
UVOD

Jože Plečnik se je rodil 23. januarja 1872 v sk-
romni katoliški družini kot četrti otrok. Po prvem 
neuspešnem letniku na nižji gimnaziji je šolanje 
opustil. Oče ga je vzel k sebi v mizarsko delavnico. 
Pozneje je z deželno štipendijo nadaljeval šolanje na 
Državni obrtni šoli v Gradcu. Izučil se je za umetnost-
nega mizarja in načrtovalca pohištva. Nad arhitekturo 
se je navdušil, ko je na razstavi videl načrte Otta Wag-
nerja za berlinsko katedralo. Študiral je v Gradcu in 
na Dunaju, kjer je bil učenec Otta Wagnerja. Kot na-
grado za izvrstno izdelano diplomsko delo je prejel 
Rimsko štipendijo, ki mu je omogočila večmesečno 
študijsko potovanje po Italiji in Franciji. 

Svojo profesorsko pot je začel na umetnostno-obrtni 
šoli v Pragi, od koder ga je arhitekt Ivan Vurnik po 
ustanovitvi arhitekturne šole povabil v Ljubljano. Lju-
bljanska fakulteta še danes nosi pečat velikega mo-
jstra. Ko se je vrnil v Ljubljano, ji je ostal zvest do 
svoje smrti leta 1957.
Reševal je urbanistične probleme ter projektiral in 
notranje opremljal javne in zasebne stavbe v Pragi, 
na Dunaju, v Ljubljani in drugod. Izdeloval je tudi 
načrte za izdelke umetne obrti in sakralne predmete. 
Z veliko predanostjo in globoko osebno vero se je 
posvečal študiju in načrtovanju sakralnih objektov. 
Zgradil je cerkev Sv. duha na Dunaju, ljubljansko cerk-
ev sv. Frančiška Asiškega, cerkev v Pragi, Bogojini, na 
Barju, v Beogradu in mnoge druge. 
Ker njegova sakralna dela izkazujejo globoko vero v 
boga in zaradi velikega števila naročil s cerkvene stra-
ni, se mu je po drugi svetovni vojni pogosto dogajala 
krivica. Delna rehabilitacija v petdesetih mu je prinesla 
tudi naročila za spomenike NOB in nekatere nagrade, 
šele danes pa dobiva dokončno priznanje za svoje 
mojstrovine tudi s strani stroke ter širše javnosti. 

Irončo je, da so najlepši (najboljši) izmed »partizan-
skih« spomenikov na Slovenskem plod Plečnikovega 

dela. Oblikoval je paviljon na Brionih, ki so ga slov-
enski partizani podarili Titu. Plečnikovi spomeniki 
žrtvam druge svetovne vojne so v Dolenji vasi, Litiji, 
Laškem, v Ljubljani in drugod. Na koroškem so (bili) 
trije Plečnikovi spomeniki; v Črni na Koroškem, Mal-
gajev spomenik v Dobrijah pri Ravnah (med vojno 
podrt, po vojni spremenjen) in na Trgu 4. aprila pred 
Narodnim domom v Mežici. Domačin Andrej Lodrant, 
arhitekt, ki je Plečnikov seminar obiskoval v letih 
1954-1956,  pa je z Plečnikovo pomočjo načrtoval 
vhod v ravensko graščino. 

PLEČNIK IN KOROŠKA
Matija Miler

Jože Plečnik na Brijonih leta 1956
foto: Lojze Gostiša

V povojnem obdobju so okrajni odbori zveze borcev 
množično postavljali spomenike. Le Redki so presegli 
običajni nivo vzidanih plošč in kvadrov. Da bi izboljšali 
kvalitetni nivo spomenikov, je bila pri zvezi borcev v 
Ljubljani ustanovljena posebna strokovna komisija, ki 
je pregledovala osnutke. Nekateri odbori so se po 
strokovno pomoč obrnili neposredno na komisijo, 
ki ji je nekaj časa predsedoval Lojze Gostiša. Ta je 
vse naloge prenesel Plečniku, ki je naloge reševal s 
pomočjo svojih študentov. 

POVZETEK

Arhitekt Jože Plečnik (1872-1957) je na Koroškem 
načrtoval tri spomenike:  Malgajev spomenik v Dobrijah 
pri Ravnah na Koroškem, spomenik žrtvam prve in druge 
svetovne vojne v Črni na Koroškem in spomenik NOB v 
Mežici.  Pričujoči tekst je poskus predstavitve avtorja in 
njegovih del na Koroškem. 
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        Velespoštovani!
Lepo in toplo Vaše pismo me je nadvse prijetno iznenadilo.
Za toliko pozornosti sem Vam od srca hvaležen. Zasluga
moja je malenkostna v primerjavi z Vašo, ki ste si naložili
težko breme in zvesto vztrajali do izvršitve spomenika.
Živa voda, ki bo spomeniku iztekala naj bo neusahljiv
spomin na Vaše ranjke žrtve _ mimoidočim živim pa
opomin.          Resnično obžalujem, da se svečanosti
odkritja spomenika ne morem udeležiti. Vam v roke
seči in povedati kako prisrčno vsem dobro želim.
Našega zvestega ing. arh. Tone Bitenca seveda povabite,
vreden je te časti!
25. aug.1952   v vdanosti Plečnik

Spomenik je posvečen tako žrtvam prve kot druge 
svetovne vojne. Odkrili so ga 31. Avgusta 1952. Pred-
stavlja enega redkih uresničenih primerov povezave 
spominskega obeliska z vaškim vodnajkom, ki jih je 
Plečnik pogosto skiciral. 

Varianta spomenika z vaškim vodnjakom za Črno. vir: MGML

Skice za spomenik NOB v Črni. vir: MGML

Vrhnji del spomenika z glavo je modelirala Vladimira 
Bratuž. Šest metrov visok kvadratni steber - obelisk 
je obložen z rečnimi kamni. Vanj so kot spolije vdelani 
različni arhitekturni in okrasni elementi.  Spolije se 
imenujejo v spomenike vdelani / vzidani originalni  deli 

SPOMENIK ŽRTVAM PRVE IN DRUGE SVETOVNE 
VOJNE
Črna na Koroškem

Iz ohranjenih dopisov izvemo, da si lokacije ni pred-
hodno ogledal niti Plečnik niti kateri od sodelavcev, 
ampak so delali po fotografiji trga. V šoli je risala načrte 
Milica Detoni, ki je naredila več variant. Posavitev je 
nadzoroval Plečnikov tedanji asistent Anton Bitenc. 

starejših spomenikov. Vrhnji del dorskega stebra je 
hkrati spomenik žrtvam prve svetovne vojne. V spod-
njem delu iz štirih pip priteka voda v osem skledastih 
kamnitih korit in naprej v kvadratni bazen ob vznožju. 
Nad koriti je prostor za napis prof. Janka Glazerja: 
»TO ŽRTEV BORB IN ZMAG JE SPOMENIK POS-
TOJ TOVARIŠ SPOMNI SE NA MRTVE VSE KAR VE-
LIKO JE VZKALI IZ ŽRTVE IN TI KI ŽIV SI MRTVIM 
SI DOLŽNIK«. 
Vklesani sta tudi letnici 1941 in 1945.

Ohranilo se je Plečnikovo pismo Črnjanom. Skromna 
zahvala za povabilo na slavnostno odkritje.

V mariborskem Vestniku je bila 4. septembra objav-
ljena daljša reportaža s slavnostne otvoritve. Odkritje 
spomenika padlim žrtvam v Črni: …Veličastna povorka 
z zastavami, številnimi venci in rudarsko godbo je krenila 
iz Mošenika točno ob napovedani 9. uri. Na trgu, sredi ka-
terega stoji deloma zagrnjen veličastni spomenik žrtvam 
fašističnega terorja je zbrana množica ljudi. Na častni 
tribuni so inž. Žavcer, Lubej ter sorodniki žrtev. Z avtom 
dospe Etbin Kristan s soprogo, takoj za njim pa preds-
ednik vlade Miha Marinko. Oba je ljudstvo navdušeno 
pozdravilo…  …Rudarska godba  je zaigrala »Kot žrtve 
ste padli«… …Tovariš Volovnik je pozval k enominutne-
mu molku, ki mu je sledila častna salva KNOJ-a. Sledila 
je zborna recitacija, med katero je bil spomenik odkrit. 
Rudarska godba je intonirala državno himno… … Za 
koroške borce je govoril tov. Modras, za ameriške Slovence 
pa tov. Etbin Kristan, ki je med drugim dejal, da obširni 
atlantski ocean ni mogel preprečiti, da bi slovenska srca v 
Ameriki ne čutila s tukajšnjimi slovenskimi srci… … na-
kar je bila dopoldanska prireditev zaključena z internac-
ionalo, ki jo je intonirala rudarska godba… … Spomenik 
je stal 800.000 dinarjev, vse delo so izvršili prostovoljno 
člani Zveze borcev v Črni…
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SPOMENIK NOB 
Mežica

Spomenik je leta 1952 naročil in postavil Okrajni od-
bor Zveze borcev Mežica. OOZB Mežica se je po 
pomoč obrnil neposredno na strokovno komisijo pri 
Zvezi borcev v Ljubljani, ki je naročilo nato posre-
dovalo Plečniku. Mežiški spomenik pa naj bi sloven-
ski arhitekturni mojster dal risati Marjetici Pirkmajer 
Kregar, študentki svojega seminarja, čeprav je v lit-
eraturi zaslediti, da je spomenik morda risal veliko 
starejši Jaroslav Černigoj. Pri delu je sodeloval tudi 
profesor Anton Bitenc, zadnji Plečnikov asistent, ki je 
po Plečnikovi smrti dokončal njegova dela. 

Mežiški spomenik NOB je Plečnikov povratek k čisti 
stebrni obliki. Še več, mežiški spomenik je nekoliko 
izboljšana različica litijskega, četudi so temeljne last-
nosti, kot pri večini spomenikov tega časa, ostale 
sestavljenost in disproporcioniranost sestavin. Ob-
likovno izhaja iz Plečnikovega okrasnega stebra na 
načrtu za Bohkov kot iz 1949, ki je bil objavljen v 
Naporih. Plečnik je rad posegal po starejših delih in 
jih združeval v nove kompozicije.

Pri mežiškem se je odločil za šeststrani zidani nads-
tropni steber. Iz vzpenjajoče in zožujoče se šeststrane 
profilirane baze raste sestavljeno deblo iz šeststranih 
prefinjeno profiliranih prizem. Sledi tristrani kapitel, 
spet predimenzioniran za tako nizko deblo, obdelan 
podobno kot litijski. Posneti vogali kapitela, okrašeni 
s stiliziranimi suličastimi listi, elegantno sedejo na 
šesterokotno osnovo.
Tlorisno gre torej za kombinacijo kroga in trikotnika 
s šesterokotnikom. Na vmesnih poljih so izklesani 
dekorativni reliefni venčki. Na vrhnjem frizu kapitela 
– lahko bi rekli psevdoabakusu – je prostor za napis: 
»SLAVA PADLIM ZA SVOBODNI KOROTAN«. 
Iz kapitela raste manjša šeststrana prizma; podobno 
kot na Marijinem stebru v Ljubljani, z vklesanimi letni-
cami 1918 - 1920, 1941 - 1945 in datumom 3.4.1943, 
ki spominja na prvo srečanje mežiškega prebivalstva s 
Prvim koroškim bataljonom. 
Prizma ima profiliran venec in kapo. Na kapi stoji ma-
sivna potegnjena kamnita vaza z antičnim luskinastim 
vzorcem. Velja za zgleden in čist primerek spomeni-
ka NOB, ki ohranja predstavljiva razmerja, četudi je 
prekršil vsa pravila »pravilnega« proporcioniranja. 

Spomenik je posvečen tako žrtvam druge svetovne 
vojne kot borcem za severno mejo. Odkrili so ga  22. 
julija 1952. Izdelala ga je industrija kraškega marmorja 
Sežana. 

Spomenik žrtvam prve in druge svetovne vojne Črna na Koroškem. 
foto: Tomo Jeseničnik

Načrt spomenika “Mežica žrtvam 1941-1945. vir: MGML
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23. julija 1952 je v Vestniku objavljena zgolj krajša novi-
ca o odkritju spomenika padlim borcem, za katerega 
je načrte izdelal naš znani arhitekt Plečnik. Odkritju 
spomenika je prisostvovalo veliko število partizanov 
iz Mežiške doline, prišli pa so tudi stari koroški borci, 
ki so se v teh krajih borili po prvi svetovni vojni. Za 
obširnejšo reportažo v navalu novic o praznovanju 
dneva vstaje ni bilo prostora. 

Zanimiva je tudi gematrična analiza (prevajanje črk v 
številke in obratno) spomenika, ki jo je objavil prof. dr. 
Tine Kurent v Borcu, reviji za zgodovino, literaturo in 
antropologijo (1994). Predstavi čisto poseben pogled 
na delo arhitekta Plečnika. 
Trikotnik, krog in šesterokotnik s številom stranic 
simbolizirajo število 316. Gematrično število 316 
pomeni SMRT FAŠIZMU, SVOBODA NARODU. 
Kurent analizira tudi mersko kompozicijo in ugo-
tovi, da se ponavlja vrsta modulov. Višina spomenika 
je 666cm, sestavljajo ga trije moduli po 230 oziroma 
šest modulov po 115cm. Izpelje neverjetne zaključke; 
imena Edvard Kardelj, Vida Tomšič in Zdenka Kidrič 
veljajo gematrično po 115. Plečnik nadalje blagoslav-
lja in preklinja: BLAGOSLOVLJENO BODI BOŽJE 

Leta 1994 so bili spomenik, spominski park in kip F. P. 
Lenarta zaščiteni kot nepremična kulturna dediščina. 

V mariborskem Vestniku je bil v četrtek, 17. julija 1952 
objavljen članek z naslovom: Mežiški borci vabijo k 
odkritju spomenika padlim borcem, V pričakovanju 
Dneva vstaje: Ob dnevu vstaje bodo v Mežici odkri-
li spomenik padlim partizanskim borcem in žrtvam 
fašističnega terorja. Spomenik, ki je izdelan po načrtu 
znanega arhitekta Plečnika, bo visok 7m in bo stal 
450.000 dinarjev. Finančno je postavitev spomenika 
podprla uprava rudnika svinca. Slavje se bo pričelo ob 
10. uri dopoldne. OOZB na slavje posebno vabi bivše 
borce IV. Operativne cone in slavne XIV. divizije, pa 
tudi bivše koroške borce iz let 1918 do 1920… 

IME; PREKLETI KOMUNIZEM. Stavka štejeta 460, 
dvakrat več kot 230. Do vrha žare je spomenik visok 
666cm, 666 je število zveri in število človeka. Višina 
spomenika od vrha do kapitela meri 5m. Število 5, 
oziroma 5 na tretjo potenco je 125, to je Plečnikov 
gematrični podpis. Višina kapitela je 90cm, v trikratni-
ku števila 90, v številu 270 je zapisano ime VLADIMIR 
ILIČ ULJANOV, LENIN. Isto število pa pomeni tudi 
eksorcizem BOLJŠEVIK LENIN ANATHEMA SIT. 
Prof. Kurent končno povzema: Poleg hudiča je Plečnik 
vgradil v svojo kompozicijo imena znanih komunis-
tov: Jožef Stalin, Josip Broz, Vida Tomšič, Boris Kidrič, 
Edvard Kardelj, Miha Marinko,… Za eksorcizem pa 
je zapisal molitve in sveta imena: Virgo dei Gentrix 
Maria, Jesous, Ješua, Josef Plečnik in sv. Jožef.  Dejstvo, 
da je spomenik visok 665cm Kurenta ne zmoti. Mera 
666 je pač za 1 večja od računsko pravilne mere 690-
25=665cm. Ne glede na to ali gematrijo obsojamo 
za igranje s števili ali za resno znanstveno metodo je 
Kurentov pogled na Mežiški spomenik zanimiv.  

Mežiški spomenik NOB je trenutno še v dobrem stan-
ju, na zunaj ni vidnih večjih poškodb na substanci, temu 
botruje kvalitetna izvedba. Večjih vzdrževalnih del pa 
do sedaj ni bil deležen. Potreben bi bil čiščenja vseh 
za kamen nevarnih snovi, ki so se skozi čas nakopičile 

foto: Robert Sedovšek

Vabilo na otvoritev v Vestniku, 17.julij 1952
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Fotografija plečnikovega spomenika Franju Malgaju. 
vir. Digitalna knjižnica Slovenije

na kamniti površini. Čiščenje spada med tiste konser-
vatorsko – restavratorske posege, ki so dokončne in 
neprimerna metoda oz. nestrokovno izveden poseg 
lahko na kamnitem spomeniku povzročijo nepoprav-
ljivo škodo. Lahko pa pravilni in pravočasni ukrepi 
podaljšajo življenjsko dobo spomenika, preprečijo 
poškodbe zaradi nevarnih snovi in zastajanja vode na 
umazani površini ter preprečijo potrebo po večjih in 
dražjih vzdrževalnih delih. Sprotno vzdrževanje se je 
do sedaj še vedno izkazalo za najbolj ekonomično. 
Morda na tem mestu poziv lastniku, da vsaj naroči 
strokovno oceno stanja spomenika in po potrebi 
ukrepa. Za Mežico je Plečnikov spomenik izjemnega 
kulturnega pomena. Smiselno je varovati tudi njegovo 
umestitev v prostor in pa ambient. Nove posege v 
neposredni okolici pa premisliti in strokovno ute-
meljiti. 

MALGAJEV SPOMENIK
Dobrije

Ob regionalni cesti Ravne - Dravograd stoji na Do-
brijah v bližini železniškega mostu čez reko Mežo 
spomenik, ki je posvečen komandantu koroških 
borcev - prostovoljcev za severno mejo Franju Malga-
ju in tovarišem. Spomenik je zasnoval arhitekt Pengov, 
ker so starega razdejali Nemci leta 1941 ob okupaciji 
stare Jugoslavije. Slovesno so ga odkrili leta 1947 nad 

železniško postajo na Ravnah, a so ga leta 1968 pre-
stavili na sedanje mesto na Dobrijah. 
Na približno tri metre visokem spomeniku iz belega 
granita, ki ima na vrhu knežji kamen s peterokrako 
zvezdo, so tri bronaste plošče s posvetili: »MAL-
GAJU IN TOVRIŠEM KI SO PADLI V BORBAH ZA 
KOROŠKO 1918-1945«, »LEPO JE VEŠ MAMA LEPO 
JE ŽIVETI TODA ZA KAR SEM UMRL BI HOTEL ŠE 
ENKRAT UMRETI« Karel Destovnik-Kajuh, »O JAZ 
NE SPIM LE ČAKAM ČAS IN ČAKAM VAS DA GRE-
MO SKUPAJ ČEZ ŠT. VID MED BRATE NAŠE ZILO 
PIT« Rudolf Maister – Vojanov.
Franjo Malgaj je leta 1919 padel na Tolstem Vrhu pri 
Guštajnu. Še istega leta so ustanovili odbor za post-
avitev spomenika, vendar ga zaradi napetosti ob meji 
niso mogli postaviti. 

Leta 1923 je narisal načrte Plečnikov učenec Jože 
Burgar, a generalu Maistru niso bili všeč. Odbor se 
je obrnil neposredno na Plečnika, ki je predlagal, da 
bi v spomenik preoblikovali skalo Votla peč. Poslal je 
nekaj skic, a se zaradi odhoda v Prago za spomenik 
ni več zanimal. Njegovi rešitvi je nasprotoval lastnik 
Guštajna grof Thurn-Valsasina, ki je na tem mestu 
predvidel elektrarno.  
Odbor je skušal spomenik odkriti ob peti obletnici 
Malgajeve smrti in je spomladi 1924 v naglici dal izde-
lati nov načrt za drugo lokacijo. Spomenik so odkrili 
29. Maja 1924. Ko ga je Plečnik videl, z njim ni bil zado-
voljen. Iz klesanih kamnov sezidan obelisk s križem na 
vrhu so v začetku druge svetovne vojne podrli Nem-
ci. Sestavljen je bil iz treh v višino zloženih kvadrov 
na kvadratnem podstavku. Prvi kvader (kot nekakšna 
baza) je bil enako visok, drugi trikrat višji, četrti pa 
petkrat višji od podstavka.  Z volumnom se je tloris 
v višino manjšal. Leta 1947 so ga spet postavili neko-
liko bližje Ravnam nad novo cesto, tokrat po načrtih 
arhitekta Ivana Pengova. 
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