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1. UVODNI DEL
1.1 UVOD IN NAMEN
Rogaška Slatina je staro zdraviliško mesto z dolgo tradicijo, ki sega vse do zgodnjega srednjega veka.
Že takrat je imela pomembno vlogo zaradi mineralne vode, ki je tudi osnova za nastanek današnjega
mesta. Ker je nastala zaradi odkritja mineralne vode, ju vedno povezujemo in je tudi v središču
zgodovinskega dogajanja. Kljub svoji majhnosti, premore veliko naravnih lepot, veliko pa je tudi
pomembnih osebnosti, ki so pripomogle, da je kraj takšen, kot je.
Namen raziskovalne naloge je, da raziščeva vlogo Aleksandra Jurkoviča pri ohranjanju dediščine
zgodovine Rogaške Slatine. To je najin domači kraj in želeli sva ugotoviti čim več o njeni preteklosti in
povezanosti s pomembnimi osebami. Namen najine naloge je prikazati Rogaško kot mesto, kamor so
se zatekali pomembneži, ker so si želeli oddiha ali pa so prišli na zdravljenje. Želiva prikazati, da lahko
ena sama oseba, to je Aleksander Jurkovič, pripomore k boljši prepoznavnosti kraja in pri ohranjanju
dediščine zgodovine. On je glavna oseba in je v najinem kraju zaslužen za ogromno stvari. Ker imava
radi zgodovino, sva se odločili, da bova raziskali še druge pomembne zgodovinske osebnosti, ki so prišle
v Rogaško in tako kraju dodale še večjo vrednost, saj je marsikateri vladar pomagal pri ustvarjanju
zgodovine. Namen najine raziskovalne so torej prikaz pomembnih osebnostih in prikaz ter opis življenja
in dela Aleksandra Jurkoviča.
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1.2. RAZISKOVALNE HIPOTEZE


Aleksander Jurkovič je posebnež.
Aleksander Jurkovič je drugačen od ostalih, saj dela to, kar ga veseli in nima potrebe po
denarju. Ne ozira se na mnenje drugih in je v očeh ljudi drugačen, poseben. Aktiven je na vseh
področjih: je igralec, zbiralec, pesnik, pevec, pa tudi urednik svojega časopisa in nekoč časopisa
Rogaške novice. Je medijsko prepoznaven, toda povsem preprost človek, ki rad deli svoje
izkušnje z drugimi. Pove točno tako, kot misli in se ne pretvarja, da bi komu ugodil, saj ni ovčica
v čredi. Je eden redkih, ki si upajo biti drugačni in ne sledijo množici. Je posebnež tudi zato, ker
si je izračunal, kdaj bo umrl in je iz tega naredil celoten projekt?



Aleksander Jurkovič je veliko prispeval k ohranitvi dediščine zgodovine Rogaške Slatine.
Aleksander Jurkovič je poskrbel, da se je v Rogaški Slatini odprl muzej v Aninem dvoru, kjer je
razstavil svoje zbirke. S tem je obogatil kraj s kulturno dediščino, ki jo je sam zbral in želel deliti
s širšo javnostjo. Pripomogel je, da se mlajše generacije lahko spoznajo z Rogaško nekoč, saj so
razstavljeni eksponati iz preteklosti kraja.



Gostje zdravilišča Rogaška Slatina so bili višji sloj (plemiči, obrtniki, trgovci).
V Rogaško Slatino so v 19. stoletju prihajali le gostje višjega sloja, ki so bivali v Zdravilišču, saj
si drugi niso mogli privoščiti takšnega načina življenja. Prihajali so zaradi zdravilnega učinka
mineralne vode, o kateri se je čez celotno deželo razlegal glas. Tukaj so bivali in se pozdravili
samo imenitneži, ki so se želeli odmakniti od mestnega vrveža v majhen kraj, kjer so se lahko
skrili ter uživali v samoti in tišini.



Zaradi oddaljenosti Rogaške Slatine od Dunaja, ki je bil center monarhije, in Beograda, ki je
bil center Jugoslavije, v Rogaško ni prišlo veliko pomembnežev.
Ker je Rogaška oddaljena od prestolnic, je možnost, da bi bila zelo obiskana, manjša, saj so bili
prevozi takrat veliko bolj omejeni, kot so danes. Zaradi slabih prometnih povezav je
pomembneži niso obiskovali, saj se niso zanimali za kraje, kamor se niso mogli pripeljati z vsem
svojim spremstvom, in ki ni bilo primerno za njihov prevoz.



Veliko gostov in pomembnežev je prihajalo v Rogaško spomladi.
Pomlad je čas, ko se vreme iz turobne sivine in mokrote prelevi v sončne in sveže dneve,
občasno tudi nevihte. Temperatura ozračja narašča in tako postanejo zdraviliški kraji bolj
privlačni za goste. Zato predvidevava, da je bilo največ gostov, ki so se prišli se pozdravit ali si
oddahniti, spomladi, saj v tem letnem času Rogaška ponuja največ. Tudi zaradi potovanja je
bilo veliko lažje potovati v toplih, suhih razmerah kot pa v mokrih in snežnih.
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V času vojn v Rogaški ni bilo pomembnežev.
Kadar so v državah nemiri ali se bijejo bitke med državami, upadejo obiski krajev zaradi oddiha
ali zdravljenja. Predvidevava, da v času med vojnami ni bilo v našem kraju pomembnežev, saj
so morali voditi svoja kraljestva, monarhije, varovati svoja ozemlja ali pa se skrivati na varnem.
V vojnih časih pride tudi do revščine, lakote in nekateri pomembneži lahko izgubijo nadvlado,
postanejo vojni ujetniki ali jih celo usmrtijo.

1.3. RAZISKOVALNE METODE
Najina raziskovalna naloga je zgrajena iz teoretičnega in praktičnega dela. Da bi spoznali ozadje tega,
kar preiskujeva, sva najprej poiskali podatke o zgodovini Rogaške Slatine, o pomembnežih, ki so jo
obiskali, in o Aleksandru Jurkoviču na spletu in v knjižnici. Metode, ki sva jih uporabili v raziskovalnem
delu naloge, so:







INTERVJU: Izvedli sva intervju z Aleksandrom Jurkovičem, ki je tudi glavna tema najine
raziskovalne naloge. Takoj je bil pripravljen na sodelovanje. Intervju sva opravili v Aninem
dvoru, 5. 1. 2017, kjer nama je tudi razkazal svoje tri zbirke: Domoznansko, Kraljevsko
(Zgodovina Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije) in Filografsko. Tako sva podrobneje
spoznali najinega ''posebneža'' in se seznanili z njegovim delom.
ANALIZA TEKSTA: Na podlagi pisnih virov sva pridobili informacije, potrebne za teoretični del
najine naloge. Obdelali sva 11 knjig o Rogaški, ki so nama prikazale različne poglede na celotno
zgodovino najinega domačega kraja. Dobili sva tudi pisne vire o Aleksandru Jurkoviču in
pomembnih osebah, ki so prebivale oz. obiskale Rogaško iz različnih namenov.
ANALIZA DNEVNEGA ČASOPISJA: Zbrali sva članke, ki so povezani z Aleksandrom Jurkovičem
in z njihovo pomočjo dodali še več podatkov k njegovemu delovanju na vseh področjih.
OPAZOVANJE: Obiskali sva muzej Anin dvor v Rogaški Slatini, ki med svojimi petimi zbirkami
ponuja kar tri zbirke na najino temo in vse so last od Aleksandra Jurkoviča. Ob obisku sva jih
podrobneje spoznali in ugotovili, zakaj se je odločil za njih.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1. MIT O PEGAZU
Vsaka zgodba se mora nekje začeti. Tako se zgodba o nastanku vrelcev v Rogaški Slatini prične z mitično
pripovedjo o krilatem konju Pegazu. Le kdo ne pozna grške mitologije in mitoloških bitij, ki imajo vsak
svojo zgodbo? Ena izmed takšnih je Mit o Pegazu. Grški bog Apolon je krilatega konja Pegaza pozval,
naj na mestu, ki ga bo označil z nebeškim znamenjem, udari s kopitom. To se je zgodilo in Pegaz je s
kopitom odprl Rogaški vrelec Roitschocrene. Mit je podoben grški pripovedi, ko je Pegaz odprl vrelec
Hipocrene muzam na Helikonu. Ta mit je zapisan in upodobljen v bakrorezu nemške izdaje knjige
Roitschocrene iz leta 1687 (Režek, 1964, stran 21).
Pegaz je leta 2002 postal osrednji simbol Rogaške Slatine in je upodobljen na grbu in zastavi občine
Rogaška Slatina.

Slika 1: Enobarvna gravura, avtor ni znan, 1687, (Režek, 1964, stran 21)

Slika prikazuje, kako je nebeško znamenje označilo mesto, na katerem je Pegaz z udarcem kopita odprl
rogaški vrelec na Roitschocrene.
Na sliki je še omembe vredna cerkvica v grmovju nad konjevo glavo. Brez dvoma označuje, da je vrelec
v bližini nekega kraja, to je blizu Svetega Križa; zvonik cerkvice na sliki je v resnici zelo podoben zvoniku
nekdanje farne cerkve. Verjetno pa naj bi tudi dokazovala, da je vrelec last župnije in ne gospodarjev
Strmola v sosednjem Rogatcu.
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2.2. ROGAŠKA SLATINA V ZGODNJEM SREDNJEM VEKU
Izkopanine in rimska cesta, ki je mimo Lemberga in Rogatca vodila iz Celeie v Petovium, dokazujejo, da
so območje Rogaške Slatine poznali že Kelti in Rimljani. Rimsko bronasto iglo s šestimi glavami so našli
v bližini vrelca Tempel, keltske kovance pa v studencu v Spodnji Kostrivnici, ki nesporno potrjujejo
prisotnost ljudi na območju Rogaške (Mlacović, 1995, stran 8).
Arhivski vir, ki potrjuje obstoj Rogaške že v 12. stoletju, je listina, ki jo je leta 1141 izdal breški nadškof
Konrad, s katero je zagotovil sto kmetij na Zgornjem Štajerskem savinjskemu mejnemu grofu Wofradu
in njegovi ženi Hemi, če se odpovesta posestvu Ceste. V opisu meja tega posestva se navaja tudi ›› z
marmornim kamnom obzidan vrelec‹‹ (Cvelfar, 2002, stran 5), ki nakazuje vrelec v Rogaški.
Žal, drugih neposrednih virov o Rogaški Slatini v srednjem veku ni.

2.3 KMEČKA ROGAŠKA SLATINA (17., 18. STOLETJE)
PRVA KMEČKA ROGAŠKA SLATINA (do leta 1676) je obdobje od nastanka naselja (najverjetneje
se je naseljevanje začelo šele po izgonu Madžarov po letu 1000) do leta 1665, ko je zdravilno moč
mineralne vode spoznal grof Peter Zrinski, oziroma do leta 1676, ko je strmolski graščak baron Peter
Coutry iz bližnjega Rogatca ob vrelcu zgradil prvo gostišče, v katerem so gostje lahko tudi prenočili
(Režek, 1964, stran 17).
FEVDALNA OZIROMA KONCESIALNA ROGAŠKA SLATINA (1676-1782)
Domačini so kar hitro spoznali, da lahko z mineralno vodo, ki je zaslovela, dobro zaslužijo, in se začeli
prepirati, kdo je lastnik zemlje, na kateri je voda izvirala in kdo jo lahko prodaja. Po dolgih pravdah je
posestno pravico nad vrelci pridobil rogaški graščak Courty. Ob vrelcu je leta 1676 zgradil prvo gostišče
za prenočevanje gostov in začel prodajati mineralno vodo (Horvat, stran 39).
Takrat so se začeli prvi obiski mineralne vode, saj so se ljudje želeli zdraviti v bližini čudežnega studenca.
Baron Courty je prodajal mineralno vodo le kratek čas, saj je cesar Leopold I. kmalu razglasil splošno
pravico do uporabe vode, koncesijo za razpošiljanje vode pa podelil dunajskemu gostilničarju Franku.
Leta 1721 je cesar Karel VI. z dekretom podelil pravico izkoriščanja mineralne vode Društvu dunajskih
lekarnarjev, to društvo pa je s pridobitvijo pravice obljubilo, da bo skrbelo za vrelce, kakovost vode in
povečalo trgovanje z njo. Dunajski lekarnarji v tedanji Rogaški niso gospodarili izključno sami, saj so
morali oblast nad vrelci deliti z domačini, s kmeti in svetokriškim župnikom. Tržišče z mineralno vodo
je bilo v tistem času že precej razširjeno, največ so je prodali na Dunaju.
V tem času so izvedli prvi znani tehnični poseg v tedaj glavni rogaški vrelec, kasneje imenovan Tempel.
Imenovali so tudi oskrbnika vrelca in leta 1732 ob njem postavili baročni kip Janeza Nepomuka. Sredi
18. stoletja je prodaja rogaške mineralne vode začela upadati, saj sta se na tamkajšnji trg začeli uspešno
prebijati kisli vodi iz Seltersa v Nemčiji in zdravilišča Spa v Belgiji (Mlacović, 1995, stran 14).
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DRUGA KMEČKA ROGAŠKA SLATINA (1782-1803) je obdobje izgube monopola nad uporabo
vrelca. Vrelci so ponovno prišli v roke malih lokalnih posestnikov, ki so jih izkoriščali brez vzdrževanja
in vlaganja. Okoli leta 1790 so bile v bližini vrelcev že tri zasebne gostilne s pripadajočimi gospodarskimi
poslopji, ki so svoje posesti prodale podjetnikom, ki jim je bilo prodajanje vode in sprejemanje gostov
glavna zaposlitev (Horvat, 2002, stran 39).

2.4. MEŠČANSKA ROGAŠKA SLATINA (19., 20. STOLETJE)
STANOVSKA ROGAŠKA SLATINA (1803-1840)
Štajerski deželni glavar grof Ferdinand Attems in njegov prijatelj Gothard Kuglmayer sta se zavzela za
glavni vrelec zaradi njegovega slabega stanja. Leta 1801 je grof Attems pred deželnim svetom poročal
o stanju vrelcev ter predlagal njihovo ureditev, regulacijo potoka Irje in izgradnjo sodobnega, deželno
vodenega zdravilišča. Štajerski deželni stanovi so zato sklenili, da bodo odkupili zemljišča okoli vrelcev.
Leta 1803 je bila sklenjena pogodba s prejšnjimi lastniki in sledi obdobje tako imenovane stanovske
Rogaške Slatine (Horvat, 2002, stran 40).
V letih stanovske Rogaške se je povečalo število bolnikov in gostov, ki so prihajali, zato so najprej
zgradili dve zasilni baraki in enonadstropno hišo za zdravnika. Nato so začeli postopno graditi nove
objekte, ki so izboljšali videz in stanje tedanjega zdravilišča. Zgradili so tudi prvo zidano polnilnico in
prvi Zdraviliški dom. Kasneje so nad glavnim vrelcem zgradili paviljon Tempel, ki je postal osrednja
zgradba, okoli katere se je razvijalo zdravilišče. Takrat so še obstajali trije vrelci: Ferdinandov,
Gothardov in Gozdni vrelec, ki pa jih niso uporabljali za stekleničenje (Mlacović, 2002, stran 17).
V tem času je tudi naraščala prodaja mineralne vode, ki so jo izvažali na Ogrsko, Hrvaško, Italijo, Grčijo
in Egipt. Leta 1838 je izšla prva reklamna brošura o rogaški mineralni vodi (Horvat, stran 41).

MEŠČANSKA ROGAŠKA SLATINA (1840-1918)
To obdobje se je začelo z gradnjo prve stavbe v meščanskem stilu, danes je to hotel Styria. Ker so v njej
zgradili tudi kopališče, so Rogaški Slatini spremenili ime v Bad Rohitsch, ki pa se ni obdržalo. V tem
obdobju so zgradili tudi pokrito sprehajališče Wandelbahn (ki so ga podrli ob gradnji hotela Donat).
Do leta 1865 je bilo zgrajeno jedro zdravilišča. Zgradili so drugi Zdraviliški dom, v katerem je bila
zdraviliška dvorana, ko sta jo je obiskala cesar Ferdinand in cesarica Ana, v njej je imel koncert
skladatelj Franz Liszt (Horvat, 2002, stran 43). V teh letih se je zgradilo mnogo hotelov, ki so imeli
pomembno vlogo nekoč tako kot tudi danes. Zgradili so tudi novo polnilnico, s katero se je spremenila
tehnologija polnjenje vode. Uprava zdravilišča je tako razpolagala s 56 različnimi objekti in tako po
številnih investicijah do začetka 20. stoletja ni bilo več gradenj.
Šele ob stoletnici zdravilišča, leta 1903, se je začel nadaljnji razvoj. Posodobili so vse zastarele objekte
in postavili številne nove.
Obisk Rogaške se je bistveno povečal po letu 1903, saj so zgradili železniško progo Grobelno - Rogatec,
ki je izboljšala prometni dostop do kraja.
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Med letoma 1907 in 1908 so bila izvedena obsežna dela na vrelcih. Ker so na nekaterih mestih kopali
globlje, so naleteli na visoko mineralizirano vodo, kakršne še do takrat v Rogaški ni bilo in tako je
zdravilišče dobilo tretji tip mineralne vode, imenovane Donat (Mlacović, 2002, stran 35).

2.5. KDO SO BILI GOSTJE ZDRAVILIŠČA IN KAJ JIH JE PRIVABLJALO?
(19. STOLETJE)
Gostje, ki so obiskali Rogaško Slatino, so bili tukaj večinoma iz dveh namenov: zdravljenje ali oddih.
Privabljali so jih zdravstveni razlogi. Glavni vrelec, ki se je v tem času že imenoval Tempel, je bil znan
daleč naokoli. Njegova mineralna voda je bila cenjena v vseh koncih monarhije, njen zdravilni glas je
segal seveda tudi zunaj meja avstrijske monarhije. Iz imenikov gostov je razvidno, da je več kot polovica
vseh prišla v dolinico iskat zdravja. Zelo veliko jih je prišlo tudi le na oddih. Nekatere je v Rogaško Slatino
vlekel tudi zaslužek, to so bili predvsem različni profili umetnikov in zabavljačev, obrtnikov, trgovcev in
njihovih pomočnikov. Nekaj gostov je bilo takšnih, ki so le prenočili ali pa se ustavili za kratek čas, da bi
se odpočili med napornim potovanjem. Označevali pa so še eno specifično skupino gostovo: to so bili
tisti, ki so v zdravilišče prihajali le po zdravilno vodo. Nekateri so slatino kupili le zase, drugi so jo tržili
naprej (Cvelfar, 2002, stran 16).

V prvi polovici 19. stoletja je bila večina gostov iz uradniških vrst, zelo visok odstotek dosegajo tudi
različni posestniki in trgovci. Zanemarljivo malo je bilo kmetov, vrtnarjev, logarjev, gozdarjev in raznih
gozdnih uradnikov. Nekaj več je bilo gostov, ki so se udejstvovali v obrti in industriji. V tej skupini
prevladujejo lastniki tovarn oziroma večjih obratov, njihovi upravniki in delavci. Najbolj uporabljena je
bila enostavna označba >>trgovec/trgovka<<, ki je bila tudi največkrat uporabljena pri zapisu v knjigi
gostov zdravilišča Rogaška Slatina. V podskupini C2 prevladujejo bankirji in različni uslužbenci pri
hranilnicah, v C3 pa špediterji, kočijaži, brodarji ter zaposleni pri železnici in pošti. Podskupino C4
večinoma tvorijo gostilničarji, kavarnarji in slaščičarji, C5 pa hišne službe kot so sobarice, gospodinje,
hišni služabniki in dekle.
Skupina D je najbolj pestra in množična. Zelo številčna je že skupina D1, v kateri prevladujejo častniki
vseh rangov in različni vojaški uradniki, zdravniki in duhovniki. Podskupina D2 prinaša celo paleto
profilov, zato je še dodatno razčlenjena. So pravosodni, cerkveni in zdravstveni poklici. Vzgojo in
izobraževanje so najbolj številčno zastopali učitelji, profesorji in študentje. Najbolj raznovrstna pa sta
predalčka s finančnimi uradniki in upravnimi uradniki.
Skupino E sestavljajo rentniki, posestniki in podpiranci. Med vzdrževane so štete sirote in reveži (ti so
lahko s prošnjo in zdravniškim priporočilom v predsezoni uživali brezplačne usluge), žene, hčere, sinovi
in drugi sorodniki nosilnih poklicev ter upokojenci.
Za zdraviliški kraj so izjemno zanimivi gostje s svobodnim poklicem. Večina jih je v Rogaško Slatino
prihajala zaradi zaslužka. Tu so mišljene razne potujoče skupine, družine, pevci in pevke, igralci,
glumači, čarodeji, artisti, mehanični umetnike in drugi, ki so skrbeli predvsem za zabavo gostov
(Cvelfar, 2002, stran 20).
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Oznaka skupine
I.

ZAPOSLENI
A. Kmetijstvo, gospodarstvo, lov
A1- poljedelstvo, živinoreja, lov
A2- gozdarstvo
B. Obrt in industrija
B1- rudarstvo, plavžarstvo
B2- industrija
B3- obrt
C. Trgovina in promet
C1- trgovina
C2- denarni in kreditni zavodi; zavarovalnice
C3- promet
C4- gostinstvo
C5- hišne službe; različno mezdno delo (dnina)
D. Vojska, javne službe, svobodni poklici
D1- Aktivno vojaštvo
D2- dvorne, državne in druge javne službe
a) cerkev
b) pravosodje
c) zdravstvo
d) vzgoja in izobrazba
e) finance
f) uprava
g) drugo
D3- svobodni poklici
E. Rentniki, posestniki, podpiranci
E1- rentniki
E2- posestniki
II.
VZDRŽEVANI
III.
BREZ NAVDEBE POKLICA
SKUPAJ

Število
gostov
18 835
73
53
20
1 275
152
349
774
4 973
4 103
57
278
390
145
10 207
1 304
8 512
1 770
1 177
739
689
1 003
2 289
845
391
2 307
38
2 269
2 450
2 302
23 587

Delež (%)
79,85
0,31
0,22
0,08
5,33
0,64
1,48
3,28
21,08
17,39
0,24
1,18
1,65
0,62
43,27
5,53
36,09
7,50
4,99
3,13
2,88
4,25
9,70
3,58
1,66
9,78
0,16
9,61
10,39
9,76
100,00

Tabela 1: Poklicna struktura gostov zdravilišča Rogaška Slatina 1823-1850, Cvelfar, 2002, Celje
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Število gostov v zdravilišču Rogaška Slatina 1823-1850
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Tabela 3: Število gostov v zdravilišču Rogaška Slatina 1823-1850, Cvelfar, 2002, Celje
Porast števila gostov je v obravnavanih letih ogromen. Leta 1823 je Rogaško Slatino obiskalo le 659
gostov; stopnja od 700 do 800 obiskovalcev zdravilišča je ostala še naslednjih 14 let, z izjemo leta 1831,
ko je bil opazen še 50-odstotni padec1. Nato je bilo leta 1838 prvič zabeleženo več kot tisoč gostov v
sezoni. Po tem je število le še strmo naraščalo in leta 1846 prvič preseglo število 2000 ter se ustavilo
pri 2210. Leta 1847 se je še nekoliko dvignilo, v nemirnem revolucionarnem letu 1848 pa pričakovano
padlo kar za tisoč, na 1509. Vendar so se že naslednje leto v Rogaško vrnili stari dobri časi. V teh letih
se je tako zvrstilo skupno kar 32 915 gostov (Cvelfar, stran 15).

1

Tak padec je povzročila huda epidemija kolere leta 1831, ki je divjala po Galiciji, Moravskem, v Spodnji Avstriji
ter na Ogrskem in Hrvaškem. Šlo je za tedaj popolnoma novo in zelo nevarno bolezen, saj se je velikokrat
končala s smrtnim izidom
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3. RAZISKOVALNI DEL
3.1. OBISK ANINEGA DVORA
V Aninem dvoru sva si ogledali Domoznansko, Kraljevsko in Filografsko zbirko, ki so last Aleksandra
Jurkoviča. Podrobneje sva se seznanili z njegovim delom in spoznali, kaj ga zanima in zakaj. Razkazal
nama je svoje zbirke in pojasnil, zakaj se je odločil za katero.
Videli sva predmete, ki so povezani s staro Rogaško in prikazujejo, kakšna je bila nekoč ter nas popeljejo
v preteklost. Videli sva tudi zbirko dinastije Karađorđević in zbirko podpisov.

DOMOZNANSKA ZBIRKA
Domoznanska zbirka je narejena po vzoru pokritega sprehajališča Vandelban, pod katerim so se gostje
zdravilišča sprehajali v slabem vremenu ter opazovali izložbe in lokale. V vitrinah so razstavljeni
predmeti povezani z zgodovino kraja.
V prvi vitrini so predstavljene fotografije iz začetka 20. stoletja, Antonije Kulčar, bolj znane kot Foto
Tonka, dvorne fotografinje dinastije Karađorđević.
V drugi vitrini so predstavljene zgodbe zdravilnih mineralnih vod.
V naslednji vitrini je predstavitev knjig o Rogaški Slatini in kozarcev, ki razkrivajo družbeni položaj ljudi
v preteklosti. Med njimi je tudi klobuk, poimenovan po avstrijskem komedijantu Aleksandru Girardiju.

KRALJEVSKA ZBIRKA (Zgodovina Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije)
V vitrinah in na stenah se nahajajo eksponati, vezani na kraljevino Jugoslavijo. Zajemajo obdobje od
leta 1918 do konca druge svetovne vojne leta 1945, katerega del je tudi slovenska zgodovina. Vitrine
so razporejene po celotnem prostoru. To je ena največjih zasebnih zbirk, povezana z dinastijo
Karađorđević.
Zbirka je razdeljena na več delov :
1. Pisma jugoslovanskih kraljev
V tem delu se nahajajo pisma jugoslovanskih kraljev in ostalih pomembnežev tega obdobja. Tu
so originalna pisma članov dinastije in podpisana razglednica prestolonaslednika Petra II., ko
je s prijatelji prehodil slovenske planine.
2. Oče in sin
Na levi strani, ob vstopu v Kraljevsko zbirko, se nahajata dva portreta, olje na platnu. Na levi
strani vidimo Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, delo Nastje Rojc, ki je kralja portretirala leta
1931 na Bledu, in sliko mladoletnega Kralja Petra II. Karađorđevića iz leta 1936, delo Ivanke
Bukovec.

3. Centralna postavitev
Na osrednji steni se nahajajo zelo redke fotografije, dokumenti in skice. Pod slikami so
stoječe vitrine, kjer si lahko ogledamo zbirko filatelije, znamke iz tega obdobja, od najbolj
razširjenih do zelo redkih, slovensko časopisje, vezano na to obdobje in na člane dinastije
Karađorđević. V osrednji vitrini so razstavljena razna odlikovanja, plakete, oficirske ure, med
eksponati pa lahko izpostavimo reliefni portret z naslovom Jugoslovanski kralji, avtorja
Zdenka Kalina, in plakete in ob smrti Kralja Aleksandra I. V naslednji vitrini vidimo razno
časopisje, potne liste in koledarje, v skrajni desni pa eksponate vezane na kulinariko, kjer so
različni jedilniki, diplomatske cigarete, pa tudi originalno ohranjen liker iz sredine 30. Let.
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4. Ohranjena je njihova duša …
V vgradni vitrini se nahajajo osebni predmeti kraljeve družine, ki dajejo posebno dušo zbirki.
To so številne zelo redke podpisane fotografije kraljevih članov. Tu je tudi darilo princese Eve
Marije Karađorđević, žene najmlajšega sina kralja Aleksandra I. in kraljice Marije.

5. Vino za Bogove …
V hrastovi omari so na levi strani postavljena vina, vezana na zgodbo kraljeve kleti na
Oplencu. Ena največjih dragocenostih je vsekakor buteljka vina iz leta 1931 iz prve serije
polnitve, ki jo je Ljudskemu muzeju Rogaška Slatina podaril upravnik Zadužbine Kralja Petra I.,
gospod Miladin Gavrilović. Zraven je fotografija Kralja Aleksandra I. iz leta 1922 z njegovim
podpisom. V vitrini sta še dve polnitvi novejšega datuma, prav tako iz kleti na Oplencu. Na
desni strani se nahajajo eksponati, vezani na poroko Aleksandra I. in romunske princese
Marije iz leta 1922. V tej vitrini vidimo različna vabila, fotografije, razglednice, še posebej je
zanimiva originalna čestitka, ki jo kralj prejel ob poroki.

6. Kraljevi nakit
V vitrini sredi prostora se nahajajo manšetni gumbi kralja Petra II. Karađorđevića. Na njih je
grb z datumi ter monogram P II. Ti gumbi so po vsej verjetnosti unikat, saj so jih kralju Petru II.
podarili najožji sodelavci. Ostali so narejeni v omejeni seriji in so jih prejeli moški na poroki
Petra II. z grško princeso Aleksandro I.

FILOGRAFSKA ZBIRKA
V tej zbirki so na ogled različni dokumenti, fotografije, pisma in celo osebni predmeti znamenitih
osebnosti, ki so tako ali drugače označile našo preteklo zgodovino in ustvarjajo današnjo. Zbirka je
zanimiva, ker njen lastnik in avtor ne razmejuje osebnostih z ločnicami, ki smo jih vajeni drugod.
Poseben čar ji daje široka zastavljenost. Zbirka je razdeljena na več delov.
V tretji vitrini so razstavljeni eksponati, vezani na vlogo imitatorja Dona V. Corleona, ki jo je lastnik
zbirke Aleksander Jurkovič med leti 2004 in 2010 odigral v sedmih sezonah satirične oddaje HriBar. Tu
lahko vidimo obleko modne znamke ''Poljanec fashion'' pod-kolekcijo Mafija, čevlje, umetne brke,
tekste iz oddaje, posebno polnitev Corleone brajdovca in penine Corleone brajdovec, pepelnik in
posebej zanj izdelano cigaro. Aleksander Jurkovič poudarja, da je Don tudi generalni pokrovitelj celotne
zbirke, saj so v glavnem vsi honorarji oddaj in nastopov porabljeni za nakup eksponatov Ljudskega
muzeja Rogaška Slatina, ki si ga lahko ogledamo v Aninem dvoru.
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3.2. ALEKSANDER JURKOVIČ – NAJIN POSEBNEŽ
Aleksander Jurkovič, ljudski ustvarjalec, posebnež, ki je ogromno pripomogel k ohranitvi dediščine
Rogaške Slatine. Rodil se je 18. julija 1968 v Celju. Strast do starin je začutil že v zelo rosnih letih in sicer
na babičinem podstrešju, kjer je ob vsakem obisku prosil babico, če si ga lahko na hitro pogleda. Čeprav
ni bilo tam nič posebnega, se mu je vse zdelo čarobno. Kasneje, ko je spoznal več o Rogaški, so se začele
ustvarjati povezave, nove zgodbe, ki so ga, kot sam pravi, kar „potegnile v to“. Že kot mladostnik je bil
malce poseben. Kot otrok si je najbolj želel postati uradnik, ampak takšen, kot ga je videl v filmu, v beli
srajci s črnim rokovnikom, ki je štempljal kakšne dokumente. Sam pravi, da je sedaj sam svoj uradnik v
Ljudskem muzeju v Rogaški Slatini, in uresničuje svoje sanje, ko počne stvari, ki drugim niso tako blizu.
Zaradi tega nanj večkrat letijo vprašanja, zakaj to počne in kaj ima od tega, ampak njemu je ključno to,
da dela to, v čemer resnično uživa in mu pomeni ogromno. Najhujši nesmisel se mu zdi, ko si ljudje
stvari puščajo do pokoja oziroma neke določene točke, saj meni, da je treba življenje živeti vsak
trenutek, zato v življenju nima večjih obžalovanj razen tega, da se v srednji šoli ni udeležil koncerta
skupine Queen. Takrat je menil, da bo še imel priložnost, da si jih ogleda, toda te ni nikoli več dobil. Po
osnovni šoli se je vpisaal na srednjo šolo za ključavničarja, kamor je nosil star plašč iz petdesetih let; na
šoli sta takšnega imela samo on in še en dijak, in to zgolj zato, da je nekako stopil iz povprečja. Po
prvem letniku se je prepisal na srednjo šolo za strojnega tehnika, ki jo je končal z muko in kar s 23
popravnimi, saj se mu je takrat, kot sam pravi „šmirglalo za šolo“. Ko je prišel iz šole domov, je bila
njegova glava polna vsega, samo šolske snovi ne. Kasneje si je hotel pridobiti še poklic mehanika in
številne druge. Na koncu se je zaposlil povsem izven svoje stroke, in sicer pri Rogaških novicah, kjer je
delal 23 let (do leta 2016). Nikoli ni posebej maral branja, vendar je vseeno prebral toliko, da je v nekem
romanu dobil navdih za ime Nani, Poljanec pa je bil njegov sorodnik, ki je pisal pesmi in bil nekaj
posebnega. Do sedaj se je preizkusil že v toliko različnih dejavnostih, in sicer kot igralec, imitator,
menedžer, novinar, urednik, modni oblikovalec, etno pomp artist, pesnik, pevec, fotograf, proučevalec
slatinskega dialekta, šeg in običajev, predvsem pa znan kot strasten zbiratelj.
V sklopu svojega ustvarjanja je leta 2001 širši javnosti predstavil projekt Majgisterij, v sklopu katerega
je opravil 10 izpitov iz različnih panog, in sicer kot žurnalist, fotograf, kolekcionar, organizator, poet,
igralec, etno pop artist, kulinarik, modni oblikovalec, del Majgisterija je bil tudi projekt 2069.
Leta 2003 je bil povabljen v oddajo Tistega lepega popoldneva, kjer je v rubriki Pet minut slave prvič
javno uprizoril Botra, režiser je bil tako navdušen, da je ta talent še hotel nekje porabiti, in tako se mu
je odprla možnost za nastop v oddaji HriBar. Kasneje leta 2007 se je kot lik Don Corleona udeležil izbora
za evrovizijsko popevko in zasedel kar tretje mesto. Čeprav z Žrebci in bratoma Kontrec ni nadaljeval
v glasbeni smeri, še vedno ni opustil ideje, da bi naredil nekaj priredb kot Don Corleone. Sam je na to
zelo ponosen, saj je spoznal ogromno ljudi, in spoznavanje novih ljudi se mu zdi v življenju zelo
pomembno.
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Leta 2007 je začutil posebno energijo pri zbiranju podpisov, in tako je leta 2008 naredil v Anini galeriji
obširno razstavo podpisov in izdal prvo knjigo na tem področju z naslovom Filografska zbirka Ljudskega
muzeja Rogaška Slatina, ki se nahaja v Aninem dvoru. Njegova zbirka podpisov in starin je še vedno
živa, saj raste iz dneva v dan. Med podpisi so mu najljubši tisti, katerih osebe je tudi spoznal in je glede
njih znana kakšna zgodba: na primer podpis gospe Rožice iz Beograda, katere mož je bil oblikovalec
znamk, naredil pa je tudi bankovec z njenim portretom, na katerega se mu je tudi podpisala. V zbirki
ima tudi potni list njenega očeta, ki je igral na prvem svetovnem prvenstvu v Urugvaju. Svoje
raziskovanje je v veliki meri posvetil Karađorđevićem, za to dinastijo se je začel zanimati, saj naj bi dobil
ime Aleksander po kralju Aleksandru. Kasneje so se začele odpirati nove zgodbe in informacije v
povezavi z Karađorđevići. Stopil je v stik s tri četrtine živečimi potomci, prav tako naj bi bila njegova
zbirka največja zbirka v povezavi z dinastijo Karađorđevićev na svetu. Ko sva mu zastavili vprašanje,
kako mu je uspelo vstopiti v stik s potomci in pridobiti toliko informacij, nama je preprosto odgovoril,
da so potrebne zgolj želja, vztrajnost in ogromno delavnosti, saj nič ne pride kar samo od sebe. Tako
se že devet let iz dneva v dan ukvarja s preučevanjem stare Rogaške. Kljub temu pa mu ostane še nekaj
prostega časa za prirejanje raznih razstav, koncertov in predvsem za spoznavanje novih ljudi, kar v
njegovem življenju predstavlja zelo pomembno vlogo. Poleg kralja Aleksandra naju je seznanil še z
mnogimi pomembneži, ki so obiskali Rogaško, in sicer Franca Jožefa, Josipa Broza, kralja Petra I.,
Napoleonovega brata, nobelovca Iva Andriča, Alexandra Girardia in kneza Mihaila Obrenovića,
katerega zgodba je večini neznana, čeprav je bil knez takrat zelo pomemben.
8. marca 2011 je na tajni lokaciji skupaj z umetniki in ustvarjalci ustanovil ilegalno grupo KunstHaus, ki
deluje na področju kulture in umetnosti. V okviru te grupe izhaja fanzin2 z imenom KunstHaus v njem
so objavljene razne zgodbe, fotografije, poezija, grafike, plakati, članki in podobno. Fanzin je dostopen
le v Knjižnici Rogaška Slatina.
Nato nama je na vprašanje ali ima najljubši kraj, brez obotavljanja odgovoril, da je to Beograd, v
katerega se je zaljubil že ob prvem obisku, in sicer 12./13. januarja 2002, do sedaj pa ga je obiskal že
76-krat. Tam čuti posebno energijo, ljubezen, seveda pa se ob vsakem obisku potrudi, da si ogleda
nekaj povezanega s kulturo, pa naj bo to razstava, film ali pa gledališka predstava. Seveda tudi tam
nenehno spoznava nove ljudi. Ob zadnjem obisku mu je kolega predstavil pianista, ki je študiral v
Londonu, in že je začel načrtovati, da bi ponovno priredil klavirski maraton, kot ga je leta 2012. Vedno,
ko odhaja iz Beograda, v mislih že načrtuje, kako se bo vrnil. Zaupal nama je tudi, da si v prihodnje želi
razširiti zbirko podpisov in da dva njegova prijatelja snemata dokumentarec o njem z naslovom Nani,
dokumentirani portret. Vsa njegova dela nastajajo brez večje finančne podpore ali kakšne konkretne
podlage. Kljub temu da nima igralske akademije, pa tudi pevec ni, je z vlogo Dona Corleonea navdušil
mnoge, saj se je pri igranju sprostil, preprosto užival in živel Botra. Njegov moto, ki se ga že dolgo časa
drži, je, da lahko vedno najdeš 10 ali pa tudi 100 razlogov, zakaj ne bi nekaj naredil, ter enega, zakaj to
bi naredil. Na koncu nama je še svetoval, da moramo slediti svojim ciljem in se ne ozirati, kaj bodo rekli
drugi.

2

Neprofesionalna in neuradna publikacija
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IZPITI NA POTI DO ''MAJGISTERIJA'' LJUDSKIH USTVARJALNOSTI 2004-2011

Največji projekt Aleksandra Jurkoviča je zagotovo ''Majgisterij'', pri katerem je moral opraviti 10 izpitov.
Akademija Ljudskih ustvarjalnosti je bila odprta 26. 11. 2004, ko je začel opravljati izpite iz 10 smeri.
Najprej je začel z izpitom iz poglavja Etno Po(m)p Arta, ki ga je z oceno 9,74 opravil 26.11.2004 v kavarni
Attems v Rogaški Slatini, s poslikavo golega ženskega oprsja z naslovom ››Umivanje z jutranjo roso je
predpriprava na harmonijo plesa‹‹.
Drugi izpit iz Zbirateljstva je potekal na Televiziji Slovenija, 17. 1. 2005, ko je v oddaji Dobro jutro
predstavil Zbirko 36-tih zbirk, ki se nahajajo v Ljudskem muzeju Rogaška Slatina in opravil izpit z oceno
9,36.
Tretji izpit iz Poezije je potekal v avli Kulturnega centra Rogaška Slatina v organizaciji Knjižnice Rogaška
Slatina na kulturni praznik, 8. 2. 2005. Predstavljena je bila pesniška zbirka ››Triptih Ljudske Poezije‹‹,
ki jo je napisal v 14-tih dneh in izdal v nakladi dveh izvodov. Enega hrani domoznanska zbirka Knjižnice
Rogaška Slatina, drugi izvod se nahaja v Ljudskem muzeju Rogaška Slatina. Ocena tega izpita je bila 9,8.
Četrti po vrsti je bil izpit iz Organizacije. Od ideje do izvedbe je minilo 10 dni, ko sem javnosti prvič
predstavil projekt Ljudski muzej Nanija Poljanca3. V Stari Direkciji, najstarejši obstoječi zgradbi v
Rogaški Slatini, ob 17. Uri prvič odpre svoja vrata Ljudski muzej 21. 10. 2005. Obširna dejavnost, poleg
stalne postavitve, se spreminja vsak dan. Nastopi 11 skupin in posameznikov, vsak dan je na voljo
drugačna kulinarika in pijača. Svečana zatvoritev se zgodi 31. Oktobra, na dan Reformacije, dan
Varčevanja in na Noč Čarovnic ob nepozabnem kulinaričnem dogodku na prostem. V 11-tih dneh je
Ljudski muzej Rogaška Slatina odprt 42,5 ure in zabeleženo je natančno 1 052 obiskovalcev. Ocena
izpita iz Organizacije je bila solidna 9,11.
Sledil je peti izpit iz smeri Poljanec Fashion, ki se je zgodil 4. 1. 2006, kot spremljajoči dogodek na
koncertu Orkestra Stella v Kulturnem centru Rogaška Slatina, ko je javnosti predstavil tri moške večerne
obleke kolekcije Poljanec Fashion- Mafia. Ocena tega izpita je bila 9,3.
Priprava šestega izpita iz Kulinarike je najprej potekala na Juneževi domačiji v Rogaški Slatini,
predstavitev pa na dvorišču Galerije Kabinet na Starem trgu v Ljubljani. Po ljudsko dopolnjenem
receptu je pripravil ,,Jerpico''4 v krušni peči, ljudski golaž, piškote Vodejake, ki so pripravljeni po več
kot sto let starem receptu in Corleone brajdovec. Ocena izpita je bila 9,5.

3
4

V začetku leta 2008 se je iz Ljudskega muzeja Nanija Poljanca prestrukturiral v Ljudski muzej Rogaška Slatina
Vrsta tanko pečenega kruha, posuta z ocvirki ali smetano
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Sedmi izpit iz Igralstva- Actor je potekal zopet v Rogaški Slatini, na velikem odru Kulturnega centra, kjer
je potekala predstava Poljanec bulldog/ 48 ur. V dveh dneh se je poleg Aleksandrovih igranih vložkov
predstavilo 250 gostov. Pogoj, da izpit opravi je bil, da dva dni ne sestopi iz odra, razen če je to v
scenariju in da v tem času ne zaspi. Uspelo mu je z oceno 9,48. Na začetku si sploh ni predstavljal, da
se bo ''Majgisterij'' tako dolgo vlekel, ampak študij je študij. Če ima človek voljo po delu, izobrazbi in
novih izzivih je primoran, da se podjarmi času.
Z vso iznajdljivostjo, ki jo je osvojil v teh letih in denarjem, ki ga je , poleg pokroviteljskega tudi ogromno
svojega, vložil bi si brez težav ››kupil‹‹ vsaj tri akademske nazive.
Filografska zbirka Ljudskega muzeja Rogaška Slatina je bil osmi izpit iz smeri Žurnalizma oziroma
raziskovalnega novinarstva. Glede na vse okoliščine, zbrano zbirko podpisov, knjigo, ki je prva tovrstna
tiskana publikacija iz filografije v Sloveniji in kratek čas izvedbe, je ocenil svoje delo z oceno 9,95. To je
bila edina tako visoka ocena.
Za deveti izpit iz Fotografije, ki ga hrani kot predzadnjega, izbere na videz lahkotno temo, ki jo preučuje
od začetka ustvarjanja. Razstava serij fotografij človeškega stopala v 20tih sekvencah sestavi v celoto,
ki jo miselno reproducira v več barvnih niansah. Razstava z naslovom ››Erotična enodnevnica‹‹ je
osvojila oceno 9,20.
Po dobrih sedmih letih od vpisa na Ljudsko akademijo, dočaka pripravo in izvedbo vizije svojega
zadnjega projekta, ki se bo odvil leta 2069. Glede na prehojeno pot, bogate izkušnje, številna
prijateljstva, je izpit z lahkoto opravil, če izvzame nekaj malenkosti. Ena med njimi je ››Majgistrski
index‹‹ oziroma pričajoči katalog, ki je izšel kljub gospodarsko- finančni in moralni krizi. Velik izziv je
bilo sodelovanje s prijateljem Felixom, ki mu je Aleksander pomagal realizirati njegovo prvo
samostojno razstavo, mojstrsko izdelanih pirografij Rogaške Slatine in lesenih skulptur. On je tudi
Aleksandrov prvi slušatelj.
Glede na vse okoliščine, posluh sponzorjev in donatorjev, mu je uspelo izpit 2069 opraviti z oceno 9,69.
Tako znaša povprečje ocen vseh 10 izpitov 9, 513. V tem trenutku, 31. Oktobra 2011, je Aleksander
postal ''Majgister'' Ljudskih ustvarjalnosti. Danes ni nov dan, zato v tistem hipu vpisuje Direktorat
ljudskih ustvarjalnosti, jutri pa so nam vsem dovoljene sanje. (Poljanec, 2011, stran 41)
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Slika 2: Aleksander Jurkovič (Foto: Urša Podgoršek)

3.3. POMEMBNEŽI V ROGAŠKI SLATINI
Ko sva zbirali podatke, sva obiskali Anin dvor, kjer nama je Aleksander Jurkovič predstavil svoje
zbirke, in sicer Domoznansko, Zbirko podpisov slavnih ter eno največjih zasebnih zbirk dinastije
Karađorđevićev na svetu. Predstavil nama je tudi svojo knjigo, v kateri posebno poglavje
zavzemajo pomembneži, ki so obiskali Rogaško Slatino in njihovi podpisi.
To so:












Peter Zrinski
Marija Terezija
Franc I. Habsburško-Lotarinški
Ferdinand Attems
Franc Liszt
Mihailo Obrenović
Franc Jožef I.
Aleksander Girardi
Baron Goddar
Aleksander I. Karađorđević
Josip Broz Tito
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3.3.1. PETER ZRINSKI ( 17. STOLETJE)

Slika 3: Peter Zrinski (neznani avtor, 1670, Foto: Croatian History Museum)

Hrvaški ban, vojskovodja in pesnik. Od leta 1663 do 1664 se je pri gradu Novi Zrin v avstroturški vojni boril proti Turkom. Znan je tudi po vlogi v poskusu hrvaško-madžarskega upora
(1664-1670). Leta 1665 je bil na lovu v okolici Rogaške Slatine. Imel je bolečine v trebuhu, zato
se je na predlog svojih podložnikov odpravil v Rogaško Slatino. Po pitju rogaške vode je
ozdravel, pripoved o njegovi ozdravitvi pa je v kraj pripeljala številne plemiče in ugledneže iz
dežele in celo z dunajskega dvora.
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3.3.2.

MARIJA TEREZIJA (18. STOLETJE)

Slika 4: Marija Terezija (Foto: Narodna galerija)
Maria Terezija, vladarica, nadvojvodinja Avstrije, kraljica Ogrske in Češke ter edina ženska
vladarica habsburških dednih dežel. Vladala je od leta 1740 pa do 1780. Oblast dežel je prevzela
v popolnem razsulu in se je kljub temu, da ni bila vzgojena za vladarico, zelo dobro znašla.
Edino rešitev do močnejše države, ki bo lahko obstala, je videla v številnih reformah. Nekega
dne je inkognito obiskala Rogaško in se prepustila zdravilnim mineralnim kopelim. O njenem
obisku žal ni nobenih točnih podatkov.
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3.3.3. FRANC I. HABSBURŠKO-LOTARINŠKI (19. STOLETJE)

Slika 5: Franc I. Habsburško- Lotariški ( Foto: Kunsthistorisches Museum, Dunaj)
Rogaško Slatino je obiskal tudi Franc I. Habsburško-Lotarinški, zadnji cesar Svetega rimskega
cesarstva nemške narodnosti in prvi avstrijski cesar. Avstrija se je v času njegove vladavine
večkrat zapletla v tako imenovane Napoleonske vojne. 11. avgusta 1804 je proglasil
habsburške posesti za dedno avstrijsko cesarstvo. 6. avgusta 1806 je formalno razpustil
nemško cesarstvo.
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3.3.4. FERDINAND ATTEMS (19. STOLETJE)

Slika 6: Grof Ferdinand Attems (Foto: Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina)

Grof Ferdinand Attems je bil štajerski deželni glavar. Rodbina Attems je bila v času baroka ena
najvplivnejših rodbin na Štajerskem. Zasedali so položaje svetovalcev, kanclerjev in deželnih
glavarjev. Rodbina je bila znana po veličastni palači v Podgori pri Gorici, od katere je do danes
ostalo le nekaj kamnov in vzhodni portal. Ferdinand Attems je bil pobudnik ustanovitve
graškega Joanneuma. Njemu gredo zasluge za razcvet zdravilišča, saj je leta 1803 odkupil
Rogaško posest, jo ponovno oživel in poskrbel za razcvet turizma. Po njem se je imenoval eden
od vrelcev zdravilne vode, še danes pa nanj spominja bronasti doprsni kip.
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3.3.5. FRANC LISZT (19. STOLETJE)

Slika 7: Franc Liszt (Foto: Favorite Classical Composers)

Franc Liszt je bil madžarski virtuoz slovaškega porekla, ki je v življenju dosegel vse, kar
si lahko želi umetnik. Bil je v središču romantike, prijateljeval je s kronanimi glavami
in z damami iz visoke družbe. Njegov opus za klavir je velikanski. Koncertiral je po
vseh znamenitih dvoranah Evrope, tudi v novo zgrajeni Zdraviliški dvorani v Rogaški
Slatini. Tu je igral 25. 7. 1846 na predvečer godu svete Ane. Po poročilu vodstva
zdravilišča naj bi igral tudi na uradni otvoritvi 21. 8. naslednje leto.
3.3.6. MIHAILO OBRENOVIĆ ( 19. STOLETJE)

Slika 8: Knez Mihajlo Obrenovič (Foto: Royal house of Obrenovic)
Knez Mihajlo je bil srbski knez, ki je prevzel oblast v rosnih letih, leta 1839, zaradi smrti svojega
brata. Njegovo vladanje ni bilo najboljše, saj je bil neizkušen, zato so ga leta 1842 odstranili s
prestola, oblast je prevzela dinastija Karađorđević. Kasneje, leta 1860, po smrti svojega očeta,
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je znova prišel na oblast, kjer je vladal naslednjih 8 let kot absolutistični monarh. Njegov
največji dosežek je bilo prepričanje Tuške garnizije, da je zapustila Srbijo. Leta 1860 je bil nad
njim izveden atentat.
Rogaško Slatino je obiskal leta 1847. Ker z ženo nista imela otrok, je tukaj našel deklico Marijo
Berkhaus s katero je imel sina Vilija Berkhausa, ki se je kasneje preimenoval v Velimirja Mihaila
Teodorovića.

3.3.7. FRANC JOŽEF I. ( 19. STOLETJE- 1916)

Slika 9: Franc Jožef ( Foto: Osebni arhiv Ivana Vodnika)
Avstro-Ogrski cesar je vladal od leta 1848 pa do 1916, je najdlje vladajoči monarh in pri Slovencih
izredno priljubljen. V času njegovega vladanja, in sicer leta 1849, je bila slovenščina uvrščena med deset
jezikov, v katere so prevajali državni in tudi deželne zakonike. Rogaško Slatino je obiskal leta 1883 in
bil nastanjen v Zdraviliškem domu. Njegov obisk je bil po svoje marketinška poteza, saj so po tem
dogodku v Rogaško Slatino začeli masovno prihajati gostje iz celotne Avstro-Ogrske.
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3.3.8. ALEKSANDER GIRARDI ( 20. STOLETJE)

Slika 10: Aleksander Girardi (Foto: d'Ora)
Aleksander Girardi, znameniti avstrijski gledališki igralec in komik je začel svojo kariero prav v
Rogaški Slatini v lesenem gledališču na dvorišču današnjega Tržaškega doma, kjer je odigral
svoje prve vloge. Bil je izredno znan in uspešen gledališčnik, najbolj bo ostal v spominu po vlogi
Valentina v igri Der Verschwender. Ob začetku prve svetovne vojne se je upokojil in se vrnil v
Gradec. Kasneje je igral za dunajsko gledališče Stampfer in celo za berlinsko, dresdensko in
hamburško. Leta 1869 je stanoval v mansardi Strossmayerjevega doma.
3.3.9. BARON GODDAR (20. STOLETJE)

Slika 11: Baron Goddard (Foto: National Portrait Gallery)
Baron Goddard je bil znan sodnik, Lord Chief Justice of England, in sicer od leta 1946 do 1958.
Znan je bil po svojih stogih kaznih in konservativnih pogledih. Rogaško Slatino je obiskal leta
1958, kjer se je počutil naravnost odlično, saj ga ni nihče prepoznal.
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3.3.10. ALEKSANDER I. KARAĐORĐEVIĆ (20. STOLETJE)

Slika 12: Aleksander I. Karađorđević (Foto: eDnevnik)
Aleksander I. Karađorđević je bil v času prve svetovne vojne vrhovni poveljnik srbske vojske.
Od leta 1918 je državo vodil kot regent, kasneje po letu 1921 pa je postal kralj. Leta 1922 se
je poročil z romunsko princeso Marijo iz dinastije Hohenzollern-Sigmaringen. 6. januarja leta
1929 je ukinil Vidovdansko ustavo, razpustil narodno skupščino in prevzel oblast. S tem je
uvedel svojo osebno diktaturo - šestojanuarsko diktaturo. 3. oktobra 1929 je kraljevino
Srbov, Hrvatov in Slovencev uradno preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo. Državo je razdelil
na upravna območja, banovine, in izdal oktroirano ustavo leta 1931. Kasneje je hotel
spremeniti režim v demokratični smeri, vendar mu je to preprečil makedonski nacionalist
Vlado Černozemski, ki je leta 1934 s pomočjo hrvaških ustašev v Marseillu nanj izvedel
atentat. Rogaško Slatino je obiskal leta 1909, nastanjen v hotelu Erzherzog Johann, ki se je
kasneje preimenoval v Aleksandrov dom. Najbolj je užival na sprehodih po okoliških hribih in
zdravilni kuri z mineralno vodo.
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3.3.11. JOSIP BROZ TITO ( 20. STOLETJE)

Slika 13: Josip Broz Tito (Foto: Nani Poljanec, Filografska zbrika Ljudskega muzeja Rogaška Slatina)
Josip Broz Tito, jugoslovanski maršal, politik, državnik hrvaško-slovenskega rodu, je bil po
poklicu ključavničar. Avgusta leta 1914 je bil ob izbruhu 1. svetovne vojne poslan na srbsko
fronto in leto kasneje premeščen na rusko fronto. Konec leta 1920 se je vrnil v Jugoslavijo, kjer
se je aktivno politično udejstvoval. Čez 14 let je postal član Centralnega komiteja Komunistične
partije Jugoslavije. 29. 11. 1943 je bil izvoljen za začasnega predsednika Jugoslavije in
imenovan za maršala. Kasneje sprejme sporazum z zadnjim predsednikom vlade ter postane
predsednik vlade in minister za zunanje zadeve v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji. S
kultom svoje osebnosti je skušal ohraniti enotnost te tako raznolike države. Prejel je Leopoldov
red - najvišje vojaško priznanje Belgije, red slona - najvišje priznanje Danske, red zmage najvišje vojaško priznanje Sovjetske zveze, Medaille militare in bil 3-kratni narodni heroj. Po
težki bolezni je umrl v Ljubljani, o njegovi mogočnosti priča njegov pogreb, ki so se ga udeležili
vsi glavni svetovni voditelji. Rogaško Slatino je z ženo Jovanko na hitro obiskal leta 1969,
njegov sprejem je potekal na terasi Restavracije Pošta.
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4. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK
4.1. UGOTOVITVE
Po opravljenem raziskovalnem delu na terenu in še prej po obdelavi literature sva prišli do več
ugotovitev. Na podlagi izhodiščnega intervjuja z Aleksandrom Jurkovičem sva se seznanili s
pomembnimi obiskovalci Rogaške Slatine, v 19. stoletju pogosteje imenovane Roitschen
Sauerbrunn.
Prišlo je veliko pomembnežev, ker so se želeli odmakniti od vsakdana in vrveža prestolnice.
Med njimi je knez Mihailo, čigar zgodbo večina prebivalcev žal ne pozna. Niti midve nisva bili
izjema. Z njegovo zgodbo sva se srečali med intervjujem z Aleksandrom Jurkovičem, ki se
ukvarja z zbiranjem podatkov o stari Rogaški. V Aninem dvoru ima razstavljene tri obsežne
zbirke: Domoznansko, Kraljevsko in Filografsko, ki se še vedno širijo in se bodo, dokler se leta
2069 ne bo izstrelil v orbito.
Peter Zrinski je prvi oglaševal zdravilnost Rogaške mineralne vode.
Na osnovi raziskanega gradiva ne moreva trditi, da je vladarica Marija Terezija kdaj obiskala
Rogaško Slatino.
Znameniti gledališki igralec Aleksander Girardi je v Rogaški imel svoje prve nastope, kasneje je
postal uspešen in slaven.
Cesar Franc Jožef Habsburški je s svojim obiskom Rogaške Slatine v drugi polovici 19. stoletja
ponovno obudil obisk zdravilišča.
Avstrijski cesar Franc I. Habsburško-Lotariški je po naših ugotovitvah bil reden obiskovalec
zdravilišča v Rogaški.
Grof Ferdinand Attems je vložil v razvoj Rogaške Slatine.
Baron Goddard je prišel inkognito v Rogaško Slatino.
Aleksander I. Karađorđević je leta 1909 obiskal Rogaško Slatino in pri obisku najbolj užival v
sprehodih po okoliših hribih in pri pitju mineralne vode.
Leta 1969 je predsednik SFRJ Josip Broz Tito s soprogo Jovanko na hitro obiskal Rogaško Slatino,
kjer so mu pripravili pojedino, toda on se je zaradi časovne stiske ni udeležil.

4.2. KONČNE UGOTOVITVE NA PODLAGI ZASTAVLJENIH HIPOTEZ


Aleksander Jurkovič je posebnež.
Aleksander Jurkovič je drugačen od ostalih, saj dela to, kar ga veseli in ga denarne zanima. Ne
ozira se na mnenje drugih in je v očeh ljudi drugačen, poseben. Aktiven je na vseh področjih, je
igralec, zbiralec, pesnik, pevec, urednik svojega časopisa in nekoč časopisa Rogaške novice. Je
medijsko prepoznaven, toda povsem preprost človek, ki rad deli svoje izkušnje z drugimi. Pove
točno tako, kot misli in se ne pretvarja, da bi komu ugodil, saj ni ovčica v čredi. Je eden izmed
redkih, ki si upa biti drugačen in ne sledi množici. Je posebnež, ker si je izračunal, kdaj ima
namen umreti in je iz tega naredil celoten projekt? HIPOTEZA JE POTRJENA, saj se je med
raziskovanjem prikazal kot posebnež, ki je zaslužen za vse navedene stvari, ki sva jih omenili.
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Aleksander Jurkovič je veliko prispeval k ohranitvi dediščine zgodovine Rogaške Slatine.
Aleksander Jurkovič je poskrbel, da se je v Rogaški Slatini odprl muzej v Aninem dvoru, kjer je
razstavil svoje zbirke. S tem je obogatil kraj s kulturno dediščino, ki jo je sam zbral in želel deliti
s širšo javnostjo. Pripomogel je, da se mlajše generacije lahko spoznajo z Rogaško nekoč, saj so
razstavljeni eksponati iz preteklosti kraja. HIPOTEZA JE POTRJENA, saj brez Aleksandra
Jurkoviča ne bi imeli muzejev in knjig, ki ohranjajo zgodovino kraja.



Gostje zdravilišča Rogaška Slatina so bili iz višjega sloja (plemiči, obrtniki, trgovci).
V Rogaško Slatino so v 19. stoletju prihajali le gostje višjega sloja, ki so bivali v Zdravilišču, saj
si drugi niso mogli privoščiti takšnega načina življenja. Prihajali so zaradi zdravilnega učinka
mineralne vode, o kateri se je čez celotno deželo razlegal dober glas. Tukaj so bivali in se
pozdravili samo imenitneži ali pa se le odmaknili od mestnega vrveža, kjer so se lahko skrili in
uživali v samoti in tišini.
Z analiziranjem teksta sva ugotovili, kakšnega sloja so bili gostje, ki so obiskali Rogaško Slatino,
in s tem je HIPOTEZA ZAVRNJENA, saj so gostje, ki so prihajali bili tudi nižjega sloja. Bili so
kmetje, reveži, sirote, dekle, gospodinje. Sloj je takrat igral pomembno vlogo, toda zdravilišče
so po podatkih, obiskovali vsi sloji.



Zaradi oddaljenosti Rogaške Slatine od Dunaja, ki je bil center monarhije, in Beograda, ki je
bil center Jugoslavije, v Rogaško ni prišlo veliko pomembnežev.
Ker je Rogaška oddaljena od prestolnic, je manjša možnost, da bi bila bolj obiskana, saj so bili
prevozi takrat veliko bolj omejeni, kot so danes. Zaradi slabih prometnih povezav je
pomembneži niso obiskali, saj se niso zanimali za kraje, kamor se niso mogli pripeljati z vsem
svojim spremstvom in ki ni bilo primerno za njihov prevoz.
HIPOTEZA JE ZAVRNJENA, saj je pomembnežem prav oddaljenost Rogaške najbolj prijala, saj
so se tako izognili vsakdanjemu vrvežu, ki jih je pestil. Prevozi so bili manjši problem, saj je bilo
nekaj podeželskih cest, ki niso bile preveč prometne in na njih ni bilo večjih ovir.



Veliko gostov in pomembnih je prihajalo v Rogaško spomladi.
Pomlad je čas, ko se vreme iz turobne sivine in mokrote prelevi v sončne in sveže dneve, občasno
tudi nevihte. Temperatura ozračja narašča in tako postanejo zdraviliški kraji bolj privlačni za
goste. Zato predvidevava, da je spomladi bilo največ gostov, ki so prišli po ozdravitev ali si
oddahniti, saj v tem letnem času kraj največ ponuja. Tudi zaradi potovanja je bilo veliko lažje
potovati v toplih, suhih razmerah kot pa v mokrih in snežnih.
TE HIPOTEZE NISVA NE ZAVRNILI IN NE POTRDILI, saj žal ni podatkov, v katerih letnih časih je
bilo več gostov zdravilišča.
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V času vojn ni bilo v Rogaški pomembnežev.
Če so v državi nemiri ali se bijejo bitke med državami, obiski krajev zaradi oddiha ali zdravljenja
upadejo. Predvidevava, da v času med vojnami v našem kraju ni bilo pomembnežev, saj so
morali voditi svoja kraljestva, monarhije, varovati svoja ozemlja ali pa se skrivati na varnem. V
vojnih časih pride tudi do revščine, lakote in nekateri pomembneži lahko izgubijo oblast,
postanejo vojni ujetniki ali jih celo usmrtijo.
HIPOTEZA JE POTRJENA, saj se iz podatkov obiska gostov zdravilišča Rogaške Slatine lahko
razbere, da je v času nemirov in revolucionarnega leta 1848 število gostov drastično upadlo,
kar potrjuje najino hipotezo.

4.3. ZAKLJUČEK
Med raziskovanjem sva se podrobno seznanili z zgodovino Rogaške Slatine, kar nama je pomagalo pri
nadaljnjemu raziskovanju oseb, ki so obiskale Rogaško in poskrbele, da se je glas o njeni zdravilni vodi
ponesel v širni svet. Najina ključna oseba je bil Aleksander Jurkovič, ki nama je pomagal, da sva spoznali
njega in njegovo delo. Poskrbel je, da je Rogaška danes takšna, kot je. Pomagal je pri odprtju muzeja
v Aninem dvoru, pri ustvarjanju knjig o Rogaški, časopisu KunstHaus, katerega je urednik in pri vodenju
časopisa Rogaške novice.
Seveda se tu ne končuje najina raziskovalna tema, saj je še veliko neodkritega. Potrebno bi bilo še
veliko časa in raziskovanja, da bi prišli do vseh pomembnih podatkov. V Rogaški Slatini je še veliko ljudi,
ki bi nama znali povedati o eminentnih gostih. Lahko bi obiskali nekdanje lastnike hotelov, gostišč,
natakarje, ki so prihajali v stik z gosti. Podrobno bi se poglobili v arhivske vire, raziskali stare zgradbe in
poiskali odgovor na vprašanje, zakaj se je grof Attems odločil vložiti denar prav v naš kraj in kaj ga je
prepričalo, da je finančno pomagal pri gradnji mesta. Odpravili bi se v Gradec, glavno mesto dežele
Štajerske v 19. stoletju in pridobili dodaten vir za raziskovanje.
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6. POVZETEK
Skozi celotno zgodovino pa so v družbi obstajale izjeme, ljudje, ki so izstopili iz povprečja. To so bili
različni pomembneži in posebneži, ki so za seboj pustili pozitiven ali negativen sloves. Zahvalimo se jim
lahko za družbeni razvoj in napredek, saj bi brez njih najbrž še vedno živeli v jamah, ne vedoč drug za
drugega.
Ker so bili ti pomembneži v svojem času nenehno na udaru, so si večkrat privoščili kratek oddih. Najraje
so zahajali v mesta, oddaljena od večjih središč, saj so tam našli svoj košček miru. V očeh nekaterih
izmed njih je bila najprimernejša izbira Rogaška Slatina, mesto mineralne vode in stekla, kjer so se lahko
sprostili v bazenih termalne vode ali pa si izboljšali prebavo s pomočjo mineralne vode in raznih diet.
Poleg tega so si lahko privoščili pohod po okoliških hribih.
Vso to razvajanje je v preteklosti v Rogaško Slatino privedlo mnogo pomembnežev. Eden
najpomembnejših je bil zagotovo grof Ferdinand Attems, ki se mu lahko Rogaška najbolj zahvali za
svojo prepoznavnost in uspešnost, saj je bil prav on tisti, ki je vanjo vložil denar in poskrbel za njen
nadaljnji razcvet. Poleg njega je za večjo prepoznavnost mesta poskrbel Peter Zrinski, hrvaški ban. Po
pitju rogaške vode je ozdravel, novica o Rogaški Slatini in čudežni vodi pa je kot blisk poletela vse do
dunajskega dvora, od koder so začeli prihajati različni ugledneži, da bi še sami poskusili to vodo in se
prepričali o njenih učinkih.
Kljub temu da je Rogaška Slatina majhno, marsikomu neznano mesto, pa imamo ob mnogih
znamenitostih, mineralni vodi in steklu tudi svoje posebneže. Eden takšnih je zagotovo Aleksander
Jurkovič, ljudski ustvarjalec, ki je v veliki meri pripomogel k ohranitvi zgodovine Rogaške Slatine.
Zato je ta raziskovalna naloga namenjena, da raziščeva pomembneže, ki so skozi zgodovino obiskali
Rogaško Slatino. Pomembnih osebnosti je bilo veliko, delovali so na različnih področjih. Marija Terezija,
Franc Jožef, knez Mihailo, Karađorđevići …, vsi imajo posebno vlogo v razvoju Rogaške Slatine.
Aleksander Jurkovič je oseba, ki je poskrbela, da smo kot kraj prepoznavni, ohranja dediščino zgodovine
Rogaške, ustvarja nove projekte, ki popestrijo siv vsakdan in gleda na svet drugače kot mi. Moral bi
nam biti za vzgled, kako živeti življenje in ga ne le preživeti do smrti.
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A SUMMARY
Through the entire history, people who stood out existed in society. Those people were important and
special and they left behind some kind of legacy, positive and negative. We can thank them for the
cultural development because without them we would still be living in caves, unaware of one another.
Due to those people's hard work they sometimes took a little break. They liked visiting towns far away
from large city centers to find peace. In the eyes of many the best destination was Rogaška Slatina, the
town of mineral and glass, where they could relax in pools filled with thermal water, better their
digestion with mineral water and various diets. They could also go for walks on the surrounding hills.
All these things led many important people to Rogaška Slatina. One of the most important people was
definitely count Ferdinand Attems, whom Rogaška can thank for its recognition and success because
he was the one who started its development. Because of The Croatian Ban Peter Zrinski the town also
got more recognition. He became healthy again after drinking Rogaška's water and the news about
Rogaška Slatina and the miraculous water quickly spread all the way to the Vienna castle from where
many wealthy people started coming here to convince themselves about the water's powers.
Although Rogaška Slatina is a small town that is unknown to many, we have our own special people
beside the mineral water and glass. One of these people is definitely Aleksander Jurkovič, a folk artist,
who helped preserve the history of Rogaška Slatina.
That is why this research paper is about finding the important people who visited Rogaška Slatina
throughout our history. There were many important people who worked in different fields, e.g. Marija
Terezija, Franc Jožef, knyaz Mihailo, the Karađorđević family ... They all played a significant role in
Rogaška Slatina.
Aleksander Jurkovič is the person who is responsible for the recognition of our town, he preserves our
historic heritage, creates new projects and has a different view of the world than everyone else. He
should be an example to all of us on how to live life and not just be alive until you die.
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7. PRILOGE
7.1. INTERVJU Z ALEKSANDROM JURKOVIČEM
Intervju je nelektoriran, da je ohranil sočnost domačega pogovornega jezika.
1.


Se še spomnite kaj vas je zanimalo ko ste bili približno naših let?
Zanimalo me je tisto, kar večine ni zanimalo, vedno sem šel v neko smer, da sem bil mogoče
malo poseben. Zbiral sem plošče raznih rock skupin, lahko bi rekel, da vse kar je bilo lepo.

2.

V nekem članku sem zasledila da ste imeli v mladosti vzdevek črni jura, zakaj ravno Črni Jura?
 Ker sem v srednji šoli v Celju nosil star plašč iz petdesetih let, v bistvu sva imela dva na celi šoli
tak plašč. In so naju spraševali, če nimamo doma denarja, midva pa sva se samo smejala. Drugo
leto pa je pol šole nosilo tisti plašč.

3.

Ste si kdaj kot otrok zamišljali, da bo vaše življenje tako kot je zdaj? Ste imeli drugačne
načrte?
Ko sem bil mali sem si zelo želel biti uradnik, ampak tisti uradnik, ki sem ga videl v filmu, ki je
bil v beli srajci in je imel takšne črne rokovnike,in je štempljal papirje. In sem to na nek način
tudi doživel, ko sem delal sem na Rogaških novicah, kjer sem tudi štempljal kakšne stvari. Sedaj
pa lahko rečem, da sem neke vrste sam svoj uradnik v Ljudskem muzeju Rogaška Slatina. In še
zdaj uresničujem svoje sanje, ker delam takšne stvari, ki drugim niso blizu, po drugi strani veliko
ljudi danes reče: " Pa zakaj to delaš? Se ti splača? Kaj imaš od tega? " Meni je pa smešno, ker
mi je bitno, da grem iz meseca v mesec pa, da delam dejansko res tiste stvari, v katerih uživam
in mi pomenijo ogromno. Eni pa si to pustijo do pokoja oz. nekega trenutka, ti moreš v bistvu
življenje živeti vsak trenutek,in če si nekaj želimo to tudi naredimo, vedno pa si moremo
postavljat cilje, ki jih lahko uresničimo, ne morem zdaj jaz reči, da bi si rad kupil Rolls- Royca,
če ne gre, ampak neke ostale želje, ki jih pa imamo vsi nekaj, jih je pa treba absolutno uresničit,
ker drugače, če jih nosiš predolgo v sebi, je pa to bedarija.



4.

Torej nimate veliko obžalovanj, da česar niste naredili?
 Ne, nimam. Precej žal mi je edino koncerta skupine Queen v Budimpešti. Takrat sem bil v
srednji šoli in je en kolega rekel, da gremo, pa sem rekel: "Eh saj še bo. " Pa ga ni bilo nikoli več.
Kasneje je Freddie Mercury umrl in nisem nikoli tega videl. Se pravi priložnost zamujena ne
vrne se nobena.

5.

Kdo oziroma kaj vas je navdušilo v rosnih letih, da ste se začeli zanimati za staro Rogaško?
 To sem že imel nekak od malih nog. Ko sem bil pri stari mami je bilo tam eno podstrešje, nič
kaj posebno pametnega ni bilo tam, ampak jaz sem imel lahko bi rekel nek fetiš, če lahko grem
gor, pa je rekla stara mama: " No idi, samo ne predolgo. " V bistvu neka taka čarobnost je bila,
potem pa so prihajale skoz neke nove zgodbe povezane z Rogaško. Če ti živiš v Rogaški, pa če
imaš približno neki čut za neko lepo, za neko ohranjanje, te slej ko prej potegne neka zgodba,
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neka stvar. In tako je mene v bistvu s časom vedno bolj in bolj, in prišlo je tudi do tega, da sem
uresničil svoj velik cilj, da se je vzpostavil muzej v Rogaški Slatini.
6.


7.


8.


9.


10.

Ko ste bili mladi ni bilo tukaj v okolici nobenega muzeja?
Bil je en muzej grafik v stari direkciji, ta najstarejša obstoječa hiša v Rogaški Slatini, tam ko je
dental studijo in zlatar, tam je bil muzej grafik, se pravi to je tudi tukaj zdaj ena tema v Aninem
dvoru, tak da bi pa rekel kot muzej, v času socializma je bila je tudi ena muzejska (spominska)
soba na Knežcu, reklo se ji je rojstna hiša Borisa Kidriča, ker naj bi on pač tam bival. Potem je
to kasneje zamrlo, ko se je socializem nehal. Tako da enega pravega muzeja ni bilo.
Zakaj ravno umetniško ime Nani Poljanec?
Nani je lik iz enega romana iz 30. let, Poljanec pa je bil en moj sorodnik, ki je leta 45 zelo mlad
umrl(pri 23), tako kot recimo en igralec James Dean ali pa kakšni taki, ko so bili v največjem
obdobju. Bil je pa tako zelo zanimiv, doma iz Sečovega ampak je hodil tu po Rogaški, pisal je
neke pesmi, bil je pač nekaj posebnega in sem začutil nekje neko njegovo energijo, da jo pač
prenesem naprej. In to ni niti umetniško ime, niti ni psevdonim, to je neki ne vem kako bi temu
sploh rekel, neko novo ime, ki sem si ga izmislil za svoje novo gibanje ljudskega ustvarjanje,
pod katerim delujem že od 93. leta.
Ker sto omenili, da je Nani lik iz romana, to pomeni, da te v otroštvu in mladosti radi brali?
Ne, to morem priznati, da nisem. Premalo sem prebral v življenju, sicer rad preberem kako
dobro knjigo, ampak ko grem brat imam rad, da me že po prvih straneh potegne noter, lahko
je bol debela ali pa kaj takega pa jo preberem po dveh dneh. Če je pa kaj takega, da ne začutim
neke teme, mi je pa malo težko it brat, tak da priznam, da sem dosti premalo prebral v
življenju,ker literatura je v bistvu zelo v redu stvar, ali je to poezija ali proza, saj ni važno, v
bistvu tisto, kar je tebi všeč. Dobro so pač neki klasiki, ki jih moreš kot šolsko obvezne prebrati
ali pa življenjsko obvezne, da če prideš potem v neko debato, da nisi potem malo "lajbek", pač
za neko splošno razgledanost.
Kako to da ste klub izobrazbi ključavničarja zašli v čisto druge vode?
Ja to se rad pošalim,da sem v bistvu začel s takim poklicem, kot je bil Tito. Potem po prvem
letniku sem bil sicer toliko uspešen, da sem se prepisal za strojnega tehnika in to sem tudi
končal. Sicer z neko muko, ker se mi je takrat čisto šmirglalo za šolo. Prišel sem domov in sem
imel neke čisto druge zgodbe v glavi. Vse skupaj sem imel v srednji šoli 23 popravnih, in sem
bil takrat absolutni rekorder . Hotel sem iti tudi za mehanika pa še neke druge stvari in ne
morem reči, da sem sam kriv za vso stvar, čeprav velikokrat nosimo sami svojo odgovornost za
vse, ampak takrat je bilo nekak drugače kot danes, ko starši sugerirajo kam boš šel in eni že od
malega vidijo kaj bojo in dejansko, če so tako močni pridejo potem, do tistega poklica. Meni
pa je bilo to brez veze in sem takrat v bistvu šel čisto iz tega delat na Rogaške novice. Kjer sem
bil od druge številke naprej sem pa do lanskega leta, se pravi dobrih 23 let sem delal na
Rogaških novicah.
V vaši zbirki so tudi usnjeni čevlji. Kako so si zaslužili mesto v zbirki?
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11.



12.


13.

To sem dal noter zato, ker ta prva soba(kjer so čevlji) predstavlja Rogaško slatino inje narejena
v stilu Vandelbana -enega pokritega sprehajališča, ki je bilo v Rogaški Slatini pred hotelom
Donat do leta 82. In v tem prostoru je bilo več trgovin in med njimi tudi en čevljar gospod Ivan
Zagoda in potem, ko sem tu koncipiral zbirko, sem si rekel, da bom poskusil narediti ene dve
stvari originalne, kot so bile tam notri in to je bil v bistvu tudi ta čevljar, in s tem sem tudi na
nek način predstavil poklic čevljarstva, ker prihaja v Anin dvor tudi dosti otrok, osnovnošolcev.
Zanimivo pa je tudi, da so v tej zbirki čevlji iz moje družine in v tem se v bistvu že vidi neka moja
zbiralska žilica, ker sem dejansko hranil te čevlje od mame, očeta pa tudi svoje.
Preizkusili ste se že v toliko različnih dejavnostih( igralec, imitator, menedžer, novinar
(Rogaške Novice), urednik (fanzinKunstHaus), »etno pomp« arist, modni oblikovalec,
kulinarični etnolog, pesnik, pevec, fotograf, proučevalec slatinskega dialekta, šeg in običajev
predvsem pa je znan kot strasten zbiratelj), preprosto kako vam uspe?
Čisto enostavno, zato ker če se vrnemo na eno prejšnjih vprašanj dejansko delam tisto v čemer
res uživam in kar imam rad in če mene piči zdaj neka stvar, da bom naredil to pa to bom naredil,
ker sem toliko trmast sam do sebe in, ko se bom odločil neko stvar naredit jo bom dejansko
izpeljal in recimo zdaj, če izpostavim nekaj od tega kar si naštela recimo poet. Koliko ljudi piše
pesmi in hoče na vsak način izdati pesniško zbirko. In jaz sem v bistvu naredil en paradoks, kot
neki tihi odgovor, da ne more biti vsak pesnik, ker nekdo ima ta čut, nekdo pa bi na vsak način
hotel biti pesnik pa ga ne more. Izdal sem jo pa v dveh izvodih, enega imam jaz doma enega
pa sem podaril knjižnici v domoznansko zbirko. In v bistvu sem jo naredil samo zaradi nekega
heca. V 14. dneh sem napisal tistih 25-30 pesmi in je bil v bistvu neki hec. In tudi s športom
sem se ukvarjal. Ko sem prišel iz vojske sem tekel na 10km, kar mi je zdaj smešno, mogoče bi
bilo super, če bi zdaj to balo obnovil ampak sem tudi prišel do nekega ne vem katerega mesta
na nekem tekmovanju. Mi imamo zelo veliko želja v sebi ampak edini problem, ki ga pa imamo
je, da potem ne gremo, željo maš, rečeš kak bi bilo super ampak ne izstopiš pa iz tiste škatle
orodja ven pa, da bi rekel ja zdaj bom pa to naredil. Vsakega je sram kaj bodo rekli drugi. Pa
kaj te briga kaj bodo rekli ti moreš sebe gledati! In to mislim, da je velika napaka v pedagogiki,
ko te nekdo omeji in te postavi v neko šablono in reče tak more bit. Ni res, redko kaj je, da
more biti točno tak, tak je da se rodimo, pa tak je da umremo, vse kar je pa vmes je pa ena veli
abstrakcija in naša velika izbira.
Kot lik Don Corleona ste se leta 2007 udeležili izbora za evrovizijsko popevko. Kako bi opisali
to izkušnjo?
Takrat smo zasedli3. mesto, in to je bil vrhunec vsega. To je sploh težko razložiti. Nekdo je rekel,
da sem že tako dolgo igral to vlogo in sem že navajen, ampak ni, to je zgodba za sebe. Jaz sem
prišel tja med neke pevce, ki že 30, 20 ,10 let borijo, da bi prišli noter in se celo življenje
ukvarjajo samo z glasbo, mi smo pa takrat naredili en taki poseben koncept in jaz sem v bistvu
brez posluha, kar ne vem, če se bo še kdaj v zgodovini Slovenije zgodilo, da bi nekdo brez
posluha zasedel 3. mesto, ampak se je, ker sem si jaz tega zelo želel. Letos je bil en zelo v redu
film Florence Jenkins, o eni pevki, ki v bistvu ni imela posluha mislila pa je, da ga ima in to je
ena taka podobna zgodba.
Zakaj niste potem nadaljevali z pevsko kariero?
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14.


15.


Po tistem smo z Žrebci in batoma Kontrec imeli še en nastop ampak se ni nekak izšlo, da bi
kot skupina šli naprej. Jaz sem v bistvu še imel neko idejo, da bi neredi neke priredbe kot Don
Corleone, za kar je pa še vedno čas, nikoli ne veš.

Od kot ideja za ilegalno grupo KunstHaus? Kaj je njen namen?
Enkrat smo bili pri meni doma in sem po rahli konzumaciji domače kapljice dobil nek vzklik v
sebi in sem se začel dreti KunstHaus, KunstHaus! In tako se je v bistvu začelo 8. marca 201.
štirje v tistem trenutku na dani lokaciji in tako so se začela razna druženja, ki trajajo še danes.
V okviru te grupe pa izhaja tudi fanzin, ki si ga lahko ogledate v knjižnici v Rogaški. To je pač
fanzin da dušo v katerem se nahajajo razni članki o ohranjanju okolja, do poezije, do slik,
zgodbic, intervjujev. To je skratka en časopis, v katerega jaz dam kar čutim in kar mi je zelo
všeč, česar si v drugem časopisu ne moreš privoščit, ker je finančno omejen, sej ta je tudi delno
omejen finančno in tudi izhaja na momente kakor meni pride, lahko je ena številka zdaj izide
pa čez tri tednov, potem je pa lahko leto pa dva mesca pavze vmes, potem me pa spet nekaj
prime in se ponovno naredi številka.
Kako to, da ste nastopili v oddaji Hri-Bar? Kako se vam je porodila ta priložnost?
Velik ljubitelj filma Boter gledal sem ga 20-30krat in je na splošno eden najboljših filmov. V
njem so eno mafijsko družno prvič prikazali kot normalno in ne, kot neke monsterje. Sam sem
večkrat ko sem dajal kakšne izjave rekel, da to je isto kot politika, religija Vatikan, vsak ima
svojo hierarhijo, en je šef in delajo za neko idejo, zdaj če bi gledal neko politiko koliko mladih
fantov pošljejo v vojno, za katere vedo, da jih bodo potolkli. Tako sem pač jaz gledal na to. Jaz
sem ta lik živel. Bil sem skoz v elementu in čakal in ko sem slišal tisto muziko iz Botra sem bil
pač Boter, in to mi je bilo nekaj najlepšega, ko prideš v tisti lik, ga že vidiš in igraš. Začelo pa se
je na Florjanu v neki goric in smo malo žurali in sta bila dva kolega enega sem poznal že iz
Laibachov, bil je pa še en Igor-selektor filma na nacionalni televiziji in sem malo ven metal te
stvari in je rekel:"Ja stari to pa bomo še ponucali."In sem si mislil, da bo do jutri že vse pozabil.
Ampak potem so me čez en teden klicali in sem bil prvo povabljen v oddajo Tistega lepega
popoldneva, to je bilo leta 2003 in so meli eno rubriko 5min slave in smo prišli mi trije in sem
res tri dni treniral za tisto s tem Simonom, ki ima glasbeno šolo on me je spremljal na
harmoniki, jaz pa sem dal vso bolečino Botra v tiste minute in je bil režiser tako navdušen, da
je rekel, da bomo to še nekje porabili in to je bil v bistvu tisi nek sprejem za oddajo Hri-bar. In
to je bila ena velika stvar v življenju na katero sem zelo ponose in pri kateri sem tudi zelo veliko
ljudi spoznal. In mislim, da je spoznavanje ljudi zelo pomembno, da si širiš prijateljstva in
obzorja, ne pa da si vedno ne ločljiv s tistimi svojimi prijatelji ampak, da greš včasih tudi kam
sam.
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16.
Kaj vas je navdihnilo, da ste začeli zbirati podpise slavnih?Jih je bilo težko pridobiti?
 To se je začelo tam nekje leta 2007, mogoče sem imel par podpisov že prej, ampak takrat sem
začutil to neko energijo, ker ko imaš ti nek predmet, neko pismo, nek papir v roki, ki ga je
podpisal nek človek, ki je tebi drag te nekak očara cela tema in takrat sem jaz nekak začel iz
dneva v dan pridobivati večjo zbirko in leta 2008 sem naredil v Anini galeriji eno obširno
razstavo in sem tudi izdal knjigoFilografska zbirka Ljudskega muzeja Rogaška Slatina,ki pa je v
bistvu prva knjiga s tega področja. Ampak nisem pa jaz zdaj naredil te zbirke in konec, ker je
živa in se iz dneva v dan bogati. In sedaj 21.1 pripravljam novo promocijo velike zbirke, se pravi
dodal bom okoli 100 eksponatov.
17.
Imate morda med podpisi katerega najljubšega?
 To je težko reči, to je tako kot da imaš pet otrok in rečeš katerega imaš najraje ali pa če imaš rajši
očrta ali mamo. No so v bistvu, tak bom rekel odkrito, vedno ko prideš do nečesa zdaj ali je to
neka dražba na eBayu in ne veš, če boš dobil ali ne boš dobil in jih 10 draži tisto zadevo. Recimo
jaz ko sem kupil pismo Nikola Tesla ,jaz sem se tresel. To je eden največjih znanstvenikov na
sploh in kaj je on delal in na kak način je delal to je v bistvu tisto. Za mene je lahko nekdo tata
mata recimo da je super športnik, ampak mi je veliko ljubši nekdo, ki je malo nižje po rangu od
njega ampak, da je človek. Posebej so mi pri srcu tisti ko sem jih osebno spoznal in majo še eno
zgodbo okoli tega, da ni zdaj samo podpis. Tam je ne primer ena gospa Rožico, ki jo poznam iz
Beograda(pokaže na sliko). Njen mož je bil oblikovalec znamk, žal že pokojen in je naredil 600
znamk in en sam bankovec s portretom svoje žene Rožice in to je edinstven primer v numizmatiki
in to je ena taka zgodba. Njegov podpis imam v indeksu, ona pa se mi je podpisala na bankovec
, da je pa zgodba še večja pa imam v zbirki še potni list od njenega očeta, ki je igral na prvem
svetovnem prvenstvu v Urugvaju leta 30. In to so take zgodbe , ki se kar prelivajo ena z drugo in
potem spoznavaš nove ljudi in tudi ta prijateljstva so potem čudovita. Tam imam tudi en podpis
igralca iz Beograda, ki je igral kralja Petra, želel sem ga spoznati, zato ker je odlično odigral to
vlogo. In potem smo se začeli družit, videl sem ogromno njihovih predstav in potem je prišlo
lansko leto tudi tako daleč, da sem njihov celoten gledališki ansambel pripeljal v Rogaško Slatino
z velikim namenom zaradi vas, ampak neke instance poltem niso pustile, da bi bili vi povabljeni.
Torej vsak podpis mi nekaj pomeni, tukaj je tudi ogromno zgodb.
18.

V vaši knjigi podpisov sem zasledila nekaj pomembnežev, ki so obiskali Rogaško. Morda
poznate še kakšne?
 Ogromno je tega. Pri meni je edina neka zavora finance, mogoče tudi neki izgovor ampak v bistvu
so. Dolgo se že spravljam naredit neko brošurico teh znamenitih osebnosti z nekimi zgodbami.
In ogromno jih je, od Franca Jožefa do Josipa Broza, kralja Aleksandra, kralja Petra 1., brata od
Napoleona, nobelovca Iva Andriča, Alexandra Girardia, to je en avstrijski igralec, ki je začel
gledališko kariero v lesenem gledališču v centru Rogaške za Anino galerijo. In ko se je vrnil nazaj
je bil slaven, kot recimo nek Brad Pitt danes in dejansko je bil tako popularen, ker se je film takrat
še komaj začenjal in je bil v povojih in ti igralci in gledališčniki so bili v bistvu ene največje zvezde.
On je bil v bistvu komedijant in kasneje so naredili en klobuk, ki se je imenoval Girardi klobuk in
se je nosil po celem svetu in po tem se vidi, kako je bil on slaven. In ogromno je teh ljudi, ena
zelo pomembnih se mi pa zdi zgodba kneza Mihaila Obrenovića. To je bila dinastija pred
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Karadžordževići. Knez Mihailo je bil v Rogaški Slatini let 1847 in on s svojo ženo ni mogel imeti
potomstva in je tukaj našel eno zelo mlado punco Marijo Berghaus in je ona potem po nekem
določenem času zanosila in rodil se je fant, ki mu je bilo ime Vili Berghaus, odkril sem celo, da bi
naj bil nek moj pradedek njegov boter. To je bila takrat zelo revna družina, ampak ko je pa bil
fant star tam okoli 7-8 let pa ga je knez Mihailo priznal in ga vzel v Srbijo in ga tam šolal in
kasneje še v Švici in potem je prevzel pravoslavno vero in se iz Vilija preimenoval v Velimirja in
Mihailo po očetu, se pravi Velimir Mihailo Teodorović. Teodorović je bil star priimek za
Obrenoviće in ta fant ni mogel naslediti prestola, ker ni bil čiste krvi, ampak je bil izven zakonski.
Je bila pa nasledil ogromno denarja in je dal v centru Beograda zgraditi eno ogromno zgradbo za
sirote, financiral je mlade študente umetnosti, književnike,kiparje, ki so študirali po Evropi .
Dejansko je eden največjih humanistov tistega časa v Srbiji in to fant, ki je bil rojen v Rogaški
Slatini. In zabeleženo je, da je bil knez Mihailo v Rogaški Slatini ampak ni toliko urbana zgodba
za nas v Rogaški, ker mi imamo na splošno problem, da kar imamo ne znamo izrabiti.

19. Kje pridobite toliko informacij o stari Rogaški?


Zdaj kolikor je možno imam literature zbrane o Rogaški, se pravi teh knjig koliko jih je izšlo.
Veliko je teh zgodb, ki jih izveš počasi. Recimo to zgodbo. Vedlo se je da je bil ta knez
Mihajlo tu, ampak to je v bistvu ena vodička v Beogradu rekla eni prijateljičini mami, ko so
se pogovarjali o tem in je ona rekla, da če bi lahko jaz poskrbel, ker se ukvarjam z
zgodovino, rojstni list oz. dokument, ker je priročno, da imaš ti kaj za pokazat. Ker eno so
stvari, ki so take urbane legende, npr. to je pri meni, ko recimo razlagam, da je bila
možnost, da je Marija Terezija bila tu. Sam sem pozneje priskrbel pismo z njenim
podpisom, ki ni vezano na Rogaško, ampak jaz verjamem, ker koliko je bila ta ženska
iznajdljiva in radovedna, je tudi prišla sem dol, ker jo je zanimalo kaj je tu v Rogaški. Ker se
je takrat ogromno govorilo o tem. V bistvu je vse to povezano s tem, da je vedno ''fajn''
da se pogovarjaš s starejšimi ljudmi. Jaz ko imam tu skupine upokojencev iz cele Slovenije
vedno izvem kaj novega. In si vedno potem v mislih to pribeležiš kar ti povejo. Dandanes
je en velik pripomoček tudi splet. Ampak vedno je tak, ko te bo ena stvar zanimala, boš
šel širše noter in boš izvedel eno stvar in drugo in boš videl tam je seminar na to temo in
boš rekel: ''Aha in jaz bi rad zdaj dobil vašo brošuro ali pa nekaj kar so samo za sebe izdali
in boš spet noter našel neke informacije. Jaz imam tako recimo v tej kraljevi zbirki. Tu sem
lahko bi rekel nekako najbolj vpleten in to mi je v bistvo neka največja ''ljubica'' med temi
zbirkami , čeprav vsaka ti nekaj pomeni. V tej kraljevi zbirki je pa res toliko zgodb, da je
prav neverjetno. Jaz vem oz. sem prepričan, da vem več informacij pa zgodb kot jih vedo
zdaj ti mlajši potomci dinastije Karađorđeviči. Ker sem dejansko 9 leto v tej temi. In tako
sem v tej temi vsak dan noter. To je tema, ko si od jutra noter. In potem zvečer nekaj
najdeš, si z nekom pišem. Ker potem imaš te skupine na Facebooki ''Zbiralci kraljevine
Jugoslavije'' in potem daš nekaj gor in debatiraš in ti nekdo nekaj napiše. Meni je vedno
zanimivo, če imam informacijo, da presenetiš nekoga, ki se skoz ukvarja s tistim. Zadnjič je
bil en znak, ki sem ga tudi jaz nabavil in je v zbirki. On ga je pa prodajal in v bistvu ni vedel
kaj ima. V resnici je pa to zelo redka stvar. In potem ko sem mu to napisal je samo pogledal.
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Ampak to pride s časoma. To se ti ne more zgoditi iz danes na jutri. To se zgodi, ko si ves
čas v tem in ko res ljubiš tisto temo.
20. Zakaj takšen poudarek na Karadžordževičih ?


Moje prvo ime v dokumentih je Aleksander Stanislav Jurkovič . Aleksander sem dobil, no
vsaj tako so rekli, po kralju. Takrat sem bil mali in mi je to bilo všeč in nisem imel pojma,
kaj sploh pomeni kralj in nisem vedel, kateri je kralj Aleksander in nisem vedel nič. Ampak
mi je zelo ugajalo . 18. Julija 1909 je prišel v Rogaško Slatino takratni prestolonaslednik
Aleksander Karađorđevič. In bival tu 10 dni in to je bil en velik dogodek. Bil je sicer pod
drugim imenom : grof od Avale. Ker oni so imeli 2-3 potna lista na različna imena, ker so si
to lahko privoščili, tako da niso vedeli, da je tu srbski princ. In to je bilo v bistvu kasneje
obeleženo in potem ta hotel Aleksander je dobil takrat ime Aleksandrov dom, potem je bil
dolgo hotel Soča. Potem ko so iskali ime za ta hotel sem predlagal, da bi mu bilo ime
Aleksander, ker je bival v njem. In če rečem 18 julij je tudi moj rojstni dan in je nekako s
tem tudi povezano. Nisem zdaj neki fanatik neke številke ampak to so neka dejstva. Potem
npr moj ata je bil rojen v Beogradu , ker je stara mama delala dole takrat v tistem času in
ko ga je rodila je imel 5,5 kg in to je bil rekord. In tako je stara mama dobila iz strani bolnice
Aleksandrov dukat. To je neka taka mistika okoli vsega tega in potem ko sem delal to
filografsko razstavo sem imela tudi ''fix'' idejo, da dobim podpis kralja Aleksandra in sem
ga dobil. In tako se je začelo. Potem ko se je to začelo je pa tako kot vse ostale stvari, kot
sem prej razlagal. Pride ena stvar, druga, tretja in se ti potem začne samo kombinirati
zgodbe skupaj. Se samo sestavlja skupaj to ne moreš verjeti. Pojavi se ti ena informacija pa
jo zložiš z drugo pa se ti potem ta prekrije in potem lahko rečeš ta tretjemu: ''Tu pa nimaš
prav. Tak pa tak je.'' V bistvu je neko veliko notranje zadovoljstvo, če te to zanima. In če
prihajaš in greš gor. In tudi spoznaval sem, lahko rečem tri četrtine živečih potomcev
dinastije spoznal. Bil z njimi v družbi. Lahko bi rekel, da je neki poseben ''fetiš''

21. Kako vam je uspelo vstopiti v stik s potomci?


Vztrajen moraš biti, delati moraš, voljo moraš imeti, želeti si moraš, cilj moraš imeti in ko
greš in samo iz tistega ven izstopiš, tako kot sem rekel na začetki . Če rečeš zdaj ''Ja jaz
imam zelo rad neki film'' in potem boš pa tu sedel in čakal. Kaj boš zdaj? Kaj ti bo on zdaj
platno sem prinesel? Ali boš vsaj do kina šel? Ali pa če boš recimo, jaz sem ta film Florence
Jenkins kot sem rekel o tej pevki , jaz sem si ga lani, takrat ko so bili tisti igralci tu, oni so
imeli predstavo v ponedeljek, v nedeljo sem si jaz ta film naročil za sebe. Mislim ne za sebe,
jaz sem imel željo in je ta film prišel v Rogaško. No zdaj malo lažem. Ker je ta digitalni kino
in vse to skupaj. No vseeno, če bi bil tiho bi mogoče v jeseni bil. Dosti stvari je v življenju
narejenih tako, da moramo v bistvu povzročati mi neko zadevo, ki se nam pozneje zgodi.
In tako je tudi ta prišla. Tako da sem prišel do njih. Prišel sem tako, da sem že na začetki
poznal direktorja muzeja pa tega pa onega in potem enega člana in potem sem to mojo
princeso Evo Mario Karađorđevič, ona je bila tretja žena od princa Andreja, najmlajšega
sina kralja Aleksandra in kraljice Marije poklical , ki živi v Palm Springsu, starejša gospa .
Komaj sem prišel do številke. So mi rekli :'' Čuvaj se Nani, ova žena je vrlo opasna i
brezobrazna oz. ta ženska je zelo nevarna in nesramna. Sem rekel: ''Kaj sem pa ji jaz
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naredil? Nič.'' To knjigo sem imel podpisov in še eno od kralja Aleksandra. Sem to spakiral
in ji poslal v Ameriko. Jaz sem se prav psihično pripravil, da se bo mogoče res zdaj začela
dreti na mene: ''Ko ste vi tatadada…'' Ampak čisto obratno. ''Jao Nani pa ja sam vas htela
nazvati, pa to je tako lepo.'' In to je vedno v življenju. Nekdo ti reče ne in nje se pa pazi, z
njo se pa ne druži. Ona pa ni v redi. Ampak kašne veze ima to? Ti boš to videla takrat ko
boš njo spoznala. Zakaj bi zdaj mene poslušala? Jaz ti lahko dam nasvet in si ti oblikuješ
neko svoje mnenje. V življenju je vedno tak, da moraš iti in videti tiste stvari, ker predvsem
danes je največji problem v tem in medijih in vsega takega, da eno poročilo daje eno
novico, ki sploh ni resnična. Kar vidite potem preko tega Wikileaksa, ko izdajajo ven neke
resnice in neke stvari ali v politiki ali v tem ali onem. Tako da ni vedno vredu. Jaz sem našel
polno stvari v tej kraljevi zbirki oz. prišel do nekih svojih zaključkov. Čez nekatere, ki jih še
ni nikjer, ko jih skrivajo , ko jim niso ljube, pa jih jaz tudi ne govorim. Jaz živim s to temo.
Ampak odlično je, da poznaš čim več tega ozadja, kaj se v bistvu dogaja, ker potem lahko
začneš kvalitetno gledati stvar in cilj mi je priti do neke resnice. Meni je cilj priti čim bližje
neke svoje zgodbe, katere delam in jo potem dokazuješ s fotografijami in dokumenti.
22. Se vam zdi da je bila Rogaška včasih bol pomembna kot danes?
 To je v bistvu težko vprašanje. Vedno so bili problemi in vedno bojo . Jaz sem tudi eden
izmed tistih, ki vedno rečejo, da kak je bilo nekoč super. Jaz če bi se lahko, če bi zdajle
pritisnil, jaz bi se absolutno prestavil v 30. Leta v Rogaško, v Beograd. Stil oblačenja, glasba,
tisti čas, vse skupaj mi je čudovita stvar. Je bila, morata vedeti, kontuirian turizem se je
začel v Rogaški Slatini leta 1803, ko je grof Attems pokupil od teh pokreganih kmetov
zemljišča in takrat se je začela reklamirati, delati, zidati hotele. Potem je leta 1903/1904
prišla železnica v Rogaško. So bile direktne povezave Rogaška Slatina- Trst in RogaškaDunaj ter Rogaška- Beograd. Ogromno je prihajalo gostov od vsepovsod, od nekih znanih
kronanih glav, ki smo jih že prej omenjali. Je pa tudi danes pomembna in mi ne smemo,
mislim koliko se je razvilo v zadnjih časih, v zadnjih 20 letih, koliko se je vse uredilo okolice,
infrastrukture. To je edino problem teh številnih lastnikov tako kot takrat včasih, ker to
prej ko je bilo eno podjetje, je bilo drugače. Ti ko si delal neko stvar, si šel tam v marketing
ali pa k direktorju in je rekel on tak pa tak in si uredil neko razstavo ali koncert. Če pa želiš
danes urediti, moraš pa iti do 10 teh ljudi, in pri vsakemu je ista zgodba in zgraditi skupaj,
da boš ti navdušil vseh 10 skupaj je pa čudež. Ker je normalno to v privatni lastnini, da se
vsakdo bori za sebe. Eni so pripravljeni malo širše gledat in sodelovati zraven, za neke
projekte je enim manj. Mislim, da je in danes zelo pomembna Rogaška in v zgodovini, da
je bila in je bila omenjena. Tu v Pivnici imajo eno letnico 1141, me je nekdo zadnjič vprašal
in tudi jaz nisem vedel in sem se potem pozanimal. To je v bistvu letnica, ko je v enem
katasterskem dokumenti, se pravi, ko sta bila dva lastnika zemlje, ko se je tam not omenil
neki vodnjak kiselkaste vode. In se pravi, to je obstoječi dokument, kjer je bilo napisano
Rogaška Slatina, v bistvu prej se je verjetno drugače reklo, v bistvu Rogatec je bil toliko
starejši, ampak na podlagi tistega se vidi, da je že takrat imela neko pomembnost in potem
vedno bolj in bolj. Ampak jaz mislim, da od 1803 naprej se je začel ta vzpon in vse do danes.
So bili vzponi in padci. Na primer leta 85. Je bila Rogaška Slatina šampion turizma in top
naslov v turizmu, med kraji kot bi rekel Bled, Portorož in Rogaška Slatina. In potem je prišla
ta žalostna vojna v 90. In je v bistvu skupna bivša država razpadla in je takrat trg bistveno
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padel. Bila je res kriza tam leta 92.,93. Ostali niso prihajali zaradi vojne, kje ti bo prišel
človek, če je bil v vojni, ampak prej so pa ogromno prihajali gor iz cele Juge. Tak da vedno
so, v bistvu jaz mislim , da je tako kot v življenju. Da imamo vzpon, padec, vzpon, padec…
23. Kakšne je vaše mnenje o tujih vlagateljih, ki jih je vedno več?
 Mešano. To je problem ne. Jaz bom zdaj, če pogledaš bilo kje po sveti, so to ustaljene
prakse. Jaz osebno gledam na en zelo poseben način, ker jaz sem bil vzgojen in sem zrasel
v prejšnjem sistemu, moja mama je bila recimo slaščičarka in kuharica v Zdravilišču in oni
so že v 60. Letih delali proste sobote, da so potem gradili hotel Donat ali pa kateri drug, ki
ga je zdaj nekdo kupil. Sej pravim, to je tak. Mnenje realno je tako da, nobena taka stvar ni
slaba, če se potem človek vklopi v lokalno skupnost na način, da potem sodeluje z raznimi
ustanovami. Tudi z raznimi društvi za kulturo, holtikulturo, s temi raznimi parki. Da
rečem:'' Dal bom tja nekaj, tu nekaj ,dal bom tu.'' Ker vi se morate zavedati, to so, jaz na
primer tu noter vlagam, vlagam in jaz nimam trenutno nič. Jaz že dobro leto nimam niti
centa rednega prihodka, ampak vedno, še pridejo neki trenutki, ko pridejo neke male vsote
denarje, pa rečem bom še to nabavil. Nekdo ti reče: ''Ti si nor, kaj imaš od tega?'' Ampak
jaz gledam na to zadevo dolgoročno, ker je tu potrebno gledati, da turizem ni iz danes na
jutri, da boš ti zdaj sobo prodal in kosilo ter eno vazo. To je dolgoročno, to moreš gledat:
''Aha zdaj bom vložil to.'' Recimo jaz sem to skupino iz Srbije, ki sem jo imel, jaz sem jim
naredil tak program, ne glede na to da so to mladi ljudje od 22 do 26 let stari, jaz sem
naredil koda bi prišel Michael Jackson ali pa kralj Aleksander sem. Mislim, malo pretiravam,
ampak vsakega gosta moraš spoštovati, ni važno kdo pride, lahko eden zelo preprost, lahko
je on. Te razlike so malo ''hecne'', ki se vedno delajo. Ampak vedno je treba gledati
dolgoročno in zdaj kdo od teh gleda tako, in recimo en primer je Steklarna, ki jo lahko letos
na nek način izpostavimo. V treh letih kar so prišli ti novi lastniki Fiskars pa to, v samem
podjetju so vložili ogromno sredstev v obnovo vsega tega, oni se tudi obnašajo tak
socialno, so bi rekel splošno razgledani, kupili so to drsališče. To je ena taka stvar, oni se
tega zavedajo, saj ti otroci, ko se danes drsajo tu, so stari recimo 7,8 let. Čez 10 let se bojo
odločali za poklic, tako kot ste se vidve zdaj, potem že čez naslednjih 5 let bo že nekje delal.
Zdaj bo lahko tudi on imel eno podjetje. Najbolj pomembno je se mi zdi, da si širše vezan,
da pozitivno gledaš, ne da maš samo roke k sebi obrnjene. To je edin problem. Malo sem
na dolgo odgovoril. Mogoče malo diplomatsko, dejstvo je da je to edini problem. Mi se še
vedno obnašamo Zdraviliški dom je naš, mi mu rečemo tako čeprav je Grand Hotel menjal
3 lastnike recimo oziroma Kristalna dvorana. Po eni strani bi to moral biti neki nacionalni
simbol, da bi ostal v lasti kraja, ampak tako je. Ampak imamo še vedno možnost, da gremo
tja na koncert , da se organizira kaka stvar. Motijo me bilo kateri, ni važno zdaj, če je prišel
kateri iz tujine ali je domačin ali iz Maribora, če je on zaprt v sebe, to pomeni da gleda
samo iz danes na jutri in da ga samo številka zanima. In ni noter. Ker ti če si, jaz vedno
razlagam, da v turizmu, za mene osebno, pa ne zdaj v Rogaški, to vsakemu rečem: ''Daj
obrni se samo in ploščo obrni.'' Ne zdaj samo gledati čez svoje oči, kako je tebi super in kaj
imaš ti koristi. Obrni se in se vprašaj: '' Jaz sem pa prvič v Rogaški. Nikoli še nisem bil. Kako
se bom jaz zdaj tu počutil? '' Nekdo bo neprijazen do mene, bojo prišli tam:''Nam se to ne
splača.'' . Drugo pa je če pa to narediš na en tak način in zato je meni najbolj pomemben
dejavnik, najbolj pomemben turistični delavec za mene receptor. Ko ti ko prideš v hotel
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noter, prideš prvo čez recepcijo pa daš njemu dokumente in če bo on nasmejan in bo
rekel:''Ja gospod vi pa imate zdajle, če bo dež, eno čudovito zbirko v Aninem dvoru.'' Ali pa
pojdite tam v ono gostilno poskusit, imajo danes domače koline.'' Tak da se ti čutiš ''Aha
ta pa razmišlja za mene, za moje dobro.'' Se na konci koncev imamo potem vsi dobro od
tega. Samo ti ne smeš gledati zdaj :'' Aha ti si pa zdaj lastnica hotela, tu pa ne bomo zdaj
dali zaslužiti njemu.'' Pa kaj pa je tistih par evrčkov? Ampak to je globalni problem.
24. Kaj počnete v prostem času? Ali imate še kakšen poseben hobi?
 To je moj prosti čas. To je moje življenje. Muzej, delanje raznih razstav, koncertov,
organizacija vsega tega. V zadnjih letih je dejansko zelo povezano neko moje usklajevanje
ogromno ljudi, da spoznavam neke ljudi, marsikateri, dobil sem že opazko od enega kolega
iz osnovnošolskih dni:'' Ja kaj sej nisi nobene razstave naredil.'' Pa sem rekel ja pa kak ne
pa to pa to . ''To pa to ni bilo tvoje.'' Pa se nisem hotel prepirati z njim, ker mi je brez veze.
Ker meni je recimo super stvar to 2014 ko sem delal razstavo enega kolega iz Beograda,
drugače pa že 20 let živi v Parizi, v Anini galeriji, en svetovno znan umetnik, ampak samo
iz neke moje želje. Tako dolgo sem se boril za ta cilj, da sem ga dosegel. Ena kolegica iz
Slovenije je svoje pesmi prevedla v srbski jezik, en kolega iz Srbije pa v slovenščino in sem
izdal dvojezično pesniško zbirko. To je bilo zraven pa en koncert je bil. Recimo te zadeve.
Veš da povezuješ neke ljudi, vedno se potem bogatiš zraven vsega tega in v bistvo to je
moje, zdaj počasi postaja tudi profesionalno delo, sicer še nimam nekih prihodkov pa tega,
ampak bom mogel začeti na nekaj prihajati. In hobi in ljubezen in vse. Tako da je to nekaj
najlepše kar se ti v življenju lahko zgodi.
25. Tako da bi se opisali kot svoboden umetnik?
 Tudi to bom verjetno. Razmišljam, jaz edino kar imam probleme s to raznorazno
papirologijo, z nekimi razpisi, ko se recimo drugi bili uspešni na teh nekih področjih. Pri
razpisih in pridobivanju denarja sem jaz bolj ''levi'' bi lahko rekel kar se tega tiče. Čeprav
sem imel vedno ogromno referenc pa vsega tega pa možnosti, da bi lahko vpisal, ampak
nisem jaz tisto, da moraš 50 strani nečesa napisati, jaz zelo rad delam, da se dogaja, da se
ne ukvarjam :''Aha kaj pa morem tam pa ono.'' To nisem neki birokrat. Sem človek akcije,
ki rad ustvarja pa rad dela in bistveno mi je da potem pokažem konkreten cilj. Ogromno
ljudi govori, govori, govori potem pa rečeš :''Ja pa kaj?'' pa rečejo ''Ja pa ne pa sej…'' pa
začne potem ko ga postaviš. Samo ne govorit neke stvari kako je to pomembno za to , to
so same tiste ''floskone''. Meni je pomembno to v tej zbirki je že bilo toliko in toliko tisoč
ljudi noter. Od šolarjev do turistov, to je v bistvu neki namen tega. Jaz bi lahko imel to
zbirko doma, kar je tudi bilo pred tem. Moj namen je to, da vidi čim več ljudi. Da se
izobražuje, da se vidi, sprašuje.
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26. Imate najljubši kotiček/kraj na katerega vas vežejo spomini?
 Beograd. Ko sem bil prvič v Beogradi sem se zaljubil vanj. 12/13 januar 2002. In od takrat
sem bil, zdajle sem bil prejšnji teden sem bil tri dni dole, sem bil 76-ič dole. In če si ti res
toliko zaljubljen v neko mesto in greš tolikokrat tja, potem je nekaj tam. Je ena energija, ti
imaš tam toliko različnih kulturnih dogajanj. Jaz vedno ko grem dol, vedno imam na spiski,
da moram videti eno razstavo ali gledališko predstavo ali film, nekaj v zvezi s kulturo
povezano. Da je neka stvar, ko grem za 3 dni more biti nekaj gore. Potem spoznaš spet
nekoga novega. Evo zdaj sem spoznal preko tega enega kolega, ki je šel zraven mene dol,
enega pianista, ko študira zraven njega v Londonu. Smo ga tudi tam slišali in je že tudi ena
navezava, če bo uspelo za letos, da bi spet naredil klavirski maraton, ki sem ga delal leta
2012 v Rogaški. In prav v tistem trenutki, ko se že peljem iz Beograda, pomaham
rečem:''Čao Beograd.'' In že razmišljam kdaj bom naslednjič šel. Ne tisto ko enkrat
rečeš:''Zdaj pa imam poln kufer vsega, sam da grem enkrat domov.'' To je nekaj
posebnega. Jaz nisem niti enkrat delal nobenega posla dole. Vedno so bile ali kulturne
povezave ali kake razstave ali sodelovanje. Lahko bi šel bilo kam drugam, ampak pa ne.
Lani sem bil recimo osem krat dole.
27. Ali že imate kakšne načrte za novo zbirko ali kakšen drugi projekt?
 Trenutno zdaj 21. Delam to širitev kot sem rekel, dodajam 100 novih eksponatov noter,
drugače pa naslednji velik projekt je, ko sta me lansko leto presenetila dva kolega, enega
poznam že 25 let, eden je pa prvič prišel in sem in v KunstHaus in je bil tak navdušen in se
ukvarja z filmom in s temi zadevami. In sta rekla, da bi dokumentarec o meni naredila. In
mi je bilo zelo smešno, tista prva reakcija. Potem smo se pogovarjali malo o tej temi in
potem takrat, ko so bili ti igralci iz Beograda tu, sta že v bistvu naredila izjave vseh teh
igralcev o meni. In ko sem to videl, sem videl, da začne zadeva resna postajati. Zdaj imamo
načrte do sredine leta narediti premiero v Rogaški. Film bo trajal nekje uro deset,
dokumentarec z naslovom Nani – dokumentarni portret. To je en izmed naslednjih takih
projektov, ki vzame nekaj časa. Vse te stvari so pri meni zanimive, ker so nastale iz čiste
nule. Jaz pa nimam, zdaj da bi tule imel eno samokolnico denarja pa da bi rekel:''Zdaj bom
pa jaz naredil en biznis ali pa eno zbirko.'' Ne to ni. Sej vsak od nas si pri sebi želi, da bi
zadel na lotu. Sej dobro, jaz si želim, da bi potem začel neke stvari na širše delati. V bistvu
sem na ta način zanimiv. Vse se je iz nič začelo. Jaz ko sem bil Don Corleone, ko je noter v
vitrini, nisem imel igralske akademije, nisem imel nič, eni so rekli , da je bila super vloga,
eni so spet rekli da ni bila. Ampak jaz sem užival v tem noter. Bil sem tak, tak kot sem rekel
tam na Emi, pesniško zbirko sem naredil, modne kreacije, pa s kulinariko pa z ljudskim
izročilom. Vse lahko narediš. Se pravi en moj moto je, ki se ga zdaj držim že dolgo časa:''
Vedno lahko najdeš 10 ali pa tudi 100 razlogov zakaj nebi nekaj naredil, pa enega zakaj bi
to naredil.'' In jaz večinoma enega tega izberem. Ker če verjameš v sebe in v tisti neki cilj,
sej je zahtevno, vedno te potem zmotijo neke stvari in ni tako kot si si zamislil, ampak konča
pa se vedno potem tako kot sem si zamislil. Ker vedno morejo biti vzponi in padci , tako je
v življenji.
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28. Kakšen nasvet bi dali nam dijakom srednje šole? Kako naj bomo v življenju vsaj približno
tako uspešni?
 Mislim, da sem imel kar par takih medklicov imel med temi vprašanji. Lahko še vseeno na
hitro ponovim. Sledite svojim ciljem. Ne se jih bati. Ne se tresti ''Kaj bojo zdaj oni rekli?''
Kaj te briga kaj bo kateri on rekel. Sej v bistvu smo vzgojeni nekako tako, da imamo stvari
kako morajo biti. Nič ni tako kot mora biti. Vedno je lahko čisto drugače. Nekdo bi lahko
rekel: ''Ja Nani veš, sej ni vredi. Ti bi mogo imeti te slike v ravni liniji postavljene.'' Ampak
moje bistvo ljudskega muzeja in vsega je bilo v tem, da je bilo vedno ''Tu bo tak postavljeno
in gotovo. In to je moje.'' Tu ne more priti eden in reci, zadnjič je en reko pa bi ti jaz prinesel,
pa sem rekel ja okej, sam v tej zbirki bom jaz dal noter kar mislim da bom dal. Ne moreš
mi ti prinesti od svojega sorodnika, ki je predsednik ene stranke ali pa tega ali onega. Meni
kak se nekaj zgodi, neke prelomnice, neke stvari. Tak da sledite svojim sanjam. Borite se
za njih. Ne omagati. Nikoli. Najlažje rečti ne, ne gre, težko je. Ne splača se. Samo to prosim.
Imejte dušo, srce, ker ogromno je stvari, ki se vam splača, ko najmanj pričakujete dobite
nazaj porcijo vrnjeno v pozitivnem smislu. Ogromno krat je življenje tak, da ali ti nekdo
hoče slabo ali pa :''Joj kaj sem temu naredil?'' Ampak potem na koncu pa vedno neki
zaključek ven potegneš, zakaj se je to zgodilo, analiziraš.
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