierung Taaffe und gegen den Kaiser, auf lokaler aber gege
die slowenischen Mitburger richteten.

Es folgt die Beschreibung des imposanten Begrabnisses des grolSen slowenische
Patrioten Dr. Stefan Kocevar im Jahre 1883, dem uber 5000 Menschen das letzte Gele
gaben. Interessanterweise berichtete auch das Organ der Celjer Deutschen - trotz d
angeheizten nationalen Stimmung in dieser Zeit - respektvoll uber den Tod dieses grolSe
Siowenischnationalen.
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Tempel der deutschen Kultur bezeichnet wurde. Obwohl im neuen Theater a
in deutscher Sprache gespielt wurde, besuchten auch die fuhrenden sloweni
regelmafSig die TheaterauffUhrungen. Dies geschah bis 1893, wo ihnen d
nicht erlaubte, zwei siowenische Theaterstucke zugunsten der Brandopfer au
aufzufUhren.

Einer der aktivsten slowenischen Vereine der Stadt der Celjer Sokol-Vere
Jahre 1890 feierlich gegrundet. Obwohl die deutsche Stadtbehbrde ein
Kundgebung des Sokol behinderte (der Umzug durch die Stadt mufSte ohne
und mit eingerollten Fahnen erfolgen), machten die Einheimischen und ihre kra
kroatischen Gaste in der Stadtumgebung ihrem Herzen Luft am ersten Tag
Kukec in Skalna klet, am nachsten in Novo Celje (Neucilli) und Zalec (
Tagsuber verliefen die Feierlichkeiten in bester Ruhe, nachts hingegen s
deutsche Jugend nicht davor zuruck, die Sokol-Mitglieder zu provozieren.

Fur den zweitagigen Besuch Kaiser Franz Josefs zur Zeit der grofSen Ma
Umgebung von Celje im Jahre 1891 waren umfangreiche Vorbereitunge
Die Stadt wurde feierlich geschmuckt und bereitete seiner kaiserlichen M
freundlichen Empfang. Der Kaiser besichtigte die Sehenswurdigkeiten d
Stadtpark boten die Kinder ein kurzes Programm dar. In Breg (Rann) (Gem
Umgebung) wurde er auch von der Siowenenvertretung offiziell begrufSt. Se
ist auch die detailliert wiedergegebene Speisekarte der beiden abendlichen

An der feierlichen Erbffnung des slowenischen Volkshauses Narodni dam
Weihe der Sokol-Fahne nahm eine grofSe Menge der Siowenen und ihrer
vom deutschen Teil der Celjer Bevblkerung mit Pfeifen, Johlen und Schim
wurde. Wahrend in der neuen slowenischen Festung in der Stadtmitte ein Kul
dargeboten wurde, versammelten sich die Deutschen zu einer Kundgebu
Gebaude. Das Hauptprogramm wurde bei Zgornji Lanovz (Ober Lahnhof), a
Stadt veranstaltet. 1m Narodni dam, das bald zum Mittelpunkt des kulturelle
und politischen Lebens der Stadt wurde, enthullte man feierlich auch eine G

Der Komponist Hugo Wolf verbrachte nach seiner Entlassung aus de
Nervenkrankheiten in Wien im Januar 1898 zwei Tage bei seiner Schwester K
dann noch acht Tage in der Villa des Landtagsabgeordneten Stallner in Vojnik (
Seine Kompositionen standen oft auf dem Programm der Celjer Musikkape
seines 50. Geburtstags veranstaltete der Celjer Mannergesangverein ein
Feier im Deutschen Haus.

1m Jahre 1899 kam es anlafSlich eines Besuchs tschechischer Hochsch
zu heftigen Ausschreitungen. Die Gaste wurden durch deutsche Jugendl
Knuppeln, Pfeifen, Eiern, Pflastersteinen und Steinen bewaffnet waren, em
mufSten Soldaten und Gendarmen eingreifen. Nachts fielen auch Schusse
Franc Gostincar und der Sekretar in Deckos Buro Ivan Bovha wehrten sich
vor den Angriffen der Deutschen.

Wasser stand und die Stadt selbst Ahnlichkeit mit Venedig zeigte. Der Burgermeiste
Stiger wandte sich an mehrere Photographen mit der Bitte, die Katastrophe detailliert zu
dokumentieren.

o

1m Jahre 1906 wurde in Celje die evangelische Kirche im rtstei I Otok (Auf der Insel
eingeweiht. An der Jahrhundertwende, als sich auch die Celjer Deutschen fUr die
Bewegung 'Los von Rom' begeisterten, gewann die Celjer evangelische Gemeinde, die
bis 1901 eine AuBenstelle der Ljubljanaer Gemeinde war, immer mehr Glaubige. An dem
relativ erfolgreichen Wirken der evangelischen Gemeinde hat sich vor allem Vikar Fritz
May groBe Verdienste erworben.

Mit der Grundung des Vereins Deutsches Haus im Jahre 1898 setzten die Bemuhungen
der Celjer Deutschen ein, ein Gebaude in der Stadt zu errichten, eine Art Gegenpol zum
slowenischen Narodni dam . 1m bffentlichen Wettbewerb bekam das Projekt des Wiene
Architekten Peter Paul Brang den Zuschlag, der die deutsche Neugotik und Neurenaissance
die deutsche Stilrichtung 'Altdeutsch', in Celje einfUhrte. 1m Jahre 1907 war der Bau des
Deutschen Hauses beendet. In dem Gebaude wurden die bisher uber verschiedene
Gaststatten verteilten deutschen Vereine untergebracht. ferner eine Gaststatte und ein
Hotel. Das imposante Gebaude erfUlite aber auch eine wichtige ideologische Funktion: es
so lite sowohl den Einheimischen als auch den Fremden den ewig deutschen Charakte
der Stadt Celje vor Augen fUhren.

In Gaberje wurde im Jahre 1910 das Sokol-Heim feierlich erbffnet. in dem der Sokol-Verein
eine hochmoderne Turnhalle erhielt. Die Entscheidung zugunsten von Gaberje war au
jeden Fall richtig, entwickelte sich doch die Industrievorstadt (vor allem demographisch
sehr schnell. Am Sokol-Treffen nahmen zahlreiche Sokol-Vereine teil. Die Veranstaltung
wurde von den Deutschen auf die alte Weise behindert. Den Gasten wurde namlich de
Weg durch die Stadtgemeinde vom Bahnhof nach Gaberje versperrt. So muBten die
Sokolisten, die mit der Bahn anreisten, bereits in Store aussteigen.
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The article describes some of the more important events in the everyda
before World War I. The first is concerned with the revolutionary year
authors describe the importance of the Katzenmusik (charivari protest) as
of protesting against the Church, politicians, as well as against other select
There were at least two charivari protests in Celje in 1848. One was ca
protest against an unpopular clergyman; the other against a fraudulent bak
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The first trial-by-jury in the Austrian Empire was in Celje in 1850. Twelve m
jury acquitted Ursa Jansic, aged 24, who was accused of infanticide. How
she did not report the birth to the authorities, she was sentenced to three mo
labour.
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The trial of 21 bandits in 1857 was also very interesting. A total of seven
evidence were gathered against them. They were tried for theft violent b
murder. Sixteen of them were convicted.

On February 16, 1862 a small number of Slovene patriots from Celje, led
Kocevar, held a grand opening of the National Reading Society in Celje. Th
festivity at its opening was attended also by Dr. Bleiweis and Dr. Toman, the m
Slovene politicians of the time. The guests were warmly greeted by th
Vodusek. At the evening banquet the Celje mayor Stepisnik gave a war
speech to the guests.

The German Constitutional Day in the monastery garden in the centre of
was transformed from a great public meeting, as was publicised, into a mee
group of its followers and a few invited guests. The German advocates of th
discussed the harm of the secession of Lower Styria from Upper Styria
national disputes, the role of the Slovene language in schools, the Concorda
the need to establish a democratic political party.

The memoirs of the daughter of Albert Brunner, the first director ofthe state
Celje, expose some fragments from the life of a state official family in the lat
At the same time, her memoirs confirm that the famous inventor of dynamit
(who was hopelessly in love with Sofija, the sister of Brunner's wife) visited
twice.

In 1882, Celje, the city by the Savinja river, unveiled the monument to Em
II. The event was more or less an expression of weakness by the German
liberals, who tried to attract attention by organising such events. On the st
activities were aimed against the Taaffe government and the Emperor, an
level against the Slovene community in the city.

however, that despite heated national relations of the time, the paper for the Germa
community in Celie wrote with respect to the death of this great Slovene patriot.

With extensive support from the German citizens of Celie, the new city theatre wa
constructed in 1885. At the grand opening, the city theatre was presented as the templ
of German culture. Although all the plays in the new Celie theatre were performe
exclusively in German, prominent Slovene citizens visited the theatre regularly until 1893
when the city's authorities did not allow the performance of two Slovene plays whic
should have been played to benefit several victims of the fire at Sentrupert.

One ofthe most active Slovene associations in Celie, the Sokol Sports Society, was founded
with its grand opening in 1890. Although the municipal authorities, mainly Germans
hindered the two-day celebration (the parade was performed without musical bands o
furled flags), the Slovenes of Celie and their guests from Carniola and Croatia gave vent to
their feelings in the surroundings, the first day in the Skalna Klet Inn by Kukec, and the nex
day in Novo Celie and lalec. During the day, the celebrations went on peacefully, at night
however, the German good-for-nothings of Celie organised quarrels and riots.

During a two-day visit by Emperor Francis Joseph in the time of great military manoeuvre
in the surroundings of Celie in 1891, great preparations were necessary. The city of Celie
was decorated to wait upon his majesty the Emperor. The Emperor Francis Joseph wen
sightseeing in the city, and watched a short programme that the children prepared for him
in the city's park. In the surrounding townsh ip of Breg, he was officially welcomed by the
Slovenes. A detailed presentation of the dishes at two sumptuous banquets is particularly
interesting.

Numerous Slovenes and their guests attended the inaugural opening of the Nationa
House and the blessing of the Sokoli (i.e. the Hawks) flag in 1897. The Germans of Celie
however, greeted them with boos, hisses, and a hail of abuse. While a cultural programme
went on inside this new Slovene fort in the centre of Celje, the Germans organised
demonstrations in front of it. The main part of the programme was staged outside the city
at Zgornii Lanovz. On this occasion, a memorial plaque was unveiled in Narodni Dom (the
National House), a venue which soon became a hub of cultural, social and political life fo
the Slovenes of Celje.

After he was dismissed from the Institute for Nervous Diseases in Vienna in January
1898, the composer Hugo Wolf spent two days at his sister Kathe's in Celie, and a further
eight days in the villa of the provincial MP Stallner in Vojnik. His compositions were often
performed by the Celie Orchestra. On his 50 tl1 birthday, the male choir of Celie organised
a magnificent celebration in Nemska Hisa (The German House).

A visit by Czech high school students to Celie in 1899 triggered off strong riots in the
streets, which marked the peak of German-Slovene national conflicts. The guests were
greeted by German layabouts armed to the teeth with sticks, whistles, rotten eggs,
cobblestones, and rocks. Soldiers and constables had to interfere in the riots. At night.
some shots were fired in the streets of Celje - a teacher Franc Gostincar and a secretary at
370
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Celje is famous for being struck by catastrophic floods several times in its his
the Savinja river overflowed and the surroundings of the city were flooded, ca
look like a miniature Venice. At the request of Celje's mayor Stiger, several p
took pictures of the catastrophe to document it.

In 1906, a new Evangelist church was opened in the Otok section of Celj
of the century, when the "away from Rome" movement aroused a lot of in
Germans of Celje, the Evangelist community in Celje (a branch of the E
Ljubljana until 1901) attracted more and more believers. The success of
successful operation of the Evangelist community in Celje can be attribute
Fritz May, in particular.

In 1898, the Germans of Celje founded Nemska Hisa and arranged for the
a building in the city, which would represent a kind of counterbalance to
Narodni Dom. By public tender they had chosen a project of Peter Pav
architect from Vienna, who brought German neogothic and neorenaissance
style Altdeutsch, to Celje. Nemska Hisa was built in 1907. It harboured se
societies, up till then scattered all over the city, an inn and a hotel. An extrava
represented an important part of the German ideology, which proved to
citizens of an eternally German character in Celje.

In 1910, the Slovenes opened the Sokolski Dom with a celebration at Ga
the Sokoli received a very modern recreational centre. A decision for
Gaberje was more than justified, since the industrial suburbs of Celje saw a v
particularly demographical development. The opening was attended by num
Sports Societies. As usual, the Germans hindered the celebration. They did
guests to go from the railway station to Gaberje, i.e. through the municipal
participants of the festivity arriving by trains had to get off at the Store statio

SINOPISI

Tone KREGAR, prof. zgodovine in sociologije, Muzej novejse zgodovine Celje, P
17, SI-3000 Celje
UPRAVNI RAZVOJ CELJA V LETIH 1848-1918

Upravno-politiene spremembe v Habsburski monarhiji, ki jih je povzroeila revoluc
so prisle do izraza tudi v Celju, drugem najveejem mestu na Spodnjem Stajersk

Njegov polozaj se bistveno spremeni tako v okviru drzavne uprave kot tudi na
obeinskem nivoju. Se posebej po letu 1867, ko pridobi svoj statut, zivi namree mes
obeinske samouprave svoje lastno zivljenje . Na kaksen naein je bilo Ie-to org
kdo ga je vodil in upravljal, kje so se pojavljal i problemi ...? Na to in se na mars
odgovoriti prieujoe prispevek.

711.424(497.4 Celje) "1

Branko GOROPEVSEK, prof. zgodovine in geografije, Osrednja knjiznica Celje
trg 1 a, SI-3000 Celje

"VASI POMISLEKI MOREBITI NISO Bill POVSEM UPRAVICENI, MESTO SE
RAZVIJA"
Prostorska siritev celjskega mesta od srede 19. stoletja do leta 1918

Razprava v uvodu pojasnjuje problematiko mestne meje, tj. erte, kjer mes
v podezelje . Kjer so se obmestna naselja Gaberje, Spodnja Hudinja in Za
samostojne gospodarske sile v tem obdobju topografsko strnile z mestom. Zanim
toliko veeja, ker sta bila celjski mestni in predmestni prostor upravno (in nacional
na dYe obCini. Tako sta si vse tja do leta 1918 pri prostorskem razvoju mesta na
gospodarska in politiena komponenta.

V nadaljevanju avtor obravnava spremembe v miselnosti Celjanov pri razvoju m
bi lo posebno vidno po letu 1867. Regulacijski naerti so v mestno zasnovo vnes
gradbeni red, hkrati pa posegli v vedutno podobo mesta. Povsem drugaee je bil
Tu razvoj ni bi l ueinkovito kontrol iran , zato je v naselbinsko aglomeracijo vne
stihijske regulacijske okvire s pretezno kvantiteto prostora in prebivalstva, s spre
. komunaln imi in prometnimi tezavami .

I

Tone KREGAR, History and Sociology Teacher, Museum of Modern History of Celj
Presernova 17, SI-3000 Celje
THE ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT OF CELJE IN THE PERIOD 1848-1918

The administrative and political changes in the Hapsburg monarchy, following the Revolutio
of 1848, also had an impact on Celje, the second largest city of Lower Styria.
Both the city's national administrative bodies and local or municipal administrative bodie
underwent fundamental changes . Particularly after 1876, when it was granted a city charte
Celje lived its own life within the municipal autonomy granted it. How the city was organ ised
who were the people in the leading adm inistrative positions and what problems the city ha
to face are only a few of the questions the article attempts to find answers to.

711.424(497.4 Celje) "1850/1918

Branko GOROPEVSEK, History and Geography Teacher, Central Library of Celje, Muzejs
Trg 1 a, SI-3000 Celje

"DESPITE YOUR SCRUPLES, WHICH MAY NOT HAVE BEEN ALTOGETHE
JUSTIFIED, THE CITY CONTINUES TO DEVELOP"
The growth of the city of Celje from the mid-19 th century to 1918

In the introduction, the article looks into the issue of the city limits, i.e. the dividing lin
between a city and its rural surroundings . In this period, the surrounding townships o
Gaberje, Spodnja Hudinja and Zavodna were beginning to merge topographically wit
the city of Celje as independent points of economic power. The situation is even mor
interesting because the city of Celje and its surroundings were divided admin istrative
and nationally into two municipalities. Thus, the economic and the political components o
municipal development were in opposition to each other until 1918.

The author then describes the changes in the mentality of the inhabitants of Celje brough
about by the development of the city, the growth of which was particularly rapid afte
1867. Regulation plans brought urban planning and constructional order into the core o
the city, while at the same time, they changed the city's appearance. The situation wa
completely different in the outskirts, where the development was not effectively regulated
The rather haphazard regulations governing the urban planning efforts carried out amongs
the agglomerated settlements in the city's outskirts resulted in a surplus of both space an
inhabitants, accompanied by problems with the municipal services and traffic.
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Janez CVIRN, dr., izr. prof., Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta
Askerceva 2, SI-1000 Ljubljana
CELJE IN LETO 1848
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Kaksni so bili odmevi na marcno revolucijo med celjskim mescanstvom, v kate
se razvijale narodno-politicne opcije in kako je potekala agitacija za volitve v
parlament? Na ta in druga vprasanja 0 Celju v revolucijskem letu 1848 nam, v
skozi izvirno govorico obravnavanega casa, odgovarja pricujoc prispevek.
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Gorazd STARIHA, dip!. zgodovinar, Zgodovinski arhiv Ljubljana - Enota za
Stritarjeva ulica 8, SI-4000 Kranj
CELJE IN KRIMSKA VOJNA

t
r
f

Vojna med Rusijo in Turcijo na Krimu (1853-1856) je s svojim dogajanjem priza
slovenske kraje, sicer nevtralne Avstrije .

Vojna se je odrazala predvsem v pomanjkanju, ki je nastalo zaradi prepovedi
iz Rusije, na drugi strani pa so prekupcevalci v nasih krajih mnozicno kupov
zivino, sene in zivila za oskrbo francoske in angleske vojske na Krimu . Zanim
oskrbovanju zaveznikov na Krimu predstavlja anglesko narocilo montaznih bar

Janez CVIRN, Ph.D., Associate Professor, History Department, Faculty of Arts, Univers
of Ljubljana, ASkerceva 2, SI-1000 Ljubljana
CELJE AND THE YEAR 1848

What were the responses to the March Revolution amongst the middle class of Celje, wh
were the national and political options and how did the agitation for the elections to th
Frankfurt parliament progress? The article tries to answer these and several other question
connected to Celje in the revolutionary year of 1848, using primary sources.

341.32(477) "1853/1856":94(497.4 Celje
94(497.4 Celje) "1853/1856":341.32(477

Gorazd STARIHA, B. of History, Historical Archives of Ljubljana, Branch for the Gorenjska
Region, Stritarjeva Ulica 8, SI-4000 Kranj
CELJE AND THE CRIMEAN WAR

The war between Russia and Turkey in the Crimea (1853-1856) also left its mark on the
conditions in Slovenia, although this was a part of neutral Austria.

I

As a result of the embargo on all wheat exports from Russia, Slovenia suffered food
shortages. On the other hand, however, retailers bought beef cattle, hay and foodstuffs en
masse in Slovenia, which they sold as provisions to the French and English armies in the
Crimea. One of the most interesting items of information from amongst the supply lists o
the Allies in the Crimea is an English order for prefabricated barracks, which was placed
with a Celje company.
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Bojan HIMMELREICH, prof. zgodovine in anglescine, Zgodovinski arhiv
Celjskih knezov 10, SI-3000 Celje
CELJE V LETIH PRVE SVETOVNE VOJNE 1914 -1918
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Clanek obravnava vpliv prve svetovne vojne na zivljenje mesta Celja. Najvecji p
preskrbi prebivalstva z osnovnimi zivljenjskimi artikli, dotakne se sprememb v g
dejavnostih, stevilu prebivalstva, propagande, odnosa lokalnih oblasti do
slovenske narodnosti, prikaze pa tudi vpliva vojne na vsakdanji utrip mesta.

334.732.2(497.~ Celje)
Zarko LAZAREVIC, dr., znanstveni sodelavec, Institut za novejso zgodovino,
1, SI- 1000 Ljubljana

RAZVOJ INSTITUCIJ FINANCNEGA POSREDNI$TVA V CELJU DO KO
SVETOVNE VOJNE

Predmet obravnave v razpravi je razvoj institucij financnega posrednistva v
je z ustanovitvijo mestne hranilnice zacel v sestdesetih letih 19. stoletja . Av
obravnava tako kronolosko (po letih ustanovitve in po institucijah) kot tudi v
slednjem analizira obliko lastnistva, ki je status no locevala denarne zavod
privatne in zadruzne, ter obseg in vsebino poslovanja. Ravno tako izpost
strukturo poslovanja ter jasno locnico med nemsko in slovensko financno sfer
Celju zelo izrazita.

Bojan HIMMELREICH, History and English Language Teacher, Historical Archives of
Celje, Trg Celjskih Knezov 10, SI-3000 Celje
CELJE DURING WORLD WAR I (1914-1918)
The article deals with the influence of World War I on life in the city of Celje. The author
places particular emphasis on the supply of staple foods in the city, presents some of the
changes wrought by the war in the city's commercial activities and also touches upon the
number of inhabitants, the propaganda and the attitude of the local authorities towards the
Slovene citizens , as well as depicting how the Great War influenced every-day life in the
city.

334.732.2(497.4 Celje) "1850/1918"

Zarko LAZAREVIC, Ph.D., Scientific Associate, Institute of Modern History, Kongresni Trg
1, SI-1000 Ljubljana
THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL BROKERAGE INSTITUTIONS IN CELJE UNTIL
THE END OF WORLD WAR I
The article deals with the development of financial brokerage institutions in Celje, which
started after the Municipal Savings Bank was established in the 1860s. The author presents
the development of these institutions from two viewpoints: the chronological (according to
the year of establishment and according to the institutions) and the contextual. In the latter,
he analyses the form of ownership which divided the financial institutions according to their
status into public, private and cooperative institutions and analyses the extent and the
content of the business they carried out. He also presents the extent and structu re of their
business dealings and points out the differences between the German and the Slovene
financial circles, which were separated in Celje by a particularly strong demarcation line at
that time .
380

94(497.4 Celje) " 1850/1
of

Milko MIKOLA, mag ., arhivski svetovalec, Zgodovinski arhiv v Celju , Trg Cel
10, SI -3000 Celje

RAZVOJ INOUSTRIJE V CELJU 00 ZACETKOV DO PRVE SVETOVNE VO
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Prispevek obravnava razvoj industrije na obmoeju Celja in njegove bliznje okol
zaeetkov v drugi polovici 19. stoletja do prve svetovne vojne . V njegovem uv
so podane nekatere splosne znaeilnosti tega razvoja, temu pa sledi prikaz
industrijskih panog. Pri tem avtor na osnovi arhivskih dokumentov in obstoje

navaja osnovne podatke 0 vseh pomembnejsih industrijskih podjetjih , ki so na t
obstajala v obravnavanem obdobju.

67/68(497.4 Celje) "1850/19

339(497.4 Celje) "1850/19
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Marija POCIVAVSEK, prof. zgodovine, Muzej novejse zgodovine Celje , Pre
SI-3000 Celje
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CELJSKA OBRT IN TRGOVINA PO SPREJET JU OBRTNEGA ZAKONA LE
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V drugi polovici 19. stoletja se je Celje razvilo v pomembno trgovsko-obrtno
Stajerskem . Prelomnico v normativni ureditvi gospodarskega zivljenja pomeni
leta 1859, ki je uvedel obrtno svobodo in formalno odpravil cehe , kot neke vrste
zanje pa je uvedel obrtne zadruge. V Celju so jih najprej ustanovili pet, na
stole~a pa se dYe . Tehnieni napredek, ki se je proti koncu 19. stoletja eutil na ve
je prizadel tudi obrt, kar je imelo za posledico ukinitev oz. bistveno zmanjsan
obrti, po drugi strani pa je povzroeil pojav nekaterih novih obrti.

Pred prvo svetovno vojno so v Celju prevladovale trgovine z mesanim blagom
se je ze tudi specializacija in v manjsem obsegu tudi koncentracija trgovine. Za
svoji h interesov so se trgovci zdruzevali v strokovna drustva - gremije.

I

94(497.4 Celje) "1850/1918" :330.34
Milko MIKOLA, M. A., Archival Adviser, Historical Archives of Celje, Trg Celjskih Knezov 10,
SI-3000 Celje
INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN CELJE FROM ITS BEGINNINGS TO WORLD WAR I

The article presents the industrial development of Celje and its close surroundings from
the city's beginnings in the second half of the 19th century to the First World War. In
the introduction, the author takes a looks at some of the general characteristics of this
development, and later on describes some of the industrial branches in greater detail.
Based on archival documents and literature, the author presents basic items of informationJ
on all the most important industrial enterprises in Celje and its surroundings of the time.

67/68(497.4 Celje) "1850/1918":334.712
339(497.4 Celje) "1850/1918":334.712
Marija POCIVAVSEK, History Teacher, Museum of Modern History of Celje , Presernova 17,
SI-3000 Celje
THE SMALL BUSINESS AND TRADE SECTOR IN CELJE AFTER THE ADOPTION OF
THE CRAFT LAW OF 1859
In the second half of the 19th century Celje developed into an important industrial and trade
centre of Styria. The 1859 Craft Law was a turning point in the standards governing the
regulation of the city's economic life, as it introduced free trade and formally abolished
the guilds, substituting trade cooperatives in their place. Initially, five trade cooperatives
were established in Celje, followed by another two at the beginning of the 20 th century.
The technological progress which could be felt in many areas in the late 19th century, also
affected trade in this region. As a result, some trades were abolished or diminished, and
some new industries appeared.
Before World War I, the majority of the shops in Celje sold a variety of goods. Some of
them, however had already started to specialise and, to a smaller extent, to concentrate
their trade. In order to protect their interests, the merchants began establishing professional
associations.
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Ivanka ZAJC CIZELJ, mag., arhivska svetovalka, Zgodovinski arhiv v Celju, T
knezov 10, SI-3000 Celje
DRUSTVENO ZIVLJENJE V CELJU DO LETA 1918

I

Avtorica daje informativen vpogled v razvoj drustev v Celju. Primarno nas
zakonskimi predpisi, ki so urejali delovanje drustev po letu 1849, sekundarno
delovanjem nekaterih celjskih drustev in organizacij.

J

061(497.4 Celje) "

Joiica VODES, absolventka zgodovine in umetnostne zgodovine, Gorica pri
SI-3263 Gorica pri Slivnici
CELJSKA NARODNA CITALNICA 1862-1873

Celjska Citalnica, Cbuditeljica narodne zavesti«, nosilka slovenskega d
zivljenja, je v svojih prostorih vzpodbujala zanimanje za slovanske jezike, pr
si je prizadevala za uveljavitev slovenskega jezika med mescani in trzani na
Z narodnoprebujevalnim delom je med prebivalstvom krepila slovensko narod
njeni prostori so bili pomembna celica druzabnega zivljenja v dotlej Cnemskem

I ~~anka

ZAJC CIZELJ, M.A., Archival Adviser, Historical Archives of Celje, Trg Celjskih
Knezov 10, SI-3000 Celie

SOCIETIES IN CELJE UNTIL 1918

The author gives an informative outline of the development of societies in Celje. Her article
focuses on the legal ordinances which regulated the activities of the societies in Celje after
1849, and presents the activities of a number of the city's societies and organisations at
that time.

061(497.4 Celie) "1862/1873"

Jozica VODEB, History and History of Art Student, Gorica Pri Slivnici 42, SI-3263 Gorica
Pri Slivnici
THE NATIONAL READING SOCIETY OF CELJE 1862-1873
The National Reading Society in Celie , referred to at the time as "the rouser of national
awareness", was a pillar of the social life of the Slovenes of this city . In its halls, it
encouraged interest in the Slavonic languages and, it's aim was, above all, to establish the
usage of the Slovene language amongst the middle class in Celie and its su rroundi ngs.
It encouraged and strengthened the national awareness of the Slovenes and its rooms
became an important nucleus of the social life of the Slovenes in what had been, up until
the founding of this institution, known as "German" Celie.

------------------------~
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Ivanka ZAJC CIZELJ, mag. , arhivska svetovalka , Zgodovinski arhiv v Celju,
knezov 10, SI-3000 Celje
SOLSTVO V CELJU 1848 -1918

Ie

Avtorica pregledno orise razvoj izobrazevanja in vzgoje; seznani nas
osnovnega (mestni in okoliski osnovni soli) in strokovnega solstva (mescan
trgovske , glasbene, gospodinjske sole in tecaji) ter gimnazije (nemske gimnaz
slovenskih gimnazijskih razredov) in nas popelje v zacetke delovanja otros
nemskega dijaskega doma.
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Ivanka ZAJC CIZELJ, mag., arhivska svetova lka, Zgodovinski arhiv v Celju ,
knezov 10, SI-3000 Celje
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ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO V CELJU 1848-1918

Avtorica z nekoliko zornih kotov osvetli zdravstvo in social no varstvo v drug
in v zacetku 20. stoletja. V tem casu je, ne samo v Celju, ampak tudi drugod,
in socialno varstvo doseg lo korenite spremembe, ki so pomenile hiter razvoj
zdravstvene in preventivne dejavnosti.

Ivanka ZAJC CIZELJ, M.A., Archival Adviser, Historical Archives of Celje, Trg Celjski
Knezov 10, SI-3000 Celje
SCHOOLS IN CELJE 1848-1918

The author provides an overview of the development of schooling and education in which
she presents the development of Celje's primary schools (two of them municipal and two
situated in the city's outskirts) and vocational schools (civic, craft, commercial, musi
schools, schools of domestic science, and various courses), a grammar school (the German
grammar school with some bil ingual German-Slovene classes), and the beginn ings of the
town's nursery schools and the German Boarding House.

614/619(497.4 Celje) "1850/1918"

Ivanka ZAJC CIZELJ, M.A., Archival Adviser, Historical Archives of Celje, Trg Celjskih
Knezov 10, S/-3000 Celje
HEALTH CARE SERVICES AND SOCIAL SECURITY IN CELJE FROM 1848 TO 1918

The article sheds light on the situation in Celje as regards the health care and social security
services in the second half of the 19th century and the early 20 th century from several points
of view. At the time, the health care and social security services in Celje , as elsewhere,
underwent important changes, which could be seen in the rapid development of hospitals,
health care services, and preventive activities.
386
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Bojan CVELFAR, prof. zgodovine in sociologije, Zgodovinski arhiv v Celju,
knezov 10, SI-3000 Celje
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Andrej STUDEN, dr., znanstveni sodelavec, Institut za novejso zgodovino, Ko
SI-1000 Ljubljana

POSAMEZNOSTI IZ VSAKDANJEGA ZIVLJENJA V CELJU PRED PRVO
VOJNO

Avtorja sta pod drobnogled vzela nekatere pomembnejse dogodke iz
zivljenja v Celju pred prvo svetovno vojno: Macjo muziko v revolucionarne
prvo porotno obravnavo v avstrijskem cesarstvu leta 1850, veliko sodno ob
razbojnikom 1857, ustanovitev narodne citalnice 1862, nemski ustavni dan
iz zivljenja druzine ravnatelja cinkarne Alberta Brunnerja, ki jo je veckrat o
Nobel , slavnostno odkritje spomenika cesarju Jozefu II. leta 1882, impozante
Stefana Kocevarja 1883, odprtje nemskega gledalisca 1885, ustanovitev Celjs
1890, obisk cesarja Franca Jozefa 1891, slavnostno odprtje Narodnega doma
skladatelja Huga Wolfa v Celju 1898, izgrede ob obisku ceskih visokosolcev
povodenj 1901, evangelicane in gibanje "proc od Rima", pomen izgradnje
1907 in odprtje Sokolskega doma v Gaberjah 1910.

94(497.4 Celje) "1850/1918":39

Bojan CVELFAR, History Teacher, Historical Archives of Celje, Trg Celjskih Knezov 10,
SI-3000 Celje
Andrej STUDEN, PhD., Scientific Associate, Institute of Modern History, Kongresni Trg 1,
SI -1000 Ljubljana
SOME FRAGMENTS FROM EVERYDAY LIFE IN CELJE BEFORE WORLD WAR I
The authors give a detailed description of some of the more important events in the
everyday life of Celje before World War I: The charivari protests (German: Katzenmusik)
in the Revolutionary year of 1848; the first petty jury trial in the Austrian Empire in 1850;
the great trial against bandits in 1857; the establishment of the National Reading Society
in 1862; the German Constitutional Day in 1869; some fragments from the family life of the
director of the Celje zinc factory, Albert Brunner, who was often visited by Alfred Nobel; the
inaugural opening of the monument to Emperor Joseph II in 1882; the grandiose funeral
of Dr Stefan Kocevar in 1883; the opening of the German theatre in 1885; the founding of
the Celje branch of the Sokol Sports Society in 1890; the visit of Emperor Francis Joseph
in 1891; the inaugural opening of the National House in 1897; the visit of the composer
Hugo Wolf to Celje in 1898; the riots upon the occasion of the visit of Czech high school
students in 1899; the devastating flood of 1901; the Evangelists and the "away from Rome"
movement; the significance of the construction of the German House in 1907; and the
opening of the Sokolski Dom at Gaberje in 1910.
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