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POVZETEK:
Prva svetovna vojna je povzročila razpad kar treh cesarstev na evropskih tleh in
sicer: Nemškega cesarstva, Avstro-Ogrske in Osmanskega cesarstva. Slovenci so
skupaj s predstavniki južnoslovanskih narodov v Avstro-Ogrski ustanovili skupno
vrhovno politično predstavništvo Narodni svet (vijeće) Slovencev Hrvatov in Srbov
(SHS) v Zagrebu. Država SHS, ki je bila ustanovljena 29. oktobra 1918, je imela
mnoge težave, npr. pomanjkanje mednarodne podpore, nerešena mejna vprašanja
na severu in zahodu, zaskrbljenost zaradi umikanja vojakov z italijanskega bojišča ..
Domoljubu Rudolfu Maistru je uspelo novembra 1918 prevzeti poveljstvo vojaških sil
Države SHS na severni meji. Z odločno vojaško akcijo mu je uspelo na Štajerskem
uskladiti državno mejo z narodnostno. Pri tem so mu pomagali številni domoljubni
prostovoljci iz današnje občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Eden izmed njegovih
najtesnejših sodelavcev je bil tudi Edvard (Edo) Vaupotič.
KLJUČNE BESEDE: Rudolf Maister, Edvard (Edo) Vaupotič, Sv. Jurij ob Ščavnici,
boj za severno mejo 1918/1919, prva svetovna vojna, Država SHS, Kraljevina Srbov,
Hrvatov in Slovencev (SHS)
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1 UVOD
Ideja o raziskovalni nalogi se je porodila v šolskem letu 2014/2015, ko sem v
pogovoru z očetom izvedela, da sem v daljnem sorodstvu s podpolkovnikom
Edvardom Vaupotičem. Idejo in spodbudo o raziskovanju njegovega življenja mi je
dala učiteljica zgodovine, Anita Zelenko. Z raziskovalnim delom sem želela spoznati
tako zasebno življenje Edvarda Vaupotiča, kot tudi njegovo življenje vojaka. Pisanje
raziskovalne naloge je bilo še posebej zanimivo, saj sem to počela prvič.
Namen raziskovalne naloge, z naslovom Edvard Vaupotič in njegova vloga v bojih za
severno mejo v letih 1918/1919, je raziskati življenje Edvarda Vaupotiča in njegovo
vlogo v bojih za severno mejo v letih 1918/1919.
Po posvetovanju z mentorico sem se dela najprej lotila v knjižnici, kjer sem poiskala
strokovno literaturo, ki opisuje vojaško zgodovino Slovencev in boje za severno mejo
v letih 1918/1919. Pri tem sem največ informacij črpala iz naslednje literature: Janez
J. Švajncer: Vojna in vojaška zgodovina Slovencev, (1992); Dragan Potočnik:
Zgodovinske okoliščine delovanja generala Rudolfa Maistra na Štajerskem,
Koroškem in v Prekmurju (2003); in Spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev za
Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem (1988).
Ko sem pridobila vpogled v zgodovinske dogodke ob prelomu stoletja, sem se lotila
zbiranja zgodovinskih virov o Edvardu Vaupotiču. Najprej sem obiskala njegovo
rojstno hišo pri Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer je gospod Feliks Kocuvan uredil
spominsko sobo Maistrovih borcev iz Sv. Jurija ob Ščavnici. V njej so slikovno
predstavljeni Maistrovi borci iz občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Podatke o rojstvu in smrti Edvarda Vaupotiča sem pridobila iz rojstne knjige župnije
Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1881 in mrliške knjige župnije Sv. Marija v Mariboru za
leto 1953, ki ju hrani Škofijski arhiv Maribor.
V Pokrajinskem arhivu Maribor (PAM) sem na podlagi zgodovinskih virov pridobila
podatke o njegovi vlogi v bojih za severno mejo 1918/1919 in vpogled v ohranjena
pisma Edvarda Vaupotiča stricu Jakobu. S pomočjo PAM sem pridobila gradivo
(ocene Edvarda Vaupotiča iz avstro-ogrske vojske) iz Avstrijskega državnega arhiva
v Gradcu in (ocene Edvarda Vaupotiča iz Kraljeve vojske Jugoslavije) Vojnega arhiva
iz Beograda.
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S pomočjo kustosinje Irene Mavrič Žižek sem v Muzeju narodne osvoboditve v
Mariboru preverila podatke o Edvardu Vaupotiču (Liste der "Meisterlegionare" in
Marburg, Verzeichnis der aus der Untersteiermark ausgesiedelten Personen und der
Betriebe, welche durch die Dienststelle deutschen Volkstums beschlagnahmt
wurden).
Na podlagi raziskovanja prednikov (genealogije) sem prišla v stik z gospo Belec, ki
živi v kraju Čakova v občini Sv. Jurij ob Ščavnici, in se še spominja Edvarda
Vaupotiča. Njene spomine nanj sem pridobila s pomočjo intervjuja.

2 METODE DELA, CILJI IN HIPOTEZE
V raziskovalni nalogi, z naslovom Edvard Vaupotič in njegova vloga v bojih za
severno mejo v letih 1918/1919, smo uporabili naslednje metode dela:
- analiza in sinteza strokovne literature,
- zbiranje pisnih virov v različnih arhivih (PAM; Osterreichisches Staatsarchiv,
Abteilung Kriegsarchiv, Belohnungsakten des Weltkriege, Vojni arhiv
Beograd),
- analiza in sinteza pisnih virov,
- terensko delo,
- nestandardiziran intervju.
V raziskovalni nalogi, z naslovom Edvard Vaupotič in njegova vloga v bojih za
severno mejo v letih 1918/1919, smo si zastavili naslednje raziskovalne cilje:
CILJ 1: Analizirati in napraviti sintezo strokovne literature na temo Boji za severno
mejo v letih 1918/1919.
CILJ 2: Zbrati in analizirati pisne vire o Edvardu Vaupotiču.
CILJ 3: Osvetliti vlogo Edvarda Vaupotiča v bojih za severno mejo 1918/1919.
CILJ 4: Ugotoviti število borcev za severno mejo v letih 1918/1919 iz današnje občine
Sveti Jurij ob Ščavnici.
V raziskovalni nalogi, z naslovom Edvard Vaupotič in njegova vloga v bojih za
severno mejo v letih 1918/1919, smo si zastavili naslednje hipoteze:
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HIPOTEZA 1: Predvidevamo, da je Edvard Vaupotič po osnovni šoli nadaljeval
šolanje v vojski Avstro-Ogrske.
HIPOTEZA 2: Predvidevamo, da je bil Edvard Vaupotič slovenski domoljub.
HIPOTEZA 3: Predvidevamo, da je bil Edvard Vaupotič eden izmed pomembnejših
mož v bojih za severno mejo v letih 1918/1919.
HIPOTEZA 4: Predvidevamo, da je bil Edvard Vaupotič tesen sodelavec Rudolfa
Maistra v bojih za severno mejo v letih 1918/1919.
HIPOTEZA 5: Predvidevamo, da je premalo poudarjen pomen Edvarda Vaupotiča v
bojih za severno mejo v letih 1918/1919.
HIPOTEZA 6: Predvidevamo, da so prostovoljci Maistrovih borcev prišli tudi iz
današnje občine Sv. Jurij ob Ščavnice.

3 RAZMERE NA SLOVENSKEM PRED PRVO SVETOVNO VOJNO
Po dunajskem kongresu leta 1815 so Slovenci ostali v okviru Avstrijskega cesarstva,
ki ga je vodila plemiška družina Habsburžani.

Slika 1: Evropa po dunajskem kongresu.

Vir: Cvirn, Novi vek, str. 85.
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V tem času je na današnjem slovenskem prostoru živelo okrog 900.000 ljudi. Večina
jih je živela na podeželju, le kakih 6 % pa v mestih.1 Precejšnje spremembe je sredi
19. stoletja povzročila izgradnja južne železnice (železniška proga Dunaj–Trst). Kljub
temu da so se povečale možnosti zaposlitve, je še vedno večina prebivalcev živela
od kmetijstva. Zaradi naraščajočih davkov in plačevanja odškodnine za zemljiško
odvezo se je veliko ljudi izselilo v Ameriko in druge evropske države.2
Po revolucionarnem letu 1848 sta bila ponovno uvedena absolutizem (Bach) in
centralizem. Spremembe na področju šolstva in uprave so okrepile nadzor nad
državljani (cenzura). Slovensko narodno gibanje je potekalo na šolskem in kulturnem
področju. Slovenski jezik je bil kot učni predmet vpeljan v gimnazije. Uradne listine so
se izdajale v slovenskem jeziku. V Celovcu je bilo ustanovljeno Društvo sv. Mohorja.
Škof Anton Martin Slomšek ima veliko zaslug za širjenje pismenosti in slovenske
narodne zavesti. Dosegel je prestavitev sedeža lavantinske škofije iz Šent Andraža v
Maribor. Meje škofije je zaokrožil tako, da so bili v njej skoraj vsi štajerski Slovenci.
Rudolfu Maistru in borcem za severno mejo je bilo tako lažje zagotoviti ujemanje
severne narodnostne meje z državno mejo.3
Bachovega absolutizma je bilo konec leta 1859, ko je avstrijska monarhija postala
parlamentarna monarhija. To pomeni, da so v deželah delovali deželni zbori, ki so jih
vodili deželni glavarji. Narodno in politično delovanje Slovencev se je okrepilo
predvsem po letu 1867 (dualizem). Narodna zavest med Slovenci se je krepila v
čitalnicah in s tabori. Zakon o društvih je Slovencem omogočil ustanavljanje svojih
društev, npr.: športno društvo Sokol, Glasbena matica, Mohorjeva družba, Slovenska
matica. Ponovno so se pojavile zahteve po Zedinjeni Sloveniji. Z dualizmom in
priključitvijo Beneške Slovenije Italiji so bili Slovenci razdeljeni med tri države.
Narodno gibanje Slovencev se je še pred prvo svetovno vojno razdelilo na klerikalni
in liberalni tabor. Po uvedbi splošne volilne pravice leta1907 se je pojavil še delavski
tabor, ki se je boril za osemurni delovnik, brezplačno šolanje in zvišanje delavskih
plač. Kljub razlikam med tabori je slovensko narodno gibanje pred prvo svetovno
vojno doseglo pomembne uspehe: slovenski jezik se je širil v šole in urade, uveljavili
so se slovenski poslanci in stranke ter slovenski uradniki, izhajala so slovenska

Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 13.
Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 15.
3
Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 15–16.
1
2
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književna in znanstvena dela, slovenski časopisi, vedno več je bilo slovenskih
izobražencev, npr. Fran Miklošič.4

4 VOJAŠKA ORGANIZIRANOST V AVSTRO-OGRSKI
Dualizem leta 1867 in poraz Avstrije s Prusijo je povzročil reformo na področju
vojske, ki je ostala takšna do prve svetovne vojne. Vojaški rok je bil do leta 1912 tri
leta, nato dve leti. Za podoficirje, topničarje in konjenico je ostal triletni vojaški rok, za
mornarico pa štiriletni. S srednješolsko izobrazbo so služili enoletno prostovoljstvo.
Na akademijah in kadetnicah so se šolali aktivni oficirji. Kadetnica je bila od leta 1856
v Mariboru.5
Avstro-Ogrska armada se je delila na kopensko vojsko in mornarico. Kopenska
vojska je bila sestavljena iz skupne armade, ki so jo sestavljali polki, ki so bili
neposredno podrejeni vojnemu ministrstvu na Dunaju. Vsaka polovica države AvstroOgrske pa je imela svojo vojaško organizacijo. V avstrijskem delu države se je ta
imenovala Landwehr (domobranstvo), v madžarskem delu pa honver. Na
slovenskem ozemlju so imele naborna okrožja vse tri vojaške organizacije.6
Pehotne polke so sestavljali samo vojaki določenega območja. Tako so se zraven
čeških, poljskih … polkov pojavili tudi slovenski. Slovenski so bili zato, ker je bila
večina vojakov v polku Slovencev. Zato je bila slovenščina uradno drugi polkovni
jezik. Nemščina je bila edini poveljevalni jezik. Na slovenskem ozemlju je imelo
naborna območja sedem pehotnih polkov (Preglednica 1). S slovenskega ozemlja je
vojake dobival tudi dragonski polk, ki je imel sedež v Gorici.
Preglednica 1: Naborna območja pehotnih polkov na današnjem slovenskem ozemlju
v Avstro-Ogrski.
ime polka

območje nabora

7. pehotni polk

Koroška

17. pehotni polk

Gorenjska,

sedež

Dolenjska, Celovec

Notranjska, Bela krajina
47. pehotni polk

Maribor z okolico

Gorica

Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 18–20.
Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev …, str. 98.
6
Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev …, str. 98–99.
4
5
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87. pehotni polk

Celje z okolico, Pohorje, Celje
Ptuj, Ormož

97. pehotni polk

Trst z zaledjem

26. domobranski pehotni Maribor z okolico, Celje z Maribor, Celje
polk

okolico

27. domobranski pehotni Kranjska

Ljubljana

polk
Vir: Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev …, str. 100.

Oficirji v teh polkih so bili Nemci, slovensko narodno zavednih oficirjev je bilo malo. V
vojski je bila patriotska vzgoja, ki je temeljila na drilu, kričanju in kaznovanju. Ogrodje
vojske so bili podoficirji. To so bili vojaki, ki so se odločili za poklicno vojaško službo.
Poklicni oficirji svojega slovenstva niso smeli poudarjati, izjema je Rudolf Maister.
Precej Slovencev se je odločilo za poklic vojaka (podoficir, oficir). Svojih slovenskih
korenin nista skrivala podmaršal Jožef Tomše in podmaršal Janez Lavrič, ki sta bila
zavedna Slovenca. Vojaška služba je številnim Slovencem omogočila pot v svet, ki
ga drugače ne bi nikoli videli.7

5 PRVA SVETOVNA VOJNA IN SLOVENCI V AVSTRO-OGRSKI
ARMADI
Atentat Gavrila Principa v Sarajevu 28. junija 1914 je sprožil plaz velike napetosti v
Evropi v začetku 20. stoletja. Avstro-Ogrski vojni napovedi Srbiji je sledila vojna
napoved Nemčije Rusiji in Franciji. Z vstopom Anglije je vojna dobila svetovne
razsežnosti. Imperialistična nasprotja so pripeljala do nove delitve sveta. Z vstopom
Italije leta 1915 in ZDA leta 1917 je v vojni sodelovalo 28 držav.8
Slovensko ozemlje je spadalo v graški 3. korpus, ki je bil poslan na vzhodno fronto
(Galicija). Že v prvih bojih avgusta 1914 so bili vsi slovenski polki razbiti. Umakniti so
se morali v Karpate, kjer so spoznali vso grozovitost vojne. Z vstopom Italije v vojno
je tudi slovensko ozemlje postalo del svetovnega bojišča. Obrambo na Soči je
prevzela avstro-ogrska 5. armada, ki ji je poveljeval Svetozar Borojević. Najhujši
spopadi so potekali na doberdobski planoti ter v krajih Sv. Martin in Sv. Mihael. Bojna
7
8

Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev …, str. 102–105.
Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 43–44.
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linija je bila oktobra 1917 prebita in italijanska vojska potisnjena do reke Piave.
Večina slovenskih vojakov je prvo svetovno vojno preživela v naslednjih enotah:
-

17. pehotni polk,

-

87. pehotni polk,

-

47. pehotni polk,

-

97. pehotni polk,

-

26. strelski polk in

-

2. gorski strelski polk.9

Z začetkom vojne je v Avstro-Ogrski parlamentarno življenje prenehalo. Vladal je
vojni absolutizem. Po smrti cesarja Franca Jožefa je novi avstro-ogrski cesar Karel
30. maja 1917 sklical parlament. Slovenski poslanci so v okviru Jugoslovanskega
kluba podali narodne zahteve v majniški deklaraciji. Izražene so bile zahteve po miru,
svobodi, spremembah in združitvi ozemelj Slovencev, Hrvatov in Srbov v AvstroOgrski. Majniška deklaracija je bila podprta z močnim deklaracijskim gibanjem.
Posledice slovenskih zahtev so bili protesti Nemcev po mestih (Ptuj, Celje, Maribor).
25. maja 1918 je cesar Karel sprejel delegacijo Nemcev iz slovenskih dežel in jim
obljubil, da se slovenske dežele ne bodo priključile jugoslovanski državi. Vse
slovenske politične stranke so 27. maja 1918 sprejele skupno izjavo, da Slovenci ne
bodo odstopili od zahteve po ustanovitvi jugoslovanske države. 16. in 17. avgusta
1918 je bil v Ljubljani ustanovljen Narodni svet za slovensko deželo in Istro. V
naslednjih tednih so ustanovili pokrajinske odseke Narodnega sveta, npr. 26.
septembra Narodni svet za Štajersko, ki mu je predsedoval dr. Karel Verstovšek. V
Narodnem svetu za Štajersko so se zavedali pomena mejnega vprašanja, zato so
proučili nacionalne meje in pripravili razloge za predlog poteka nove državne meje.
Avstro-Ogrska je ponudila mir 4. oktobra 1918 in prosila predsednika ZDA Woodrova
Wilsona za pogajanja o premirju. V noči z 2. na 3. november je cesar odločil sprejeti
sledeče mirovne pogoje:
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-

demobilizacija avstro-ogrske vojske;

-

predaja polovice vojne opreme;

-

takojšnja vrnitev vojnih ujetnikov;

-

izpraznitev ozemlja, ki je bilo z Londonskim paktom dodeljeno Italiji;

Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev …, str. 114–116.
12

-

pravica, da zavezniške enote prečkajo avstro-ogrsko ozemlje za morebitno
intervencijo proti Nemčiji.10
Slika 2: Država Slovencev, Hrvatov in Srbov.

Vir: http://mss.svarog.si/zgodovina/4/index.php?page_id=8112 (5. 1. 2016).

Ljubljana je razglasila konec Avstro-Ogrske 29. oktobra 1918. Istega dne je hrvaški
sabor priznal Narodno vijeće za najvišjo oblast novo oklicane Države SHS, ki je
obsegala Dalmacijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško s Slavonijo, Reko in Slovenijo.
Že v svoji prvi noti, ki so jo poslali vladam ZDA, Velike Britanije, Francije, Italije in
Srbije, so napovedali združitev s Kraljevino Srbijo in Črno goro. Narodna vlada za
Slovenijo je bila ustanovljena 31. oktobra 1918 pod predsedstvom dr. Josipa
Pogačnika.11
Veselje ob koncu vojne in ustanovitvi nove države Države SHS pa je skalilo nerešeno
koroško in štajersko mejno vprašanje.

6 BOJ ZA MARIBOR IN ŠTAJERSKO PODRAVJE
Oblast na Štajerskem sta si ob koncu prve svetovne vojne želeli obe novonastajajoči
državi – Nemška Avstrija, ki je bila razglašena 12. novembra 1918, in Država SHS
(29. oktober 1918). Narodni svet za Štajersko je ob Narodni vladi v Ljubljani
predstavljal politično zastopstvo Slovencev na spodnjem Štajerskem. Civilne oblasti
(mestni občinski svet, okrajni sveti in sodišča) v Mariboru so bile še iz časa
habsburške monarhije. Tudi orožništvo in policija sta bili v nemških rokah. Pomena
10
11

Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 50-51
Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 51.
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vojaške moči v mestu se je zavedal tedanji major in poveljnik mariborskega 26.
črnovojniškega okrožja Rudolf Maister.12

6.1 Rudolf Maister
Rudolf Maister se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku, v hiši na Šutni 25 pri župni
cerkvi. Njegova starša sta bila Franc Maister in Frančiška Tomšičeva. Rudolf Maister
je z odličnim uspehom končal osnovno šolo v Mengšu, nato pa v Kranju. Tam je leta
1885 začel hoditi v kranjsko nižjo gimnazijo in jo leta 1890 uspešno končal. V šestem
razredu gimnazije (1892) je zapustil Ljubljano in odšel na Dunaj v domobransko
kadetnico. Vzrok za to je bilo pomanjkanje sredstev za nadaljnje šolanje, ki mu ga je
na dunajski kadetnici plačeval stric Lovrenc Sebenikar z Rakeka. Rudolf Maister se je
odločil za častniški poklic. Domobransko kadetnico na Dunaju začel obiskovati 17.
avgusta 1892, končal pa jo je 17. avgusta 1894. Po končani kadetnici je bil vključen v
domobranski bataljon št. 25 v Ljubljani. Prvega oktobra 1894 je bil dodeljen
domobranskemu pehotnemu regimentu št. 4, ki je imel sedež v Celovcu. Tam je bil
imenovan za kadeta častniškega namestnika, 1. novembra 1895 pa za poročnika.
Maister je častniško službo opravljal v Celovcu in Ljubljani. Vpisal se je tudi v
jezdarsko (jahalno) šolo za pehotne častnike.13
Leta 1903 se je pet tednov izpopolnjeval v armadni strelski šoli v Brucku na Leithi.
Tam se je usposobil za orožarskega častnika. Izpopolnjeval se je tudi na častniški
šoli 3. armadnega zbora v Gradcu (1907). Z opravljenim izpitom je napredoval v
stotnika (1. maj 1910). Med tem časom se je poročil z Marijo Stergerjevo, s katero je
imel dva sinova, Hrvoja in Boruta. 1. novembra 1908 je bil kazensko premeščen v
Przemysl v Galicijo, k domobranskemu regimentu št. 18. Bil je poveljnik 7. bojne
čete, v prvi tretjini leta 1912 pa poveljnik podčastniške šole. Po bolezni (vnetje rebrne
mrene) je bil premeščen iz domobranstva v črno vojsko (Landsturm)14. 1. novembra
1913 je postal poveljnik črnovojniške izpostave v Celju.15

12

Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 54.

13

Hartman, Rudolf Maister: general in pesnik, 2006, str. 15–18.
V črnovojniških enotah so bili starejši in manj sposobni vojaki.
15
Hartman, Rudolf Maister: general in pesnik, 2006, str. 21.
14

14

Slika 3: Rudolf Maister in njegov pomen za Maribor.

Vir: http://www.obramba.com/novice/kopno/pomen-generala-rudolfa-maistra-za-slovensko-vojaskozgodovino/ (2. 12. 2015).

Že med prvo svetovno vojno (7. december 1914) je postal referent pri okrožnem
poveljstvu črne vojske številka 26 v Mariboru. Mariborski nemški nacionalisti so mu
dali vzdevek Kralj moljev (Mottenkonig), ker je bil skladiščni častnik. 1916 je postal
začasni poveljnik okrožnega poveljstva črne vojske v Mariboru. Zaradi njegovega
odkritega delovanja za slovenstvo je bil 8. marca 1917 premeščen v Gradec k
okrožnemu poveljstvu številka 3, kjer je bil povišan v majorja, in julija 1917 imenovan
za stalnega poveljnika črne vojske številka 26 v Mariboru, kar je ostal do razpada
Avstro-Ogrske.16 Rudolf Maister je kot častnik Avstro-Ogrske vojske, ki se je odločno
imel za Slovenca, družil z narodno zavednimi Mariborčani in zahajal v mariborski
Narodni dom, bil velik trn v peti mariborskim nemškim nacionalistom.17
6. 2 Edvard Vaupotič
Edvard Vaupotič se je rodil 25. avgusta 1881 ob peti uri zjutraj v kraju Videm (danes
Sv. Jurij ob Ščavnici), hišna številka 13. Umrl je 29. marca 1953 v Mariboru zaradi
srčne kapi.18 Njegova mati je bila Terezija Žitek, oče pa Franc Vaupotič (kočar).
16

Hartman, Rudolf Maister general in pesnik, 2006, str. 22–23.
Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 57.
18
Škofijski arhiv Maribor, mrliška knjiga fare Sv. Marije v Mariboru za leto 1953.
17

15

Njegova krstna botra je bila Marija Senekovič iz Vidma. Krstil ga je župnik Franc
Čeč.19 Poročil se je 6. 10. 1919 z Jožefo Krajnc iz Vuhreda. Stanoval je v Košakih 51
v Mariboru.20 Edvard Vaupotič ni imel potomcev.
Na podlagi ustnega vira (ga. Belec) smo pridobili podatek, da bi naj imel
izvenzakonsko hčer, ki naj bi umrla v prometni nesreči po drugi svetovni vojni.
Podatkov o osnovnošolskem šolanju nismo našli. Predvidevamo, da je obiskoval
osnovno šolo pri Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer je bil prvi učitelj nastanjen že leta 1767.
Na podlagi vojaškega kartona kraljeve vojske Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev,
ki je hranjen v arhivu v Beogradu, smo pridobili podatke o njegovem vojaškem
šolanju in zaposlitvi v vojski. Prvi, drugi in tretji razred gimnazije je opravil v Mariboru,
četrti razred pa na Ptuju21. Šolanje za vojaka je pričel v avstro-ogrski pehotni
kadetnici 28. septembra 1898 v kraju Strass na avstrijskem Štajerskem in jo dokončal
z dobrim uspehom. V avstro-ogrsko vojsko (pehotni regiment nadvojvode Leopolda
Salvatorja št. 1822) je bil sprejet 18. avgusta 1902, kjer je bil imenovan za zaupnika
na kadetski šoli23.
Preglednica 2: Vojaško napredovanje Edvarda Franca Vaupotiča.
vojaški čin

datum
1. november 1904
1909

poročnik (Leutnant)
vojaški jubilejni križ

1. november 1910

nadporočnik (Oberleutnant)

1. marec 1915

stotnik (Hauptman)

1. december 1918

major

1. oktober 1924

podpolkovnik

Vir: Vojni arhiv Beograd.

4-letno dodatno usposabljanje v Innsbrucku je zaključil leta 1907. Od 18. 8. 1902 do
24. 9. 1906 je bil zaupnik in poročnik v Olomucu (Češka). Med letoma 1906 in 1907
je bil poročnik v Krakovu, Lienzu, Toblachu ter Koeniggratzu. V avstro-ogrski vojski je

Škofijski arhiv Maribor, krstna knjiga fare Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1881.
Škofijski arhiv Maribor, poročna knjiga za leto 1919.
21
Pisni viri iz Avstrijskega državnega arhiva (Oesterreichisches Staatsarchiv, Abteilung Kriegsarchiv
Qualifikationslisten 3606 VASS-VAVRICKA) pa pravijo, da je končal štiri razrede gimnazije na Ptuju
22
Oesterreichisches Staatsarchiv, Abteilung Kriegsarchiv Qualifikationslisten 3606 VASS-VAVRICKA.
23
Prav tam.
19
20
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s službovanjem po različnih krajih v monarhiji pridobil posebna znanja s področja
geografije (poznavanja pokrajine). Kronološko si sledijo:
-

1902: Sveti Jurij ob Ščavnici, Ljutomer, Strass, Olomuc z okolico;

-

1903: Bodenstadt z okolico;

-

1905: Parič, Beneeschau, Hibaun, Milčin, Muhlhausen, Altsattel, Stekna;

-

1906: Krakov z okolico, Lienz z okolico;

-

1907: Innsbruck z okolico, Dravska dolina od Dravograda do Celovca.24

Udeležil se je dveh večjih vojaških vaj na južnem Češkem (1905) in Koroškem
(1907). Kot vojak je pridobil leta 1902 posebno sposobnost telovadca in 1907
sabljača.

Iz arhiva v Gradcu smo uspeli pridobiti ocene Edvarda Vaupotiča za

posamezna leta od 1902 do 1913. Govoril je precej jezikov (slovenski, nemški,
deloma francoski, češki (vojaška povelja) in telegrafski jezik). Karakterno je opisan
kot dobrovoljen in miren človek. Za opravljanje vojaške službe je imel vse
sposobnosti in znanja. V oceni za leto 1902 je njegovo vedenje opisano sledeče:
»Nasproti nadrejenim je poslušen, privržen in vojaški službi primerno odprt. Do sebi
enakim je dober, do podrejenih primerno strog in daje dober vzgled. Je dober prijatelj
in je priljubljen med njimi.«25
Od 29. aprila 1910 je služboval v Mariboru v 26. pehotnem regimentu, kjer je dočakal
prvo svetovno vojno. Bil je dober inštruktor in jezdec. Vaupotič se je tudi dodatno
izobraževal. Tako je leta 1911 naredil dodatno izobraževanje iz poznavanja vodnih
strojev v Bruck Keitha ter leta 1912 tečaj iz poznavanja konj.26
Kot vojak avstro-ogrske vojske je bil udeležen v 1. svetovni vojni od leta 1914 do leta
1920. V letih 1918/1919 je sodeloval v bojih za severno mejo. V okviru 3. korpusa je
bil poslan na vzhodno bojišče, kjer so Rusi avstro-ogrsko armado porazili in se je leta morala umakniti do Karpatov. Poletni poraz v bojih z Rusi, jesensko umikanje in
zimski boji v Karpatih 1914/1915 so bili ena najhujših preizkušenj za slovenske
vojake v prvi svetovni vojni.27 19. oktobra 1914 je bil ranjen v desno nogo v Galiciji.
20. marca 1915 je bil ranjen v vrat v Karpatih. 12. julija 1917 je bil zasut od granate.
Posledica bojnih ran je bila revma.
Avstrijski državni arhiv hrani tri predloge za napredovanje Edvarda Vaupotiča. Prvi je
s 14. januarja 1915, kjer je zapisana sledeča obrazložitev:
24

Prav tam.
Prav tam.
26
Prav tam.
27
Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev …, str. 108.
25
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»Predlagan je bil za napredovanje zaradi energične drže in za izjemne dosežke v
vojaški službi pred sovražnikom v težkih pogojih. Izvedel je pravilne postopke v
sovražnem ognju. Nekaj nalog je izvedel prostovoljno. 9. 9. 1914 je bil lažje ranjen in
kljub temu ni zapustil bojišča. 19. 10. 1914 je bil v bitki pri Przemyslu težko ranjen.«

Drugi predlog je bil podan leta 1916, ko je bil predlagan za srebrno medaljo za
zasluge. Obrazložitev je sledeča:
»V potrditev izjemno pogumne in uspešne drže pred sovražnikom.
Izkazal se je v morski ofenzivi proti Italiji 24. in 25. 5. 1916, posebno pri osvojitvi
trdnjave La Boccheta, kjer je s svojo kompanijo v teh dnevih ter dnevih, ki so sledili,
zajel 4 oficirje ter 265 vojakov. 25. 5. 1916 je zasedel Mt. Cucco.«
Tudi tretji predlog je bil podan leta 1916 za podelitev priznanja (bronasta medalja za
zasluge) Edvardu Vaupotiču (stotnik ter poveljnik 6. Feldkompanie in od 2. 12. 1915
Baonskomanadant). Obrazložitev je sledeča:
»V potrditev izjemno pogumne in uspešne drže pred sovražnikom. 10. 11. 1915 je
poveljeval pri bitki pri Monte dei sei Busi (gora Griža pri Doberdobu). Kljub manjšemu
številu vojakov so uspeli odbiti sovražnika. S svojo vojaško držo je opogumljal
soborce in skupaj so izdelali veliko koristnih zaklonišč.«
Do tedaj je že bil prejemnik vojaškega križa za zasluge z vojaško dekoracijo.28
Kot major komande celjskega vojnega okrožja Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev

je služil od 5. junija 1920 do 28. junija 1920.29 Od 28. junija do 6.

decembra 1920 je služboval v celjskem polkovskem okrožnem poveljstvu, kjer je bil
komandir druge čete tretjega bataljona 15. pehotnega polka Stevana Sinotelića. 26.
oktobra 1921 je služboval v tuzelskem vojnem območju (Tuzlanski vojni okrog).
Njegov naziv je bil pehotni podpolkovnik.30
Za zasluge v vojni je prejel medaljon za vojaške vrline FA št. 21792, in sicer 8. junija
1922. 31
Vojaki nove države Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev so ob sprejetju v kraljevo
vojsko zapisali in podpisali zaprisego. Ohranjena je zaprisega Edvarda Vaupotiča, ki
ima naslednjo vsebino:

28

Oesterreichisches Staatsarchiv, Abteilung Kriegsarchiv, Belohnungsakten des Weltkriege, 1914–
1918, KA.
29
Vojni arhiv Beograd.
30
Vojni arhiv Beograd, karton Edvard Vaupotič.
31
Vojni arhiv Beograd, karton Edvard Vaupotič.
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»Jaz, Edvard Franjo, Vaupotič prisežem v imenu vsemogočnega Boga, da bom
vrhovnemu poveljniku te zemeljske oborožene sile kralju Srbov, Hrvatov in Slovencev
Aleksandru, vedno, v vseh prilikah zvest, vdan in ubogljiv; da bom ukaze vseh
nadrejenih starešin izpolnil in zvesto izvrševal, da bom kralja in domovino junaško
branil ter vojaške zastave nikoli izneveril.
Naj mi Bog pomaga.«
Slika 4: Zaprisega Edvarda Vaupotiča v kraljevo vojsko Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev, 17. 8. 1921.

Vir: Vojni arhiv Beograd.

Pehotni major Edvard F. Vaupotič je opravil ustno zaprisego 17. avgusta 1921 v kraju
Travnik (kraj v Bosni in Hercegovini). Zaprisego je tudi lastnoročno napisal in
podpisal.

Podrejen je bil poveljniku tretje čete 15. pehotnega polka Stevana

Sinotelića.32
32

Vojni arhiv Beograd.
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Iz arhiva v Beogradu smo uspeli pridobiti tudi vojaški oceni pehotnega majorja
Edvarda Vaupotiča za leti 1920 in 1921. Za leto 1920 ga je ocenil komandant
celjskega polkovskega okrožnega poveljstva pehotni polkovnik Tošić, in to 25.
novembra 1920 v Celju, za leto 1921 pa poveljnik tretjega bataljona petega
pehotnega polka Stevana Sinotelića, major Stevo T. Lemaić, ki je oceno zapisal 1.
novembra 1921 v Travniku. Za obe leti je ocena zelo dobra. Njegove karakterne
značilnosti so opisane s pridevniki pošten, pozoren, energičen, zanesljiv, dobre
inteligence, močnega značaja, pokoren, a zelo občutljiv. Njegove fizične sposobnosti
za delo v miru in vojni so bile ocenjene z zelo sposoben, z največjo voljo, s
predanostjo in prizadevnostjo. Tudi njegovo vedenje v službi in zunaj službe je bilo
ocenjeno kot primerno, njegova splošna usposobljenost in sposobnosti pa z zelo
dobro, z veliko interesa za izpopolnjevanje. Zelo se je zanimal za napredek kraljeve
vojske na področjih reda in discipline. Marljivo je delal na izpopolnjevanju vojaške
vzgoje in znanja. Kot pehotni major je vzdrževal zelo dober red in disciplino v enoti. S
taktičnega vidika je dobro vodil četo. V argumentiranju je bil zelo natančen in
zanesljiv. V letih 1920 in 1921 ni bil kaznovan. V obeh ocenah je zaznamek, da si
zasluži priporočilo za trenutni položaj oz. naziv. Prav tako si zasluži priporočilo za
višji položaj ali naziv.33
V času druge svetovne vojne je bil 10. aprila 1944 ujet kot komandant polka pri
Hajdini. Preostanek vojne je preživel v ujetništvu v kraju Altengraben in Dossel v
Nemčiji. V antifašističnih organizacijah ni sodeloval. 25. maja 1950 je bil kot 100odstotni invalid sprejet v Zvezo borcev narodnoosvobodilne vojne.34
Slika 5: Potrdilo Zveze borcev za severno mejo 1919–1919 za Edvarda Vaupotiča.

Vir: PAM, MB1277, škatla 26, Edvard Vaupotič.
33
34

Vojni arhiv Beograd.
PAM, MB1277, škatla 26, Edvard Vaupotič.
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Slika 6: Grob Edvarda Vaupotiča na pokopališču Pobrežje v Mariboru.

Vir: Urška Fras, 1. 3. 2016.

6. 3 Pisma Edvarda Vaupotiča stricu Jakobu
PAM hrani 21 dopisnic Edvarda Vaupotiča, ki jih je pisal v obdobju 1908–1916
svojemu stricu Jakobu Zemljiču v Radence (Bad-Radin). Strica Jakoba naslavlja kot
veleposestnika in župana. V njih je, Edvard Vaupotič, pošiljal pozdrave s svojih
službenih potovanj in kasneje iz vojne. Dopisnice so pisane v slovenskem jeziku.
Izjema je dopisnica z dne, 23.3. 2015, ki je pisana v nemškem jeziku.
Prva dopisnica je iz leta 1908, kjer je voščil »veselo novo leto«. Sporočal je, da bo v
kratkem potreboval »dva polovnjaka35 dobrega vina«. Dopisnica je poslana iz
današnje Češke (Hradec Kralove).
Iz leta 1909 so se ohranile štiri dopisnice. V prvi, ki je bila poslana 4. marca z kraja
Češke (Hradec Kralove), se je Edvard Vaupotič pritožil, ker ni dobil dopusta, kljub
»uradnemu

spričevalu,

da

ga

doma

treba«.

Opozoril

je

na

pristransko,

neenakopravno obravnavo posameznikov v vojski. Stric Jakob mu je poslal domačo
slivovico (žganje), ki jo je ponudil sodelavcem. Vojaki in častniki so bili nad slivovico

35

Polovnjak – prostorninska enota, ponavadi za vino, cca. 280 litrov.
21

navdušeni. Edvard je prosil, strica Jakoba, naj mu je pošlje še več (17 steklenic po
liter in pol, cena 1,6 krone). Opozoril pa ga je, naj mu »droženke« ne pošilja.
Zanimalo ga je, ali mu cena 1,6 krone ustreza, ker bi častniki 42. polka kupili kar 50
litrov žganja v sodu. Zapisal je tudi, da z vojno »verjetno ne bo nič«, se pa ves čas
nanjo pripravljajo in vadijo. V drugi dopisnici je 8. aprila 1909 Hradec Kralove voščil
veselo veliko noč. Tretja dopisnica je bila poslana 21. aprila 1909. V njej je zapisal,
da je služba naporna, a zanimiva in da mu čas hitro teče. Ker ga niso premestili v 17.
polk, je prosil za premik nazaj na Tirolsko (Pustertal)36 od koder je pošiljal tudi
pozdrave. V četrti dopisnici je 28. aprila poslal čestitke in pozdrave.
Za leto 1910 je ohranjena ena dopisnica (23. marec), v kateri je voščil vesele
velikonočne praznike. Dopisnica je poslana iz Češke (Hradec Kralove).
Tudi iz leta 1911 je ohranjena samo ena dopisnica poslana ob veliki noči 13. aprila iz
kraja Brucker. V njej je sporočil, da je bil dodeljen oddelku pušk na stroju ter da bo
ostal tukaj do maja. Svoje počutje je opisal kot »truda polno, mučno, sitno in
neprijetno«.

Slika 7: Gruss aus dem Brucker Lager

Vir: PAM, MB 1277, škatla 26, Edvard Vaupotič.

36

Pustertal – Pustriška dolina je italijanska dolina na vzhodnem južnem Tirolskem s središčem Bruneck.
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Iz prvega leta vojne (1914) je ohranjena dopisnica s, 23. novembra, v kateri je stricu
sporočil, da bo že drugič operiran na nogi, ker se mu je zagnojila rana (ostanki hlač v
rani). V drugi dopisnici iz istega leta (19. decembra) je zapisal, da je, kljub temu da je
že hodil,

še vedno v bolnišnici. Zaceljena rana se mu je ponovno zagnojila,

zdravljene pa bo poskušal nadaljevati v novomeški bolnišnici. Stricu je obljubil, da
predno se bo vrnil na fronto, ga bo obiskal, ob božiču pa se žal ne bo mogel odzvati
njegovemu vabilu.
Iz drugega leta vojne (1915) so ohranjene tri dopisnice. Prva je bila poslana 19.
marca ob prihodu v mesto na današnjem Slovaškem (Bartfa, danes Bardojev). V
drugi dopisnici je sporočil, da je bil ranjen v vrat in ramo, ter da se je peljal v smeri
Moravske blizu Karpatov, kjer ga bodo v bolnišnici operirali. Iz tretje dopisnice 21.
novembra pa smo ugotovili, da je bil Edvard Vaupotič na soški fronti, kjer se je boril
na doberdobski planoti. Sporoča, da gre tretjič v strelne jarke in upa, da bo imel srečo
kot do sedaj, da je preživel.
Iz leta 1916 je ohranjenih kar 5 dopisnic. Prva je bila poslana 9. februarja. Iz nje smo
ugotovili, da je bil tudi stric Jakob mobiliziran v vojsko. Edvard ga je bodril in tolažil,
da v vojski ni prehudo. Izrazil je upanje, da bo vojne hitro konec. Druga dopisnica je
bila poslana 30. junija na binkoštni ponedeljek iz današnje Italije (tirolska fronta).
Sporočil je, da so razmere slabe (dež), »vendar se kot vojak vsemu privadiš«. Strica
je vprašal, , ali je že v vojski ali ne.
V oktobrski dopisnici se je Edvard zahvalil stricu za poslane darove (žganje in meso).
Obljubil je, da bo prišel v Maribor.
Slika 8: Dopisnica z bojišča.

Vir: PAM, MB1277, škatla 26, Edvard Vaupotič.
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6. novembra je sporočil stricu, da ga ne bo na dopust. Zapisal je: »Sčasoma se pač
človek vsemu privadi: blatu, nesnagi, ušem, jarkom namesto posteljam in tudi
italijanskemu pokanju. Sicer pa bi me itak kmalu nazaj poslali, če bi se mi posrečilo v
Maribor priti. Ostanem toraj rajši tukaj in si prihranim rajžo. Mogoče pridem po novem
letu na dopust. Pozdrav vsem! Edvard«.
V zadnji dopisnici, ki jo je poslal 22. decembra, je zapisal: »Že nekaj dni sem
komandant »sturmkurs«, kjer se pripravlja za mesnico

v spomladi. Čeravno je

mesto, v katerem bom do 15. 1 bival, popolnoma prazno, nam je vendar sprememba
dobrodošla. Dobro vemo, da jo bomo spomladi krvavo plačevali, pa kaj si čem;
moram. Z dopustom ni nič, z mirom pa še manj. Vesel božič in srečno novo leto!
Edvard«.
Iz dopisnic sklepamo, da je bil Edvard Vaupotič močno navezan na strica Jakoba. V
eni izmed dopisnici ga celo nagovarja z »blagorodni«, velikokrat pa z »dragi stric«.
Sklepamo, da ga je zelo spoštoval.
Ena dopisnica, na kateri ni zapisan datuma pošiljanja, je naslovljena na
veleposestnika »velecenjenega Vojka Zemljiča iz Radenc«. Edvard Vaupotič se je v
dopisnici pohvalil z novo garnizijo, s katero je bil zelo zadovoljen. Nahajal se je v
okolici Lienza in je bil navdušen nad pokrajino. Sporočil je, da so ljudje do njih prijazni
in gostoljubni ter da je v mestu kljub zimi veliko turistov. Na podlagi vsebine dopisnice
sklepamo, da je bila poslana pred prvo svetovno vojno.
6. 4 Prevzem vojaške oblasti v Mariboru in vloga Edvarda Vaupotiča
V začetku oktobra 1918 je dr. Korošec sporočil Narodnemu svetu za Štajersko, da se
bliža konec vojne. Narodnemu svetu za Štajersko je sporočil, da naj pripravijo vse, da
postanejo Slovenci samostojni in neodvisni od dunajske vlade. Posledično so se na
območju severne narodnostne meje ustanavljale narodne straže.37
Slovenske prebivalce Maribora in območja med Dravo in Muro je zelo razburila
novica z Dunaja, da naj bi Avstro-Ogrska za Slovence, Hrvate in avstrijske Srbe
ustanovila posebno državo, ki naj bi se imenovala Ilirija. Dr. Korošec je kot voditelj
jugoslovanskih poslancev na Dunaju ta predlog odklonil. Odklonil ga je tudi Narodni
37

Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 57.
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svet za Štajersko. Tudi mariborski občinski svet je odklonil priključitev Maribora Iliriji
in sklenil ustanoviti stražo iz nemških vojakov 47. pešpolka.38
Razglasitev Države SHS (29. 10. 1918) je v Mariboru proslavila slovenska mladina, ki
je pojoč slovenske pesmi obiskala grob Antona Martina Slomška.39 Tega dne je
rezervni nadporočnik Ivan Gračner priredil demonstrativni pohod slovenskih vojakov
in civilistov, ki se ga je udeležil tudi Edvard Vaupotič. Na tem pohodu so slovenski
častniki zamenjali rozete na kapah s kokardami v narodnih barvah.40 Istega dne so
se sestali tudi Nemci, ki so bili enotnega mnenja, da se mora Maribor priključiti
Nemški Avstriji. 30. oktobra je občinski svet sprejel resolucijo, da se Maribor priključi
v Nemško Avstrijo.41
Rudolf Maister je v Narodnem svetu za Štajersko sodeloval kot strokovnjak za
vojaške zadeve, kjer je opozarjal, da si morajo Slovenci v Mariboru zagotoviti premoč
v številu vojakov. Edvard Vaupotič se je 31. oktobra udeležil častniškega zborovanja
v jedilnici domobranske vojašnice, kjer jim je mestni poveljnik polkovnik Holik
sporočil, da jih cesar Karel odvezuje vojaške prisege. 42 Zadnjega oktobra 1918 je
Rudolf Maister zbral v Narodnem domu na tajnem sestanku mariborske slovenske
častnike, prisoten je bil tudi Edvard Vaupotič, kjer je zagovarjal priključitev Maribora
Državi SHS. Naslednji dan, 1. novembra 1918, je krajevni (mestni) poveljnik
polkovnik Anton Holik sklical sestanek višjih častnikov mariborskih vojaških enot v
pisarni 26. strelskega polka v meljski vojašnici, da bi se dogovorili o vzdrževanju reda
v Mariboru. Na sestanek, ki bi se naj začel ob 10.00, sta bila povabljena dva
Slovenca, Rudolf Maister (poveljnik mariborskega črnovojniškega okrožja) in stotnik
Edvard Vaupotič. Holik je uro sestanka pomaknil na osmo uro in o tem ni obvestil
Rudolfa Maistra. Ko je Holik želel pričeti sestanek, je zahteval slovenski stotnik
Edvard Vaupotič, da se mora poklicati Rudolfa Maistra, ker je Holik tudi storil.43
Holik je na sestanku poročal o nevarnosti, ki grozi Mariboru in okolici, zaradi
razpuščene vojske, ki se vrača z bojišč, in o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti v mestu.
Ukrepi bi se izvajali pod avstrijskim vrhovnim poveljstvom. Predlagal je memorandum
12-tih točk, iz katerih je bilo razvidno, da Nemci vidijo Maribor kot nemško mesto. V
razpravi, ki je sledila, je Maister prekinil Holika in izjavil:
Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 59.
Nemški izgredi v Mariboru, Slovenski narod, št. 256, 31. 10. 1918, str. 1.
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»Ne priznavam teh točk! Maribor razglašam za jugoslovansko posest in prevzemam
v imenu jugoslovanske vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vsem Spodnjim
Štajerskim.« Navzoči častniki so bili zbegani. Maister je še dodal: »Kdor bi se v
področju moje oblasti upiral mojim poveljem, pride pred moje vojno sodišče.«44

Mestni poveljnik polkovnik Holik, brigadir Schinnerer in poveljnik 26. strelskega polka
polkovnik Kobilansky so podali izjave priznanja Maistrovega vrhovnega poveljništva v
Mariboru.45 Na tem sestanku je Rudolf Maister prevzel vojaško poveljstvo na
Mariborom in Spodnjim Štajerskim.
O dogodku je Maister takoj obvestil predsednika Narodnega sveta za Štajersko, dr.
Verstovška. Na dvorišču meljske vojašnice 26. strelskega polka je zbral vse vojake.
Za njihovega poveljnika je Maister imenoval Edvarda Vaupotiča, ki je takoj organiziral
1. jugoslovansko stotnijo in poveljstvo nad njo predal rezervnemu nadporočniku
Jožetu Malenšku.46 Edvard Vaupotič je imenoval komandirje in vodnike, zaprl vse
pisarne, pobral ključe, odslovil vse nemške častnike, alarmiral bataljon, ločil
slovenske vojake od nemških, s slovenskimi vojaki pa zasedel vse pomembnejše
točke v Mariboru. Nemškim vojakom je ukazal, naj vojašnico zapustijo.47 Ostalo je le
nekaj (120 vojakov) slovenskih vojakov in oficirjev. To število se je kasneje zmanjšalo
na 7 slovenskih častnikov in 85 podčastnikov in vojakov.48
Benedikt Zeilhofer v svojih spominih navaja, da je »major Vaupotič poskrbel za čim
hitrejši umik velike neslovenske mariborske garnizije iz tedaj slovenskega Maribora.
Uspelo mu je tisoč in več neslovenskih vojakov opremiti z vsem, kar jim je bilo
neobhodno potrebno, in jih odpraviti na lep način čez jezikovno mejo, onkraj
železniškega križišča Špilja severno od Maribora. S to svojo taktiko in z velikim
ugledom in spoštovanjem, ki ga je užival pri moštvu v vojnem času na fronti, je
nemškim častnikom odvzel zaslombo in moč. Brez prelivanja krvi se je polastil
vojašnic, formiral zanesljivo četo slovenskih vojakov in z njo zasedel najvažnejše
točke v mestu in okolici.«

PAM, Prevratni dogodki za slovensko Štajersko, AŠ 5/224.
Ude, Lojze, Boj za Maribor in Štajersko Podravje v letu 1818/19, Boj za Maribor 1918–1919, str. 128.
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Vaupotič, Edvard, Ob prelomu Avstrije, Boj za Maribor 1918–1919, str. 250.
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Na Maistrov ukaz so slovenski častniki prevzemali tudi druge vojašnice v Mariboru.
Samo dravska vojašnica je bila zasedena z nemškim 47. pešpolkom, ki je
predstavljal resno nevarnost za Slovence. Da bi Maister lažje izvajal zapovedniško
oblast proti poveljnikom, višjim po činu, je Narodni svet za Štajersko Rudolfa Maistra
imenoval za divizijskega generala in vrhovnega poveljnika na Južnem Štajerskem. To
pa je bilo ključno pri pogajanjih s polkovnikom brigadirjem Ullmannom iz Gradca,
zastopnikom graškega vojaškega poveljstva. Ta je zahteval od Maistra, da mu preda
mestno poveljstvo. Na sestanku poveljnikov mariborskih vojaških enot je Maister
sporočil, da je imenovan za generala in vojaškega poveljnika. Ukazal je, da se
vojaštvo nemške narodnosti mora zbrati v dravski vojašnici in zapustiti Maribor. Izdal
je povelje, da mora tudi nemški del 47. pešadijskega polka (817 dobro oboroženih
častnikov in 390 vojakov in podčasnikov) zapustiti Maribor. Poveljniki so se
Maistrovemu ukazu uklonili.49
Benedikt Zeilhofer v svojih spominih navaja, da je »Narodni svet za slovenski del
Štajerske majorja Maistra imenoval za generala, a Maistrovo desno roko, stotnika
Eda Vaupotiča pa za majorja za zasluge 1. novembra 1918. leta.«
Popoldan 1. novembra 1918 so v mesto pričeli prihajati prvi vojaški vlaki z
razpuščeno avstro-ogrsko vojsko. V spominih je Edvard Vaupotič zapisal, da so bili
vojaki na mestnem kolodvoru nedisciplinirani, divji, lačni in žejni. Prihajalo je do
ropanj. Temu je sledilo tudi okoliško civilno prebivalstvo. Slovenske vojake so
poklicali v vojašnico, jih nahranili in poslali na stražo, kjer so poskušali vzdrževati red
in mir. Naslednji dan je v mesto prihajalo vedno več vojaških vagonov brez reda. Ker
so lačni vojaki ropali po okolici in povzročali nemir, so na kolodvoru organizirali
prehranjevanje vračajočih vojakov. Nemirnim vojakom so se pridružili tudi delavci v
tovarnah. Ropanje se je 3. novembra razširilo na bolnišnice, skladišča, zaloge živil in
kurjave, trgovine …50
Zmedo v mestu z vračajočimi vojaki s front so izkoristili Nemci, ki so še vedno
obvladovali mestni magistrat. Ta je 2. novembra sporočil dr. Verstovšku in dr. Rosini,
da se je mestna občina odločila, da postavi lastno varnostno obrambo. Na skrivaj so
pričeli zbirati prostovoljce za vojaško službo. Ker je bila odlično plačana (6 kron na
dan), je številčno hitro rasla ter presegla Maistrove oddelke. Mestna straža
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Hartman, , Rudolf Maister general in pesnik, 2006. str. 42–45.
Vaupotič, Edvard, Ob prelomu Avstrije, Boj za Maribor 1918–1919, str. 250.
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(»Marburger Schutzwehr«) je bila nameščena v dravski vojašnici. Službeno je bila
podrejena generalu Maistru, vzdrževalo pa jo je mesto. Člani so bili uniformirani in
oboroženi. Njihov znak je bil belo-zelen trak (barve štajerske vojvodine). Slovenci so
jih klicali »Zelena garda« ali »Zelenci«. Na dan zaobljube, 4. novembra 1918, so šteli
okrog 600 mož. Člani so bili ugledne mariborske nemške družine in vojaki, ki so se
vračali iz front. Med njimi so bili tudi Slovenci. Med nemškimi in slovenskimi vojaki je
pogosto prihajalo do izzivanj in resnih spopadov.51
Edvard Vaupotič v svojih spominih navaja, da je število članov Schutzwehra hitro
naraščalo. Prijavljali so se profesorji, učitelji, dijaki, trgovski in rokodelski pomočniki
ter brezposelni. Organizirani so bili v štiri bataljone, kjer je vsak bataljon štel čez 1000
mož.
General Rudolf Maister je v Mariboru imel le malo svoje vojske. Nove vojake je
pridobil od vojakov, ki so se vračali domov skozi Maribor. Zaradi pomanjkanja lastnih
vojakov je Rudolf Maister na ozemlju, na katerem je poveljeval, sporazumno z
Narodnim svetom za Štajersko razglasil mobilizacijo. Mobilizacijski poziv je zajel
moške, stare od 18 do 40 let. Mobilizacijski razglas je bil izdan v slovenščini in
nemščini 9. novembra 1918.52

Slika 9: Maistrov razglas mobilizacije 9. novembra 1918.

Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Razglas_generala_Maistra_o_splo%C5%A1ni_mobilizaciji.jpg
(6. 1. 2016).
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Odzivi na Maistrovo mobilizacijo so bili precej burni. Pri narodni vladi za Slovenijo je
protestirala nemško-avstrijska vlada. Kljub temu je bila mobilizacija uspešna. Podprli
so jo slovenski meščanski politiki na štajerskem podeželju in duhovniki. Rudolf
Maister je dal mobilizacijski razglas prebrati tudi po cerkvah. Na mobilizacijo se je
odzvalo veliko ljudi iz ljutomerskega okraja, Pohorja in Dravske doline.53
Po 9. novembru je prihajalo v Mariboru do incidentov in spopadov med člani
Schutzwehra in slovenskimi vojaki. Pojavljale so se stavke železničarjev, saj je od
4.070 železničarjev bilo le 297 Slovencev.54
Z mobilizacijo je Maister postal dovolj samozavesten, da se je odločil razorožiti
Schutzwehr. Na mobilizacijo se je odzvalo toliko ljudi, da je Maister do 20. novembra
sestavil Mariborski pešpolk, dopolnil topništvo, konjenico in vse druge vojaške
ustanove v mestu.55 Edvard Vaupotič je prevzel referat za varnostne zadeve pri
obmejnem poveljstvu v Mariboru 8. novembra 1918. Poveljstvo bataljona je oddal
stotniku Metodu Rajhu. Referat je organiziral mrežo tajnih zaupnikov in z njihovo
pomočjo (pribočnika poveljnika Schuztwehra, po rodu Čeh) izvedel načrtovani
prevrat, ki so ga Nemci nameravali izvesti 24. novembra 1918. Na podlagi te
informacije se je Rudolf Maister odločil, da Schuztwehr razpusti in razoroži s hitro
akcijo v noči iz 22. na 23. november. Edvard Vaupotič v spominih navaja, da je
»nemška posadka narasla na samostojne štiri bataljone, vsak bataljon čez 1500
mož.« 17. novembra je referat dobil nalogo izdelati načrt, iz katerega naj bi bilo
razvidno:
-

mesta štabov bataljonov;

-

mesta četnih pisarn in magazinov;

-

vse straže, ki jih je dajala Schutzwehr, in prostore, v katere so bile
nastanjene;

-

jačina (moč) straž;

-

število stražarskih mest in mesta, na katerih so bile postavljene straže.56
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Slika 10: Razorožitveni načrt.

Vir: PAM, Zbirka prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem, SI_PAM/1691.

Izdelava tega načrta je bila strogo zaupna.57 V spominih Edvard Vaupotič omenja, da
jim je uspelo pridobiti adjutanta 1. bataljona Marburg Schutzwehr (po rodu Čeh).
Tako so uspeli pridobiti podrobnosti o razmestitvi in številu posameznih straž ter
drugih varnostnih oddelkov Marburger Schutzwehr.
Benedikt Zeilhofer v svojih spominih navaja, da je Vaupotič kot referent za varnostne
zadeve pri Štajerskem obmejnem poveljstvu organiziral vse potrebno za tajni napad
na Schutzwehr.
General Rudolf Maister je kot poveljnik Štajerskega obmejnega poveljstva 22.
novembra zvečer sklical v domobranski vojašnici tajni sestanek vseh poveljnikov
vojaških enot in jim razdelil naloge za razorožitev Marburger Schutzwehr. Vsi prisotni
so bili zapriseženi, da varujejo napad do izvedbe napada kot najstrožjo tajnost. 58
Akcija razorožitve se je pričela 23. novembra 1918 ob štirih zjutraj. General Maister si
je v glavni pošti na Stolnem trgu uredil svoj glavni štab. Pretrgal je vse nemške
telefonske zveze. Razorožitev je bila izvedena v 47 minutah in je potekala po načrtu.
Smrtno ranjen je bil le en nemški častnik. Rudolf Maister je mariborskemu županu dr.
Schmidererju poslal pisno sporočilo, da je Schutzwehr razpuščen. Vsi nemški oficirji
57
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in člani garde so morali v štiriindvajsetih urah zapustiti mesto.59 O razorožitvi so pisali
tudi časniki (slika 7).
Slika 11: Poročanje časnika Slovenski narod o razorožitvi Schutzwehra.

Vir: Slovenski narod (25.11.1918), letnik 51, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-W55TTMBD
(10. 2. 2016).

Kmalu po razorožitvi je Maister razpustil nemški magistrat in imenoval komisarja
mesta Vilka Pfeiferja. Odslovljena je bila tudi nemška policija. Slovenci so počasi
začeli prevzemati sodstvo, šolstvo in upravo. Slovenske vojaške enote so po ukazu
Maistra pričele z zasedanjem ozemlja ob narodnostni meji.60
Edvard Vaupotič je predal dolžnosti referenta za varnostne zadeve 30. novembra in
prevzel poveljstvo 2. bataljona, na novo preimenovanega iz 26. v 45. pešpolk.
Tretjega decembra je stotnik Edvard Vaupotič z ostankom 2. bataljona Mariborskega
pešpolka prevzel odsek Špilje in območje od Lučan do Radgone.61 Ferdo Primec se
Edvarda Vaupotiča spominja kot narodno zavednega častnika, ki je dobro poznal
miselnost svojih vojakov in rojakov. Z vojaki je tovariško ravnal in si pridobil splošne
simpatije.
Rudolf Maister je bil zagotovo eden največjih Slovencev vseh časov. Njegovo
ravnanje in vodenje slovenske vojske ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije ter boj za
slovensko severno mejo v obdobju 1918-1920 so njegova največja dejanja. Generalu
Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 86.
Potočnik, Zgodovinske okoliščine …, str. 90.
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Maistru gre zahvala za to, da so danes Maribor, Štajerska, Prekmurje in majhen del
Koroške slovenski. Brez Rudolfa Maistra bi bila tudi vloga in položaj Slovenije v
Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in Kraljevini Jugoslaviie bistveno drugačna.
Zasluge pri tem pa ima tudi Edvard Vaupotič, ki je svoje domoljubje kazal tudi skozi
dejanja.

6.5 Člani Zveze borcev za severno mejo 1918–1919 iz današnje občine Sv. Jurij ob
Ščavnici
V Pokrajinskem arhivu Maribor hranijo fond Zveze borcev za severno mejo 1918–
1919, ki obsega 54 škatel. Del tega fonda so tudi osebne mape posameznih članov,
kjer so navedeni njihovi glavni podatki. Zveza je bila ustanovljena 15. maja 1966.62
Na podlagi tega arhivskega gradiva smo poiskali njene člane, ki prihajajo iz današnje
občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Vanjo se iz različnih vzrokov niso vključili vsi borci, npr.
zaradi smrti, kolaboracije, osebnih vzrokov. Upoštevani pa niso tudi borci, ki so se
vključili v Zvezo v Ljutomeru.
Slika 12: Franjo Štuhec63
Rojen je bil 23. 11 1890 v kraju Bolehnečici.
V slovensko prostovoljsko vojaško enoto je
vstopil 15. 11. 1918 in sicer v 45. pešpolk
meljske kasarne. Njegova naloga je bila
varovanje železniškega mostu z mitraljezom
v času prevoza Nemcev v dravske kasarne.
Sodeloval je tudi pri razdeljevanju hrane
bataljonu, ki se je nahajal v Špilefeldu
(Špilje). V vojaški enoti na severni meji je bil
do 17. 11. 1919.

Vir: Feliks Kocuvan, Biserjane.
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Slika 13: Anton (Franc) Kocuvan64

Rojen je bil 17. 1. 1891. Kot prostovoljec je
sodeloval v vojski generala Maistra od 1. 11.
1918. Udeležil se je bojev pri Velikovcu, Sv.
Magdaleni in Sv. Juriju. Komandir njegove
čete je bil najprej nadporočnik Bezjak Adolf ,
nato pa nadporočnik Gračner.

Vir: Feliks Kocuvan, Biserjane.

Franjo (Jožef) Muhič
Rojen je bil 20. 1. 1890 v kraju Sovjak. 4. 11. 1918 je bil vključen v Mariborski
pešpolk (pehotni polk), in sicer v 6. četo, ki sta ga vodila major Edo Vaupotič in
nadporočnik Beno Zeilhofer. Sodeloval je v bojih v Mariboru, zlasti pri razorožitvi
nemškega Schutzwehra (mariborska varnostna straža) v času od 22. do 23. 11.
1918. Pridobil si je spomenico 198 borcev za severno mejo. Bil je tudi praporščak. V
vojaški enoti na severni meji je bil 3. 12. 1918, nato ponovno od 8. 12. 1918 do 31.
12. 1918.65
Karel Žnidarič
Rojen je bil 4. 11. 1898 v kraju Selišči. V slovensko prostovoljno vojaško enoto (26.
pešpolk Maribor) je vstopil 23. 1. 1919. Enota, v kateri se je boril, je delovala na
območju Dravograda, Št. Pavla, Wolfsberga, Pustrice

in Labodske doline.

Komandant vojaške čete je bil kapetan Grizol, vodnik pa Ozmec. V vojaški enoti na

64
65

PAM, Zveza …, škatla 20, Kocuvan Anton.
PAM, Zveza …, škatla 22, Muhič Franjo.
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severni meji je bil do 26. 5. 1920. Med okupacijo 1941–1945 ni sodeloval v nobeni
vojaški enoti.66
Slika 14: (Franjo) Drago Kocmut67

Rojen je bil 25. septembra 1890 pri Svetem
Juriju ob Ščavnici. Vojski generala Maistra se
je

priključil

31.

oktobra

1918.

Od

1.

novembra 1918 je sodeloval pri osvoboditvi
Maribora in severne meje Slovenije kot član
štajerskega obmejnega poveljstva. Leta 1920
je bil premeščen v vojno ministrstvo v
Beogradu. Imel je čin kapetana. Med drugo
svetovno vojno je bil izseljen v Titove Užice v
Srbiji.

Vir: Feliks Kocuvan, Biserjane.

Slika 15: Edvard Vaupotič68

Bil je eden najtesnejših sodelavcev
generala Rudolfa Maistra v bojih za
Maribor in severno mejo 1918/1919.
Prvega decembra 1918 je bil z
odlokom povzdignjen iz stotnika v
majorja. Poveljeval je 2. bataljonu
mariborskega pehotnega polka.
Vir: Feliks Kocuvan, Biserjane.
PAM, Zveza …, škatla 26, Žnidarič Karel.
PAM, Zveza …, škatla 20, Kocmut Drago.
68
PAM, Zveza …, škatla 26, Vaupotič Edvard.
66
67
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7 MAISTROVI BORCI IZ OBČINE SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
V rojstni hiši Edvarda Vaupotiča je danes urejena spominska soba za Maistrove
borce iz današnje občine Sv. Jurij ob Ščavnici. V njej je predstavljeno slikovno
gradivo (slike Maistrovih borcev). Spominsko sobo je uredil Feliks Kocuvan iz
Biserjan.
Preglednica 3: Maistrovi borci iz današnje občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
zap. ime

in kraj rojstva

št.

priimek

1.

Anton Šantl

Biserjane

leto

zap.

ime

in kraj

rojstva

št.

priimek

1889

24.

Martin
Babosek

2.

Anton

Biserjane

1891

25.

Kocuvan

3.

Janez

Lukovnjak
Čakova

1897

26.

Korošec

4.

Karel

Jernej

Videm 3

1890

27.

Jože

Gaberc

1894

28.

Jože

Kraljevci

1898

29.

Valentin Kos

Jože
Senjur

Sovjak

1899

30.

Kocuvan

8.

Franc
Štuhec

Domajnko

7.

Franc
Korošec

Nedelko

6.

Matija
Štuhec

Kocmut

5.

Ivan

Jernej
Rauter

Kokolanjščak

1896

31.

Anton
Domajnko

9.

Edvard

Videm 19

1881

32.

Vaupotič

10

Andrej

Gregorec
Biserjane

1896

33.

Henrik Kreft

Peter
Černel

Cvetko

11.

Jože

Biserjane

1888

34.

Jakob
Markovič

12.

Alojz

Kupetinci

1898

Jaušovec

13.

Matija

35.

Franc

leto

rojstva

rojstva

Ženik

1891

Stanetinci

1898

Bolehnečici

1884

Dragotinci

1885

Bolehnečici

1890

Rožički Vrh

1898

Dragotinci

1873

Okoslavci

1897

Grabšinci

1891

Grabonoš

1899

Okoslavci

1892

Grabonoš

1891

Trstenjak
Blaguš

1898

Fekonja
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14.

Andrej Filipič

Terbegovci

1893

15.

Ludvik

Slaptinci

1896

Zemljak

16.

Franc Krajnc

Grabšinci 2

1891

17.

Franc Krajnc

Stara Gora

1893

18.

Alojz Krajnc

Grabšinci 2

1892

19.

Jakob Novak

Sovjak

1899

20.

Ludvik Holc

Grabonoš 22

1898

21.

Mihael

Rožički Vrh

1894

Slaptinci

1899

Jamna

1898

Vrbančič

22.

Ludvik
Marinič

23.

Jože Prelog

Vir: Feliks Kocuvan, Biserjane.
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8 ZAKLJUČEK
V raziskovalni nalogi, z naslovom Edvard Vaupotič in njegova vloga v bojih za
severno mejo 1918–1919, smo se posvetili:
-

zbiranju literature in virov o Edvardu Vaupotiču,

-

zbiranju podatkov o njegovi vlogi v bojih za severno mejo 1918–1919.

V empiričnem delu raziskovalne naloge smo potrdili vse zastavljene hipoteze. Na
podlagi arhivskega gradiva iz Vojnega arhiva Beograd in Osterreichisches
Staatsarchiv, ki je sedaj prvič predstavljeno, ugotovili, da je Edvard Vaupotič
nadaljeval šolanje v vojski Avstro-Ogrske. Na podlagi njegovih dejanj v prevratnih
dogodkih v letu 1918–1919 lahko trdimo, da je bil Edvard Vaupotič slovenski
domoljub. Kot poveljnik 26. strelskega polka, po prevratu v Mariboru 1. novembra
1918, in vodja referata za varnostne zadeve pri Štajerskem obmejnem poveljstvu v
Mariboru, je Edvarda Vaupotič vsekakor bil eden izmed pomembnejših mož v bojih
za severno mejo v letih 1918–1919 in tesen sodelavec Rudolfa Maistra. Zaradi
neraziskanega in neobjavljenega gradiva o Edvardu Vaupotiču je vsekakor njegov
pomen v bojih za severno mejo 1918–1919 premalo poudarjen.
Edvard Vaupotič je z izjemnim znanjem in izkušnjami, ki si jih je pridobil kot vojak, ter
častnik avstro-ogrske vojske, z vojaškim izobraževanjem in na različnih frontah prve
svetovne vojne, pomagal Rudolfu Maistru uskladiti narodnostno in državno mejo. Kot
udeleženec v prvi svetovni vojni je dobil tri priznanja za izjemne dosežke. Na različnih
frontah je s svojo pogumnostjo in pokončno držo, pozitivno vplival na svoje podrejene
vojake.
Po prvi svetovni vojni je ostal aktiven v vojaški službi Kraljevine Jugoslavije in pridobil
naziv podpolkovnika. Vaupotič je s svojo vztrajnostjo in odločno voljo, bile eden
izmed najzaslužnejših, da so se prevratni dogodki v Mariboru in okolici, odvijali v
korist generala Maistra in slovenskega naroda.
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