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1 Uvod  
 

 

Z diplomsko nalogo »Novomeški župani v času med obema vojnama« sem želel vsaj malo 

osvetliti življenjske poti županov, ki so v zanimivem, a s strani stroke dokaj prezrtem obdobju 

slovenske zgodovine – v času prve Jugoslavije – županovali v mestni občini Novo mesto. 

 

V začetku diplomskega dela sem najprej s pomočjo ustrezne literature podal bežen oris zgo-

dovine starejše samouprave in uprave Novega mesta. V nadaljevanju naloge govorim o nas-

tanku in razvoju zakonodaje moderne občine, na čelu kakršne so bili tudi novomeški župani. 

Omenjam tudi župane občine Novo mesto, ki so županovali v času Avstro-Ogrske. 

 

Glavni, osrednji del diplomske naloge skuša, kot že rečeno, predstaviti štiri novomeške župa-

ne in občinskega regenta v obravnavanem obdobju ter volitve v mestni odbor občine Novo 

mesto, ki so bile v letih 1921, 1923, 1927, 1933 in leta 1936. Naloga obravnava tudi priključi-

tev naselja Kandije k mestni občini Novo mesto, ki se je tako znatno povečala.  

 

Diplomsko nalogo sem končal s seznamom »županov«, ki so med drugo sv. vojno in po njej 

predsedovali občini Novo mesto. 

 

Na koncu uvoda bi se rad prav lepo zahvalil uslužbencem Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 

ter Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enoti za Dolenjsko in Belo krajino, zlasti Meti Matijevič 

in Marku Polenšku. Ta sta mi z nasveti, opozorili in predlogi z veseljem priskočila na pomoč. 

Prav tako gre zahvala vsem intervjuvancem, ki so radi obujali spomine iz svojih preteklih dni.  
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2 Kratek oris zgodovine starejše samouprave in uprave 
Novega mesta  

 

 

»Deželnoknežjo oblast nad Kranjsko, posest, pridobljeno s smotrno politiko prodiranja na 

morje, in pričakovano nasledstvo obsežne goriške posesti na Dolenjskem in v Beli krajini je 

morala habsburška oblast tudi vojaško in gospodarsko osvojiti in svojemu gospostvu zagoto-

viti. V tem vidim glavni pomen ustanovitve nove meščanske naselbine ob Krki leta 1365,«
1
 

zapiše dr. Milko Kos v enem od prispevkov. Z besedami »svojemu gospostvu zagotoviti« je 

priznani zgodovinar mislil na kolonizacijske, politične, obrambne, gospodarske in prometne 

dejavnike. Vsi ti pomembni dejavniki so verjetno gnali tudi vojvodo Rudolfa IV
2
, ki je zgoraj 

omenjena Habsburška prizadevanja, kljub kratki vladavini (1358–1365), vodil še posebej 

uspešno. V luči teh prizadevanj je Rudolf, imenovan Ustanovitelj (prav tega leta ustanovi 

dunajsko univerzo), v zadnjem letu svojega vladanja 7. aprila na Dunaju podelil posebne pri-

vilegije in postave na novo ustanovljenemu mestu, ki ga je v ustanovni listini imenoval kar po 

sebi – »Ruedolfswerd« (Rudolfov [pol]otok). Dokument je bil izdelan po predlogi kostanjevi-

škega, »ki pa ga po moči in vsebini presega, zato ga uvrščajo med najpomembnejše zapise 

mestnih pravic na Slovenskem«.
3
  

 

Mestece se danes imenuje Novo mesto, ime, ki se prvič pojavi že ustanovnega leta 1365 v 

listini, ki jo hrani arhiv Nemškega viteškega reda na Dunaju. Ta in drugi viri pričajo, da se 

nemško ime ni prijelo in da je bilo domače, ljudsko ime ves čas (Novo) mesto.
4
 Zgodovinarji 

so si edini, da se je moralo Novo mesto nasloniti na že obstoječo (obstoječe) vas(i), kjer se je 

sicer trgovalo, vendar pa prvotna naselbina verjetno ni imela nikakršnih privilegijev. 

 

Rudolfova listina je podelila posebne pravice in postave Novemu mestu. Nanašale so se na 

trgovanje, zlasti na letnih sejmih, in na pravo, ki je pri tem veljalo. Posebne določbe se nana-

šajo na sodstvo in kompetenco mestnega sodnika. Naštete so meščanske obveznosti do mesta. 

V nekaterih bližnjih mestih so bili Novomeščani prosti carin in mitnin; zaukazana je bila 

obvezna pot z Ogrske na Kranjsko skozi mesto in naprej do morja.
5
 

                                                 
1
 Milko Kos, »Začetki Novega mesta«, v Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana 1954, str. 

175. 
2
 Rudolf IV. Ustanovitelj, avstrijski vojvoda (1358–65), *1. 11. 1339,  Dunaj, †27. 7. 1365, Milano; s ponarejeno 

listino privilegium maius (mdr. dedovanje po primogenituri, skrajno omejene dolžnosti državne vojske, nedelji-

vost avstrijskih dežel, nadvojvodski naslov) poskušal Habsburžanom v Avstriji pridobiti položaj, enak položaju 

volilnih knezov; l. 1363 pridobil Tirolsko; l. 1365 ustanovil univerzo na Dunaju in Novo mesto na Dolenjskem 

(i. Rudolfswerth, Rudolfovo). (Vir: Veliki splošni leksikon: v osmih knjigah, Ljubljana 1997–1998.) 
3
 Stane Granda, Enciklopedija Slovenije 3, geslo: Novo mesto, str. 34. 

4
 Obširneje o tem glej: Milko Kos, »Ustanovitev Novega mesta«, v: Novo mesto 1365–1965, str. 78. 

5
 Podrobneje: M. Kos, Ustanovitev  Novega mesta, str. 84, in Fran Zwitter: »Ob šeststoletnici Novega mesta«, v: 

Novo mesto 1365-1965, prispevki za zgodovino mesta, Maribor, Novo mesto 1969, str. 7, ter zlasti Sergij Vilfan, 
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Novomeški privilegij nam zelo malo pove o notranji ureditvi mesta. Kadar se nanaša na mest-

no sodstvo, govori dosledno le o mestnem sodniku, ki bi bil v času, ko je privilegij nastal, 

lahko že voljen in ne več imenovan po mestnem gospodu.
6
 Posebni mestni sodnik je tako že 

od ustanovitve mesta odločal o krvnem sodstvu, torej o življenju in smrti. To pravico je imelo 

mesto do 16. stoletja, nato vodi razprave vladarjev sodnik.
7
  V času nastanka Novega mesta so 

mestni sodniki predsedovali sodnim zborom, ki so jih v začetku sestavljali vsi meščani, poz-

neje pa sta se udeležba in odločanje zoževala na manj številne svete.
8
 Postopoma pa si je mes-

to pridobivalo pravice, ki so omogočale samostojnejše odločanje o svoji upravi in sodstvu.
9
  

 

Do reform Marije Terezije
10

 je bila v Novem mestu v veljavi samouprava, kot je bila značilna 

za preostala mesta: meščani s pasivno in aktivno volilno pravico so bili samo lastniki hiš, 

samostojni trgovci in obrtniki – torej premožni in ne vsi prebivalci mesta. V Novem mestu jih 

je bilo okoli 200. Soodločali so o mestnih zadevah in izbirali člane »občine« (48 članov), ki je 

nato izbirala člane »zunanjega« (24 članov), ti pa člane »notranjega« (12 članov) sveta. 

Dejansko pa sta odločala le notranji in zunanji svet, sestavljena iz bogatejših meščanov. Pri 

volitvah sodnika, čigar pristojnosti so zajemale celotno pomirje, je predlagal notranji svet 

                                                                                                                                                         
»Novomeški mestni privilegiji iz leta 1365«, v: Novo mesto 1365–1965, prispevki za zgodovino mesta, Maribor, 

Novo mesto 1969, str. 88–110. 
6
 S. Vilfan, Novomeški mestni privilegiji iz leta 1365, Maribor, Novo mesto 1969, str. 94. 

7
 F. Zwitter, Ob šeststoletnici Novega mesta, str. 8. 

8
 S. Vilfan, Novomeški mestni privilegiji, Maribor, Novo mesto 1969, str. 94. 

9
 F. Zwitter, Ob šeststoletnici Novega mesta, str. 8. 

10
 Marija Terezija, nemška cesarica, kraljica Ogrske in Češke, nadvojvodinja Avstrije (1740–80), dedinja cesarja 

Karla VI., *13. 5. 1717, Dunaj, †29. 11. 1780, prav tam; l. 1736 se je poročila z vojvodo Francem Štefanom 

Lotarinškim (Franc I.); rodila mu je 5 sinov in 11 hčera in s tem zasnovala habsburško-lotarinško dinastijo; po 

smrti svojega očeta (1740) na podlagi pragmatične sankcije prevzela oblast v habsburških dednih deželah; obdr-

žala jih je z izjemo Šlezije in italijanskih vojvodin Parme, Piacenze in Guastalle (avstrijska nasledstvena vojna, 

šlezijske vojne). Kljub zvezi s Francijo in Rusijo ji v sedemletni vojni (1756–63) ni uspelo ponovno iztrgati 

Šlezije Frideriku Velikemu. Leta miru je izrabila za preoblikovanje češko-avstrijske državne politike iz zastarele 

stanovske države v centralistično monarhijo in za kolonizacijo južne Ogrske in Transilvanije (»švabske selitve«). 

Po smrti moža (1765) za soregenta vzela sina Jožefa II.; očeta je nasledil tudi kot nemški cesar (Marija Terezija 

se sama nikoli ni dala kronati za cesarico). S prvo delitvijo Poljske (1772; vanjo je privolila le na pritisk svojega 

sina in Kaunitza), je Galicija prišla v avstrijske roke; l. 1775 pridobila Bukovino. Bavarska nasledstvena vojna 

(1778/79), ki ji je nasprotovala, ji je prinesla Innviertel. Postopne, a trajne »terezijanske reforme« je Marija 

Terezija kot razsvetljena absolutna vladarica uvajala ob pomoči sposobnih ministrov (F. W. von Haugwitz, W. 

A. Kaunitz); upravne reforme so temeljile na oblikovanju davčnega sistema (mdr. izdelava »terezijanskega 

katastra«), na denarnih spremembah (od l. 1751 kovali veliki srebrni tolar Marije Terezije; še po dveh stoletjih je 

bil vzporedna valuta v afriških in vzhodnoazijskih državah; l. 1762 uveden papirnat denar) ter izboljšanju polo-

žaja kmetov. L. 1754 – predvsem zaradi vojaških razlogov – prvo štetje prebivalstva v avstrijskih in čeških deže-

lah (6.134.558 oseb), 1771 tudi v drugih (skupaj 18.875.099 oseb); 1. 1. 1770 je začel veljati enoten kazenski 

zakonik; l. 1771 je začela delovati prva vzorčna »normalna šola«, 6. 12. 1774 pa je bil objavljen splošni šolski 

red za Avstrijo. Civilizacijske in kulturne spremembe so omogočile tudi nacionalni preporod nenemških narodov 

v državi. (Vir: Veliki splošni leksikon, Ljubljana 1997–1998.) 
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zunanjemu svetu in »občini« dva kandidata; če sta ju odklonila, je predlagal še dva, od katerih 

pa je moral biti eden izvoljen.
11

 

 

»Ukinitev vicedomskih uradov in uvedba okrožnih glavarstev leta 1748 pomenita začetek 

poseganja v stoletja star sistem mestne samouprave in tako konec dobe, ko so meščani avto-

nomno odločali o upravi in sodstvu v svojem mestu.«
12

 Z ustanovitvijo okrožja je prišlo v 

Novo mesto državno uradništvo. Takrat je prišlo do pospešenega krčenja mestnih pravic. Pris-

tojnosti državne Reprezentance in komore so se širile na skrb za gospodarstvo mest, na ureja-

nje cehovskih in rokodelskih zadev, na gradbene in policijske zadeve ter na preostale mestne 

dejavnosti. Omejeno je bilo število članov obeh svetov, notranjega na 8 in zunanjega na 16. 

Mestni organi so tako postali le izvajalci oblasti okrožnih uradov.
13

 

 

Leta 1760 je prišlo do novega krčenja novomeške avtonomije. Šlo je za navodila, kako voditi 

gospodarstvo mesta, ki je bilo vodeno preveč površno. Določeni so bili tudi dolžnosti in opra-

vila vseh mestnih funkcionarjev. Zunanji svet so skrčili na 8 mož. Naslednje navodilo iz leta 

1770 je povzemalo določbe dvornega dekreta z dne 21. oktobra leta 1769. Število svetnikov je 

bilo omejeno na štiri člane notranjega in štiri zunanjega sveta, skupaj s sodnikom so torej ses-

tavljali devetčlanski mestni upravni organ.
14

 

 

Za časa Jožefa II.
15

 je bilo v sklopu sodnih reform določeno, da se mestni sveti in mestna 

sodišča združijo v t. i. magistrate.
16

 V Novem mestu naj bi bil vzpostavljen leta 1788.
17

 Ven-

dar pa je bilo organiziranje pravega magistrata v Novem mestu ves čas vprašljivo.
18

 Zatikalo 

se je pri mandatu upravitelja mestnega sodišča (naziv za nekdanjega mestnega sodnika), ses-

tavi sveta, številu članov volilnega odbora ter še drugih stvareh, kar kaže na to, da so bile 

                                                 
11

 F. Zwitter, Ob šeststoletnici Novega mesta, str. 8, in Janko Jarc, »Iz preteklih stoletji Novega mesta«, v: Novo 

mesto skozi čas, Novo mesto, Dolenjski muzej 1990, str. 32. 
12

 Meta Matijevič, Novomeške hiše in ljudje: s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja, Ljub-

ljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana 2007, str. 25. 
13

 Jože Žontar, Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta 1848, Ljubljana 1998, str. 

73. 
14

 M. Matijevič, Novomeške hiše in ljudje, str. 27. 
15

 Jožef II. (1765–90), nemški cesar, najstarejši sin Franca I. in Marije Terezije, *13. 3. 1741, Dunaj, †20. 2. 

1790, prav tam; l. 1765 cesar in soregent v habsburških dednih deželah (do smrti Marije Terezije, 1780), l. 1772 

pridobil Vzhodno Galicijo in Lodomerijo oz. Volinijo (prva delitev Poljske), l. 1775 pa še Bukovino. Njegovi 

poskusi, da bi l. 1778/79 pridobil Bavarsko oz. jo l. 1785 zamenjal za Nizozemsko, so propadli zaradi zahtev 

Friderika II. Pruskega (bavarska nasledstvena vojna, knežja zveza). Svojo poglavitno nalogo je videl v reformah 

v znamenju razsvetljenega absolutizma (jožefinizem); ob pomoči vojske, uradništva in državne Cerkve (emške 

punktacije l. 1786) je želel ustvariti enotno nemško govorečo avstrijsko državo (osvoboditev kmetov, tolerančni 

edikt, razpustitev samostanov, ki niso bili primerni za šole ali nego bolnikov, raznovrstne gospodarske pobude). 

(Vir: Veliki splošni leksikon, Ljubljana 1997–1998.) 
16

 J. Žontar: Struktura uprave in sodstva, str. 110. 
17

 Prav tam, str. 112. 
18

 M. Matijevič, Novomeške hiše in ljudje, str. 29. 
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zamisli državnih organov o organiziranju sodstva in mestne uprave eno, realnost pa nekaj 

drugega. Sicer pa se je stara meščanska avtonomija za časa razsvetljenega monarha še bolj 

skrčila, »zdaj odločajo o vsem končno državni uradniki; mestni funkcionarji so zlasti od dobe 

Jožefa II. le še figure,«
19

 je zapisal profesor Fran Zwitter. 

 

Z zasedbo našega ozemlja in ustanovitvijo Ilirskih provinc so Francozi septembra leta 1809 

postavili poveljnike in intendente za območja posameznih okrožij. Decembra so imenovali 

tudi intendenta za Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko.
20

 Z Napoleonovim organizacijskim 

dekretom z dne 15. aprila leta 1811 je bila dokončno urejena upravna in sodna organizacija 

Ilirskih provinc. Novomeško okrožje je bilo preimenovano v distrikt, na čelu katerega je bil 

poddelegat. Distrikt je bil sestavljen iz osmih kantonov, ki so se naprej delili na najnižje up-

ravne enote komune ali občine.
21

 Ena od njih je bila tudi občina Novo mesto, za katero so bili 

imenovani župan (mer), dva pristava ter poseben policijski komisar.
22

 Občine niso imele svo-

jega sodstva, ki je bilo poverjeno večjim sodnim okrajem – kantonom. Sicer pa velja, da so 

bile občine uvedene in urejene po francoskem vzoru.
23

 

 

Po štirih letih francoskega medvladja so avstrijske oblasti, sicer ne v celoti, znova uvedle svoj 

sodni in upravni sistem. Ukinili so subdelegacije in jih zamenjali s provizoričnimi intendan-

cami; ena je bila tudi v Novem mestu.
24

 Ukinjena je bila tudi organizacija komun, ki pa jih 

niso popolnoma odpravili. Praviloma so jih ohranili kot »glavne občine« (Hauptgemeinden). 

Načelovali so jim župani (Oberrichter), ki pa so imeli bistveno manj pravic, kot so jih imeli 

prej ustrezni francoski funkcionarji na tej stopnji.
25

 Vendar pa »resnična pristojnost županov 

še do marčne revolucije ni bila določena.«
26

  

 

Na čelu ene ali več podobčin (katastrskih občin) so postavili podžupane ali rihtarje. Delokrog 

take občinske uprave je bil po večini zelo skromen.
27

 Okrajnim gosposkam, ki so bila tudi 

vzpostavljena, so zaupali upravne posle, pobiranje davkov in civilno sodstvo za nepriviligi-

rano prebivalstvo. Ukinili so tudi merije in mirovna sodišča.
28

  

 

Večino mest in trgov, razen Ljubljane in Gorice, so v vseh političnih zadevah ter v krajevnem 

sodstvu podredili okrajnim gosposkam. Odredba z dne 23. junija leta 1814 je tudi predpisala, 

                                                 
19

 F. Zwitter, Ob šeststoletnici Novega mesta, str. 9. 
20

 J. Žontar, Struktura uprave in sodstva, str. 193. 
21

 Prav tam, str. 200. 
22

 Bogumil Vošnjak: Ustava in uprava ilirskih dežel, Ljubljana 1910, str. 165-166. 
23

 S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev. Od naselitve do zloma stare Jugoslavije, Ljubljana 1996,  str. 379. 
24

 J. Žontar: Struktura uprave in sodstva, str. 209. 
25

 S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, str. 379–380. 
26

 Prav tam, str. 380. 
27

 Prav tam. 
28

 Prav tam, str. 229. 
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da morajo okrajne gosposke v svojih občinah postaviti župane, rihtarje (Richter), v glavnih 

občinah pa višje župane (Oberrichter). Za novomeški okraj sta bili določeni dve glavni občini, 

Novo mesto in Mirna Peč, vsaka od njiju pa naj bi imela sedem občin.
29

  

 

Stara francoska ureditev se je tako marsikje prepletala z novo avstrijsko upravno ureditvijo. 

Nove okrajne gosposke so krčila tradicionalno avtonomijo ter krepila moč države. Obdobje od 

srede 18. do srede 19. stoletja je prineslo podreditev tudi nižje uprave ter sodstva državnim 

organom. Avtonomijo mest je vedno bolj krčilo nadzorstvo okrožnih glavarstev. Po obnovitvi 

avstrijske oblasti so bila manjša mesta degradirana na stopnjo občin, ki so odločale le še o 

gospodarskih vprašanjih mesta.
30

 

 

 

 

3 Nastanek in razvoj sodobnih občin na Slovenskem 
 

»Temelj svobodne države je svobodna občina.« 
Cesarski patent 17. marca 1849 

 

3.1 »Občina« in »župan« v slovenskem izrazoslovju31
 

 

Iz pomenoslovnega gledišča pomeni izraz občina nekaj, kar je splošno, obče, kar povezuje 

njene prebivalce. »V pomenu nečesa skupnega [pa] je naziv občina najprej (1625) izkazan kot 

zemljiščno ime, in tudi v prevodu gozdnega reda za Kranjsko (iz 1771) je pomenil gmajno kot 

skupni svet.«
32

 Do srede 19. stoletja je bil izraz v pomenu naselbinske skupnosti le v krajevni 

rabi, nato je pojem razširil uradni jezik kot izposojenko iz hrvaščine.
33

 V pomenu posebne 

upravno-politične enote se pojem v slovenski pravni terminologiji uporablja zlasti od leta 

1852. Takrat je Matej Cigale
34

, slovenski pravnik in jezikoslovec, začetnik sistematične znan-

stvene terminologije na Slovenskem ter uradni prevajalec, pričel namesto dotedanjih izrazov 

                                                 
29

 M. Matijevič, Novomeške hiše in ljudje, str. 33. 
30

 Prav tam, str. 34. 
31

 Podrobno o tem: Janko Polec, »Župan« in »občina« v novejšem slovenskem izrazoslovju, Zgodovinski časo-

pis, letnik V, l. 1951, št. 1–4, str. 222–234. 
32

 S. Vilfan: Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, Ljubljana 1996, str. 188.  
33

 Prav tam, str. 188. 
34

 Cigale, Matej, slovenski pravnik in jezikoslovec, začetnik sistematične znanstvene terminologije na Sloven-

skem, *2. 9. 1918, Lome (pri Idriji), †20. 4. 1889, Dunaj; l. 1853 uredil slovenski del Pravno-politične termino-

logije za slovanske jezike Avstrije (Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Österreichs), 

postavil temelje slovenski pravni terminologiji in z Znanstveno terminologijo l. 1880 razširil svojo dejavnost tudi 

na druga področja znanosti. Njegov Nemško-slovenski slovar (Deutsch-slovenisches Wörterbuch, 1–2, 1860) je 

bil prvi večji tiskani slovenski slovar. (Vir: Veliki splošni leksikon, Ljubljana 1997–1998.) 
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iz slovenske pravne terminologije: zadruga, soseska, srenja, komuna, župa in županija, upora-

bljati izraz »občina«.
35

 

 

Če se pomudimo še pri izrazu župan, ki se neposredno dotika moje naloge, je najtesneje pove-

zan s pojmom »župa«
36

 in je arhaičen slovanski naziv za starešino, oziroma predstojnika 

župe.
37

 Mnogi viri nam pripovedujejo, da se je konec srednjega veka in naprej v novi vek 

imenoval starešina vaške skupnosti oziroma župe v mnogih predelih slovenskega ozemlja 

»župan« in da se je ta izraz ohranil tudi pozneje.
38

  

 

Vprašanje poimenovanja predstojnika občine je postalo še zlasti pomembno ob nastajanju 

prve občinske zakonodaje leta 1849. Bleiweisove »Novice« so tako v začetku leta 1849 prvič 

za novega občinskega predstojnika uporabile naziv »župan«. Iz člankov je razvidno, da se je 

zdelo zelo imenitno prvega moža občine poimenovati s staroslovanskim imenom. Naziv 

župan je bil sprejet tudi v slovenskih prevodih cesarskih patentov ter državnih in deželnih 

zakonikov, čeprav ne povsem dosledno.  

 

Tako poimenovanje je veljalo vse do novega jugoslovanskega zakona o občinah z dne 14. 

marca leta 1933, ko je uradni prevajalec v duhu jugoslovanskega unitarizma namesto uveljav-

ljenega izraza »župan« uporabil izraz »predsednik občine«. Vendar pa se novi izraz ni uvelja-

vil. Kmalu so zopet začeli za občinskega predstojnika uporabljati stari, v vsakdanjem jeziku 

zakoreninjen izraz »župan«. Po drugi svetovni vojni je bil pojem opuščen, ponovno pa je bil 

uveden z zakonom o lokalni samoupravi v letu 1993.
39

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Bogo Grafenauer, Lokalna samouprava na Slovenskem: teritorialno-organizacijske strukture, Maribor 2000, 

str. 90-91. 
36

 Župe so bile ob selitvah zlasti osebne, sorodniške zveze povezane skupine ljudi, po stalni naselitvi pa so se 

teritorializirale, torej postale skupnost prebivalcev neke geografske enote. S tem je vez prebivanja prevladala nad 

čisto osebno vezjo, župani pa so postali iz starešin osebno povezanih skupin starešine ozemeljsko povezanih 

skupin prebivalcev. (Vir: B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 91.) 
37

 O tem glej: Josip Gruden, Slovenski župani v preteklosti, Ljubljana 1916, str. 4-5. 
38

 B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 91-92. 
39

 B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 92-93. 
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3.2 Uvedba občin po sprejetju zakona o občinah leta 
184940

 
 

Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost. To je najpogostejša definicija občine v 

literaturi in tudi v pravnih besedilih, ki obravnavajo komunalno samoupravo. Ta opredelitev 

obsega naslednje tri trditve, ki so značilne za občino: 1. občina je glavna oziroma najpomem-

bnejša oblika lokalne samouprave. 2. Oblikovana je v okviru naravne, zgodovinsko nastale 

lokalne skupnosti. 3. Ima položaj samoupravnosti – z vsebino, kakor jo določa sistemska 

zakonodaja o lokalni samoupravi v posamezni državi. Skratka, občina je naravni tip lokalne 

samoupravne skupnosti, ki se je razvil iz »gole« krajevne skupnosti in si postopoma med tem 

razvojem pridobil določen pravni status v širši (državni) skupnosti.
41

 

 

Za začetek vzpostavitve moderne občine, občine v današnjem smislu besede, velja čas revolu-

cionarnega vrenja znamenitega leta 1848 oziroma pomarčnih upravnih reform. Med zahte-

vami marčne revolucije leta 1848 je bil, poleg zemljiške odveze in odprave patrimonialne 

oblasti, tudi samostojen položaj občin. Natančneje, 17. marca leta 1849 je bil sprejet Provizo-

rični zakon o občinah, ki je pomenil začetek načrtnega nastajanja zakonodaje s področja 

lokalne samouprave na Slovenskem. Podlago za izdajo tega zakona je dajala oktroirana mar-

čna ustava, ki jo je 4. marca leta 1849 s cesarskim patentom izdal cesar Franc Jožef I.
42

 

 

Ustava je zagotavljala občinam pravico do volitev svojih predstavnikov, do sprejemanja novih 

članov v občino, samostojnega opravljanja svojih nalog, javne predstavitve svojega gospo-

darjenja, javnega delovanja svojih predstavnikov. Za določitev natančnejših pravil je predvi-

devala občinski zakon.  

 

Občina je postala temelj nove upravne ureditve, zasnovana je bila kot samostojna in samoup-

ravna prvostopenjska oblast. Oblikovanje novih občin je tako za mesta pomenilo korenito 

spremembo obstoječega stanja. 

                                                 
40

 Podrobno o tem: Janko Polec, Uvedba občin na Kranjskem l. 1849/1850, Zgodovinski časopis, Ljubljana 

1952–1953, str. 686–728. 
41

 Janez Šmidovnik, Občina – temeljna samoupravna lokalna skupnost, v: Teorija in praksa: družboslovna revija, 

Ljubljana 1994, let. 1, št. 1, str. 14.  
42

 Franc Jožef I., avstrijski cesar (1848–1916), vnuk Franca II., *18. 8. 1830, dvorec Schönbrunn (Dunaj), †21. 

11. 1916, prav tam; l. 1848 naslednik Ferdinanda I. (njegov stric); 31. 12. 1851 razveljavil marčno ustavo in 

kneza F. zu Schwarzenberga imenoval za ministrskega predsednika; ta je obnovil sistem absolutističnega centra-

lizma. Franc Jožef I. je vodil nesrečno zunanjo politiko: izoliran v krimski vojni, izguba Lombardije l. 1859 

(Solferino) in Benečije l. 1866; Prusi so ga l. 1866 izrinili iz Nemčije (avstrijsko-pruska vojna); pretresi centrali-

stične oblasti so l. 1867 privedli do nagodbe z Ogrsko (avstro-ogrska monarhija). Pozneje tesni stiki z Nemčijo 

(zveza treh cesarjev, dvozveza) in aktivna balkanska politika (l. 1908 aneksija Bosne in Hercegovine); ta je naj-

prej izzvala napetosti z Rusijo, nazadnje pa pripomogla k izbruhu prve svetovne vojne. (Vir: Veliki splošni lek-

sikon, Ljubljana 1997–1998.) 
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Načela zgoraj omenjenega Provizoričnega občinskega zakona so ostala v glavnem v veljavi 

vse do razpada Avstro-Ogrske. Občinam je bila zagotovljena samouprava v njihovih »notran-

jih« zadevah, upravljale so z lastnim premoženjem, postavile občinske organe in izvrševale 

krajevne policijske dejavnosti. 

 

Oblikovanje občin, ki so ga sicer spremljali številni zapleti, je bilo končano v razmeroma kra-

tkem času, do junija leta 1850. Pri tem so glavno breme nosila okrožna glavarstva. Okrožni 

glavarji so imeli številne pomisleke o zmožnosti uspešnega delovanja prihodnjih občin, zlasti 

malih, ki niso imele materialnih in kadrovskih možnosti (v nekaterih novih občinah ni bilo 

nobenega pismenega prebivalca!).  

 

Ministrstvo za notranje zadeve je v začetku leta 1850 določilo občinski cenzus enega goldi-

narja, od katerega je bila odvisna volilna pravica, in izdalo navodila za sestavo volilnih ime-

nikov ter volilnih razredov. Številne instrukcije in pojasnila so bili posredovani tudi županom 

glede delovanja novih občin. Naj naštejem samo nekaj sklopov: razglašanje zakonov in drugih 

predpisov, evidenca občanov in tujcev, naborne in vojaške zadeve, občinske meje, skrb za mir 

in varnost, komunalna dejavnost in gradbene zadeve, občinski zastop, gospodarjenje z občin-

skim premoženjem, naloge na področju šolstva, davki idr. Še istega leta 1850, ko so bile 

občine vzpostavljene, so izpeljali volitve v občinske zastope. 

 

Vendar pa je bila nova zakonska ureditev občinske uprave, ki je bila »razmeroma napredna in 

je dovoljevala razmeroma čvrsto samoupravo«
43

, kaj kratkega veka. Na silvestrovo leta 1851 

je cesar Franc Jožef I. s t. i. decembrskim patentom razveljavil marčno ustavo iz leta 1849. 

Sočasno pa je vlada s kabinetnim pismom razglasila »Načela za organizacijske uredbe v kro-

novinah avstrijskega cesarstva«, ki so dejansko pomenila uvedbo strogo centralistično urejene 

absolutistične monarhije, kar je za ravno ustanovljene občine pomenilo popolno omejitev nji-

hove samostojnosti in odvisnost v razmerju do državnih organov. Načela in dodatne odredbe 

so bili temelj delovanja občin vse do ustave iz leta 1861 in občinskega zakona iz leta 1862. 

Leta 1859 je v zgoraj navedeno stanje posegel novi občinski red, ki se je sicer precej razliko-

val od tistega iz leta 1849; vendar se tudi ta red ni uveljavil.  

 

Prve občinske volitve so bile izvedene leta 1851, prvi občinski odbori pa so ostali vso dobo 

absolutizma. Do novih volitev je tako prišlo ob obnovitvi ustavnega življenja leta 1861, kar je 

pomenilo začetek novega razvoja občin. Do konca leta 1867, ko je izšla decembrska ustava, ki 

je občinsko zakonodajo v celoti prepustila deželnim zborom, je bila pristojnost v občinskih 

zadevah razdeljena med državno in deželno zakonodajo. 

 

Avstrijska monarhija je tako s februarskim patentom v letu 1861 in nato z manjšimi spre-

membami v letu 1867 dobila upravno strukturo, ki jo je nato obdržala do svojega razpada. 

                                                 
43

 J. Šmidovnik, Koncepcija jugoslovanske Občine, Ljubljana 1970,  str. 59. 
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Deželni zbor, deželni odbor in njuni organi so bili v pristojnosti dežele; državni zbor na Duna-

ju, dunajska vlada ter njena ministrstva in državni organi v deželah pa države.
44

 

 

 

3.3 Zakon iz leta 1862 ter deželni občinski red in deželni 
volilni red 

 

Po koncu Bachovega absolutizma so ponovno zaživela načela provizoričnega zakona iz leta 

1849, ki so po večini prešla tudi v novi okvirni zakon z dne 5. marca leta 1862, ki je začrtal 

načelna določila za ureditev občin. Ta zakon je bil nato podlaga za občinske rede in občinske 

volilne rede, ki so jih sprejeli v obliki zakonov za posamezne dežele (kot zadnji je bil 17. feb-

ruarja leta 1866 sprejet Občinski red za vojvodino Kranjsko
45

) in so z manjšimi spremembami 

ostali v veljavi vse do nove zakonodaje po prvi svetovni vojni.  

Novi zakon iz leta 1862 je urejal zlasti vrste občin, delovno področje občin, občinske organe 

in njihovo razmerje do državnih in drugih avtonomnih organov. Enako kot zakon iz leta 1849 

tudi ta zakon ni posebej razločeval občin.
46

 

 

Zakon in deželni občinski redi so razločevali delovno področje občin na lastno in na prene-

seno delovno področje. Lastno delovno področje, ki je bilo pod nadzorstvom deželnega zbora, 

je obsegalo vse zadeve, ki so se nanašale na interese občin: svobodno upravo občinskega pre-

moženja, skrb za varnost oseb in premoženja, skrb za vzdrževanje občinske infrastrukture, 

skrb za poljsko, živilsko, zdravstveno, poselsko in delavsko policijo idr. Preneseno delovno 

področje, nad katerim je bdelo okrajno glavarstvo oziroma deželna vlada, je obsegalo izvaja-

nje javnih zadev, ki jih je država z delegiranjem prenesla na občino: razglašanje zakonov, 

pobiranje neposrednih davkov, skrb za vojaški nabor, nastanitev prebivalstva idr.  

 

Po novem zakonu in občinskih redih je bil glavni organ v občini občinski zastop. Sestavljala 

sta ga občinski odbor in občinsko predstojništvo (oz. v slovenskih prevodih »občinsko stare-

šinstvo«). Občinski odbor je štel od 8 do 30 članov,
47

 kar je bilo odvisno od števila volilcev. 

Občinski odbor je sprejemal sklepe o občinskih zadevah in nadzoroval predstojništvo, ki je 

imelo izvršno oblast. Občinskemu odboru je predsedoval župan kot »prvosednik«. Za spreje-

manje odločitev je bila potrebna večina glasov navzočih odbornikov, pri čemer je bila sklep-

čnost določena z dvotretjinskim kvorumom. Župan je glasoval samo v primeru, če pri glaso-

vanju zaradi enakega števila glasov ni prišlo do odločitve. V tem primeru je bil njegov glas 

                                                 
44

 Besedilo je povzeto po: B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 101–110. 
45

 Občinski red za vojvodstvo kranjsko, Zakonik in ukazni list za vojvodstvo kranjsko z dne 31. marca leta 1866.  
46

 Poseben položaj so imela le deželna glavna mesta in okrožna mesta (statutarna mesta oz. občine s posebnim 

statutom: Ljubljana, Gorica, Celovec, Maribor, Celje, Ptuj). 
47

 Občina Novo mesto je imela 24 odbornikov. 
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odločilen. Sicer pa so občinski redi vsebovali dokaj podrobna določila o sklicevanju, pripravi, 

vodenju sej idr. 

 

Po letu 1861 so bile občinske volitve občinskega odbora vsaka tri leta. Predstojništvo občine 

so sestavljali župan (deželni red za Kranjsko je uporabljal izraz »glavar«) in najmanj dva sve-

tnika. Z absolutno večino jih je iz svojih vrst izvolil občinski odbor. Župan je imel v občinski 

upravi razmeroma velike pristojnosti. Zastopal je občino in gospodaril z občinskim premožen-

jem. Trdno je imel v rokah občinsko predstojništvo. Dajal je naloge in navodila občinskim 

uradnikom ter skrbel za opravila občinskega nadzorstva. Prav tako je župan skrbel za izvajan-

je prenesenega delovnega področja. Sicer pa je država nadzorovala delovanje občin zlasti po 

okrajnih glavarstvih, ki so imela pravico veta na izvajanje nezakonitih odločitev občinskega 

odbora. 

 

Volitve so urejali posebni občinski volilni redi, ki so bili sprejeti in objavljeni hkrati z občin-

skimi redi posameznih dežel. Občinski volilni red za Kranjsko je v glavnem povzel določbe 

zakona iz leta 1849. Splošna ugotovitev za volilni sistem v občinah je, da je bil zapleten. 

Volilni upravičenci so bili tisti, ki so plačevali določen davek (t. i. davčna volilna pravica), in 

tisti, ki so imeli to pravico glede na svoj položaj (t. i. inteligenčna volilna pravica). Volilno 

pravico so imeli občani, to je osebe, ki so plačevale od posesti, obrti ali dohodka v občini 

direktni davek najmanj v določeni višini (davčni cenzus je bil določen v višini 100 goldinar-

jev od nepremičnin in 200 goldinarjev od obrti ali dohodka, ki ga je imel upravičenec v obči-

ni). Volilna pravica je bila torej vezana na davke in ne na človeka. Volilci so bili razdeljeni v 

dva ali tri volilne razrede (kurije). Tisti, ki je plačeval višje davke, je imel torej tudi več vpliva 

na odločanje, saj je v vsak volilni razred, ne glede na to, koliko je štel volilcev, volilo enako 

število odbornikov. Volilno pravico so imele tudi davkoplačevalke, ki sicer niso imele pravice 

osebno glasovati, zato je v takih primerih glasoval njihov pooblaščenec.  

 

Občinske volitve so tako postale redni sestavni del političnega življenja. Zlasti v večjih, mest-

nih občinah se je bil hud boj za večino v občinskih odborih med slovensko in nemško, na 

Primorskem pa italijansko stranko, pozneje pa tudi med klerikalno in liberalno stranko. 

 

Občinska avtonomija je bila eden izmed dejavnikov, ki so pomembno pripomogli k dvigu 

življenjske in kulturne ravni prebivalcev. Občine na Kranjskem so pomenile enega glavnih 

temeljev za razvoj slovenskega šolstva, kulture in gospodarstva ter odigrale pomembno vlogo 

na področju komunalne urejenosti krajev, kjer je bil dosežen v zadnjih desetletjih 19. stoletja 

velik napredek (Novo mesto dobi vodovod leta 1903.). Zelo pomembno pa je bilo tudi dej-

stvo, da je postala slovenščina na Kranjskem uradni jezik občinskih uprav.
48

 

 

                                                 
48

 Besedilo je povzeto po: B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 112–120. 



15 

 

3.4 Lokalna samouprava v času po prvi svetovni vojni 
 

Pred letom 1918 je bila na slovenskem ozemlju pod Avstrijo izrazita ločnica med državno 

upravo na eni in upravo v okviru lokalne samouprave na drugi strani, pri čemer je bila temelj-

na enota ozemeljske razdelitve občina, ki je bila edina »čista« samoupravna lokalna skupnost 

z voljenimi organi.  

 

Sredi avgusta leta 1918 je bil v Ljubljani ustanovljen Narodni svet, ki je bil glavni organ pred-

stavljanja političnih interesov Slovencev in je odigral ključno vlogo pri nastanku Države Slo-

vencev, Hrvatov in Srbov (nastala 29. oktobra leta 1918), nato pa pri nastanku oziroma zdru-

žitvi te države s Kraljevino Srbijo v novonastalo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 1. 

decembra istega leta. Prvi organ oblasti po razpadu Avstro-Ogrske pa je bila Narodna vlada za 

Slovenijo, oziroma Narodna vlada SHS v Ljubljani, imenovana 31. oktobra leta 1918. Pre-

vzela je vrhovno vodstvo in nadzor vseh avtonomnih oblasti na svojem teritorialnem obmo-

čju, deželni odbor dežele Kranjske pa je bil razpuščen. 

 

Za področje lokalne samouprave so bile zlasti pomembne določbe, da preidejo vse zadeve 

deželnih odborov na Narodno vlado SHS v Ljubljani. Določeno je bilo, da dotedanje občine 

in okrajna zastopstva »ostanejo, kakor so, v svoji organizaciji in svojem področju«. Tako je 

enotna vlada za vso Slovenijo praktično prvič v zgodovini uresničila program združene in 

samostojne Slovenije. Narodna vlada je prevzela vse naloge javne uprave, deželna samoup-

rava in dvotirnost oblasti pa je bila s tem ukinjena. Takšno stanje je bilo vse do uveljavitve 

oblastnih samouprav v letu 1927.  

 

Upravni sistem in samoupravna ureditev sta se, v primerjavi s predvojno ureditvijo, zelo 

spremenila. Nasprotno pa na področju lokalne samouprave, glede pravne ureditve in organi-

zacije občin in okrajev, takoj po nastanku Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ni prišlo do 

večjih vsebinskih sprememb. Prišlo pa je v mnogih občinah do kadrovskih sprememb, ko je 

Poverjeništvo za notranje zadeve razpustilo občinske odbore in za vodenje občinskih zadev 

imenovalo »gerente«. V občinah in okrajih so torej organi, ki so bili imenovani s strani vlade 

oziroma poverjeništev, zamenjali prejšnje izvoljene organe. 

 

Z nastankom Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v začetku decembra leta 1918 so se 

pojavile tudi srbske centralistične težnje. Regent Aleksander I. Karađorđević
49

 je z ukazom 

                                                 
49

 Aleksander I. Karađorđević, jugoslovanski kralj (1921–34), *17. 12. 1888, Cetinje, †9. 10. 1934, Marseille 

(umorjen); šolal se je v Ženevi, Sankt Peterburgu in Beogradu; spodrinil starejšega brata Jurija in postal l. 1909 

prestolonaslednik in l. 1914 regent Srbije, v prvi svetovni vojni vrhovni komandant srbske vojske, 1. 12. 1918 

regent in 17. 8. 1921 kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev; po vidovdanski ustavi l. 1921 dobil velika pooblastila. 

Da bi ohranil enotnost kraljevine, je l. 1929 razpustil parlament, uvedel osebno diktaturo in preimenoval kralje-

vino v Jugoslavijo. Zaradi vedno hujšega političnega in socialnega odpora proti njegovemu vladanju je l. 1931 
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imenoval predsednika in podpredsednika Deželne vlade za Slovenijo ter odobril odstop sed-

mih poverjenikov prejšnje Narodne vlade za Slovenijo. Sestava deželne vlade je bila močno 

skrčena. Veliko število nalog je takoj prešlo neposredno v pristojnost državnih ministrstev 

oziroma uradov, ki so bili neposredno podrejeni ministrstvom. Uprava je bila s tem popol-

noma razcepljena. 

 

Centralna oblast si je prizadevala pridobiti tudi takojšen pregled in nadzor nad področjem 

lokalne samouprave. Pri tem je bil v okviru ministrstva za notranje zadeve oblikovan poseben 

samoupravni oddelek z dvema odsekoma – občinskim odsekom ter odsekom za okrožno in 

okrajno samoupravo. 

 

Ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki jo je sprejela ustavodajna skupščina 28. 

junija leta 1921 (na Vidov dan), je sprejela tezo o nacionalno homogeni državi (o troimen-

skem oziroma troplemenskem narodu), kar je prišlo do izraza pri notranji ureditvi države. 

Ustava je določala razdelitev države na oblasti, kar je bilo uzakonjeno naslednjega leta. Kral-

jevina je bila tako razdeljena mimo vseh narodnih in zgodovinskih meril na 33 upravnih obla-

sti in sreskih samouprav. Mariborska in ljubljanska oblast sta si delili slovensko ozemlje. V 

ustavi je bilo določeno, da se uprava v kraljevini izvršuje torej po oblasteh, okrogih (okro-

žjih), srezih (okrajih) in občinah. Oblast, ki ji je načeloval veliki župan, imenovan od kralja, je 

hkrati predstavljala enoto državne uprave in enoto lokalne samouprave.  

 

Ustava je dokaj podrobno navajala naloge »samoupravnih oblastnih uprav«. Gre zlasti za: 

naloge s področja upravljanja z lastnim premoženjem in financami, naloge s področja javnih 

del, gradbeništva in prometa, naloge v okviru skrbi za pospeševanje kmetijskih panog, zdrav-

stva, sociale, prosvete, strokovnega izobraževanja – torej naloge, ki ne spadajo v okvir »klasi-

čnih« nalog upravne veje oblasti, temveč so v tesni zvezi z uresničevanjem vsakodnevnih 

interesov in potreb prebivalcev nekega območja. O pristojnostih srezov (okrajev) in občin je 

ustava določala, da njihovi organi opravljajo lokalne samoupravne zadeve in zahtevala, da se 

s posebnim zakonom predpišejo natančnejša določila o njihovi ureditvi in pristojnosti.  

 

Za področje lokalne samouprave sta bila poleg ustave pomembna Zakon o oblasti in sreski 

(okrajni) samoupravi in Zakon o obči upravi, ki sta bila sprejeta v marcu leta 1922. Niti usta-

va niti Zakon o oblastni in sreski samoupravi nista vsebovala podrobnejših določb o občinah, 

kar je v praksi pomenilo, da so še naprej veljali dotedanji občinski redi. Kar zadeva konkretno 

ureditev nadzorstva nad občinami, sta obe oblasti pridobili vse pristojnosti, ki so jih prej imeli 

deželni odbori.
50

 

                                                                                                                                                         
razglasil oktroirano centralistično ustavo; v zunanji politiki naslonitev predvsem na Francijo, l. 1932/33 je zatrl 

separatistične težnje Hrvatov. Ubit v atentatu, ki so ga izvedli hrvaški in makedonski nacionalisti. (Vir: Veliki 

splošni leksikon, Ljubljana 1997–1998.) 
50

 Besedilo je povzeto po: B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 147–183. 
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Prve volitve v občinske odbore so se vršile na podlagi Uredbe o volitvah v občinska zastop-

stva v Sloveniji
51

 in Uredbe o izpremembah in popolnitvah uredbe o volitvi v občinska zas-

topstva v Sloveniji z dne 15. maja 1920.
52

 Leta 1922 pa je bil sprejet Zakon o volitvah v 

občinska zastopstva v Sloveniji
53

, ki je povzel vsebino omenjenih uredb. 

 

Volilni zakon je urejal celotno področje volitev občinskega odbora, župana, podžupana in 

občinskih svetovalcev. Po tem zakonu so imeli pravico voliti vsi moški državljani Kraljevine 

SHS, stari 21 let, ki so imeli vsaj že eno leto redno bivališče v občini. Pasivno volilno pravico 

so imeli moški državljani, ki so dopolnili 24 let in so imeli aktivno volilno pravico ter so imeli 

v občini stalno prebivališče vsaj že dve leti. Zakon je določal, koliko članov sestavlja občinski 

odbor glede na to, koliko občanov ima občina, pri čemer se je za število prebivalcev upošte-

valo zadnje »ljudsko štetje«.  

 

Zakon je vseboval podrobna določila o volilnih postopkih in o izvedbi volitev ter o načinu 

razdelitve mandatov. Občinske odbornike so volili »po obveznih kandidatnih listah«, ki jih je 

moralo podpisati najmanj toliko volilnih upravičencev, kot so volili odbornikov. V nestatutar-

nih občinah, kakršna je bila tudi novomeška, se je število odborniških mest ugotovilo tako, da 

se je število glasov, ki so jih dobile posamezne kandidatne liste, delilo z volilnim številom in 

tako so prišli do številke, ki je pokazala, koliko občinskih odbornikov pripada posamezni 

kandidatni listi. Po opravljenih volitvah občinskega odbora je bilo treba izvoliti župana. Za 

župana, podžupane in svetovalce so lahko bili izvoljeni le občinski svetniki. Na prvi seji je 

bila potrebna navzočnost najmanj polovice občinskih odbornikov, za izvolitev župana pa je 

moral kandidat dobiti več kot polovico glasov navzočih odbornikov.
54

 

 

 

3.5 Šestojanuarska diktatura in oktroirana ustava 
 

Prvo desetletje Kraljevine SHS je označeval boj med avtonomistično-federalističnimi narod-

nopolitičnimi zahtevami nesrbskih narodov na eni ter z jugoslovanskim unitarizmom in cen-

tralizmom ter velikosrbsko hegemonistično politiko na drugi strani. Te napetosti in spori, ki 

so dosegli višek v Narodni skupščini, so prerasli v takšne razsežnosti, da je kralj Aleksander I. 

6. januarja leta 1929 izdal proklamacijo, s katero je odločil, da se razveljavi ustava kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 28. junija leta 1921. Istega dne je izdal tudi Zakon o kral-

jevski oblasti in o vrhovni državni upravi, s katerim je sam postal nosilec vse oblasti v državi 

oziroma se je sam razglasil zanj. Kralj, ki je razpustil narodno skupščino, je postal edini vrho-

                                                 
51

 Uradni list deželne vlade za Slovenijo št. 71/1920. 
52

 Uradni list deželne vlade za Slovenijo št. 20/1921. 
53

 Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo št. 31/1922. 
54

 B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 191–193. 
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vni državni organ, v svoji osebi pa je združil zakonodajno in izvršno oblast. Ob taki kon-

centraciji oblasti je občina tako ostala edina samoupravna enota. 

 

Še istega meseca (januarja leta 1929) je kralj Aleksander I. predpisal še Zakon o izpremembi 

zakonov o občinah in oblastnih samoupravah
55

, ki je razpustil oblastne skupščine in oblastne 

odbore, njihove zadeve pa so opravljali komisarji, ki jih je imenoval kralj. Razen tega je 

zakon razrešil vse občinske uprave in naložil velikim županom, da imenujejo nove.
56

 Pri tem 

so sestave in pristojnosti občinskih uprav ostale enake, le s to razliko, da so odslej morali 

podati zaobljubo pred sreskim načelnikom ne samo župan in občinski svetovalci, temveč tudi 

občinski uradniki. 

 

Za področje delovanja državne uprave in lokalne samouprave pa je prav tako pomemben 

Zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna območja, ki ga je kralj izdal v začetku 

oktobra leta 1929 in je dajal pravno osnovo za prenehanje dotedanje samouprave v oblasteh. 

V tem zakonu, s katerim je dobila država tudi novo ime, tj. Kraljevina Jugoslavija, je dolo-

čeno, da se obča uprava vrši po banovinah, srezih in občinah. Pri oblikovanju banovin – Drav-

ska je v grobem obsegala slovensko ozemlje – so sicer bili upoštevani nekateri zgodovinski, 

gospodarski in prometno-komunikacijski elementi, vendar pa so namerno zaobšli elemente 

narodnostne sestave in prejšnje državnopravne razdeljenosti. Na čelu banovine je bil imeno-

van ban, ki so mu bili podrejeni vsi uradi in organi obče uprave v banovini, posebej pa je 

zakon določal, da »ban nadzira samouprave«. 

 

Ustava Kraljevine Jugoslavije, ki jo je podpisal in razglasil kralj Aleksander I. 3. septembra 

leta 1931 (t. i. oktroirana, vsiljena ustava), je utrdila centralistično ureditev države. Razdelitev 

države na banovine, ki je pomenila enega izmed stebrov nove ureditve države, je bila v celoti 

prevzeta po dotedanji ureditvi. Po ustavnih določilih je imela Kraljevina Jugoslavija devet 

banovin, enako kot je to veljalo od leta 1929 naprej.
57

 

 

Za izvedbo občinskih volitev je bil pomemben Zakon o volilnih imenikih (Službeni list kral-

jevske banske uprave dravske banovine št. 54/1931), ki je določal, da imajo volilno pravico 

vsi moški državljani, stari 21 let, in se vpišejo v imenik, če so najmanj šest mesecev nastan-

jeni v občini. 

 

 

 

                                                 
55

 Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti št. 5/1929. 
56

 Razen v občinah mest Beograd, Zagreb in Ljubljana.  
57

 Povzeto po: B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 194–204. 



19 

 

3.6 Zakon o občinah iz leta 1933 
 

Novi Zakon o občinah
58

, ki je bil izglasovan v narodni skupščini kraljevine Jugoslavije in 

sprejet v senatu kraljevine Jugoslavije 9. marca leta 1933 ter nato potrjen od kralja Aleksandra 

I., in Zakon o mestnih občinah, ki je bil sprejet julija leta 1934, pomenita novo poglavje v 

razvoju občinske samouprave. Zakon o občinah je začel veljati 28. junija leta 1933, do takrat 

pa so na območju Slovenije veljali občinski redi (za Kranjsko z dne 17. februarja leta 1866), 

če niso bili v nasprotju s sprejeto novo zakonodajo.
59

 

 

Zakon je opredelil občine kot samoupravna telesa in pravne osebe po javnem in zasebnem 

pravu. Občine so bile opredeljene kot naravne in gospodarske enote z določenim ozemljem, ki 

je moralo imeti najmanj 3000 prebivalcev – vendar so bile izjeme dopuščene. Pravno besedilo 

je določilo tudi pogoje za združevanje občin.
60

 Ime in sedež občine sta bila določena s kralje-

vim ukazom na predlog ministra za notranje zadeve. Vsaka občina je morala uporabljati pečat, 

ki je imel v sredini državni grb, poleg tega pa še ime občine in sreza. Predpisano je tudi bilo, 

da mora imeti vsaka občina »na primernem in dostojnem mestu« zgradbo za občinsko upravo. 

 

Član občine je bil lahko samo državljan kraljevine Jugoslavije. Žena je dobila moževo član-

stvo, prav tako mladoletni zakonski otroci, nezakonski pa materino; najdenci so dobili član-

stvo občine, v kateri so jih našli. 

 

»Kot temeljni organ odločanja (‚sklepajoči in nadzorni organ‘) v občini je bil z zakonom 

opredeljen občinski odbor.«
61

 V zakonu je bilo zapisano število odbornikov, ki je bilo odvisno 

od števila prebivalcev v občini. V občinah od 3000 do 5000 prebivalcev, med katere je spa-

dala tudi novomeška, je bil občinski odbor ponovno sestavljen iz 24 odbornikov. Odbor se je, 

tako kot doslej, volil na tri leta s splošnim, enakim, neposrednim in javnim glasovanjem. Tudi 

spodnja starostna omejitev za občinskega odbornika je ostala 25 let. Volitve so se tudi poslej 

vršile po kandidatnih listah, na katerih je bilo toliko kandidatov, kolikor članov je štel občin-

ski odbor. Iz kandidatne liste, ki je dobila največ glasov, sta bili izvoljeni dve tretjini kandi-

datov v občinski odbor, »ostanek odborniških mest pa se je dodelil kandidatom na listah ob 

upoštevanju d'Hondtovega sistema«.
62

 

 

                                                 
58

 Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine za leto 1933, Zakon o občinah, Ljubljana, 29. april 

leta 1933, str. 537–549. 
59

 B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 112. 
60

 Ker je kar 71 % občin v Dravski banovini štelo manj kot 1000 prebivalcev, je sledila množična in zelo občut-

ljiva komasacija. (Jure Gašparič: »Občinske volitve v Dravski banovini 15. oktobra 1933 in nekdanja Slovenska 

ljudska stranka«, Zgodovinski časopis, letnik 58, 2004, št. 1-2 (129), str. 48.) 
61

 B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 213. 
62

 Prav tam, str. 214. 



20 

 

Z zakonom je bilo določeno, da odborniške seje sklicuje predsednik občine po potrebi, naj-

manj pa vsake tri mesece, sklicati pa je moral sejo tudi na zahtevo tretjine odbornikov ali nad-

zornega oblastva. Obor je sprejemal sklepe z navadno večino, pri čemer je bil sklepčen, če je 

bilo prisotnih več kot polovica odbornikov. Predsednik občine je kot doslej odpiral, vodil in 

končeval seje ter pazil na red v sejni dvorani. Tudi poslej je bila odborniška funkcija častna, 

kar je pomenilo, da odborniki niso dobivali sejnin. Za opravljeno delo zunaj sej občinskega 

odbora pa jim je občinski odbor lahko določil povračilo. Sicer pa je občina morala izdati pos-

lovni red za poslovanje občinskega odbora, ki ga je potrdil ban. 

 

Delokrog občine je obsegal vse posle, ki so spadali v interes občinske skupnosti in so se nana-

šali na gospodarski, kulturni in socialni napredek v občini. Posebej so bili v zakonu izpostav-

ljeni upravljanje občinskega premoženja, skrb za »občinske prometne ustanove«, skrb za rev-

ne in uboge ter zdravstveno stanje prebivalstva, pospeševanje narodnega gospodarstva in šir-

jenje ter pospeševanje narodne prosvete. 

 

Občina je morala izvajati »krajevno policijo«, zlasti pa skrbeti za javno, osebno in premoženj-

sko varnost, moralo, red ter mir. Izvajala je kazensko oblast o vseh prekrških po krajevnih 

uredbah in krajevnih odredbah. Občinski odbor je moral v mejah svoje pristojnosti izdati za 

svoje ozemlje obče obvezne krajevne uredbe na podlagi zakonov. 

 

Občinsko upravo so po novem zakonu sestavljali predsednik in člani, katerih število je določil 

občinski odbor (od 2 do 5). Služba predsednika in članov uprave je bila prav tako častna. V 

primeru, da so občinski posli zavzemali večji del delovnega časa, pa je lahko odbor članom 

uprave odobril primerno nagrado v obliki letne ali mesečne plače. Zakon je določil tudi pri-

stojnosti občinske uprave. Med drugim ji je poveril neposredno upravljanje občinskega ime-

tja, sestavljanje in predlaganje občinskega proračuna, nadzorovanje poslovanja občinskih 

ustanov in podjetij, v nujnih primerih odločanje o izrednih kreditih, seveda z odobritvijo nad-

zornega oblastva, opravljanje poslov, ki jih je odbor poveril upravi, ter izrekanje kazni v vseh 

primerih, ki so spadali v pristojnost občine. 

 

Občini je po novi terminologiji načeloval predsednik, ki je bil izvoljen kot nosilec najmoč-

nejše kandidatne liste. Paragraf 84 je zapisal naloge in dolžnosti predsednika občine, ki je bil 

njen predstavnik v vseh njenih »odnosih in poslih«. Bil je tudi izvršni organ občinskega odbo-

ra in uprave. Skrbel je za dobro upravljanje občine in določal razpored dela vseh občinskih 

uslužbencev. Redno je moral voditi upravo občinskega premoženja in ustanov. Nadzorovati je 

moral delo vseh občinskih uslužbencev in upravljanje občinskih ustanov in podjetij, ki so 

imela lastno upravo. V okviru veljavnih zakonov je moral voditi krajevno policijo. Predsednik 

je izvrševal odredbe pristojnih državnih oblastev in jim poročal. Po zakonu je imel predsednik 

tudi pravico kaznovati z denarno kaznijo ali z zaporom do 24 ur tistega, ki ni upošteval njego-

ve zakonite odredbe. 
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Zakon o občinah je imel še posebno poglavje o občinskih financah, o posebnih delih občin ter 

njihovi organiziranosti in pristojnostih, o nadzoru državne uprave ter poglavje o pravnih sred-

stvih. Zadnji, XI. del pa govori o predhodnih in zaključenih odredbah.
63

 

Za samo izvedbo občinskih volitev je bila pomembna še Uredba o sestavi kandidatnih list, o 

sestavi in o poslovanju volilnih odborov ter o glasovalnem postopku pri volitvah občinskih 

odborov v Dravski banovini (Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine št. 

73/1933), ki jo je 4. septembra leta 1933 z večino glasov sprejel Banski svet Dravske bano-

vine. 

 

 

 

4 Župani Novega mesta pred prvo svetovno vojno 
 

 

Zadnji funkcionar, ki se je leta 1849 še podpisoval kot mestni sodnik, je bil Toussaint Fichte-

nau-Jelovšek. Leta 1850 je bil za novomeškega župana izvoljen upokojeni vojaški nadzdrav-

nik Bernard Hochmayer. Bil je lastnik dveh hiš: enonadstropne na Bregu, v kateri je stanoval, 

in druge, prav tako enonadstropne, na Florjanovem trgu, kjer sta imela prostore davkarija in 

finančni komisariat. Hiša danes še stoji. B. Hochmayer je bil poročen z Antonijo Costa. Ta je 

bila po vsej priliki sestra Henrika Coste, ki je v tridesetih letih 19. stol. služboval v Novem 

mestu ter bil oče pisca in politika dr. Etbina Henrika Coste, rojenega v našem mestu leta 1832. 

 

Ker ves čas t. i. Bachovega absolutizma niso več razpisovali občinskih volitev, je po smrti 

župana B. Hochmayerja leta 1853 dve leti opravljal županske posle odvetnik dr. Fr. Zupančič, 

za njim pa do leta 1861 milar Anton Rohrmann. 

 

Devetega maja leta 1852 je bil svečano umeščen novi prošt Jernej Arko, doma iz Dolenje vasi 

pri Ribnici in dotlej župnik v Vodicah. O njem in Jožefu pl. Scheuchenstuelu, ki je bil pred-

sednik okrožnega sodišča v Novem mestu ter mož slavne Prešernove muze Primičeve Julije, 

je Janez Trdina zapisal, da sta »v vseh rečeh svet dajala in odločala«. 

 

Po obnovitvi ustavnega življenja je bil župan Toussaint vitez Fichtenau-Jelovšek, ki je župa-

noval od leta 1861 do leta 1869. Narodnjak iz leta 1848 se je leta 1869 umaknil iz javnega 

življenja in leta 1871 po težki operaciji umrl. V sedemdesetih letih je v občini prevladovala 

nemškutarska stranka in za župana je bil izbran upokojeni stotnik Albert pl. Lehman, Nemec 

in po prepričanju nemški liberalec. Ta je novembra leta 1871, ko so občinski odborniki z 

večino glasov podelili federalistu in konservativnemu politiku grofu Hohenwartu častno meš-

čanstvo, odložil županstvo in narodnjaki so za župana izvolili lekarnarja Dominika Rizzolija, 

                                                 
63

 Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine za leto 1933, Zakon o občinah, Ljubljana, 29. april 

leta 1933, str. 537-549. 
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potomca priseljenca iz Milana. Na volitvah 23. 

in 24. januarja leta 1873 je narodna stranka 

dobila večino. Za župana so zopet izbrali D. 

Rizzolija, ki je ostal na tem mestu do leta 

1876. 

 

Na občinskih volitvah 22. februarja leta 1876 

je občina zopet prešla v popolnoma nemške 

roke. Za župana je bil ponovno izbran A. pl. 

Lehmann. Enako je bilo na volitvah 18. sep-

tembra leta 1879, tako da je Lehmann župano-

val do leta 1882. Občinske volitve leta 1882 

so se iztekle v slovensko korist. Novoizvoljeni 

občinski odbor je 31. oktobra leta 1882 za 

župana izvolil upokojenega stotnika Mihaela 

Kmetiča, za podžupana pa dr. A. Poznika. Ko 

je župan M. Kmetič zaradi preselitve v Celje 

3. februarja leta 1884 odstopil, je bil štirinajst 

dni za tem dr. Poznik soglasno izvoljen za 

župana. Na tem mestu je ostal do oktobra leta 

1891, ko se je sicer županstvu odpovedal, 

ostal pa prvi svetovalec ali podžupan do sep-

tembra leta 1902. Takrat se je zaradi bolehnosti 

umaknil iz javnega življenja in 23. februarja 

leta 1915 umrl, star 70 let. Novemu mestu je ostal v spominu kot človek, ki si je zelo prizade-

val za gospodarski, kulturni in estetski razvoj mesta. Sledil je župan Franc Perko, ki je ostal 

na funkciji od leta 1891 do leta 1896.
64

  

 

Županski stolček je leta 1896 zasedel odvetnik dr. Josip Schegula, ki je županoval do leta 

1902. Sledilo je županovanje lekarnarja Simeona Sladovića do leta 1908.
65

 Nato je bil župan 

Josip Ogoreutz (Ogorevc), ki je uvedel občinsko poslovanje v slovenščini, nato pa leta 1911 

odstopil, ker se je čutil odgovornega, da je občina dala jamstvo opekarni, ki je pozneje propa-

dla.
66

 Marca leta 1911 je bil za župana ponovno izvoljen Josip Schegula,
67

 vendar le za kratek 

čas, saj ga je že v jeseni istega leta zamenjal Karel Rozman.  
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5 Novomeški župani in občinske volitve v Novem mestu med 
obema vojnama 

 

 

V senci burnih ter za naš mali narod prelomnih dogodkov, ki sta jih prinašala konec 1. sv. 

vojne in razpadanje Avstro-Ogrske, se je znašlo, sicer v zatišni legi, tudi Novo mesto in z 

njim vodstvo njegove občine. Naj že na začetku povem, da to ni bila velika občina, kot jih 

imamo danes, ali pa smo jih imeli, še veliko večje, v neki drugi, prejšnji, veliko večji državi. 

 

 

5.1 Občinske volitve v Novem mestu leta 1921 
 

Kot beremo v Zgodovini Slovencev
68

, so aprila leta 1921 v Sloveniji potekale občinske volit-

ve, na katerih je nastopilo vseh šest slovenskih strank. V celotni Sloveniji je močno zmagala 

Slovenska ljudska stranka, ki je dobila 61 % vseh odbornikov, Samostojna kmetijska stranka 

si je pridobila 21 % glasov, Jugoslovanska socialdemokratska stranka 8 %, Komunistična 

partija Jugoslavije ter Jugoslovanska demokratska stranka po 2 % ter Narodna socialistična 

stranka 1 % vseh odbornikov. 

 

Glasovalo se je z volilnimi kroglicami. Na novo izvoljeni občinski odbor je nato volil župana, 

podžupana in občinske svetovalce.
69

 Volitve v mestni občini Novo mesto so potekale v četr-

tek, 5. maja 1921, kar ni bilo v nasprotju s priporočili Deželne vlade, naj se volitve v »indus-

trijskih občinah« izvedejo v nedeljo, »da se industrijskemu delavstvu omogoči kolikor mogo-

če, neovirano udeležitev pri prihodnjih občinskih volitvah«.
70

 Novo mesto namreč takrat ni 

imelo razvite industrije. 

 

Značilnost lokalnih volitev mestne občina Novo mesto je bila v tem, da sta kandidirali dve 

nadstrankarski kandidatni listi: »državni, železniški, zasebni nameščenci in upokojenci«, na 

kateri so bili pripadniki Narodne socialne stranke (NSS), Slovenske ljudske stranke (SLS) in 

Jugoslovanske demokratske stranke (JDS) ter lista »meščanske gospodarske stranke«, katere 

kandidati so bili pripadniki Samostojne kmetijske stranke (SKS), SLS ter JDS. Na obeh listah 

je bila večina kandidatov iz vrst JDS (60 %). Kandidatni listi sta dobili podobno število gla-

sov ter s tem vsaka po 12 mandatov v občinski odbor.
71
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Okrajno glavarstvo Novo mesto 11. maja leta 1921 pismeno sporoča Poverjeništvu za notra-

nje zadeve v Ljubljani, da so občinske volitve v celotnem okraju končane.  

 
Volitve so se izvršile popolnoma mirno in brez vsakega incidenta. Agitacija je bila poseb-

no zadnje dni pred volitvami od vseh udeleženih strank precej živahna. […] Izmed v obči-

ni Novo mesto izvoljenih odbornikov pripada 13 JDS, 7 SKS, 2 NSS in 2 SLS. […] Od 442 

odborniških mest [v okraju Novo mesto] je dobila: SLS 227, SKS 190, JDS 13, NSS 7, 

JSDS 5.
72

  

 

V Novem mestu je bilo oddanih 349 glasov, kar je predstavljalo dobrih 79-% volilno udelež-

bo, tretjo najvišjo v novomeškem okraju.
73

  

 

Iz izidov je torej razvidno, da je Novo mesto ostalo trdnjava liberalcev (JDS). V drugih obči-

nah novomeškega okraja pa je SKS, ki je predstavljala »napredne liberalce na podeželju«, 

sicer zaostala za glavno tekmico SLS, vendar pa je bila, upoštevajoč slovensko povprečje, v 

okraju Novo mesto liberalna stran precej uspešnejša. 

 

Za novomeškega župana je občinski odbor ponovno izvolil liberalca, člana JDS Karla Roz-

mana. 

 

 

5.2 Karel Rozman (Rosman, Rosmann) (1862–1926) 
 

Rozmanovi so bili stara novomeška rodbina. Karel Rozman je bil sin posestnika, gostilničarja, 

občinskega odbornika in navdušenega narodnega agitatorja Karla Rozmana st. (1824–1879), 

ki je imel gostilno Pri Rozmanu tik ob nekdanjih Ljubljanskih ali Gorenjih mestnih vratih. 

Gostilno, ki jo je poleg političnih somišljenikov Karla Rozmana obiskoval tudi pisatelj Janez 

Trdina, je prevzela hči Marija, Karel mlajši pa se je bolj zanimal za politiko in kot pristaš libe-

ralne stranke postal leta 1911 novomeški župan.
74

  

 

Slovenski politik in zgodovinar Fran Šuklje v svojih spominih zapiše, da je bil gospod Karel 

Rozman, občinski odbornik in poznejši večkratni novomeški župan, majhen možiček,  

 
brez študij, kajti menda drugega gimnazijskega razreda nikoli ni bil dovršil, brez znanja 

in skušenj, ki pa je te »malenkosti« sijajno nadomestil z drzovitim nastopom in izredno 

kričavostjo. Poznal sem možaka še iz one dobe, ko je bil v prvem gimnazijskem razredu 
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moj učenec. Še danes mi je uganka, kateri izmed 

tedanjih mojih učencev je bil bolj zanikaren in pref-

rigan, ali novomeški »Rozmanov Korel«, ali njegov 

sošolec kandijski »Štemburjev Pepe«.
75

  

 

Pravkar naveden značajski oris dopolnjuje tudi zapis-

nik občinske seje z dne 25. septembra leta 1922: »Res 

je da sem se enkrat v nočni pozni uri spozabil, kar pa 

zelo obžalujem, da sem se spustil v tako debato […] in 

da sem na neprimernem prostoru razpravljal, ako tudi 

šaljivo v zadevah, ki nespadajo v javne prostore,«
76

 se 

opravičuje gospod župan Karel Rozman. 

 

Kot zanimivost, ki spregovori tudi o duhu tistega časa, 

naj navedem še »grozilno« anonimno pismo, ki ga je 

župan dobil ob drugem letu županovanja, leta 1912. 

Karel Rozman naj bi se zaradi pisma hudo razjezil in 

dal poiskati avtorja. Mestni žandarji so prišli na sled 

kapiteljskemu vikarju Supinu, ki je v pismu napisal:
77

  

 
Ne čudili bi se županu poganske vere, ako se vedoma 

ne udeleži velikonočne procesije v svojem mestu, 

čudimo se, gabi se nam in zgražamo se, da se take 

cerkvene slovesnosti v svojem mestu tako vedoma ne udeleži rimsko-katoliški župan, niti 

sam niti po zastopstvu. 

 

Kdo naj danes pri nas na Kranjskem kaj poštenega dela, ako so že rimsko-katoliški župa-

ni taki, da podpirajo vedoma protiverske gonje. 

 

Ako Vam ni ta vaš slučaj greh (po krščanski veri), ako tudi ne veliki greh, vendar vsaj 

lepo ni in tudi ne po Kristusovi veri, niti po liberalni morali Bogu radi političnega nas-

protstva z njegovimi služabniki ne izkazati ono čast, ki ste mu jo dolžni kot rimsko-katoli-

ški kristjan in župan. 

 

V drugih krajih imajo župane, ki trdijo svojim župnikom iz dobičkaželjnosti, da ne bodo 

delovali zoper vero, v resnici pa zaničujejo in zametujejo vse, kar je v zvezi z vero, v naj-

milejšem slučaju za neznačajneže. 
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Glejte, da se Vam tudi kaj sličnega ne bode pripetilo, ker vsak ni tak kakor mi, da bi samo 

faktum konstatirali, kako se vede mestni župan kot rimsko-katoliški kristjan. 

 

Na zdar! 

 

Novo mesto, dne 6. aprila 1912. Zavedni meščani. 

 

Neljubi dogodek se je končal tako, da je moral gospod vikar na sodišču svoje pismo prekli-

cati. Tožnik in toženi sta se nato pobotala.
78

 

 

Časopis Slovenski Narod
79

, katerega bralec in dopisnik je bil Karel Rozman, je ob njegovi 

smrti v nekrologu zapisal, da se je šele v zadnjih letih zaradi bolezni umaknil iz aktivne poli-

tike. Spominja se ga kot človeka, ki je »vse svoje življenje posvetil delu za narodno in napre-

dno misel«. Omenjena je njegova vloga pri ustanavljanju novomeškega, takrat Dolenjskega 

Sokola, katerega član je ves čas bil. Deloval da je tudi v drugih, zlasti političnih in gospodar-

skih organizacijah. V težavnem času prve svetovne vojne se je kot takratni župan izkazal z 

dobro organiziranim preskrbovanjem z življenjskimi potrebščinami in ko so ga hoteli leta 

1917 na podlagi neke denunciacije internerati, so se zanj zavzeli vsi Novomeščani, tako da je 

vlada internacijski sklep razveljavila. »Karel Rosmann je bil eden izmed glavnih stebrov 

narodnega pokreta v Novem mestu in na vsem Dolenjskem,« še zapiše ta slovenski liberalni 

časnik. 

 

Je pa župan Rozman vsaj pri višjih oblasteh veljal za malomarnega in nerednega župana. Na 

deželni odbor vojvodine Kranjske so že od leta 1916 prihajale razne pritožbe glede občin-

skega gospodarjenja v Novem mestu.
80

 Tako je deželni odbor sporočil Okrajnemu glavarstvu 

Novo mesto v dopisu z dne 16. avgusta leta 1917, da je bilo uradno ugotovljeno, da župan 

občinskega proračuna za leto 1917 ni predložil občinskemu odboru v presojo in razpravo v 

smislu določb občinskega reda do predvidenega roka. Kljub opozorilom deželnega odbora 

župan tega ni storil, zato sprejetega proračuna odboru ni mogel predložiti in se zato ni niti 

opravičil.
81

 

 

Prav tako je deželni odbor ugotovil, da je župan Karel Rozman mimo občinskega odbora in 

deželnega odbora nezakonito zvišal doklado od direktnih davkov na 45 %, »vsled česar so se 

občanom kršile pravice kontrole in pritožbe«. Poleg tega »župan ni oskrbel, da bi se odobrili 

občinski računi za leto 1916 in […] tudi računski zaključki mestne hranilnice za leti 1915 in 

1916 od občinskega odbora niso še rešeni oziroma odobreni«. Deželni odbor je dalje zapisal, 
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da je županstvo brez sklepa občinskega odbora pri mestni hranilnici nezakonito najelo poso-

jilo v višini 23.000 K.
82

 Kot zadnja nepravilnost je navedena izguba zapisnika občinskih sej, 

ki ga ni bilo moč najti v sejni knjigi.
83

  

 

Zaradi vsega navedenega je prišel deželni odbor do sklepa, »da je nemogoče pustiti na tak 

način gospodariti župana v tako veliki in važni občini, kjer znašajo letne občinske potrebščine 

okroglo 70.000 do 80.000 K, in bi bilo tudi nemogoče dovoliti pobiranje tako visokih občin-

skih doklad«.
84

 

 

Še preden je deželni odbor zaradi vseh teh ugotovitev sprejel kakršnokoli odločitev, je župan 

Rozman podal odstopno izjavo. C. kr. deželna vlada je z odlokom z dne 8. septembra istega 

leta izrekla, 

 
[…] da ni nobenega zadrška, da se sprejme odstop gospoda župana Karola Rosmann-a, 

katerega je on prijavil dne 15. avgusta nasproti zastopniku deželnega odbora Kranjske-

ga. 

 

O tem se mestno [županstvo?] z naročilom obvešča, da takoj potrebno ukrene v smislu § 

22. obč. reda zaradi volitev novega župana.
85 

 

Iz arhivskega gradiva je naprej razvidno, da je na vabilu dnevnega reda mestne občinske seje 

z dne 29. oktobra leta 1917 pod točko 10. predvidena volitev župana.
86

 

 

Ali je župan Karel Rozman torej resnično odstopil in je prišlo do izvolitve novega župana, iz 

dostopnih virov ni razvidno. Vendar pa glede na zgornji izvleček časopisnega članka
87

 in 

dejstvo, da se Rozmanov podpis pojavlja v občinskih spisih jeseni leta 1917 in spomladi leta 

1918 ter da na občinski seji z dne 1. avgusta leta 1918 Karel Rozman trdno sedi na župan-

skem stolčku, ni verjeti, da bi bili izvolili novega župana. 

 

Da se je Karel Rozman zavzemal tudi za malega človeka, nam priča njegov predlog o opustit-

vi dodatnega občinskega davka »ter krit[ju] občinsk[ih] potreb[…] z dohodki mestne občine, s 

prihranki iz l. 17 in pa z dohodki davka, kateri se pobira od psa -K6-«.
88

 Na občinski sejni 

razpravi o proračunu z dne 1. avgusta leta 1918 je župan takole utemeljeval svoj predlog:  
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Dan na dan je draginja večja in neznosnejša, tako da ljudstvo komaj uže prenaša to 

neznosno stanje, osobito je to gorje neznosno za nižje in revnejše sloje. Mestna občina je 

torej primorana, da pohiti na pomoč svojim občanom kjer koli le more, da jim zmanjša in 

omili neznosno stanje. To pa lahko stori, ako jim ne priskrbi samo živila in druge življenj-

ske potrebščine, temveč, da jih obvaruje vseh izdatkov kjerkoli le mogoče; kar bode goto-

vo v pretežni večini tukajšnjega prebivalstva storila zelo veliko olajšavo ako bode pri 

sedanjih slabih časih opustila 45 % občinsko naklado.
89 

 

Kot že rečeno, je Karla Rozmana na občinskih volitvah leta 1921 na novo izvoljeni občinski 

odbor ponovno potrdil za župana. V zadnjem mandatu je imel leta 1922 zopet velike težave, 

tokrat s Pokrajinsko upravo za Slovenijo, zaradi računskega primanjkljaja in nevestnega gos-

podarjenja. Ker ni upošteval številnih odlokov, ki jih je v zvezi s tem izdala Pokrajinska upra-

va novomeškemu županstvu, je bil na koncu dolžan plačati kazen 4200 kron z obrazložitvijo 

Okrajnemu glavarstvu Novo mesto, da  

 
takega ravnanja županskega oddelek za notranje zadeve kot nadzorstveno oblastvo pač 

ne more trpeti, ker je to direktno preziranje obstoječih zakonitih določil. Pridržujoč si 

nadaljno postopanje proti županu pozivljam okrajno glavarstvo, da nemudoma iztirja od 

njega obe naloženi globi po 200 K in 4000 K in pošlje semkaj skupni znesek 4200 K. Če 

bi se župan protivil plačilu naj se iztirja navedeni znesek od njega eksekutivnim potom. 

Za to pa naj se določi najkrajši rok. 

 

Gospodu vodji okrajnega glavarstva naročam, da naznani semkaj, kako izvršuje ondotni 

župan svoje posle v prenesenem delokrogu, in če je imelo okrajno glavarstvo že povod, da 

je postopalo proti njemu radi malomarnosti.
90

 

 

Pokrajinska uprava, oddelek za notranje zadeve, je nato oktobra leta 1922 izvršila uradno 

revizijo gospodarstva občine na županove stroške, ki je sicer pokazala določene nepravilnosti, 

vendar je pozicija v občinskem svetu bila mnenja, da za odstavitev župana ali celo razpust 

občinskega odbora ni prav nobenega zakonitega razloga in da razmere v občinskem odboru 

nikakor niso tako napete, da bi bilo skupno delovanje občinskih odbornikov nemogoče. Pozi-

cija je tudi trdila, da je začelo nekaj članov opozicijskega uradniškega kluba mestnih občin-

skih odbornikov kampanjo proti županu Rozmanu od trenutka, ko je imel en član omenjenega 

kluba v pozni nočni uri konflikt z občinskim stražnikom. Kar pa zadeva  opozicijsko absti-

nenco od občinskih sej, naj pač župan postopa proti opoziciji po § 42 občinskega reda.
91

 

 

Odborniki uradniškega kluba se v resnici niso več udeleževali občinskih sej, so pa ostro prote-

stirali pri Pokrajinski upravi proti sprejetemu občinskemu sklepu, da se županu izplača poseb-
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na nagrada v višini 10.000 kron, češ »da je imela prav Pokrajinska uprava priliko spoznati 

površnost in malobrižnost župana ter ga zato kaznovala z globo 4200 K in mu poslala na nje-

gove stroške revizorja, ki je ugotovil razne kričeče nedostatke«.
92

  

 

Proti županu Rozmanu se je začela tudi kazenska preiskava, ker pa je bila ta ustavljena, je 

pokrajinski namestnik za Slovenijo, nekdanji ljubljanski župan Ivan Hribar, sicer Rozmanov 

strankarski somišljenik, Okrajnemu glavarstvu v Novem mestu 17. marca leta 1923 sporočil, 

da ne obstajajo razlogi, da bi proti županu sprožil kakršenkoli disciplinski postopek po določ-

bah občinskega reda.
93

 

 

Ob smrti njegovega strankarskega kolega, pisatelja Ivana Tavčarja, se ga je Karel Rozman po 

zapisniku redne seje 2. marca leta 1923 takole spominjal:  

 
[…] slikal [ga je] kot za domovino in narod, velezaslužnega moža, ter ga proslavljal kot v 

vsakem oziru, tako v zasebnem kakor tudi v političnem življenju vzglednega moža, pošten-

jaka. Slavil je njegove pisateljske zasluge in človekoljubje do učeče se mladine. Posebno 

pa je poudarjal, da se mora Novo mesto blagopokojnega z hvaležnim srcem spominjati, 

ker je on vedno deloval za korist Novega mesta, kar je pokazal svojčas s svojim velikim 

uplivom pri gradnji Dolenjske železnice in se imamo le njemu zahvaliti, da je prevzela 

Kranjska dežela garancijo in mest. obč. Ljubljanska se udeležila z večjim nakupom želez-

niških delnic. Ravnotako se imamo zahvaliti njemu, da je deželni zbor dovolil večjo pod-

poro za gradnjo novomeškega vodovoda, ker bi se bil sicer isti ne mogel graditi. Zelo se 

je zavzemal za razširjenje naše ljudske šole v deželnem šolske svetu, ter se imamo v tem 

oziru tudi mnogo zahvaliti […]
94

 

 

Novo mesto se je šele konec 19. st. začelo širiti iz okvirov, ki mu jih je nekoč dalo obzidje. 

Ko je bila zgrajena železnica, so začeli pozidavati kolodvorsko predmestje, v istem času so k 

mestu priključili tudi nekaj hiš v Bršljinu.
95

 Župan Rozman se je dobro zavedal, da se bo 

moralo Novo mesto, in s tem tudi občina, začeti širiti tudi na desni breg reke Krke, vendar je 

bila težava v tem, da je bilo tam ozemlje druge, veliko večje, pa tudi veliko bolj siromašne 

občine Šmihel-Stopiče. Župan Rozman je zavzel stališče: »Združenje Kandije z Novim mes-

tom se obojestransko brezpogojno izvrši osobito z ozirom na to, da Novo mesto s svojim 

ogromnim premoženjem napram Kandiji ne stavi prav nobenih zahtev in bode Kandija zdru-

žena z Novim mestom imela do skupnega premoženja enake pravice.«
96
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 NME 5, šk. 127, p. e. 207-208. 
93

 Prav tam. 
94

 Prav tam. 
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 M. Matijevič, Novomeške hiše in ljudje, str. 21. 
96

 Konvolut: Priključitev Kandije k Novemu mestu: dopis načelniku odseka za združitev Kandije z Novim mes-

tom v Kandiji. 
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Dopis pokrajinskega namestnika dr. Ivana Hribarja 

(ZAL, NME 5, šk. 124) 
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25. oktobra leta 1922 je župan Karel Rozman podpisal priloženo navedbo razlogov, ki upravi-

čujejo povečanje novomeške občine. 

  

Navedba razlogov, ki upravičujejo povečanje občine Novo mes-

to (ZAL, konvolut: Priključitev Kandije k Novemu mestu) 
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S priključitvijo Kandije k Novemu mestu in razpustitvijo občinskega odbora leta 1923 je tudi 

prenehalo dvanajstletno županovanje Karla Rozmana. Kot ponovno izvoljeni občinski odbor-

nik pa se je Karel Rozman leta 1924 in 1925 udeležil samo še zasedanj štirih sej.
97

 Umrl je v 

začetku novembra leta 1926 brez potomcev in brez oporoke, tako da je bila edina zakonita 

dedinja njegova sestra Marija Rozman, poročena Kavčič, stanujoča v Ljubljani.
98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97

 Konvolut: Priključitev Kandije: Dopis načelniku odseka za združitev Kandije z Novim mestom v Kandiji. 
98

 ZAL, NME 17, Okrajno sodišče Novo mesto, Zemljiška knjiga, knjiga listin 1926. 

Osmrtnica Karla Rozmana (Škofijski arhiv Novo mesto, 

KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenski 

narod, št. 254, l. 1926) 
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5.3 Priključitev Kandije k občini Novo mesto 
 

Ko govorimo o novomeški občini v času po prvi svetovni vojni, govorimo pravzaprav o 

Novem mestu v najožjem pomenu besede, saj je poleg centra mesta obsegala občina samo še 

Kolodvorsko predmestje okrog železniške postaje, nepozidane Mestne njive in Marof ter mes-

tno pokopališče ob Ločenski cesti. Merila je samo 240 ha in imela okrog 2400 prebivalcev, 

povečini obrtnikov, trgovcev in uradnikov.
99

 

 

Na desnem bregu reke Krke, ki je ovijala novomeško občino, pa se je razprostirala ena naj-

večjih občin na nekdanjem Kranjskem. Zaradi velikosti je imela občina Šmihel-Stopiče težave 

v svojem avtonomnem poslovanju, zato so se podobčine Jurka vas, Potov vrh, Smolenja vas 

ter župniji Šmihel in Podgrad že nekaj let prizadevale, da postanejo samostojne občine. Sede-

žu občine v Kandiji so očitali, da uživa ugodnosti mesta, medtem ko so oddaljeni predeli 

občine prepuščeni sami sebi.
100

  

 

Tudi težnje po priključitvi Kandije k Novemu mestu so postale sčasoma tako močne, da je 

sam občinski odbor občine Šmihel-Stopiče na seji 21. februarja leta 1919 soglasno ugotovil, 

da so »kupčijske, kulturne in tudi družabne zveze med Kandijo in Novim mestom postale 

tekom zadnjih let tako tesne, da Krka doslej naravna meja med občinama ne more biti več 

edina ovira spojitve obeh delov, ki jih vežejo in silijo pridružiti gospodarski in splošni kul-

turni interesi«.
101

 

 

Posestniki Kandije so nato podpisali izjavo z željo in zahtevo, naj se prične s posredovanjem 

deželne vlade pogajanje med zastopniki novomeške občine in kraja Kandije za njuno združi-

tev. Okrajno glavarstvo Novo mesto je prisluhnilo njihovi zahtevi in v dopisu z dne 21. julija 

leta 1919 Poverjeništvu za notranje zadeve v Ljubljani predlagalo, naj se Kandija izloči in 

priključi mestni občini Novo mesto, saj »tvori z mestom […] eno krajevno celoto. Tega celot-

nega značaja tudi ne more vzeti Krka, ki tvori naravno mejo med obema krajema. Kandija ima 

isti mestni značaj in iste potrebe kakor Novo mesto. Tujec, ki pride semkaj sploh ne more 

razumeti, da se nahaja, če pride iz Novega mesta čez most v Kandijo, v drugi občini […]«
102

 

Tudi občinski odbor Novo mesto je na seji 10. septembra 1919 soglasno sklenil, da je nače-

loma za združitev vasi Kandije z občino Novo mesto, vendar je zahteval, naj se natančno 

določijo pravice in obveznosti, ki bi jih mestna občina prevzela zaradi združitve. 

 

Zaradi pričakovanja nove občinske zakonodaje in bližajočih se občinskih volitev spomladi 

leta 1921 so se postopki glede upravne razdelitve občine Šmihel-Stopiče ustavili. Po konsti-

                                                 
99

 Konvolut: Priključitev Kandije. 
100

 Prav tam. 
101

 Konvolut: Priključitev Kandije, okrožnica z dne 21. 2. 1919. 
102

 Konvolut: Priključitev Kandije. 
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tuiranju novega občinskega sveta in izvolitvi novega-starega župana Karla Rozmana so se 

začela pogajanja o priključitvi Kandije s kandijskim pogajalskim odborom, ki ga je vodil 

dvorni svetnik Fran Šuklje. Pogovori so se sukali zlasti okrog sejmskih pravic. Zahteve kan-

dijskega odbora, da bi mestne sejme premestili na desni breg Krke, so bile zavrnjene; priznali 

pa so jim njihove sejme. Skupna komisija obeh občin je 20. decembra leta 1921 na kraju 

samem določila ozemlje, ki naj bi se priključilo občini.
103

 

 

13. maja leta 1922 so se v pisarni občine Šmihel-Stopiče zbrali zastopniki Kandije in Gotne 

vasi, da bi glasovali o priključitvi. Župan Karel Rozman je takole nagovoril prisotne: 

 
Kar je naše je Vaše, kar je Vaše, je naše. S tem je vse rečeno. Kako se bo mesto širilo in 

kako se bo vse vršilo, je stvar novega občinskega odbora. Če bi več obljubil bi farbal. 

Mestna občina je bolje v stanju razumeti in izpolnjevati želje Kandijskega prebivalstva, ki 

bo zastopano v občinskem odboru bolje prišlo do veljave kot sedaj med mnogobrojnimi 

vaščani [občine Šmihel-Stopiče]. Želimo napredek želimo red komur je ta napoti, tega 

obžaluje. Mesto ima 20, 000.000 premoženja. Skrbelo se bo bolje za ceste, za red in sna-

go, glede razsvetljave obljublje, da se bo takoj po združitvi napeljala do [kandijskega] 

kolodvora, Žabje vasi in do Grma, posebno pa se bo skrbelo za javno klavnico.
104

  

 

Šmihelski župan je bil nekoliko proti priključitvi zaradi občinskih premoženjskih interesov. 

Pripomnil je, da »je vsakemu na prosto dano, kako glasuje in da on ne more biti kriv, če bi se 

kdo kasneje kesal, da je pristopil k mestu«.
105

 Glede glasovanja je veljalo, da je imel vsak 

posestnik toliko glasov, kolikor hiš. Od 72 oddanih glasov jih je bilo 65 za priključitev, 7 pa 

proti. Glasovanje posestnikov iz Gotne vasi je bilo glede na doseženi rezultat nepotrebno. 

Devetnajst kandijskih posestnikov, ki niso bili prisotni, je pozneje dalo soglasje.  

 

Odbor za priključitev Kandije k Novemu mestu je nato ugotovil, da so volitve brez dvoma 

dokazovale, da si večina kandijskega prebivalstva želi spojitve z Novim mestom, in 26. maja 

leta 1922 naprosil Okrajno glavarstvo Novo mesto, naj ukrene vse potrebno, da se čim prej 

izvrši zaželena pripojitev. 

 

Do jeseni leta 1922 je bil izdelan uradni seznam vseh parcel katastrskih občin Kandije in Got-

ne vasi, ki naj bi se priključile k novomeški občini.
106

 

 

Z razglasom Pokrajinske uprave za Slovenijo z dne 13. julija leta 1923 je bila vas Kandija z 

okolico izločena iz krajevne občine Šmihel-Stopiče in priključena Mestni občini Novo mesto, 

                                                 
103

 Konvolut: Priključitev Kandije. 
104

 Prav tam. 
105

 Prav tam. 
106

 Prav tam. 
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katere velikost se je povečala na 501 hektar, prebivalstvo pa za okoli 1000 Kandijcev.
107

 Po 

popisu prebivalstva iz leta 1931 je imela novomeška občina 4045 prebivalcev.
108

 

 

Sledil je razpust občinskega odbora in imenovan je bil gerentski sosvet s predsednikom, 

okrajnim zdravnikom dr. Viktorjem Gregoričem na čelu, katerega glavna naloga je bila, da 

čim prej izvede nove občinske volitve.
109
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 Konvolut: Priključitev Kandije. 
108

 NME 3, popis prebivalstva leta 1931. 
109

 Konvolut: Priključitev Kandije. 

O občini Novo mesto (ZAL, NME 3, Uprava, šk. 1) 
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Zemljevid povečane mestne občine Novo mesto (ZAL,  konvolut: Priključitev Kandije k Novemu mestu) 
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5.4 Dr. Viktor Gregorić (1869–1935) 
 

Viktor Gregorić je bil sin Janeza Gregorića, lastnika 

gostilne z imenom »Zur Stadt Laibach« na Glavnem 

trgu v Novem mestu. Kot nakazuje že ime, so v gos-

tilni radi prenočevali potniki, ki so prihajali iz Lju-

bljane ali se tja vračali.
110

  

 

Dr. Viktor Gregorić je bil rojen 4. aprila leta 1869 v 

Novem mestu. Maturiral je na novomeški gimnaziji 

leta 1888 z odličnim uspehom. V Gradcu je študiral 

medicino in doktoriral leta 1898. Pred prihodom v 

Novo mesto, po prvi svetovni vojni, je služboval v 

Ribnici, nato v Sevnici, Sežani, Šenožečah, Ilirski 

Bistrici in v Rogaški Slatini.
111

 Ko je služboval na 

Notranjskem, se je leta 1907 poročil z Berto Merk, 

hčerjo pravnika, okrožnega glavarja in dvornega sve-

tnika Josefa Merka.
112

 

 

Dejaven je bil pri zbiranju sanitetnega materiala za 

srbski Rdeči križ med balkanskimi vojnami, za kar 

mu je takratni srbski metropolit Dimitrija izrekel 

pohvalo ter podelil diplomo. Kot sanitetni oficir je v 

zaledju soške fronte med prvo svetovno vojno služil 

domovini.
113

 

 

Leta 1922 je kupil hišo na Ljubljanski cesti 21 v 

Novem mestu,
114

 kjer ima danes prostore Knjižnica Mirana Jarca. V njej je odprl prvo zase-

bno zdravniško prakso. Vse do smrti je opravljal funkcijo okrajnega zdravnika novomeškega 

okraja in si je kot okrajni sanitetni referent prizadeval za zajezitev epidemij ter postal višji 

zdravniški svetnik.
115

 

 

Med letoma 1926 in 1939 je bila družina Gregorić lastnica posesti v Šmarjeških toplicah. V 

tem času se je kraj turistično zelo razvile. V takratnem tisku, kjer je družina tudi promovirala 
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 M. Matijevič, Novomeške hiše in ljudje, str. 320. 
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 Jutro, 4. 1. 1935, leto XVI, št. 3, Dr Viktor Gregorič na mrtvaškem odru, str. 3. 
112

 Anica Bobič, Andrej Majcen: Družina Gregorić, Šmarješke toplice 2003, str. 13. 
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 Jutro, 4. 1. 1935, leto XVI, št. 3, Dr Viktor Gregorič na mrtvaškem odru, str. 3. 
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 M. Matijevič, Novomeške hiše in ljudje, str. 211. 
115

 A. Bobič, A. Majcen: Družina Gregorić, str. 11. 

Dr. Viktor Gregorić med študijem (v: 

Družina Gregorič, A. Bobič in A. Majcen, 

Šmarješke Toplice 2003, str. 11) 
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svoje kopališče,
116

 zasledimo: 

»Znano, priljubljeno letovišče 

Šmarješke Toplice je Gregorić 

tako preuredil, da so sedaj pravi 

raj.«
117

 V Šmarjeških Toplicah je 

bila organizirana tudi zdravniška 

služba ter prevozi gostov iz Nove-

ga mesta in bližnje okolice.  

 

Organizirani prevozi pa so zmotili 

avtobusnega podjetnika s sedežem 

v Kandiji, g. Joška Kosa, ki se je 

maja leta 1934 pritožil na Združe-

nje avtobusnih podjetnikov Drav-

ske banovine v Ljubljani zaradi 

nelojalne konkurence družine 

Gregorić, ki »prevaža ljudi iz 

Novega mesta v Šmarješke toplice 

in nazaj brez vsake koncesije za 

redno prevažanje. Njegova sestra Alojzija Gregorič ima sicer koncesijo za fjakarijo, nikakor 

pa ne za redno prevažanje«.
118

  

 

Kot vidnemu članu radikalne stranke v Novem mestu
119

 je bila dr. Viktorju Gregoriću, sicer le 

za kratek čas, zaupana pomembna funkcija v občinski politiki. Pokrajinska uprava za Sloveni-

jo ga je namreč 27. avgusta leta 1923 imenovala za gerenta
120

 občine Novo mesto in mu za 

glavno nalogo poverila izvedbo novih občinskih volitev v povečani novomeški občini. Župan-

ske posle je prevzel 3. septembra tega leta. Po uspešno izvedenih občinskih volitvah konec 

leta 1923 je gerent dr. Viktor Gregorić 25. februarja leta 1924 predal županske posle novoiz-

voljenemu županu dr. Josipu Režku.
121

 

 

Ko govorimo o dr. Viktorju Gregoriću, nikakor ne moremo mimo njegovega tankovestnega 

čuta za malega človeka. Dokumenti in še zlasti ustni viri nam pričajo o njegovi izredni huma-

nosti. Bil je član v različnih dobrodelnih organizacijah, ubogim je pomagal s hrano, obleko in 

denarjem ter postal boter številnim revnim otrokom.
122

 Organiziral je »taksi za revne«, ki je 
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 A. Bobič, A. Majcen: Družina Gregorić, str. 18-19. 
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 Jutro, 4. 1. 1935, leto XVI, št. 3, Dr Viktor Gregorič na mrtvaškem odru, str. 3. 
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 NME 3, konvolut: Promet, šk. 3. 
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 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec (?),  št. 115, Občinske volitve, leto 1927. 
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 Od vlade začasno imenovani predstojnik občinske uprave. 
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 Konvolut: Priključitev Kandije. 
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 A. Bobič, A. Majcen: Družina Gregorić, str. 12. 

Hiša Viktorja Gregorića, kjer je imel prvo zasebno 

zdravniško prakso v Novem mestu. Danes Rozmanova 

ulica 28. (Foto: Jakob Polenšek) 
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vozil vsako nedeljo v Šmarješke Toplice za simbolično ceno enega dinarja, v kateri je bilo 

poleg prevoza vračunano še kopanje in topel obrok.
123

 

 

Iz zapisnika občinskega odbora z dne 2. marca leta 1923 beremo, da je na dan pogreba dr. 

Ivana Tavčarja »podaril […] za mest. uboge g. Dr. Viktor Gregorič […] 200 Din […], kateri 

so se […] razdelili med 10 mest. ubožcev«.
124

 V oporoki pa je Gregorić namenil »[…] za 

tukajšnje občinske reveže vsakemu po 50 Din ter da se v slučaju če umre njegova soproga in 

za njo njegova hčerka Cita pripade vsa njegova testirana last občini, […] ter da se v hiši uredi 

‚gregoričev domʻ ali za revne šolarje ali za mestne reveže«.
125

 Ta plemeniti mož je umrl 2. 

januarja leta 1935 v Novem mestu, kjer so ga na Ločenskem pokopališču tudi pokopali. 

 

 

5.5 Občinske volitve v Novem mestu leta 1923 
 

Predčasne občinske volitve
126

 v povečani novomeški občini so bile izvedene 23. decembra 

leta 1923 po novem zakonu
127

, o katerem smo govorili že v podpoglavju 3.4. Glede samih 

zakonskih korektur naj omenim samo še spremembe števila občinskih odbornikov, ki so obči-

ni Novo mesto po novem zakonu prinesle petindvajsetega zastopnika.  

 

V naši občini so na volitvah nastopile štiri kandidacijske liste: Slovenska ljudska stranka (kle-

rikalci), Gospodarska stranka (liberalci), Napredno gospodarsko udruženje vseh slojev (pripa-

dniki Narodne radikalne stranke) in Zveza dela in reda. Zmagala je liberalno usmerjena Gos-

podarska stranka. Na njeni listi so bili izvoljeni štirje pripadniki te stranke, med njimi tudi dr. 

Josip Režek, štirje člani Jugoslovanske demokratske stranke ter dva iz Samostojne kmečke 

stranke, skupaj torej 10 odbornikov. Listi SLS in Zveze dela in reda sta osvojili vsaka po 6 

mest. Radikalcem pa so bili dodeljeni trije sedeži v občinskem odboru.
128

 

 

V novi, povečani občini Novo mesto, ki je imela preko 700 volilnih upravičencev, so novi 

občinski odborniki za novega župana 24. februarja leta 1924 izvolili advokata dr. Josipa Rež-

ka. 
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 A. Bobič, A. Majcen: Družina Gregorić, str. 50. 
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 NME 5, škatla 127, p. e. 207-208. 
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 NME 5, škatla 130, p. e. 211–214. 
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 V večini slovenskih občin so bile občinske volitve leta 1924. 
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 Leta 1922 je bil sprejet Zakon o volitvah v občinska zastopstva v Sloveniji (Uradni list pokrajinske uprave za 

Slovenijo št. 31/1922). 
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 Konvolut: Priključitev Kandije. 
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Vodja kluba občinskih odbornikov Slovenske ljudske stranke, novomeški advokat dr. Ivo 

Česnik, je v odgovoru dr. Josipu Režku 14. marca leta 1924 novoizvoljenega župana opozoril, 

da ima Gospodarska stranka s skupino radikalov (pripadnikov Narodne radikalne stranke na 

kandidacijski listi Naprednega gospodarskega udruženja vseh slojev) v občinskem svetu tako 

majhno večino, da ji bo težko vladati. Strinjal se je z županom, naj bi bila pri občinski politiki 

na prvem mestu gospodarska vprašanja in naj bi bili občinski odborniki čim bolj »depolitizi-

rani«. »Vendar pa nam morate priznati,« končuje pismo g. Česnik, »da bi bilo od nas nemo-

ško in celo neznačajno, če rečemo, da smo ‚z Vami eno in istoʻ in ne ostanemo pristaši SLS 

ter si ne ohranimo lastnega kluba. Pripravljeni pa smo sodelovati, vse Vaše predloge pretresati 

in podpirati, kar pričakujemo tudi od Vas glede naših predlogov«.
129

 

 

Podoben odgovor so novemu županu poslali tudi odborniki liste Zveze dela in reda. Zagoto-

vili so mu, da je Zveza sestavljena iz različnih neodvisnih političnih skupin, ki so glede dela v 

občinskem odboru popolnoma »depolitizirane«, saj se bodo v odboru tako in tako reševala 

samo gospodarska vprašanja. Dalje piše, da bo zveza ohranila popolno samostojnost ter da 

mora župan razumeti, »da ne moremo nikdar biti eno in isto s sedanjo večino, ker zastopa 

naša zveza le neimovito večino mestnega prebivalstva nasprotno temu pa zastopa Gospodar-

ska stranka le interes imovitejših slojev«.
130
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 ZAL, NME 188, fond Josip Režek. 
130

 Prav tam. 
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Predvolilni plakat SLS (ZAL,  konvolut: Priključitev Kandije k Novemu mestu) 
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5.6 Dr. Josip (Jožef) Režek (1883–1966) 
 

V najbolj severovzhodnem delu Bele krajine, kjer se slovenska zemlja globoko zariva v Hrva-

ško, žumbersko območje, počiva na 526 metrih nadmorske višine gručasta vas Krašnji Vrh s 

cerkvico Sv. Trojice. V tej vasici, v hiši s številko 11 (takrat št. 13), je prebivala družina 

Režek.
131

  

 

»Rojstne, poročne in mrliške knjige v arhivu nam razkrivajo imena Režkovih do leta 1785 

[nazaj v preteklost].«
132

 Kot mnogi sinovi in hčere slovenskih kmetov si je moral tudi Režkov 

podmladek poiskati kruha v svetu, ker doma za vse ni bilo prostora. Med njimi so bili tudi 

štirje nadarjeni sinovi dveh generacij te zanimive družine. Peter Režek (1837–1919) se je 

rodil Janezu in Katarini Režek. Postal je duhovnik in služboval v Starem trgu ob Kolpi. Poleg 

duhovniškega delovanja je veliko skrb posvečal tudi šolstvu v Beli krajini.
133

 

 

Najmlajši sin v družini Janeza in Katarine je bil Juraj (Jurij) Režek (1854–1942). Bil je šolnik, 

šolski nadzornik v Ljubljani in član ljubljanskega mestnega šolskega sveta. Kot zaveden Slo-

venec si je prizadeval za uveljavitev slovenščine v šolstvu.
134

 

 

Tretji brat, Janez, rojen leta 1831, je 

nasledil domačijo na Krašnjem Vrhu. 

Poročil se je s Katarino Nemanič. 

Leta 1867 se jima je rodil tretji otrok 

Anton Ivan Režek (1867–1946), ki je 

postal duhovnik in slovenski misijo-

nar v Severni Ameriki. Pod njegovim 

vodstvom so zgradili več cerkva, šol 

in drugih zgradb. Posvečal se je tudi 

zgodovinopisju. Napisal je mnoge 

članke, razprave in knjige, za kar mu 

je univerza v Marquettu podelila čas-

tni doktorat prava.
135

 Prav on je 

finančno podpiral študij svojega 

mlajšega brata Jožefa.
136
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 Ivan Nemanič, »Pomembni možje rodovine Režek s Krašnjega Vrha«, v: Arhivi 28, št. 2, Ljubljana 2005, str. 

176. 
132

 Prav tam, str. 175–182. 
133

 Prav tam, str. 177. 
134

 Prav tam, str. 177–179. 
135

 Prav tam, str. 179-180. 
136

 Vir: Metka Popivoda, Zgornje Pirniče. 

Spominsko ploščo na cerkvi Sv. Trojice na Kraš-

njem vrhu so odkrili leta 2004 (Foto: Jakob Polenšek) 



43 

 

Najmlajši sin Janeza Režka in Katarine Nemanič, Jožef, pozneje dr. Josip Režek, se je rodil 5. 

marca leta 1883. Po osnovni šoli, v katero je hodil peš v Metliko, je zaradi nadarjenosti nada-

ljeval šolanje v gimnaziji v Novem mestu. Maturiral je v letu 1903/04. Sprva je študiral na 

Dunaju, nato pa v Pragi.
137

 Na Dunaju je prijateljeval tudi z Ivanom Cankarjem in, kot je sam 

povedal, »so ga takrat bolj pili kot študirali«.
138

 

 

Njegov študij se je zavlekel tudi zaradi 

prve svetovne vojne, tako da je diplomiral 

šele 28. maja leta 1920 na Pravni fakulteti 

v Ljubljani. Med prvo svetovno vojno je 

bil na fronti v Dolomitih. Kot pravnika so 

ga dodelili vojnemu sodišču pri glavnem 

štabu. Po vojni je bil sprva odvetniški pri-

pravnik v Novem mestu in se je nato kma-

lu uveljavil kot odličen odvetnik. Na sodi-

šču je zagovarjal tudi mnoge Belokranjce, 

ki se ga še danes spominjajo. Poročil se je 

s Pavlo Zurc ter dobil sinova Boruta (ki je 

tudi postal odvetnik) in Gorazda ter hčer-

ko Juto.
139

 

 

Med letoma 1924 in 1935 je advokat dr. 

Josip Režek kot pripadnik liberalnega 

nazorskega kroga županoval v Novem 

mestu. Na novo izvoljeni občinski odbor-

niki so ga 24. februarja leta 1924 izvolili 

za novomeškega župana.  

 

Da je bil zagrizen liberalec ter verjetno 

velik politični nasprotnik klerikalizma na 

Slovenskem, nam priča že tale piker pri-

spevek v katoliškem časopisu Slovenec, ko je bil g. Karel Čerini prav tako leta 1924 imeno-

van za kapiteljskega prošta: 

 
Novemu proštu so se poklonili zastopniki uradov (razen pošte), dalje deputacije cerkvenih 

in naših prosvetnih organizacij. Izjemo je delalo mestno županstvo, ki ni poslalo nobe-

nega reprezentanta. Za našega župana dr. Režka so pohodi Sokolov in prenašanje kakega 
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 I. Nemanič, Pomembni možje, str. 180. 
138

 Vir: Metka Popivoda, Zgornje Pirniče. 
139

 I. Nemanič, Pomembni možje, str. 180. 

Dr. Josip Režek s sinovoma in psom (Fotografijo 

hrani Majda Zurc, Novo mesto.) 
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člana sokolstva
140

 mnogo važnejše prilike, da jih imenom občine pozdravi, kot pa prihod 

cerkvenega dostojanstvenika. Sploh je pa že stara pesem, da novomeški župan rad ustreli 

kako nerodno. Stari očka Štembur so svojega zeta sijajno upeljali v županske posle.
141

 

 

Na predvolilnem shodu za občinske volitve leta 1927 pa isti časopis poroča: »Pretekli petek 

27. maja je bil shod SDS pri Fabjanu. Udeležili so se ga pristaši raznih strank. Kakor smo 

doznali, je na tem shodu govoril župan dr. Režek čez ‚klerikalceʻ.«
142

 

 

Dr. Josip Režek je bil kot župan zaslužen za uspešno delovanje Stavbne zadruge uslužbencev 

in upokojencev Novo mesto, ki je bila ustanovljena leta 1927, da bi z gradnjo stanovanjskih 

hiš ublažila veliko pomanjkanje stanovanj v mestu. Občina je namreč po izredno nizki ceni 

(dinar za m
2
) prodala svoje zemljišče nad gimnazijsko stavbo in ob njej zadružnikom, ki so 

nameravali graditi. Prav tako pa je zadrugi zagotovila tudi poroštvo za posojilo, ki ga je za-

druga najela za gradnjo naselja.
143

 

 

Da bi se oddolžili županu, so stanovalci na novo zgrajene t. i. »uradniške kolonije«
144

 leta 

1930 v anketi, ki jo je glede imenovanja novomeških ulic in cest med meščani izvedla občina, 

predlagali, naj se njihova nova ulica imenuje po tedanjem županu,
145

 kar se je z odlokom sres-

kega načelstva 13. decembra leta 1930 tudi zgodilo. Po vojni so cesto dr. Režka preimenovali 

v Cankarjevo ulico. 

 

Ko govorimo o dejavnostih občinskega mestnega odbora za časa županovanja dr. Josipa Rež-

ka, ne moremo mimo projekta izgradnje novega šolskega objekta, ki mu je bilo naklonjeno 

tudi javno mnenje v mestu. Mestni odbor je na seji 26. aprila leta 1927 sklenil, da podpre 

maksimalistični program izgradnje novega šolskega poslopja, ki bo zadostovalo potrebam 

deške in dekliške ljudske šole, novi meščanski šoli, vrtcu, telovadbi, šolski polikliniki, dijaški 

kuhinji in po možnosti nameravani gospodarski šoli.
146

  

 

Nad gradbenimi deli je ves čas vneto bdel posvetovalni stavbni odsek občinskega odbora in se 

vanje dejavno vključeval. Stavba je bila uradno prevzeta 3. septembra leta 1929. Novo mesto 
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 Avtor članka meri na slavnostni sprejem olimpijskega zmagovalca Leona Štuklja, ko so ga 27. julija leta 1924 

bratje sokoli nosili na ramenih in ga je dr. Režek na Glavnem trgu v Novem mestu pozdravil z zdaj že znameni-

tima besedama »AVE TRIUMPHATOR«. (Vir: Slavko Dokl, Utrip nekega časa II, Kočevje 2003, str. 41-42.)  
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 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec (?), št. 228, Novo mesto, l. 1924. 
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 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec (?), št. 125, Shod SDS, l. 1927. 
143

 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec (?), št. 98, Stavbno gibanje, l. 1927. 
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 Vir: Igor Vehovec, Novo mesto. 
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 NME 5, šk. 127, p. e. 207-208,  in KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec, št. 238, 

Občinska seja v Novem mestu, l. 1930. 
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 Bogo Komelj, Visoki jubileji, Novo mesto 1979, str. 42-43. 
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je tako dobilo za tiste čase najmodernejše šolsko poslopje v Sloveniji in eno najmodernejših v 

državi.
147

 Danes je v njem Osnovna šola Center Novo mesto. 

 

 

 

V burnih časih svetovne gospodarske krize, po uvedbi oktroirane kraljeve ustave, v dobi navi-

deznega parlamentarizma ter protesta v obliki t. i. punktacij ukinjenih opozicijskih meščan-

skih političnih strank, je župan dr. Josip Režek, pristaš edine, legalne, vladne stranke JRKD 

(Jugoslovanska radikalna kmetijska demokracija), 17. januarja leta 1933 takole ocenil aktu-

alne politične razmere: »V času, ko zločinskim nakanam zunanjih sovražnikov Jugoslavije 

dajejo potuho tudi v domovini nekateri voditelji bivših političnih strank, ki skušajo zlorabiti 

težko gospodarsko in socialno preizkušnjo našega naroda, [je] umestno in neobhodno potre-

bno, da tudi občinski odbor zavzame svoje stališče, in iznese javno besedo […]«
148

 Župan je 

prebral in predlagal občinskemu odboru sprejetje sledeče resolucije:
149

 

 

                                                 
147

 Bogo Komelj, Visoki jubileji, Novo mesto 1979, str. 46–49. 
148

 NME 5, šk. 127, p. e. 207-208. 
149

 Prav tam. 

Občinski odbor, izvoljen leta 1933. V sredini sedi dr. Josip Režek, levo od njega sedi Josip Paučič, nato Karol 

Jevšček. Desno od župana sedi Edmund Kastelic in nato Andrej Agnič. Za g. Jevščkom stoji Otmar Skale, 

levo od njega pa Janko Krajec. Glej seznam občinskih odbornikov na strani 56 . (Fotografijo hrani Juri 

Paučič, Ljubljana.)  
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I. 

 

1. decembra 1919 smo Slovenci, Hrvati in Srbi po svobodnem sporazumu opolnomočenih 

narodnih predstavteljev definitivno in za vsikdor rešili vprašanje naše državne skupnosti. 

Zato o tem vprašanju ne prepuščamo nikake debate več ter odločno odklanjamo lahkomi-

selne zahteve, naj bi se vrnili v kaotično stanje negotovosti pred 1. decembrom 1918. 

Obsojamo in pobijamo vsako stremljenje, ki je naperjeno proti drzavni skupnosti, zlasti 

zato, ker vidimo v jugoslovanski državni skupnosti edino jamstvo za narodni obstoj vseh 

Slovencev ter za neoviran razmah slovenske kulture in vseh drugih panog našega javnega 

življenja. Razkosavanje velike Jugoslavije na več malih samostojnih edinic bi značilo 

nevarnost za obstoj države ter s tem nevarnost novega suženstva Slovencev pod tujim 

jarmom ob enem pa tudi nevarnost za težko doseženi evropski mir. 

 

Združitev vseh Slovencev je najsvetejši ideal ne le vseh Slovencev, marveč ideal vseh 

Jugoslovanov. Zato odklanjamo in obsojamo zlorabo tega vzvišenega ideala po posamez-

nih politikih v strankarske svrhe. 

 

II. 

 

Izrekamo kralju Aleksandru in njegovemu kraljevskemu domu neomajno zvestobo in lju-

bezen ne-le zato, ker nam to veleva čut hvaležnosti za večne zasluge, ki so si jih priborili 

Karadjordjeviči za osvobajanje in zedinjenje Jugoslovanov, marveč tudi, ker sta kralj 

Aleksander in njegov dom simbol našega narodnega in državnega edinstva, najjači steber 

in največje jamstvo za obstoj in napredek naše narodne države ter s tem tudi za obstoj in 

napredek Slovencev. 

 

III. 

 

V današnji dobi gospodarske in socialne stiske smatramo za najnujnejše, da se vse sile 

združijo k skupnem naporu kako bomo te stiske srečno čim prej prebrodili. Gospodarska 

in socialna prenova naroda se mora ustvariti s sodelovanjem vseh slojev na osnovi smo-

ternega gospodarskega načrta. Pri tem smatramo zaščito učvrstitev kmečkega in delav-

skega stanu za bitno zahtevo gospodarske in socialne politike, ker le po tem se bodo 

mogli harmonično razvijati tudi ostali produktivni sloji. 

 

IV. 

 

Smatramo, da je v interesu vseh slojev našega naroda, pa tudi vseh Srbov, Hrvatov in 

Slovencev, da se prenese čim večji delokrog upravnih in vseh javnih poslov na nižje upra-

vne edinice vse do one mere, ki jo dovoljujejo življenjski interesi državne in narodne sku-

pnosti. 

 

Podobno, izrazito projugoslovansko stališče župana, ki mu verjetno sicer ne manjka politične 

preračunljivosti, se izraža tudi v, čeprav v duhu de mortuis nil nisi bene, s čustvi nabitem žal-
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nem govoru
150

 za v Marseillu leta 1934 umorjenim kraljem Aleksandrom I. Voditelja Jugosla-

vije opeva kot narodnega heroja, polboga, genija, ki je »zasnoval in ustvaril […] Veliko Jugo-

slavijo«. Dalje govor teče v duhu bolečine in »otrplosti od groze« spričo »mučeniške smrti« 

ob spoznanju plemenitosti, viteštva in državniške modrosti ter brezmejne ljubezni mrtvega 

kralja do svojega naroda. Župan na kratko oriše njegovo slavno zgodovino v 1. balkanski voj-

ni kot »poveljnika in zmagovalca« ter maščevalca za Kosovo. Nato njegovo prisotnost »na 

čelu srbske vojske na težkem, s smrtjo in poginom borečem se pohodu čez gore albanske, 

[…]« Pa njegovo slavno vrnitev s Krfa: »Iz Soluna je korakal na čelu svoje vojske kot nov 

blagovestnik in ponoven osvetnik […] Zato je morala pasti fronta združenih sovražnikov, a on 

je vstal kot zmagovalec in se vrnil v osvobojeno domovino.« 

 

»Kumanovo, Golgota v albanskih gorah, Krf in Solun so bili potrebni, da je vstala Jugosla-

vija«, ki ji je kraljeva volja vdahnila življenje. »Zmagovalcu na bojnih poljanah je moral sle-

diti državnik«, čigar modrost je privedla do šestojanuarske diktature, ki je omogočila mladi 

državi, da se »uravna in uravnovesi, razvije in okrepi«. Aleksandrova modrost ter prizadeva-

nje za mir sta obrodila »Balkanski pakt kot najsigurnejše obrambo in najjačje orožje,« še slav-

nostno doda župan. 

 

Na koncu posmrtnice je župan izpostavil, »da moramo kot državljani njegove Jugoslavije, kot 

ljudje in poborniki miru hoditi samo po njegovi poti, da jo izhodimo do konca. Zato, da bomo 

svobodni, da bomo zmogli razviti svoje sile v lasten prospeh in narodno blagostanje. Zato, da 

bomo uspešni tekmeci v kulturnem stremljenju. Zato, da bodo naše meje sigurne«. 

 

Po pripovedovanju Igorja Vehovca iz Novega mesta je bil dr. Režek tudi lovec, vendar ne 

strasten, ki bi hodil na pogone, veliko raje kot sam lov je imel lovsko kuhinjo. V okolici Tre-

bnjega naj bi imel lovišče.
151

 To potrjuje tudi zapisnik občinske seje iz 27. aprila leta 1934: 

»Ker je potekla zakupna doba za lastno občinsko lovišče z dnem 31. 3. 1932 se zakupna doba 

za to lovišče podaljša za dobo do 31. 3. 1935 v korist dosedanjemu zakupniku dr. Režku Josi-

pu.«
152

 

 

Župan dr. Josip Režek je predsedoval sreski organizaciji JNS v Novem mestu in bil član ban-

skea sveta, iz katerega pa ga je ban Dravske banovine razrešil konec leta 1935.
153

 Na držav-

nozborskih volitvah, ki so potekale 5. maja istega leta, pa je bil na liberalni državni listi dr. 

Jeftića za srez Novo mesto izvoljen v Narodno skupščino Jugoslavije. Za podpredsednika 

narodne skupščine pa je bil izvoljen 19. junija leta 1935, torej dan pred odstranitvijo Jevtića in 
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 NME 5, šk. 130, p. e. 211–214. 
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 Vir: Igor Vehovec, Novo mesto.  
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 NME 5, škatla 130, p. e. 211–214. 
153

 NME 3, Uprava, šk. 1. 
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njegovega vladnega kabineta.
154

 V zvezi z njegovim delom v Beogradu bega trditev Ivana 

Nemaniča, ki v prispevku
155

 zapiše: »Povedal mi je [dr. Josip Režek], da je bil leta 1928 na 

govorniškem odru v parlamentu, ko je bil izveden atentat na Stjepana Radića, voditelja Hrvaš-

ke kmečke stranke.« Leta 1928 je namreč dr. Josip Režek županoval v Novem mestu. 

 

 

 

 

 

Partizani so dr. Josipa Režka med vojno zaprli že ob prvi osvoboditvi Novega mesta 10. sep-

tembra leta 1943, vendar so ga še istega dne brez zaslišanja izpustili,
156

 ga ponovno zaprli in 

zaslišali 13. septembra leta 1943, ko so v nočnih urah opravili na njegovem domu tudi hišno 

preiskavo.
157

  

 

14. septembra je priletelo nad mesto šest nemških štuk in ga začelo bombardirati. 
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 I. Nemanič: Pomembni možje, str. 180. 
155

 Prav tam, str. 180.  
156

 Ivan Dolenec, Moja rast, Celje 1991, str. 101. 
157

 Prav tam,  str. 103. 

Komemoracija ob smrti kralja Aleksandra I. na Glavnem trgu v Novem mestu. Na 

govorniškem odru župan dr. Josip Režek. (Fotografijo hrani Jurij Paučič, Ljubljana.) 
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Bombardiranje je bilo posebno strašno za jetnike na okrožnem sodišču. Na poslopje sodi-

šča je padla bomba, čeprav ne na tisti del, kjer je nameščena jetnišnica; na jetnike je 

padal omet in razbite šipe. Jetniki so divje razbijali po vratih in zahtevali, da jih puste v 

zaklonišče, a zaman. Šele ko je sledil isti dan drugi zračni napad, so smeli jetniki v zaklo-

nišče. Tedaj je apeliral dr. Trošt skupaj z dr. Režkom na človeški čut partizanov, naj jih 

vendar izpuste, da ne bodo morebiti pokopani pod razvalinami; saj nikdo ne bo ušel in so 

sodišču vsak čas na razpolago. In res so izpustili vse politične jetnike razen višjega 

računskega inšpektorja Pavliča.
158

 

 

Po vojni so dr. Josipa Režka, stanujočega v Novem mestu, Tavčarjeva 3, advokata, posestnika 

hiše in žage, nekaznovanega, ponovno zaprli. V priporu je bil od 5. julija leta 1945. Vojaško 

sodišče ga je 3. avgusta leta 1945 obsodilo, »da je bil organizator bega ter da se je kot tak dru-

žil z ostalimi organizatorji bele garde […], da je zagovarjal pokret domobranstva« z določba-

mi mednarodnega prava in da je z drugimi organizatorji bele garde ob kapitulaciji Italije 

interveniral na štabu italijanske divizije Isonzo, da bi Italijani izročili orožje belogardistom.
159

 

 

Dr. Josip Režek je bil obsojen »na osem let odvzema svobode, na deset let izgube volilne pra-

vice in pravice do javne službe ter na zaplembo celotne imovine z zakonskimi omejitvami«.
160

 

 

Obrazložitev sodbe je bila sila kratka:  

 
Obtoženci inkriminirana dejanja delno priznavajo in smatra sodišče radi tega krivdorek 

za utemeljen na podlagi delnega priznanja obtožencev, v zvezi z izčrpnimi in zanseljivimi 

podatki prijav naše narodne oblasti. 

 

Kot olajšilno pri odmeri kazni je sodišče upoštevalo delno priznanje in neoporečnost 

obtožencev, kot otežilno pa dejstvo, da so obtoženciproti=narodno delovali ravno v času, 

ko jih je narod strnjene v enotno fronto, najbolj potreboval, ker je vodil zgodovinsko naj-

težjo borbo.
161

  

 

Na pogreb žene Pavle, ki je leta 1945 umrla za rakom, so ga pazniki pripeljali vklenjenega v 

lisice.
162

 Dr. Režek sicer kazni ni prestal saj je bil kmalu izpuščen, vendar so mu zaplenili 

celotno premoženje razen kmečkega posestva pri Dobruški vasi. Ostal je brez kakršnekoli 

pokojnine, o ponovnem odprtju advokature pa je lahko samo še sanjal. 
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 Ivan Dolenec, Moja rast,  str. 106-107. 
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 ZAL, NME 188, fond Josip Režek, Sodba v imenu narodov Jugoslavije, I spis 47/91-2.(fotokopija). Vnukinja 
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 NME 188, fond Josip Režek, Sodba v imenu narodov Jugoslavije, I spis 47/91-2. 
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 Prav tam. 
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 Vir: Metka Popivoda, Zgornje Pirniče. 
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Dr. Režek si je v poznejših 

letih prizadeval za vrnitev svo-

jega premoženja, kar je razvid-

no tudi iz pisma s pravnimi 

nasveti dr. Marijanu Polenšku, 

vendar nobeden od njiju v tej 

smeri ni ničesar dosegel.  

 

Prav tako je zgovorna nasled-

nja anekdota. Kadar ga je svak 

Jože Zurc glede politike pov-

prašal, »al bo kmal kaj druga-

če?«, je dr. Režek odgovoril: 

»Bo, bo, ampak midva, Jože, 

tega ne bova dočakala.«
163

  

 

Na jesen življenja je dr. Režek 

pomagal v odvetniški pisarni 

sina dr. Boruta Režka v Ljub-

ljani in tam kljub visoki staros-

ti še vedno uspešno delal.
164

 O 

nekoliko nasprotnih razmerah 

pa govori podatek, da sta si s 

sinom prišla navzkriž in da je 

bil g. Režek ob koncu življenja 

še ob te dohodke. Temu pritrju-

je tudi njegov odgovor, ki ga je 

dal bolniški sestri Nini Pod-

bevškovi, ko se je zaradi poš-

kodb, ki jih je utrpel, ko ga je 

pri Trebnjem zbil vlak, zdravil 

v novomeški bolnišnici. Med 

popisovanjem bolnikov ga je sestra Nina, ko ga je zagledala, začudeno vprašala: »Kaj niste vi 

doktor Režek?«, on pa ji je odgovoril: »Bil sem enkrat, zdaj sem pa nič.«
165

  

 

Zdravljenje v bolnišnici ni bilo uspešno in dr. Josip Režek je 22. decembra leta 1966 umrl. 

Pokopali so ga na Šmihelskem pokopališču v Novem mestu. 

                                                 
163

 Vir: Majda Zurc, Novo mesto. 
164

 Nemanič, Pomembni možje, str. 180. 
165

 Vir: Majda Zurc, Novo mesto. 

Dopis dr. Josipa Režka dr. Marijanu Polenšku glede možnosti vrnitve 

zaplenjenega premoženja (Hrani Marko Polenšek.) 
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Dr. Josip Režek je bil leta 1929 odlikovan z Redom Sv. Save IV. reda, leta 1930 z Redom 

Jugoslovanske krone IV. reda in leta 1936 z Redom Sv. Save II. reda.
166

 

 

 

5.7 Občinske volitve v Novem mestu leta 1927 
 

Po januarskih volitvah leta 1927 v oblastne skupščine je v ljubljanski in mariborski oblasti z 

absolutno večino glasov zmagala SLS. Samostojna demokratska stranka (SDS), ki je nastala 

leta 1924 ob razkolu Jugoslovanske demokratske stranke (JDS) in ki so se ji pridružili tudi 

slovenski liberalci, z izidom volitev nikakor ni mogla biti zadovoljna. Nasprotno pa so, opo-

gumljeni z uspehom, dobili krila slovenski klerikalci, tako da se je obetal tudi na lokalnih 

volitvah istega leta hud boj še zlasti v mestih, kjer so bili liberalci že po tradiciji izredno moč-

ni. 

 

V občini Novo mesto so se tako spomladi začele živahna predvolilna kampanja in priprave na 

občinske volitve, ki so bile, sicer z zamikom,
167

 razpisane za 19. junija leta 1927.
168

 Prvi sta 

bili vloženi kandidatni listi Gospodarske stranke, ki so jo sestavljali pripadniki združene SDS 

in Ogričeve skupine samostojnih obrtnikov ter lista SLS.
169

 Kandidirali sta še lista NRS (radi-

kali) in lista Zveze dela in reda, ki so jo sestavljali »socialisti vseh vrst«, je zapisal dopisnik 

časopisa Slovenec.
170

 V Novem mestu so bile torej zopet zastopane »vse stranke«, kar za oko-

liške, podeželske občine ni bilo značilno.
171

 

 

V gradivu Okrajnega glavarstva Novo mesto zasledimo naslednjo izjavo
172

 volilnega kandi-

data Petra Mraka z dne 6. junija leta 1927:  

 
Odborniki SLS smo prišli sem v zavesti odgovornosti napram volilcem, nikakor pa ne, 

kakor se je že neupravičeno očitalo bivšim zastopnikom SLS, delo v mestni hiši sabotirati. 

Sodelovali bomo pri reševanju vseh vprašanj mestnega gospodarstva ter skušali strankin 

socialno-gospodarski program uveljaviti. Ohranimo si pa proste roke za vse posamezne 

                                                 
166

 NME 3, Uprava, šk. 1. 
167

 »Reklamacijsko postopanje za volitve je bilo že lansko jesen, vendar je bil razpis preložen vsled volitev v 

oblastno skupščino.« (KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec (?), št. 47, Občinske 

volitve, leto 1927.) 
168

 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec (?), št. 81, Občinske volitve, leto 1927. 
169

 Prav tam, Slovenec, št. 102, leto 1927. 
170

 Prav tam, Slovenec, št. 109, leto 1927. 
171

 Prav tam, Slovenec, št. 81, leto 1927. 
172

 NME 3, Volitve, šk. 2. 
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slučaje in njihovo sodelovanje bo odvisno od uvaževanja naših predlogov od strani veči-

ne.  

 

Zanimivo je, de je identično izjavo, že po občinskih volitvah in po izvolitvi starega-novega 

župana, dal na občinski seji tudi odbornik g. prof. Franjo Ambrožič.
173

 

 

Na zborovanju volilcev Slovenske ljudske stranke 8. junija sta načelnik krajevnega odbora 

SLS g. prof. Franjo Ambrožič in g. dr. Janko Lavrič obravnavala in s številkami kritično pod-

krepila dotedanje občinsko gospodarjenje pozicijske, torej nasprotne, liberalne strani. Gospod 

Lavrič se je dotaknil neobvladovanja stanovanjske krize v mestu, počasnega napredovanja 

projekta gradnje novega šolskega poslopja in oddaje raznih javnih mestnih del.
174

 Člani SLS 

so mestni upravi očitali še nezakonito vložen denar mestne hranilnice v Slovensko banko in 

slabo gospodarjenje z občinskimi gozdovi.
175

 

 

Rezultati občinski volitev v Novem mestu so bili sledeči: Gospodarska stranka je ponovno 

zmagala. S 317 glasovi je dobila 13 odborniških mest in tako izboljšala rezultat izpred treh 

let. Tudi SLS je s sedmimi mandati izboljšala svoj rezultat. Zanjo je glasovalo 187 volilnih 

upravičencev. NRS je s 67 glasovi osvojila 3 odborniška mesta, stranka dela in reda pa z 51 

glasovi dva sedeža v občinskem odboru.
176

 

 

V občinskem odboru je bilo izvoljenih 15 novih odbornikov in 10 iz prejšnjega mandata.
177

 

Za župana je bil s 13 glasovi izvoljen dotedanji župan dr. Josip Režek. Njegov namestnik je 

postal prav tako liberalno usmerjeni Filip Ogrič, za občinske svetovalce pa so bili izvoljeni 

kandidati na listi Gospodarske stranke: Otmar Skale, Josip Povh, Josip Paučič in Edmund 

Kastelic, pristaša SLS Franc Kovačič in Jurij Picek ter radikal Anton Petrič.
178

 

 

 

5.8 Imenovanje novomeške občinske uprave leta 1929 
 

Po uvedbi šestojanuarske diktature je kralj Aleksander I. še v istem mesecu podpisal Zakon o 

izpremembi zakonov o občinah in oblastnih samoupravah. Med drugim je zakon določal, da 

so 6. januarja leta 1929 razrešene vse občinske uprave in da postavijo nove veliki župani. 

Tako je na podlagi tega zakona veliki župan ljubljanske oblasti 15. januarja leta 1929 imeno-

                                                 
173

 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec, št. 151, Novo mesto, leto 1927. 
174

 Prav tam, Slovenec, št. 130, leto 1927. 
175

 Prav tam, Slovenec, št. 131, leto 1927. 
176

 Prav tam, Slovenec, št. 138, leto 1927. 
177

 NME 3, Volitve, šk. 2. 
178

 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec, št. 151, Novo mesto, leto 1927. 
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val stari novomeški občinski odbor kot novo občinsko upravo,
179

 od katere je pričakoval 

opravljanje službe »brez strankarskih in osebnih vplivov in marljivo edinole v korist občine, 

naroda in države«. 21. aprila leta 1929 je prisegla na novo imenovana občinska uprava. 

 

Sicer pa »ostanejo sestava, pristojnosti in poslovanje občinskih uprav tudi še nadalje iste, 

kakor so predvidene v dosedanjem občinskem redu in ni govora o kakem obč. komisarjatu ali 

gerentstvu. Občinske uprave poslujejo tedaj po istih načelih obč. reda, kakor doslej, le s to 

razliko, da so člani uprave imenovani in ne več izvoljeni,«
180

 zapiše veliki župan ljubljanske 

oblasti. Razlika pa je bila vendarle tudi v tem, »da so odslej morali podati zaobljubo pred sre-

skim načelnikom, ne samo župan in občinski svetovalci, temveč tudi občinski uradniki«.
181

 Z 

dopolnilom Zakona o zaščiti države je kralj Aleksander I. prepovedal vse politične stranke, ki 

so slonele na verski ali nacionalni podlagi. Sresko načelstvo Novo mesto je tako razpustilo 

politične organizacije v srezu.
182

 28. decembra leta 1929 je takole poročalo glede političnega 

življenja Kraljevi banski upravi Dravske banovine: 

 
2./ Po proglasu Njeg. Veličanstva kralja dne 7. 1. t. l. je politično stanje v novomeškem 

srezu povsem mirno brez vsakega važnejšega pojava ali dogodka. Ni bilo nobenih sestan-

kov, zborov ali temu sličnih prireditev in ni se tudi vršila nobena agitacija ali propagan-

da po bivših političnih strankah. 
b/ Razen nekaj slučajev komunističnih letakov, kateri so bili razmetani po Novem mestu 

in okolici se ni pripetilo ničesar, kar bi cikalo na politiko. 

 

Ljudstvo je povsem mirno in se za politiko ne zanima. 

[…] 

Sicer pa ni opaziti nobene politične akcije, narod je s sedanjem položajem splošno zado-

voljen.
183

 

                                                 
179

 Veliki župan ljubljanske oblasti v dopisu sreskim poglavarjem in vodji sreske izpostave v Škofji Loki dne 7. 

1. 1929 takole navede svoje stališče: »Kot nove občinske uprave nameravam imenovati dosedanje občinske 

odbore z dosedanjimi župani na čelu, ako se dosedanja občinska zastopstva niso hudo kompromitirala s svojim 

delom proti državnemu in narodnemu edinstvu, ali na kak drug način (slaba gospodarska politika, nepriljublje-

nost pri večini prebivalstva in pod.)« (Vir: NME 3, Volitve, šk. 3.) 
180

 NME 3, Volitve, šk. 3. 
181

 B. Grafenauer, Lokalna samouprava, str. 195. 
182

 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec, št. 27, Novo mesto, leto 1929. 
183

 NME 3, Uprava, Situacijsko poročilo okrajnega glavarstva za leto 1929. 
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Prisega občinskih odbornikov 21. aprila leta 1929 (ZAL, NME 3, Volitve, šk. 2) 
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5.9 Občinske volitve v Novem mestu leta 1933 
 

Občinske volitve v Dravski banovini leta 1933 so se od volitev v dvajsetih letih močno razli-

kovale. Zaznamovale so jih spremenjene notranjepolitične razmere po uvedbi šestojanuarske 

diktature in sprejetju nove, s strani kralja oktroirane centralistično-unitaristične ustave. Živo, 

transparentno, bolj enakopravno in s tem bolj demokratično predvolilno občinsko tekmo v 

preteklosti sta na občinskih volitvah leta 1933 zaznamovali cenzura tiska, ki je bil naklonjen 

opozicijski, zlasti formalno, z zakonom prepovedani SLS, in režimska volilna propaganda 

vladne, državne, edino dovoljene Jugoslovanske nacionalne stranke (JNS), ki so se ji leta 

1932, takrat še Jugoslovanski radikalni kmetijski demokraciji (JRKD), priključili tudi sloven-

ski liberalci. 

 

Jeseni leta 1933 sta se v občinskih volilnih bojih soočila dva neenakopravna politična tabora. 

Režimska JNS na eni in pristaši formalno razpuščene SLS na drugi strani. Volilci so se sicer 

odločali med tremi listami: listo JNS, kompromisno listo
184

 in opozicijsko listo, za katero so 

stali pristaši SLS. Razlog, da je v 369 občinah
185

 kandidiralo samo 243 opozicijskih list, gre 

iskati v močnem državnem pritisku na opozicijo, ki je le s težavo postavljala svoje kandida-

ture.
186

  

 

Na podlagi novega Zakona o občinah in Uredbe o sestavi kandidatnih list
187

 so bile v banovini 

15. oktobra leta 1933 izpeljane volitve. Glasovalni postopek je potekal tako, da se je moral 

posamezeni volilec predstaviti in nato imenovati listo, ki ji je namenil svoj glas.
188

 Nosilec 

zmagovalne liste je postal novi župan, ki so ga torej zdaj volili neposredno. 

 

Volitev se je udeležilo 188.017 volilnih upravičencev (68,6 %). Za liste JNS je glasovalo 66,8 

%, za kompromisne liste 6,4 % volilcev, za socialiste 1,1 % in za liste opozicije 25,7 % volil-

cev. JNS je tako osvojila 296 občin, socialisti 2, kandidati kompromisa 16 in opozicija 54 

občin. 

 

Razloge za sorazmerno slab rezultat nekdanje SLS, ki je sicer imela tradicionalno najvišjo 

podporo med Slovenci, gre iskati v nepoštenih in neenakopravnih volitvah. Na podlagi poseb-

                                                 
184

 JNS je izdala poseben razglas, ki je omogočal, da lahko ob pripravi kandidatnih list pritegnejo k sodelovanju 

tudi posameznike, ki niso bili člani JNS. (Jure Gašparič, »Občinske volitve v Dravski banovini 15. oktobra 1933 

in nekdanja Slovenska ljudska stranka«, Zgodovinski časopis, 58, 2004, 1-2, str. 52.) 
185

 Pred občinskimi volitvami je bila izvedena komasacija, ki je skrčila število občin (prej 1069).   
186

 J. Gašparič, Občinske volitve, str. 55.  
187

 Zakon o občinah, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine št. 35 z dne 29. 4. leta 1933 in 

Uredba o sestavi kandidatnih list, o sestavi in o poslovanju volilnih odborov in o glasovalnem postopku pri voli-

tvah občinskih odborov v Dravski banovini, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine št. 

73/1933. 
188

 J. Gašparič, Občinske volitve, str. 51. 
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nega poročila nekdanje SLS je 

razvidno, da je oblast izkoristila 

domala vse instrumente in možno-

sti, ki jih je imela na voljo, sebi v 

prid. V volilno dogajanje naj bi na 

nedopusten način posegli sreski 

načelniki, orožniki, državni uradi, 

ban in celo zasebni podjetniki.
189

  

 

Na podlagi zakona o volilnih ime-

nikih je 11. septembra leta 1933 

novomeški župan (predsednik 

občine) dr. Josip Režek razglasil, 

da je volilni imenik v občinskem 

uradu v Novem mestu razgrnjen, 

in da je vsakomur na vpogled. 

Popravki volilnega imenika so se 

lahko zahtevali samo do srede, 27. 

tega meseca.
190

 

 

Na podlagi Zakona o občinah iz 

leta 1933 je bilo v Novem mestu 

določenih tokrat prvič dvoje 

volišč, in sicer volišče I. na levem 

bregu Krke v poslopju nove Osno-

ven šole na Seidlovi cesti št. 1, 

drugo volišče pa je bilo na desnem 

bregu.
191

  

 

Kot v mnogih občinah je tudi v 

novomeški na občinskih volitvah 

15. oktobra leta 1933 nastopila 

samo ena, in sicer vladna kandida-

tna lista JNS župana dr. Josipa 

Režka. Od 1046 v volilnih imeni-

                                                 
189

 J. Gašparič, Občinske volitve, str. 56-57. 
190

 NME 3, Volitve, šk. 3. 
191

 Prav tam. 

Novomeški občinski odbor, izvoljen na volitvah leta 

1933. Glej fotografijo občinskih odbornikov na strani Napaka! 

Zaznamek ni definiran..  (ZAL, NME 3, Volitve, šk. 3) 
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kih vpisanih volilnih upravičencev je na obeh voliščih glasovalo 640 volilcev za edino kandi-

datno listo dr. Josipa Režka, ki je bil tako zopet, tokrat neposredno, izvoljen za župana.
192

 

Volilni upravičenci z drugačnim političnim prepričanjem se, kot kaže, volitev niso udeležili. 

 
Politični položaj v srezu je bil mnogo povoljnejši nego v letu 1932. To so dokazale zlasti 

zadnje občinske volitve, pri katerih je zmogla opozicija osvojiti le 2 občini
193

, dočim je 

vladna stranka v vseh ostalih občinah sijajno zmagala. Protivniki režima so sicer razvija-

li živahno agitacijo, ki pa ni [uspel]a. Liste JNS so žele nepričakovan uspeh in volitve so 

potekale v popolnem miru in redu. Komunističnega gibanja v srezu tekom celega leta 

1933 ni bilo opažati.
194

  
 

 

5.10   Josip Paučič (1900–1978) 
 

Oče Josipa Paučiča, Jakob Paučič, se je rodil leta 1863 kot sin kmeta in podeželskega trgovca 

iz Gatine pri Grosupljem. Kot njegov starejši brat Anton, ki si je prvih trgovskih izkušenj pri-

dobil pri očetu, s katerim sta vozila s »parizarji«
195

 kupljeno blago z Dolenjske, iz Bele kraji-

ne in Karlovca v Ljubljano in Trst,
196

 je šel tudi mlajši Jakob po očetovih stopinjah. V Ljub-

ljani, kjer je brat Anton
197

 odprl na takratni Cesti sv. Petra trgovino z moko in deželnimi pri-

delki,
198

 je Jakob izpopolnil svoje trgovsko znanje.
199

  

 

Leta 1884 je Jakob Paučič prišel v Novo mesto in odprl trgovino v Fichtenauovi hiši na glav-

nem trgu, kjer je bila tudi pošta.
200

 Kmalu je toliko privarčeval, da si je leta 1891 kupil hišo na 

Glavnem trgu in odprl trgovino z deželnimi pridelki in pekarijo; pozneje pa se je verjetno 

ukvarjal tudi s prekupčevanjem nepremičnin. V Novem mestu je zgradil in prenovil več hiš.
201

 

Leta 1902 je kupil tudi restavracijo pri pošti ter jo notranje in zunanje preuredil v Hotel Pau-

čič. Zaradi ženine bolezni ga je že leta 1903 hotel prodati, vendar ga je dal sprva v najem in 
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 NME 3, Volitve, šk. 3. 
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 Dobrnič in Hinje. 
194

 NME 3, Volitve, šk. 3., Letno sresko poročilo za leto 1933, naslovljeno na Kraljevsko bansko upravo v Ljub-

ljani. 
195

 Težak voz s širokimi platišči. 
196

 Jutro, št. 96, 28. 4. 1934, Smrt najstarejšega dolenjskega trgovca. 
197

 Anton Paučič (1852–1934) se je, kljub temu da ni imel niti osnovnošolske izobrazbe, ukvarjal tudi z izumi in 

astronomijo. (Vir: Jutro, št. 96, 28. 4. 1934, Smrt najstarejšega dolenjskega trgovca.) 
198

 Jutro, št. 96, 28. 4. 1934, Smrt najstarejšega dolenjskega trgovca. 
199

 Jutro, št. 142, 22. 6. 1935, leto XVI, št. 142, Jakob Paučič na mrtvaškem odru, str. 3. 
200

 Jutro, št. 142, 22. 6. 1935, leto XVI, št. 142, Jakob Paučič na mrtvaškem odru, str. 3.; vnuk Jurij Paučič pove, 

da je imel njegov ded sprva v Fichtenauovi hiši trgovino z neko gospo, ki je pekla kruh. 
201

 Jutro, št. 142, 22. 6. 1935, leto XVI, št. 142, Jakob Paučič na mrtvaškem odru, str. 3. 
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ga nato šele leta 1908 prodal.
202

 Najbolj 

znana pa je Novomeščanom Paučičeva 

vila, ki je še danes v lasti njegovih 

potomcev.  

 

Jakob Paučič je bil tipičen primer pode-

želskega »self-made mana«, kakor so 

takrat imenovali može, ki so v življenju 

uspeli brez šolske izobrazbe.
203

 V zakonu 

s prvo ženo je imel 7 otrok, po njeni smr-

ti pa se je ponovno poročil in jih imel še 

pet. Umrl je leta 1935 v Novem mestu. 

 

Josip Paučič je bil četrti otrok iz prve-

ga zakona Jakoba Paučiča. Rodil se je 

v Novem mestu 9. marca leta 1900. 

Končal je nižjo gimnazijo in nato trgovsko šolo. Pozneje je končal še obrtno nadaljevalno 

šolo za pekovsko obrt. Leta 1926
204

 je prevzel očetovo trgovino in pekarijo, z njima pa tudi 

očetov dolg v vrednosti 100.000 din, ki ga je odplačeval do 2. sv. vojne. Razen tega je moral 

izplačati še sestri. Poročil se je leta 1932 in imel sina Jurija. Pozneje je nameraval začeti tudi 

proizvodnjo testenin, kar pa mu je preprečil začetek 2. sv. vojne.
205

 

 

Josip Paučič je bil tudi zadnji predsednik novomeške čitalnice. Leta 1925 je pripravil program 

za praznovanje njene šestdesetletnice. Ko pa je istega leta novomeški Sokol prevzel čitalnico 

z Narodnim domom,
206

 je postal oskrbnik Sokolskega doma in se še naprej tudi kulturno udej-

stvoval. Režiral je igre in v njih tudi igral. 

 

Leta 1927 je bil na liberalni gospodarski listi skupaj z dr. Josipom Režkom izvoljen za novo-

meškega občinskega odbornika in postal eden izmed županovih svetovalcev. Kot član stare-

šinstva in nato član občinske uprave
207

 je bil Josip Paučič izredno dejaven. Opravljal je posle 

preglednika občinske blagajne,
208

 pregledoval in poročal o občinskem računskem zaključku 

za tekoče leto. Izvoljen je bil v različne odbore (upravni odbor mestne hranilnice, za gradnjo 

                                                 
202

 Vir: Jurij Pavčič, Ljubljana; Slavka Ložar: Stare gostilne, str. 81. 
203

 Jutro, št. 96, 28. 4. 1934, Smrt najstarejšega dolenjskega trgovca. 
204

 Časopis Jutro (št. 142, 22. 6. 1935, leto XVI, št. 142, Jakob Paučič na mrtvaškem odru, str. 3.) navaja, da je 

sin Jože (Josip) Paučič prevzel trgovino že leta 1924. 
205

 Vir: Jurij Pavčič, Ljubljana. 
206

 Bogo Komelj, Novomeški Sokol 1887–1945, 1. del, Novo mesto 1977, str. 44. 
207

 Podobno kot je za termin župana novi zakon iz leta 1933 vpeljal izraz predsednik, je občinsko starešinstvo 

postalo občinska uprava. 
208

 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec, št. 198, Novo mesto, leto 1927. 

Glavni trg 14, kjer je bila Pavčičeva trgovina z 

deželnimi pridelki in pekarija (Foto: Jakob Polenšek) 



59 

 

elektrarne na Dvoru, davčni odbor, gradbeni odbor), 

komisije in odseke (načelnik policijskega odseka, 

odsek za podaljšanje električnega voda do Novega 

mesta, vodovodni odsek, cestni odsek). Na občin-

skih sejah se je večkrat prijavil k besedi ter zago-

varjal svoja stališča in podajal predloge.
209

 

 

Zanimivo, skoraj neverjetno je dokaj hudomušno 

poročanje časopisa Slovenec:  

 
Načelnik policijskega odseka g. Paučič je šel lani 

študirat ustroj policije v Pariz in London in letos 

hotel še novomeško policijo reorganizirati po lon-

donski. Na mesto starih treh je delalo red na pro-

metnih novomeških bulevarih in avenijah kar pet 

stražnikov s čisto novimi uniformami. Toda kaj, 

ko so pa ti stražniki morali delati red sami med 

seboj po gostilnah, kjer so se včasih malo preveč 

pomešali med svobodoljubne meščane, dočim pa 

n. pr. ob razbijanju in ropu trafike ge. Hajderjeve 

»novomeške policije, bilo vidjet nigdje nije«; radi 

teh nerednosti se je takoj odpustil nadzornik poli-

cijske straže. Kratkomalo londonski sistem poli-

cajstva se v Novem mestu ni obnesel in g. Pavčič 

(SDS), ki je drugače resen človek, je priznal, da 

ga je obč. odbor pošteno polomil.
210

 

 

Na občinskih volitvah leta 1933 je Josip Paučič kandidiral kot drugopodpisani za županom dr. 

Josipom Režkom na edini kandidatni listi JNS in bil tako ponovno izvoljen v občinski odbor 

Novega mesta. Ko je bil leta 1935 dr. Josip Režek izvoljen v Narodno skupščino Jugoslavije, 

je Josip Paučič kot dotedanji namestnik predsednika prevzel predsedovanje občine. Novome-

ški »župan« in član občinskega odbora pa je bil le do prihodnjih občinskih volitev, ki so bile 

leto pozneje. Ob prevzemu predsedniške funkcije 29. maja leta 1935 je takole nagovoril g. 

Režka in prisotne:  

 
G. predsednik! Po 11 letih v katerih ste predsedovali tej občini se poslavljate od nas na 

Vaši poti navzgor v nov poklic narodnega poslanca. 
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 NME 5, šk. 127, p. e. 207-208. 
210

 KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina, šk. 203, fasc. 1, Slovenec (?), št. 93, Novo mesto, leto 1928.  

Josip Paučič (Fotografijo hrani Jurij Pau-

čič, Ljubljana.) 
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Za nas, ki smo bili leta Vaši sodelavci, je ta Vaša pot navzgor razumljiv dokaz, da ste bili 

na svojem dosedanjem mestu cel mož in da so Vaši ukrepi v dosedanjem poslovanju pred-

sednika občine imeli pri nas in v nas odmev izkušenega moža. 

 

G. narodni poslanec! Naj Vam poleg naših najboljših želja in čestitk naslovimo še naše 

prošnje, da se na mestu na katerem se rešujejo obči državni interesi poleg zavzemanja za 

obče interese cele Dolenjske zavzamete tudi za specialne interese Novega mesta. 

 

Naj Vam poleg priznanja in prošnje velja še naša posebna zahvala za ves trud pri reševa-

nju poslov v dosedanjem položaju.
211

  

 

Naj omenim še daljši govor predsednika Josipa Paučiča, ki ga je imel na septembrski seji iste-

ga leta, s katerim je počastil 18. avgusta leta 1935 umrlega častnega meščana g. Frana Šuklje-

ta.
212

 V njem je omenil »njegove zasluge v bivšem državnem zboru in na čelu bivšega dežel-

nega zbora Kranjskega. Zlasti omenja njegov veliki trud za povzdigo pokojnikove ožje domo-

vine Dolenjske za katero je priboril na merodajnih mestih eno največjih dobrin, Dolenjske 

železnice, za kar ga je bivši obč. odbor v l. 1890 imenoval za svojega častnega meščana 

[…]«
213

 

 

Ob začetku 2. sv. vojne leta 1941 je Josip Paučič svojo trgovino in pekarijo zaprl
214

 ter pri 

kandijskem avtomehaniku Lojzetu Murnu vodil pisarniško administracijo, dokler ta leta 1943 

ni odšel v partizane. Pekarije pa se je do leta 1943 posluževala italijanska vojska, nato pa je 

bila v hiši nemška vojaška zobna ambulanta in ob koncu vojne oddelek domobrancev. 

 

Med vojno se je g. Paučič ukvarjal tudi s proizvodnjo kvasa, njegova žena Marija Rozman pa 

je kot učiteljica poučevala 42 let, nazadnje v Ljubljani. Po vojni mu je mož svakinje Anice 

Janez Eržen,
215

 ki je bil funkcionar OZNE, priskrbel službo na Ministrstvu za industrijo pri 

generalni direkciji za živila. Kot uslužbenec pri ministrstvu je Josip Paučič hitro spoznal, da 

trgovine in pekarije ne bo moč obdržati in je vse skupaj pod ceno prodal baje za 400.000 din 
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 NME 5, šk. 130, p. e. 211–214. 
212

 Slovenski politik in zgodovinar, *24. 10. 1849, Ljubljana, †18. 8. 1935, grad Kamen pri Novem mestu; zago-

vornik liberalne »elastikarske« politike; od 1883 večkrat kranjski deželni, od l. 1885 državni poslanec; l. 1894 

postal dvorni svetnik in ravnatelj Državne založbe šolskih knjig na Dunaju; l. 1897 upokojitev; pridružil se je 

SLS, bil kranjski deželni glavar (1908–11), odstopil in se umaknil iz politike. Kot zgodovinar raziskoval mdr. 

francosko revolucijo in pomembne slovenske politične osebnosti. – Dela: Iz mojih spominov (3 knjige, 1926–29; 

1988–95). (Vir: Veliki splošni leksikon, Ljubljana 1997–1998.) 
213

 NME 5, šk. 130, p. e. 211–214. 
214

 Tudi zaradi onemogočene dobave moke iz Banata. (Vir: Jurij Paučič, Ljubljana.) 
215

 Janez Eržen je bil nezakonski sin Janeza Evangelista Kreka. V času informbiroja, ko mu je grozila aretacija, 

je umrl v nepojasnjenih okoliščinah. (Vir: Jurij Paučič, Ljubljana.) 
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Nabavno-prodajni zadrugi Novo mesto in si kupil hišo v Ljubljani. Poklicno kariero je končal 

kot šef komerciale v tovarni Kolinska Ljubljana. Leta 1960 se je upokojil in leta 1978 umrl.
216

 

 

 

 

                                                 
216

 Vir: Jurij Pavčič, Ljubljana. 

JADRANSKA STRAŽA, organizacija, ki si je v Kraljevini Jugoslaviji prizadevala za spoznavanje jadranske 

obale, njen razvoj in za pomorsko obrambo. Ustanovljena je bila l. 1922 v Splitu, kjer je bil tudi njen sedež in 

osrednji dom. Prirejala je predavanja in razstave, izlete na morje, vzdrževala obmorska letovišča (Martinščica, 

Lokrum), zbirala denar za vojno mornarico ter ji kupila mdr. šolsko jadrnico in hidroavion. Imela je grb, himno, 

uniforme in geslo »Čuvajmo naše morje!«. Pod nadzorom prosvetnih oblasti se je po šolah razširil Podmladek 

Jadranske straže, ki naj bi mladino domoljubno in narodnoobrambno vzgajal ter krepil ljubezen do morja in 

narave. Do srede tridesetih let se je Podmladek razširil na večino šol v Sloveniji. Glavni (oblastni) odbor za slo-

venijo je imel sedež v Ljubljani, krajevne odbore pa v Mariboru, Novem mestu, Kočevju, Cerknici, Tržiču, 

Radovljici, na Vrhniki, v Logatcu, Dravogradu. GOJ. s. v Splitu je v letih 1923–41 izdajal mesečnik Jadranska 

straža, od l. 1929 posebej za otroke revijo Mladi stražar in od l. 1933 za mladino Podmladak Jadranske straže. 

Janez Stergar (Vir: Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1990.)    

 

Predaja zastave podmladku Jadranske straže. V ospredju župan Josip Paučič. (Fotografijo 

hrani Josip Paučič, Ljubljana.) 
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5.11   Občinske volitve v Novem mestu leta 1936 
 

Na petomajskih državnozborskih volitvah leta 1935 je, sicer šibko in po besedah opozicije 

nepošteno, zmagala vladna lista Bogoljuba Jevtića, ki pa je bila na pobudo kroga kneza Pavla 

že 20. junija istega leta odstranjena z vladnega kabineta. Novo vlado je sestavil Milan 

Stojadinović, in sicer iz političnih skupin, ki so volitve bojkotirale in so bile med diktaturo v 

opoziciji. V vlado so stopili del radikalov, Koroščeva nekdanja SLS in predstavniki Jugoslo-

vanske muslimanske organizacije. Ti so 14. avgusta leta 1935 ustanovili novo vsedržavno 

vladno stranko Jugoslovanska radikalna zajednica (JRZ). 

 

Po odstopu Jevtičeve vlade so slovenski liberalci izgubili poglavitno oporo svoje politične 

moči v Dravski banovini in postajali drugorazreden dejavnik v slovenski politiki.
217

 Naspro-

tno pa je prevzel pobudo slovenski del, vladne, Koroščeve JRZ, kar se je lepo kazalo tudi na 

občinskih volitvah v Dravski banovini.  

 

Občinske volitve v Dravski banovini so tudi zaradi komasacij občin potekale postopoma v 

obdobju od decembra leta 1935 do marca leta 1938, zlasti pa so bile v dobri polovici občin 

izvedene v nedeljo 25. oktobra leta 1936.
218

 Izpeljane so bile po predpisih Zakona o občinah 

in uredbah iz leta 1933. Nekoliko je bila spremenjena in dopolnjena le Uredba o sestavi kan-

didatnih list, o sestavi in poslovanju volilnih odborov in o glasovalnem postopku pri volitvah 

občinskih odbornikov v Dravski banovini.
219

  

 

Liberalna JNS ni postavila uradne liste, »temveč naj naše organizacije gledajo, da se sestavijo 

liste z najboljšimi gospodarji in najuglednejšimi občani, ki so sposobni in voljni našo občino 

voditi k napredku in blagostanju ter vneto zastopati prave interese svojih občanov. Le v obči-

nah, kjer se pojavijo izrazito strankarske liste, naj se napnejo vse sile, da zmaga trezna smer v 

občini in da se prepreči upravljanje občine po strankarskih vidikih in obravnavanje meščanov 

po politični pripadnosti,« piše liberalni časopis Jutro.
220

 Pač pa so liste 25. oktobra leta 1936 

postavili JRZ, kompromisna JRZ, skupna opozicija (mačkovci in komunisti), Hođerjeva 

stranka in Nemci. JRZ je zmagala v 184 občinah, kompromisna JRZ v 13, opozicija v 24 in 

Nemci v 3 občinah.
221

 Nasprotniki JRZ so od 225 občinskih volišč 25. oktobra kandidirali le 

na 139.
222

 Volilna udeležba je bila 63,27-odstotna.
223

 Že prej pa je volilo 75 občin, pri čemer 
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 Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slo-

venije: 1848–1992, 1, Ljubljana, Mladinska knjiga, Inštitut za novejšo zgodovino, 2006, str. 369. 
218

 Tega dne so volili v 225 občinah. 
219

 Barbara Pešak, Občinske volitve v kranjskem srezu v letih 1933 in 1936, diplomska naloga, Kranj 1995, str. 

48.  
220

 Jutro, 22. 10. 1936, Da smo si na jasnem, str. 1. 
221

 Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev 1917–1941, Ljubljana 1965, str. 447. 
222

 Slovenec, 24. 10. 1936, Nad polovico občin je že v naših rokah, str. 3. 
223

 Prav tam, 27. 10. 1936, 88 % slovenskih občin v rokah JRZ, str. 3. 
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je JRZ zmagala v 67 občinah.
224

 Zmaga JRZ, ki jo je v Sloveniji zastopal dr. Anton Korošec, 

je bila torej popolna. Če prištejemo poleg samostojnih še kompromisne liste z JRZ, je imela v 

rokah več kot 90 % vseh občin.
225

 

 

Tudi na Dolenjskem se je spričo bližajočih se občinskih volitev začela živahna predvolilna 

agitacija. Katoliški tednik Domoljub je takole spodbujal k udeležbi na veliki slovenski ljudski 

tabor, ki je bil v nedeljo, 13. septembra, volilnega leta 1936 v Novem mestu:
226

  

 
Zapomnite si, dolenjski možje in fantje, ta dan je dolenjska metropola vaša, sedaj jo boste 

zopet zavojevali, saj je ne boste prvič! Se še spomnite, ko je bilo Novo mesto nemčursko 

gnezdo; danes ni več, je drugačno (liberalno gnezdo namreč!); tudi to ne bo dolgo. Na 

vas je, da Novemu mestu vi prvi to poveste! Volitve v jeseni pa bodo vaše besede potrdile, 

upajmo!
227

 

 

V novomeškem okraju so občinske volitve 25. oktobra leta 1936 potekale v 6 občinah, tudi v 

novomeški, kjer je bila, podobno kot na volitvah leta 1933, postavljena samo ena kandidatna 

lista vladne JRZ.
228

 Za nosilca liste in s tem kandidata za občinskega predsednika je JRZ 

predlagala zdravnik dr. Marijana Polenška kot uglednega in vernega meščana, čeprav ni bil 

nikoli član kakšne politične stranke. Od 1124 volilnih upravičencev je za edino listo glasovalo 

685 novomeščanov (458 na volišču levega brega Krke in 227 na volišču na desnem bregu), 

kar je pomenilo 60,41-odstotno volilno zmago in prav tolikšno udeležbo.
229

  

 

Sicer pa lahko zapišemo, da so bile občinske volitve leta 1936 bolj demokratične in svobod-

nejše kot volitve iz leta 1933. Opozicijsko časopisje ni bilo cenzurirano, saj je bil močni, vla-

dni slovenski del JRZ, ki je dopuščal predvolilno tekmo, globoko prepričan v svojo zmago.
230
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 Slovenec, 27. 10. 1936, 88 % slovenskih občin v rokah JRZ, str. 3. 
225

 Jutro, 27. 10. 1936, Uradno poročilo o skupnem izidu nedeljskih občinskih volitev v Sloveniji, str. 2. 
226

 »Za mogočnima taboroma slovenskega ljudstva v Mengšu in Mariboru, kjer so se zbrale ogromne množice 

Slovencev, da bi poudarile svoje zahteve in dale oporo svojim zastopnikom v vladi, so se dvignili tudi naši Dole-

njci in prišli […] v takšnem številu, da so po izjavah dr. Kreka posekali Mengšane in Mariborčane. 

Nad 10.000 mož in fantov je v nedeljo dopoldne kot vojska prikorakalo v dveh mogočnih kolonah na 

glavni trg v Novem mestu in ga do zadnjega kotička napolnilo […]. Nad 200 rediteljev pod vodstvom g. Fr. Pel-

ka je skrbelo za vzoren red, tako da so množice v mogočnih sprevodih, spremljane od godb in narodnih noš, 

pravočasno prišle na trg in da se je zborovanje lahko v redu začelo.« (Domoljub, 16. 9. 1936, Slov. tabor v 

Novem mestu, št. 38, str. 577.) 
227

 Domoljub, 26. 8. 1936,  Slovenski tabor v Novem mestu, št. 35, str. 530. 
228

 Slovenec, 24. 10. 1936, Volitve v novomeškem okraju, str. 3. 
229

 NME 3, Volitve, šk. 4. 
230

 B. Pešak, Občinske volitve, str. 50–53. 
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Iz odločbe upravnega sodišča v Celju 

je razvidno, da se je nekdanji predse-

dnik občine dr. Josip Režek pritožil na 

upravnem sodišču v Celju zoper 

občinske volitve v občini Novo mesto. 

V pritožbi je med drugim navedel 

neupravičene vpise v volilni imenik 

ter grožnje uradnikom in uslužbencem 

raznih državnih ustanov, »če bodo 

nastopili proti JRZ in podpirali opozi-

cijo.«
231

 Upravno sodišče je vse prito-

žbe, s stranjo dolgo obrazložitvijo, kot 

neosnovane zavrnilo in ugotovilo, »da 

v predmetnem primeru ne gre za bis-

tvene nepravilnosti volitev.«
232
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 NME 3, Volitve, šk. 4. 
232

 Prav tam. 

Novi občinski odbor, izvoljen na volitvah leta 1936 

(ZAL, NME 3, Volitve, šk. 4) 
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5.12    Dr. Marijan Polenšek (1902–1978) 
 

Dr. Marijan Polenšek se je rodil 8. novembra leta 1902 v Vipavi dr. Juriju Polenšku, sodnemu 

pristavu, in njegovi ženi Frančiški
233

 iz znane ljubljanske družine Dermastia.
234

 Jurij Polenšek 

je bil rojen leta 1869 v zaselku Lajše pri Gorenji vasi. Študiral je pravo na Dunaju in tam leta 

1898 tudi doktoriral. Njegovo prvo službeno mesto je bilo na avstrijskem Koroškem in kot je 

pozneje pripovedoval, so takrat na sodiščih nemški sodniki še potrebovali slovensko-nemške 

prevajalce, ker stranke niso razumele nemščine. Po 1. sv. vojni je postal predsednik okrožnega 

sodišča v Novem mestu, kjer je leta 1954 tudi umrl.
235
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 Rojstni in krstni list Marijana Polenška. (Hrani Marko Polenšek, Novo mesto.) 
234

 V mladosti je Frančiška v domači gostilni na Zaloški 1 večkrat postregla tudi slovenskemu pisatelju Ivanu 

Cankarju. (Vir: Marko Polenšek, Novo mesto.) 
235

 Vir: Marko Polenšek, Novo mesto. 

Sklep 7. gimnazije, Novo mesto, junij 1919. V srednji vrsti stoji drugi z desne Marijan Polenšek. Drugi 

z leve sedi Ernest Pehani, poznejši prof. dr. elektrotehnike na ljubljanski univerzi. V zadnji vrsti stoji v 

sredini poznejši dr. filozofije in pisatelj Niko Berus. (Fotografijo hrani Marko Polenšek, Novo mesto.) 
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Sin Marijan je obiskoval osnovno 

šolo v Trebnjem, škofijsko gimna-

zijo v Šentvidu pri Ljubljani, Slo-

vensko državno gimnazijo v Gorici 

in leta 1920 maturiral z odliko na 

novomeški gimnaziji
236

, sodeloval 

pri organizaciji prve pokrajinske 

likovne razstave septembra leta 

1920 v Novem mestu (gibanje 

Novomeška pomlad) ter se še iste-

ga leta vpisal na študij medicine v 

Gradcu. 

 

Ves čas študija je pošiljal domačim 

pisma
237

, iz katerih izvemo zlasti o 

njegovih denarnih in stanovanjskih 

težavah; dajejo pa tudi verno sliko 

življenja slovenskih študentov v 

Gradcu po razpadu avstroogrske 

monarhije. 

 

Iz pisem izvemo, da je moral že pri 

sprejemu na univerzo podpisati 

izjavo, da še ni bil kaznovan, da je 

»deutsch freundlich«, da ni bil ude-

ležen pri »Mariborskih dogod-

kih«
238

 in da ni »boljševik«.
239

 Ko 

je bil sprejet, se je zopet bal, da ga 

bodo z drugimi Slovenci vred ob 

morebitnem neuspehu Avstrije na 

koroškem plebiscitu ali kakršnem-

koli vojaškem incidentu na Koroš-

                                                 
236

 Državna realna gimnazija v Novem mestu: Zrelostno izpričevalo Marijana Polenška. (Hrani Marko Polenšek, 

Novo mesto.) 
237

 Hrani jih Marko Polenšek, Novo mesto. 
238

 Verjetno je mišljena akcija Štajerskega obmejnega poveljstva, v kateri so sodelovale enote Mariborskega in 

Celjskega pehotnega polka, ki je 23. novembra razorožilo in razpustilo nemško usmerjeno Mariborsko zaščito 

(Marburger Schutzwehr). (Vir: Slovenska novejša zgodovina, Ljubljana 2005, str. 197.)   
239

 Gradec, 2. oktober 1920.  

Nostrifikacija graške diplome dr. Marijana Polenška 

medicinske fakultete v Ljubljani (Hrani Marko Polenšek, 

Novo mesto.) 
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kem nagnali domov.
240

 Nemške študente je jezilo tudi to, da so bili na medicinski fakulteti 

vpisani skoraj sami tujci. Poleg 12 Slovencev še predvsem okrog 300 Hrvatov, Srbov, Bolga-

rov in Romunov.
241

 

 

Naj navedem še nekaj zanimivih odlomkov iz njegovih pisem. 

 
Tukaj je precej mrzlo. K predavanjem hodimo sedaj že redno. Sovražnosti pa ni nobenih. 

Saj sem tako sam Slovenec v prvem semestru, na Hrvate in Srbe in Bolgare pa niso tako 

hudi.
242

 

 

Koroško slavje je bilo v Grazu seveda veliko, polno zastav je viselo in zvečer je bila bak-

ljada, ki je pa midva seveda nisva šla gledat. Tudi tega nič ne čutimo, da so naše čete 

zasedle Koroško. Gotovo Nemci upajo, da jo kmalu dobijo nazaj.
243

  

 

Kruha imam še sedaj, pa ga vsak dan jeva z Matkotom, ker je namreč že precej suh in trd 

in se bo menda kmalu pokvaril. Saj več kot 14 dni ga nisem še nikoli imel, ta bo pa že 

kmalu 3 tedne star. […] 

 

Špeha je še polovico, ampak se že pozna, da ni prav spravljen, ker ni več tako dober, kot 

je bil od začetka. Če bo postalo mrzlo, bo že bolje. 

 

Knjige si še nisem nobene kupil, ampak si bom le moral kakšno. Zdaj so tudi te precej 

drage. Od podpor ni nič slišati. Nobeden od Slovencev, kar jih je tu, je še nima.
244

  

Za december podporo bodo zdaj enkrat nakazali […] Denar bo zame kdo drugi vzdignil 

in bo kaj kupil zanjega, da ne bo potem januarja meseca spet manj vreden, ko nazaj pri-

dem, ker se bo vse od decembra na januar gotovo precej podražilo. Kako bo potem s 

podporami nič ne vemo. Vsaj prošnja se je splačala. 

 

Mi študiramo le na univerzi, kjer je zakurjeno, ker je doma v sobi preveč mraz. Včeraj 

smo merili, je bilo 11°R
245

; še precej, a da bi sedel, je preveč mrzlo.
246

 

 

Podražilo se je vse zelo, kar me ni bilo gor. Za 50 %, kar se ni za 100 % [...] 

[…] 

Mrzlo je precej. Jaz se popoldne oblečem v copate, jopo in ogrnem pelerino. Tako potem 

sedim pri mizi in študiram, pa me nič ne zebe.
247

 

                                                 
240

 Gradec, 12. oktober 1920. 
241

 Gradec, 29. oktober 1920. 
242

 Gradec, 18. oktober 1920. 
243

 Gradec, 21. oktober 1920. 
244

 Gradec, 22. oktober 1921. 
245

 Oznaka za staro mersko enoto temperature reamour (R. A. Réaumur). 11°R=13,75°C. 
246

 Gradec, 25. november 1921. 
247

 Gradec, 19. januar 1922. 
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Šolnine še nisem plačal, ker sem, kot vedno vložil prošnjo oproščenja, pa nisem bil oproš-

čen. To samo zato, da se termin za plačanje podaljša. 

[…] 

V Grazu je letos skoraj pol manj študentov, kot lansko leto, ker novih je silno malo, pre-

cej jih je šlo stran zaradi previsokih taks, domačini pa ne gredo nič več na univerzo, ker 

premalo nese. 

 

Slovencev je prišlo letos v Graz prav malo. Dva menda, Pehani iz Dunaja, eden pa iz 

Ljubljane.
248

 

 

V Grazu imamo sedaj gonjo proti judom. Pri vsakem predavanju stojijo nemški študentje 

in stražijo, da noben jud ne sme k predavanjem. Danes zjutraj so zapazili, da je en jud že 

notri. Brž ga zgrabijo in ga tirajo ven. Jud pa je šel k profesorju in ga vprašal, če sme k 

njegovem predavanju; profesor je rekel, da sme; in prišla sta oba skupaj v dvorano. nato 

so vsi nemški študentje vstali in odšli ven. Danes popoldne ob dveh pa so imeli velik shod. 

Kaj so sklenili, ne vem; ampak dolga vrsta je šla demonstrirat po mestu. Na Dunaju je 

tudi zaradi protijudovskih izgredov univerza zaprta. Tukaj mislim, da ne bo tako hudo; se 

bodo že pomenili.
249 

 

Po diplomi leta 1926 je stažiral in služboval v splošni bolnišnici v Ljubljani, se strokovno 

izpopolnjeval v Rimu, leta 1930 pa je postal zdravnik samostojne zdravstvene občine Šmihel-

Stopiče. Po njeni ukinitvi leta 1934 pa banovinski zdravnik Združene zdravstvene občine 

Novo mesto – okolica. Leta 1936 je dobil dovoljenje, da sme opravljati postransko službo 

ordinarija v bolnišnici usmiljenih bratov v Novem mestu in prevzel tudi vodenje internega 

oddelka. Istega leta se je poročil in imel v zakonu 5 otrok. 

 

Jeseni leta 1936 je bil na občinskih volitvah kot nosilec liste JRZ izvoljen za predsednika 

mestne občine Novo mesto. Kot župan Novega mesta je bil tudi član finančnega odseka, izvo-

ljen je bil v odbor za zaščito »dece«, bil član upravnega odbora mestne hranilnice in odbora za 

občinsko prehranjevanje.
250

 

 

Ob smrti enega največjih slovenskih politikov prve polovice 20. stoletja, dr. Antona Koroš-

ca
251

, v celoti navajam žalni govor župana
252

, ki ga je imel na občinski seji 20. decembra leta 

1940: 
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 Gradec, 29. oktober 1923. 
249

 Gradec, 20. november 1923. 
250

 NME 5, šk. 130, p. e. 211–214. 
251

 Korošec, Anton, slovenski politik, *12. 5. 1872, Biserjane, †14. 12. 1940, Beograd; od l. 1895 katoliški 

duhovnik, l. 1905 doktor teologije; l. 1906 ustanovil Slovensko kmečko zvezo za Štajersko in bil izvoljen v avs-

trijski državni zbor, od l. 1914 predsednik kluba Hrvaško-slovenske zajednice, 30. 5. 1917 kot predsednik Jugos-

lovanskega kluba v državnem zboru prebral majniško deklaracijo. Kot voditelj krščanskosocialne Slovenske 

ljudske stranke oktobra 1918 postal predsednik narodnega sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov, decembra 1918 
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Zbrani v globoki žalosti častimo spomin našega velikega in najboljšega prijatelja, našega 

očeta in voditelja dr. Antona Korošca. 

 

Pred 68 leti je nastopil svojo življensko pot v Biserjanah v Slovenskih goricah, v eni 

izmed najlepših pokrajin slovenske zemlje, obmejni deželi, ki so nam jo hoteli odtujiti in 

vzeti naši narodni nasprotniki. V zibel že mu je bila položena neka naklonjena volja, 

odločnost, in nepopustljivost v slovenskih stvareh, lastnosti, ki jih najdemo do največje 

mere izoblikovane le v obmejnih ogroženih narodnih predelih. V tistih krajih je bil takrat 

vsak, ki se je javno priznaval za Slovenca, od oblasti zapostavljen in zaničevan in je bil še 

s tem priznanjem borec za svoj narod. Pokojnik je to odločnost in doslednost v življenskih 

vprašanjih slovenskega naroda ohranil prav do konca svojega življenja, da celo še odloč-

nejši in doslednejši je postal. V poslednjih dvajsetih letih so mu njegovi nasprotniki to 

večkrat očitali, a on je bil z vsem srcem in z vso dušo preverjen, da delo za slovensko 

stvar še davno ni končano, nasprotno, da ga čakajo še velike naloge, in da s tem delom 

najbolj koristi tudi naši Jugoslaviji. Rojenice pa so mu odmerile še celo vrsto drugih red-

kih in občudovanja vrednih lastnostih, ki se v tako harmonični celoti združene pojavijo v 

majhnem narodu morda komaj enkrat na stoletje. Krasila ga je velika dobrotljivost in 

darežljivost, bil je ostrega uma, obdarjen z neko zmožnostjo videti in slutiti stvari, ki jih 

navadnim ljudem še zakriva zastor bodočnosti; prirojena pa mu je bila eleganca, lahkot-

nost kretanja in občevanja, ki ga je usposobila, da se je pojavil kot domačin v kmečki hiši 

ali v najvišji družbi. Umel je govoriti neprisiljeno in podomače s kočarjem in delavcem, a 

pravtako z veljakom in odličnikom. Bil je rojen knez po duhu, bogato od Boga obdarjen 

za življenjsko pot. Ta svoja bogastva pa je radodarno sipal, dajal iz sebe, nič si ni pridr-

žal temveč vse je dal svojemu narodu, v trdnem prepričanju in zavesti, da je ta bogastva 

in vrednote stvarnik preko njega naklonil njegovemu nebogljenemu, a zato še toliko bolj 

ljubljenemu ljudstvu. 

 

V letih učenja in študiranja si je z veliko marljivostjo nabiral zakladov vede in duha, ves-

tno izpolnjeval prirojene mu darove, vestno jih upravljal in se pripravljal za pot znan-

stvenika in učenjaka. Toda usojeno mu je bilo povsem drugače. 

 

Začutil je in bil poklican, da svojega življenja ne zapre med tihe zidove mirnega premiš-

ljevanja in raziskovanja, temveč da je namenjen narodu, ki ga kliče v svojo sredo, da mu 

služi in da ga vodi v njegovem težkem boju za obstanek. Od tega trenutka je bilo vse nje-

govo življenje in stremljenje posvečeno enemu namenu, da po zmagovito dovršenih preiz-

kušnjah popelje svoj narod iz suženjstva in teme k soncu svobodne Jugoslavije. To je bilo 

drugo razdobje njegovega življenja, doba neprestanih težkih bojev in naporov proti pre-

močnemu in zvitemu sovražniku, doba dela za organizacijo armade svojih sonarodnjakov. 

Nikdar ni klonil, poln mlade moči in volje ni nikdar mislil nase in na svoje udobje ter 

                                                                                                                                                         
podpredsednik prve vlade kraljevine SHS, nato večkrat minister in 27. 7. 1928–6. 1. 1929 tudi predsednik jugos-

lovanske vlade; od l. 1930 v opoziciji, l. 1933 interniran, od l. 1935 spet minister. Zavzemal se je za avtonomijo 

in združenje Slovenije, zavračal je liberalizem in socializem. (Vir: Veliki splošni leksikon, Ljubljana 1997–

1998.) 
252

 NME 5, šk. 130, p. e. 211–214. 
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počitek, žrtvoval se je vsega. Zato pa je stopal tedaj s svojim narodom od uspeha do 

uspeha, vse zapreke in ovire so padle pred njegovo silno energijo. 

Nato sledi doba, ki jo je on sam napovedal naprej, prerok in videc svojemu narodu. Dvi-

gnite glave, zakaj približuje se Vaše odrešenje. Prisluhnili so takrat vsi Slovenci, vsa srca 

so utripala močneje in vedeli smo: kar on hoče se bo tudi zgodilo. 

 

Rodila se je Jugoslavija in vidimo ga, kako neutrudno dela duh zrelega moža, vedno boj 

se sproščajoč in odklanjajoč predsodke in bremena malenkosti, ki težijo vsakdanjega člo-

veka. Sedaj stoji že zvišen med nami, ter nas vodi z očetovsko ljubeznijo, ki ne pozna raz-

like med brati, ki vse razume in prav zato tudi vse odpusti. Doseže in dobi sedaj najvišja 

odlikovanja, ki mu jih more dati država, postane svetovalec najvišjim, v resnici krmar 

Jugoslavije. In iz teh visokih položajev neutrudno skrbi in izpolnjuje stavbo slovenske kul-

ture; ustanovi Akademijo znanosti in umetnosti, izpopolni medicinsko fakulteto. S temi 

ustanovami stopimo Slovenci kot polnopravni član ob stran najbolj kulturnim narodom 

Evrope in sveta. 

 

V resnici občudovanja vredna, krasna, uspehov in velikih del polna življenska pot, ki jo je 

mogel tako uspešno prebroditi le zato, ker je bil neizmerno velik, dober in nesebičen. 

Dospel je do konca svoje poti. Vedeli smo, da je poprej korenjak poslednja leta pričel 

bolehati. Vedeli smo, da je tudi njemu usojeno, da sledi njegovo telo zakonom narave. 

Vedeli smo to in mnogokrat s strahom želeli in molili: Bog, ohrani ga nam v teh viharjih, 

ko boj ko kedaj prej potrebujemo svojega očeta, ko nam pogled zastre topovski dim na 

vseh krajih sveta. Naša usoda je tako negotova, le on nam je bil porok boljših dni. Toda 

odpoklican je bil, pozvan od večne modrosti, da sklene svoje nemirno in skrbi polno živ-

ljenje. Pri njem, ki ga je bil poslal, mu je odločen poslej prostor za vekomaj. Tja hite naše 

žalujoče misli, in še odondot, iz kraljestva duha, varujte mojo dediščino in žrtvujte se za 

dopolnitev načrtov in ciljev za katere sem živel. 

 

Resnično to je največja počastitev, ki jo moremo pokloniti njegovemu spominu, ki bo več-

no živel med nami kot simbol slovenskega duha. 

 

Oče, dobri naš oče, veliki voditelj; visoki dobrotnik in najdražji prijatelj ter častni meš-

čan novomeški, naj pokojno sniva svoj zadnji sen v svoji večno ljubljeni slovenski zemlji. 

 

Slava mu! 
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Sprejem Slovenskih fantov
253

 pred rotovžem v Novem mestu leta 1938. V ospredju v črni 

obleki župan dr. Marijan Polenšek. Tretji iz desne stoji prošt Karel Čerin, desno od njega 

ban Marko Natlačen. (Fotografijo hrani Marko Polenšek, Novo mesto.) 

 

 

                                                 
253

 Uradno FANTOVSKI ODSEKI, katoliške mladinske telesnokulturne organizacije. V okviru društev katoliške 

Prosvetne zveze so po razpustu jsl. Orlovske zveze začeli ustanavljati f. o., ki so se ukvarjali zlasti s športom; 

glasilo Orlov Mladost je nasledil mesečnik Kres. Z razpustom Prosvetne zveze in njenih društev l. 1933 so pone-

kod f. o. delovali v okviru Katoliške akcije; z obnovitvijo prosvetne zveze julija 1935 pa je oživelo delovanje f. 

o. Oktobra 1937 so ustanovili Zvezo fantovskih odsekov; ta je postala osrednja mladinska katoliška organizacija 

s sedežem v Ljubljani. Po pravilih naj bi bilo društvo nepolitično in naj bi skrbelo za naravo, umsko in telesno 

vzgojo ter poglobitev »narodnega, državnega in socialnega čutenja, mišljenja in razumevanja«. Zveza je l. 1938 

dobila samostojne telesnovzgojne organizacije in je navezala stike z Mednarodno zvezo katoliških telovadcev. F. 

o. so delovali kot samostojna društva, organizacijsko pa so se najbolj razvijali v letih 1937–39; zveza je imela l. 

1938 več kot 11.000 članov. Oktobra je delovalo 382 f. o. v 36 okrožjih in 5 podzvezah (ljubljanski, mariborski, 

celjski, novomeški in gorenjski). V obširnem telovadnem in športnem programu so imeli f. o. vrsto javnih nasto-

pov in tekmovanj; ob dvajsetletnici Jugoslavije je junija 1938 Zveza fantovskih odsekov priredila mednarodni 

mladinski tabor in nastop v Ljubljani. F. o. so veljali za udarno moč slov. dela JRZ in so pogosto nastopali na 

strankinih prireditvah in manifestacijah. (Vir: Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1989) 
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Po kapitulacije Jugoslavije aprila leta 1941 je 

župan dr. Marjan Polenšek izročil mestne klju-

če občinskemu tajniku g. Franju Avscu z bese-

dami: »Jugoslavije ni več, moja funkcija je 

prenehala.« Toda ko je 23. aprila Novo mesto 

zasedla italijanska vojska, je pritekel na njegov 

dom vidno vznemirjen tajnik, da je na občini 

polno Italijanov, da jih nihče ne razume, da je 

videti, da zahtevajo župana, naj se torej ven-

darle vrne in pomeni z njimi, še zlasti zato, ker 

govori italijansko. Tako se je začelo njegovo 

medvojno županovanje.
254

 

 

Aktivistka OF gospa Fani Košir iz Novega 

mesta ga je sicer skušala pridobiti za sodelova-

nje z OF, češ da v njej sodeluje več strank, 

vendar jo je zavrnil z besedami, da komunis-

tom ne verjame.
255

 

 

Dr. Marijan Polenšek je na Glavnem trgu v 

Novem mestu 29. junija leta 1941 takole uslu-

žnostno nagovoril Visokega komisarja Ljub-

ljanske pokrajine Emilia Graziolija.  

 

Na občinski seji 23. decembra leta 1941 se je 

župan spominjal petletnega poslovanja občin-

skega odbora, pri čemer je navajal vse uspešno opravljene zastavljene naloge. Med drugim je 

omenil ureditev statuta za občinske uslužbence, elektrifikacijo Novega mesta, izgradnjo 

občinskega zavetišča, preureditev javne razsvetljave in ureditev javnega stranišča. 

 

6. novembra leta 1942 je bila sklicana žalna seja občinskih odbornikov zaradi usmrtitve slo-

venskega politika Marka Natlačena.
256

 Dr. Marijan Polenšek je ob tem povedal nekaj besed: 

 

 

                                                 
254

 Vir: Marko Polenšek, Novo mesto. 
255

 Vir: Prav ta. 
256

 Natlačen, Marko, slovenski politik, *24. 4. 1886, Manče, †13. 10. 1942, Ljubljana (umorjen); od l. 1919 

odvetnik v Ljubljani, od l. 1926 podpredsednik Slovenske ljudske stranke (SLS); od septembra 1935 do apri-

la 1941 ban Dravske banovine; ob napadu na Jugoslavijo ustanovil ter vodil narodni svet, med okupacijo vodil 

ilegalno SLS; l. 1942 sodeloval pri nastanku Slovenske zaveze in vaških straž, zato ga je Varnostno-

obveščevalna služba OF (VOS) usmrtila. (Vir: Veliki splošni leksikon, Ljubljana 1997–1998.) 

Pozdrav župana dr. Marijana Polenška ob 

obisku Emilia Graziolija v Novem mestu 

(Slovenski dom, 30. 6. 1941, Eksc. Visoki Komisar 

med našimi Dolenjci,  str. 2) 
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Gospodje in tovariši! 

 

Obstanimo za kratek hip pri našem delu in naša misel naj pohiti k sveži gomili na lju-

bljanskem polju, cvetje, od stoterih rok iz srčne potrebe nasuto, jo pokriva, nešteto moli-

tev se ob njej dviga v nebo, proseč za mir in pokoj zadnjega slovenskega bana Dr. Marka 

Natlačena. Pridružimo se jim v tihi žalosti za trenutek. Dovršil je svojo življenjsko pot, 

dal je nam Slovencem mnogo, premnogo, dal nam je vso polno in neizčrpno moč svoje 

mladosti in zrele dobe. Mi se posebej spominjamo njegovih zaslug za elektrifikacijo 

Dolenjske in Novega mesta, ki je bila njegovo veselje in od njega z vso močjo podpirana. 

 

Ugasnil je za vedno njegov jasni, dobrohotni in prodorni pogled. Taka je bila volja božja. 

Mi ne vidimo in ne moremo spoznati njenih poti in ciljev, udamo se vanjo, toda v enem 

smo trdno uverjeni: Večna modrost ravna tako, da bo to zločinsko dejanje v pogubo in 

nečasten konec tistim, ki so ga zasnovali. To nam bodi v tolažbo. Pozivam Vas, da se dvi-

gnete in vzkliknete spominu pokojnika trikratni Slava.
257

 

 

Zanimivo je, da po kapitulaciji Italije, ko so partizani 10. septembra leta 1943 vkorakali v 

osvobojeno Novo mesto
258

 in aretirali precej Novomeščanov ter jih nekaj tudi ustrelili, župana 

dr. Marijana Polenška niso niti zaprli, temveč so ga celo imenovali za področnega zdravnika v 

sanitetnem odseku.
259

 Temu je morda botrovalo tudi to, da se je bolj zanimal za županske 

zadeve in ni sodeloval pri dejavnostih protirevolucionarnega tabora, ki so se vršile po mestu. 

To potrjuje tudi dejstvo, da ga je stotnik Vuk Rupnik »zaman poskušal prepričati, naj kot 

predstavnik civilne oblasti zahteva od italijanske vojske poroštvo za popoln red in mir ter var-

nost v mestu, obenem pa [tudi] ‚priznanje slovenske oblasti ter njenih organov Vaških straž 

kot slovensko orožništvo, ki naj izvršuje službe javne varnosti in notranje in zunanje zaščite 

mestaʻ«.
260

  

 

 

                                                 
257 NME  5, šk. 131,  p. e. 215–217. 
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 Marko Polenšek, Novo mesto je bilo …, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino, 

Novo mesto 2002, str. 25. 
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 Dolenjski list, št. 35, 4. 9. 1953, Ob prvi osvoboditvi leta 1943. 
260

 Tone Ferenc, Dies irae, Ljubljana 2002, str. 569. 
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Po zasedbi mesta 21. oktobra leta 1943
261

 so Nemci od dr. Marijana Polenška zahtevali, naj še 

naprej opravlja župansko funkcijo, vendar je to odklonil, kljub temu da so mu Nemci dali 

vedeti, kaj ga lahko doleti zaradi neposlušnosti. Vzrok, da so mu Nemci prizanesli, lahko 

iščemo v njegovem odličnem znanju nemščine in velikem pomanjkanju zdravnikov v že tako 

preobremenjeni bolnišnici. Na ženino vprašanje, čemu je zavrnil nemško zahtevo, ji je odgo-

voril, da se je z Italijani še dalo dogovarjati, z Nemci pa se ne da. Morda je na njegovo odlo-

čitev vplivalo tudi opozorilno pismo mlajšega brata dr. Iva Polenška,
262

 ki mu ga je poslal iz 

                                                 
261

 M. Polenšek, Novo mesto je bilo, str. 48. 
262

 Dr. Ivo Polenšek (1913–1944) je bil leta 1943 mobiliziran v partizane in bil leta 1944 ubit pri vasi Trebelno 

na Dolenjskem. 

V sredini sedi dr. Marijan Polenšek med svojimi občinskimi odborniki (Fotografijo hrani 

Marko Polenšek, Novo mesto.) 



75 

 

partizanov. Nenazadnje pa je najbrž tudi sam uvidel, da vojna sreča Nemce zapušča, saj je 

vseskozi v kleti domače hiše naskrivaj poslušal tuje radijske postaje.
263

 

 

Ali je dr. Marijan Polenšek na odločitev, da ostane še naprej župan pod Italijani, gledal kot na 

pravilno odločitev v svojem življenju, pa verjetno ne bomo nikoli izvedeli. Kakorkoli že, etič-

no načelo svojega zdravniškega poklica, Hipokratovo prisego, je vestno izpolnjeval. Publicist 

Ivo Pirkovič
264

 je o njem v Dolenjskih razgledih takole zapisal:  

 
Kandijskega primarija, internista dr. M. Polenška v času vojne njegovo mesto gotovo ne 

pozna dovolj. Brez dvoma pa ne bi mogli jetniki najti v nikomer boljšega zaveznika in 

odkritega ter neustrašnega zdravnika, ki pa ni nikoli sešteval in nikjer našteval svojih 

skoraj vsakdanjih zaslug.
265

 

 

Ko so v jeseni 1942 legisti organizirali v šmihelskem samostanu notredamskih sester svoj 

lazaret in so dr. Polenška prosili, da bi ga kot zdravnik vodil, je to odklonil. Tako je še naprej 

ostal šef internega oddelka moške bolnišnice.
266

 Takole pa dr. Polenška v svoji knjigi
267

 ome-

nja partizan Bogdan Osolnik:
268

 

                                                 
263

 Vir: Marko Polenšek, Novo mesto. 
264

 Pirkovič, Ivo – Boris Samov (26. 6. 1909, Šentjernej – 11. 11. 1985, Ljubljana), publicist. Po gimnaziji v 

Novem mestu se je l. 1928 vpisal na TF v Ljubljani; pred koncem študija je l. 1935 hudo zbolel. Marca 1942 ge 

je aretiral it. okupator in odpeljal v bolnišnični oddelek jetnišnice v Novem mestu, kjer je bil zaprt do avgusta 

1943. Ves čas je sodeloval z OF, v partizanih pa je postal sodelavec Znanstvenega inštituta pri predsedstvu 

SNOS ter Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev. Iz Bele krajine so ga jeseni 

1944 prepeljali v južno Italijo, kjer je iz tujega tiska izpisoval podatke, pomembne za NOB. Po 2. sv. v. je v 

Ljubljani zbiral gradivo o zgodovini NOB; objavil je nad 150 prispevkov in več knjig (Po sledovih rimske volku-

lje, 1953; Vstaja pod Gorjanci, 1967; Crucium, 1968; Svobodna  republika pod Gorjanci, 1982). Pisal je tudi o 

sanaciji Blejskega jezera. Nosilec partizanske spomenice 1941. (Vir: Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1994.) 
265

 Ivo Pirkovič: »Kandijska bolnišnica v zadnji vojni« v: Dolenjski razgledi, snopič 2, št. 6, Novo mesto 20. 12. 

1973, str. 93.  
266

 Tone Gošnik, Prvih sto let novomeške bolnišnice, Novo mesto 1995, str. 130. 
267

 Bogdan Osolnik, Z ljubeznijo skozi surovi čas, Ljubljana 1989, str. 202. 
268 Osolnik, Bogdan (13. 5. 1920, Borovnica), politični delavec in publicist. Zaradi ilegalnega dela v NOB je 

prekinil študij prava; sredi l. 1942 je šel k partizanom, delal v političnih organih in organih ljudske oblasti, bil 

delovni predsednik zbora odposlancev slov. naroda v Kočevju, nato član SNOS, l. 1944 sekretar Oblastnega 

komiteja KPS in Pokrajinskega odbora OF za Gorenjsko ter l. 1945 urednik Ljudske pravice. Po vojni je bil mdr. 

dopisnik Tanjuga iz Avstrije, direktor Radia Jugoslavije (1951-52), do l. 1956 v diplomatskih predstavništvih v 

Bonnu, Münchnu in Moskvi, zvezni sekretar za prosveto in kulturo (1956–58) ter za informiranje (1958–62), 

nato do l. 1967 direktor in glavni urednik glasila Komunist ter do l. 1970 direktor IZDG v Ljubljani. Potem je 

delal v zvezni skupščini (podpredsednik zveznega odbora 1974–78, do l. 1982 vodja slov. delegatov v njem), do 

l. 1990 je bil sodnik slov. ustavnega sodišča. V jsl. in mednarodnih ustanovah se je strokovno in publicistično 

(več kot 100 člankov) ukvarjal z vprašanji mednarodnih odnosov in miru (predsednik Jugoslovanske lige za mir, 

neodvisnost in enakopravnost narodov) ter sociologijo javnega mnenja in množičnih komunikacij (član Unesco-

ve Mednarodne komisije za raziskovanje komunikacij, sodeloval je pri pripravi izdaje knjige Mnogo glasova 

jedan svet, Beograd 1981) in l. 1980 postal na FSNP redni prof. za mednarodno komunikacijo. Prejel je Tomši-

čevo nagrado in je častni član Medparlamentarne unije (1982). Nosilec partizanske spomenice 1941. 
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Ne spominjam se podrobnosti – zaradi strašnih bolečin sem bil na robu zavesti. Vem le 

to, da je naslednje jutro Martina Petričeva pripeljala iz Novega mesta zdravnika dr. 

Marijana Polenška. Pod Italijani je nekaj časa opravljal vlogo novomeškega župana, kar 

smo mu zamerili, vendar nisem prav nič dvomil v njegovo zdravniško poštenje. Pregledal 

me je in izprašal. Ugotovil je zastrupitev in močno vnetje želodčne in črevesne sluznice. 

Dal mi je zdravila in pomirjevala ter me opozoril, da moram nekaj časa popolnoma 

mirovati, potem pa bo še dolgo potrebna stroga dieta: samo čaj in prepečenec. 

 

Proti koncu vojne so dr. Marijanu Polenšku namignili, da bi bilo za njega morda bolje, da 

proda svoje premoženje v Novem mestu in se preseli v Celovec. Kategorično je odgovoril, da 

je prepričan, da med vojno ni storil nič takega, da bi moral bežati iz domovine.
269

 Kljub temu 

je bil leta 1945 pred vojaškim sodiščem v Novem mestu obsojen na 8 let odvzema svobode s 

prisilnim delom, na 8 let izgube volilne pravice in pravice do javne službe ter zaplembo celo-

tne imovine z zakonskimi omejitvami.
270

  

 

Po dveh mesecih zapora v delovnem taborišču pri Kočevju je bil zaradi amnestije avgusta leta 

1945 izpuščen na svobodo. Nato je eno leto služboval v Celju, dva meseca v Kostanjevici, 

sodeloval v Hercegovini pri akciji za zatiranje pegastega legarja in bil nato vse do upokojitve 

leta 1969 zaposlen kot splošni zdravnik v Zdravstvenem domu Novo mesto. Leta 1956 je bil s 

sklepom okrožnega sodišča v Novem mestu rehabilitiran. Sodišče je sicer ugotovilo, da zaradi 

svojega prepričanja ni politično dejaven, vendar pa tudi ni ugotovilo, »da bi kjer koli direktno 

nasprotoval naši družbeni ureditvi«.
271

 Po upokojitvi je postal prvi zdravnik zdravstvene 

ambulante v tovarni zdravil Krka v Novem mestu.
272

  

 

Vse življenje je prijateljeval z novomeškimi frančiškani, bil tudi njihov osebni zdravnik, zato 

so »uglednemu, prizadevnemu ter zaslužnemu zdravniku […] dr. Marijanu Polenšku« leta 

1967 podelili »posinovljenje« in ga s tem sprejeli v »bratsko skupnost celotne frančiškanske 

družine«.
273

  

 

Umrl je leta 1978 v Novem mestu.
274

 Dr. Marijan Polenšek je bil odlikovan leta 1940 z 

Redom Sv. Save V. reda.
275

 

                                                                                                                                                         
BIBL.: Mednarodna politika SFRJ, Lj 1977; Jugoslavija v gibanju neuvrščenih, Lj 1981; Nova mednarodna informacijsko komunikacijska 

ureditev, Lj 1981; Z ljubeznijo skozi surovi čas, Lj, Nm 1989; Med svetom in domovino, Mb, Nm 1992. (Vir: Enciklopedija Sloveni-

je, Ljubljana 1994.) 
269

 Vir: Marko Polenšek, Novo mesto. 
270

 Glej sodbo vojaškega sodišča na naslednji strani.  
271

 Sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu Kr 55/65 -7 z dne 7. 8. 1956. (Hrani Marko Polenšek, Novo mesto.) 
272

 Vir: Marko Polenšek, Novo mesto. 
273

 Listina o posinovljenju z dne 17. dec. 1967 v Ljubljani. (Hrani Marko Polenšek, Novo mesto.) 
274

 Večina podatkov, ki mi jih je posredoval sin dr. Marijana Polenška, Marko Polenšek, izvirajo od njegove 

pokojne mame Milke Polenšek, sam oče mu namreč ni nikoli pripovedoval o medvojnih in povojnih dogodkih iz 
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njegovega življenja. Samo enkrat, ko ga je vprašal o njegovem mnenju o domobrancih, je oče odgovoril: »Dejs-

tvo je, da si domobranci ne bodo mogli nikoli s sebe izprati madeža, da so sodelovali z okupatorjem.«  
275

 NME 3, Uprava, šk. 1. 

Skupinska sodba vojaškega sodišča zoper dr. Marijana 

Polenška in soobtožence (ZAL, NME 25, Okrajni ljudski 

odbor Novo mesto, šk. 731) 
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6 Novomeški »župani« med drugo sv. vojno in po njej 
 

 

Po italijanski kapitulaciji septembra leta 1943 je postal 

novomeški župan železničar Jože Hribar iz Bršljina.
276

 

Ko so Nemci oktobra leta 1943 zasedli Novo mesto, so 

vodstvo novomeške občine izročili dr. Zdravku Kala-

nu.
277

 Po osvoboditvi je leta 1945 vodil Mestni narodni 

osvobodilni odbor predsednik Ciril Dular. Mestnemu 

ljudskemu odboru Novo mesto so predsedovali: Jakob 

Geič in Alojz Mirtič leta 1946, Zupančič Alojz od leta 

1946 do leta 1949,
278

 Franc Zagorc od leta 1949 do leta 

1950 in Jože Udovič od leta 1950 do leta 1952; ta je 

postal tudi prvi predsednik leta 1952 uzakonjenega 

Ljudskega odbora mestne občine Novo mesto.
279

 Sledili 

so mu Alojz Ivanetič od leta 1952 do leta 1954 in Boris 

Adrijanič od leta 1954 do leta 1955.
280

 

 

Predsednik novega Občinskega ljudskega odbora je bil 

od leta 1955 do leta 1960 Maks Vale, nato Ludvik 

Golob od leta 1960 do leta 1962 in Sergij Thorževskij 

od leta 1962 do leta 1967; ta je leta 1963 postane pred-

sednik Občinske skupščine Novo mesto. Naslednji 

predsedniki občinske skupščine so bili: Franci Kuhar od 

leta 1967 do leta 1972, Avgust Avbar od leta 1972 do 

leta 1974, Jakob Berič od leta 1974 do leta 1977, Mar-

jan Simič od leta 1977 do leta 1980, Uroš Dular od leta 

1980 do leta 1986, Boštjan Kovačič od leta 1986 do leta 

1987, Franci Šali od leta 1987 do leta 1990, Marjan 

Dvornik od leta 1990 do leta 1993 in Franci Koncilija 

od leta 1993 do leta 1998; ta je za časa mandata leta 

1994 tudi uradno zopet postal župan Mestne občine Novo mesto.
281

 Za župane so bili nato 

izvoljeni Anton Starc od leta 1998 do leta 2002, Boštjan Kovačič od leta 2002 do leta 2006 in 

sedanji župan Alojz Muhič leta 2006.  

                                                 
276

 I. Dolenec, Moja rast, str. 103. 
277

 Slovenski dom, št. 251, 4. 12. l. 1943, To je Novemu mestu prinesla Osvobodilna fronta!, str. 3. 
278

 ZAL, NME 237, Mestni ljudski odbor (MLO) Novo mesto, šk. 5. 
279

 NME 237, MLO N. m., šk. 26. 
280

 ZAL, NME 86, Ljudski odbor mestne občine (LOMO) Novo mesto, šk. 29. 
281

 ZAL, NME 203, Skupščina občine (SO) Novo mesto, šk. 286–322. 

Boris Adrijanič, mag. farmacije (1910–

1993) je bil predsednik Ljudskega odbo-

ra mestne občine Novo mesto v letih 

1954-1955. Čeprav partizan in kasneje 

politični funkcionar ni hotel nikoli stopit 

v partijo, kajti vedno je trdil, da je bolje 

biti dober državljan kot slab komunist. 

Bil je ustanovitelj tovarne zdravil Krka 

Novo mesto in njen dolgoletni direktor. 

(Fotografijo hrani Marija Petač Adrija-

nič, Ljubljana.) 
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7 Viri in literatura 
 

 

7.1 Ustni viri 
 

Milovan Dimitrič, Novo mesto 

Metka Popivoda, Zgornje Pirniče 

Igor Vehovec, Novo mesto 

Majda Zurc, Novo mesto 

Jurij Pavčič, Ljubljana 

Marko Polenšek, Novo mesto 

 

 

7.2 Arhivski viri 
 

Zgodovinski arhiv Ljubljana (v nadaljevanju ZAL), NME 5, Mestna občina Novo mesto, 

zapisniki sej občinskega odbora, šk. 127, p. e. 207-208 

ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, zapisniki sej občinskega odbora, šk. 130, p. e. 

211–214 

ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, zapisniki sej občinskega odbora, šk. 131, p. e. 

215–217 

ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 124 

ZAL, NME 3, Okrajno glavarstvo Novo mesto, leto 1917 

ZAL, NME 3, Okrajno glavarstvo Novo mesto, Uprava, šk. 1 

ZAL, konvolut: Priključitev Kandije k Novemu mestu 

ZAL, NME 3, Okrajno glavarstvo Novo mesto, Popis prebivalstva leta 1931 

ZAL, NME 3, Okrajno glavarstvo Novo mesto, Volitve, šk. 1 

ZAL, NME 3, Okrajno glavarstvo Novo mesto, Volitve, šk. 2 

ZAL, NME 3, Okrajno glavarstvo Novo mesto, Volitve, šk. 3 

ZAL, NME 3, Okrajno glavarstvo Novo mesto, Volitve, šk. 4 

ZAL, NME 17, Okrajno sodišče Novo mesto, Zemljiška knjiga, knjiga listin 1926. 

ZAL, NME 188, fond Josip Režek 

ZAL, NME 25, Okrajni ljudski odbor Novo mesto, šk. 731 

ZAL, NME 237, Mestni ljudski odbor (MLO) Novo mesto, šk. 5, 26 

ZAL, NME 86, Ljudski odbor mestne občine (LOMO) Novo mesto, šk. 29 

ZAL, NME 203, Skupščina občine (SO) Novo mesto, šk. 286–322 
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Škofijski arhiv Novo mesto, KANM/Časopisni izrezki prošta Čerina: 1924–1934, šk. 203, 

fasc. 1 

 

Zasebni arhiv Marka Polenška: 

rojstni in krstni list Marijana Polenška 

Državna realna gimnazija v Novem mestu: Zrelostno izpričevalo Marijana Polenška 

pisma študenta Marijana Polenška iz Gradca staršema v Novo mesto med letoma 1920 in 

1925 

nostrifikacijska listina graške diplome medicinske fakultete v Ljubljani, Štev. 106 

Sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu, Kr 55/65 -7 z dne 7. 8. 1956 

dopis dr. Josipa Režka dr. Marijanu Polenšku, Ljubljana z dne 28. 1. 1965 

Listina o posinovljenju z dne 17. dec. l. 1967 v Ljubljani 

 

 

7.3 Časopisni in drugi viri 
 

Slovenec: politični list za slovenski narod, 1873–1945 

Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko, 1920–1945 

Slovenski dom, 1935–1945 

Domoljub: slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo, 1888–1944 

Dolenjski list, 1950–  

 

Občinski red za vojvodstvo kranjsko, Zakonik in ukazni list za vojvodstvo kranjsko z dne 31. 

marca leta 1866 

Uredba o volitvah v občinska zastopstva v Sloveniji, Uradni list Deželne vlade za Slovenijo 

št. 71 iz leta 1920 

Uredbe o izpremembah in popolnitvah uredbe o volitvah v občinska zastopstva v Sloveniji, 

Uradni list deželne vlade za Slovenijo št. 20 iz leta 1921 

Zakon o volitvah v občinska zastopstva v Sloveniji, Uradni list pokrajinske uprave za Slove-

nijo št. 31 iz leta 1922 

Zakon o volilnih imenikih, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine z dne 7. 

9. leta 1931  

Zakon o volitvah, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine z dne 12. 9. leta 

1931  

Zakon o občinah, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine št. 35 z dne 29. 4. 

leta 1933 

Zakon o izpremembi zakonov o občinah in oblastnih samoupravah, Uradni list ljubljanske in 

mariborske oblasti št. 5 z dne 17. 1. leta 1929 
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Uredba o sestavi kandidatnih list, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine št. 

73/1933 
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