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Ob slovesu

Fric Kumer (1937-2018)

Njegovo življenjsko geslo je bilo  
delati dobro in graditi mostove 

Poslavljamo se od Frica-Mirka Kumra, ki nas je v življe-
nju na veliko načinov obogatil, spremljal, bodril, opogu-
mljal, vzgajal in nam posredoval krščanske vrednote.

Njegove plemenite besede so nam velikokrat segle do 
srca. Rdeča nit njegovega življenjskega načela je bila delati 
dobro, graditi mostove do sočloveka, ohranjati ter spošto-
vati materni jezik in biti povezan z Bogom.

Šmihelski župnik Slavko Thaler

Blato pri Pliberku / Šmihel Sivi jesenski oblaki so ob-
jeli šmihelsko faro ter pliberško občino, ko je več sto žal-
nih gostov v sredo, 17. oktobra 2018, prišlo v farno cerkev 
Šmihel pri Pliberku, da izrečejo ek. sv. Fricu Kumru, ki se 
je v soboto, 13. oktobra 2018, za vedno poslovil od svojih 
najdražjih, zadnji pozdrav in zahvalo – vdovi Ančki, sino-
vom Tonetu, Lovru, Francu in Marjanu ter bratu Valentinu 
pa iskreno sožalje. Na njegovi zadnji zemeljski poti so ga 
pospremili številni domačini, prijatelji in znanci od blizu 
in daleč, predstavniki samostojnega političnega gibanja 
slovenske narodne skupnosti, predstavniki in uslužbenci 
Posojilnice-Bank ter številni člani zelene bratovščine. Ob 
krsti je bila častna straža iz vrst Lovske družine Blato, ki 
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je po maši zadušnici položila tudi krsto v grob. Okoli 150 
lovcev iz več kot 20 lovskih družin iz Slovenije je izkaza-
lo zadnjo čast lovskemu tovarišu, ki si je kot predsednik 
koroškega Kluba prijateljev lova (KPL) pridobil neminljive 
zasluge za čezmejno sodelovanje v alpsko-jadranskem pro-
storu, zlasti še s Slovenijo. Še posebej je od tega pridobila 
občina Pliberk. Fric Kumer je bil tisti, ki je imel zamisel, da 
se okrepi alpsko-jadranska ideja s posebnim razstavnim šo-
torom na pliberškem sejmu. Danes velja šotor Alpe Adria 
za eno največjih atrakcij sejma in predstavlja bistven pri-
spevek k sožitju v evropskem duhu, za kar si je Fric Kumer 
od vsega začetka resno in dosledno prizadeval. Prav tako je 
uspešno dal pobudo za pobratenje med občinama Pliberk 
in Goriška Brda.

Kako spoštovan in cenjen je bil Fric Kumer, pa ni do-
kazala samo pogrebna slovesnost, ki jo je vodil šmihel-
ski župnik Slavko Thaler ob asistenci pliberškega dekana 
Ivana Olipa in drugih sobratov ter ob glasbeni spremljavi 
šmihelskih pevcev in rogistov »Petzen« (Peca). Že na pred-
večer, ko so zanj molili v pliberški mrtvaški veži, se je od 
njega poslovila množica žalnih gostov, kakršne ne pomnijo 
v Pliberku. V slovo so mu zapeli domači zbori MePZ Pod-
juna, MoPZ »Foltej Hartman«, kvintet Donet in Lovski 
zbor. Zapeli in molili so za moža, očeta in javnega delavca. 
V poslovilnem pismu, ki ga je prebral župnik na pogrebni 
slovesnosti, je rajni zapisal:

Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki ste me med mojim 
delovanjem v raznih društvih, ustanovah in organizaci-
jah spremljali, mi nesebično pomagali in dobronamerno 
svetovali. Moja srčna želja je, da bi v naši deželi Koroški 
resnično zavladali pravičnost in poštenost do naše narodne 
skupnosti, da bi naši rojaki še naprej cenili vrednote svojih 
prednikov, da bi sledili njihovemu izročilu in da bi vse to 
bogastvo tudi ponosno posredovali svojim potomcem.

Poleg dela na kmetiji in skrbi za družino je Fric Ku-
mer vse svoje življenje delal za blagor slovenske narodne 
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 skupnosti, enakopravno narodnostno sožitje ter za dobro-
bit pliberških občanov. Pri tem pa nikoli ni pozabil pouda-
riti: »Brez žene Ančke ne bi mogel opravljati svojih števil-
nih funkcij.« Kot že njegov oče Mirko Kumer-Črčej, se je 
v mladih letih udejstvoval v kulturnem društvu KPD Šmi-
hel in mu predsedoval med letoma 1963 in 1979. V občin-
ski politiki je nasledil svojega očeta leta 1973 in sousmer-
jal Enotno listo celih 26 let. Med letoma 1985 in 1989 je 
predsedoval Klubu slovenskih občinskih odbornikov, leta 
1980 pa je prevzel vodstvo Kluba prijateljev lova. Še pose-
bej srečen je bil, da mu je kot ustanovnemu predsedniku 
društva Kulturni dom Pliberk uspelo skupaj s sodelavci 
uresničiti ta izredno pomembni projekt za Pliberk in oko-
lico. Upravnemu odboru pliberške Posojilnice je predsedo-
val od 1995 do 2005, nato pa do 2014 nadzornemu odboru. 
Prejel je številna odlikovanja, med njimi Medaljo za častna 
dejanja Republike Slovenije, Veliki zlati častni znak dežele 
Koroške ter Tischlerjevo nagrado, pliberški občinski svet 
pa ga je soglasno imenoval za častnega občana. Vse svoje 
funkcije je Fric Kumer izvajal preudarno in uspešno v smi-
slu pesnika Simona Gregorčiča, goriškega slavčka: »Dolžan 
ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti 
dolžan.« Ob vsem tem je bil še posebej vesel, da sta bila iz 
vrst samostojnega političnega gibanja izvoljena za župana 
Franc-Jožef Smrtnik in Bernard Sadovnik, kot je bil med 
letoma 1954 in 1958 izvoljen za župana takrat samostojne 
občine Blato tudi njegov oče.

Ko smo ga leta 2017 ob njegovi 80-letnici vprašali, kaj 
si želi ob osebnem jubileju, je odgovoril: »Mir v družini, 
deželi in na svetu. Za slovensko narodno skupnost pa si že-
lim, da bi še dolgo obstajala. Če se bodo naši ljudje zaveda-
li, da je treba govoriti z otroki slovensko, se bo ta želja tudi 
izpolnila.«

Sam uživa Fric Kumer zdaj svoj večni mir. Ostal nam 
bo v trajnem spominu.

Janko Kulmesch (Novice 38/2018)
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Knjigi na pot

Odraščal sem v Zgornjih Libučah v občini Pliberk in se 
že v otroških letih zanimal za slovensko narodno politi-
ko po zaslugi svojih prvih krušnih staršev ter Franca Li-
enharda, brata moje prve krušne matere Lenčke Schultes. 
Franca Lienharda (1910–1993), »očeta petja v Libučah«, je 
zaradi njegove velike ljubezni do slovenske besede in pesmi 
ter narodnopolitične zavesti nacionalsocialistični senat v 
Berlinu 21. januarja 1943 obsodil skupaj s pliberškim go-
stilničarjem Štefanom Breznikom (1883–1943) ter Janezom 
Krevcem–Obermanovim Anzanom (1908-1980) z Blata pri 
Pliberku na zaporno kazen. Preživel jo je v graški kaznilni-
ci Karlau. Nato je do konca vojne trpel v koncentracijskih 
taboriščih Dachau, Rabstein (podružnica KZ Flossenbürg) 
in Mauthausen, dokler se ni junija 1945 spet vrnil v roj-
stne Libuče. Tudi Krevčev Anza se je srečno vrnil iz pekla 
Mauthausen, medtem ko Štefan Breznik, katerega gostišče 
v Pliberku je predvsem pred vojno veljalo za središče slo-
venskega kulturnega, zadružnega ter narodnopolitičnega 
življenja, ni imel te sreče. Kmalu po obsodbi je umrl v ka-
znilnici Berlin-Moabit.

Osebna doživetja v nacionalsocialističnih zaporih in 
koncentracijskih taboriščih ter izkušnje z nemškonaci-
onalno koroško politiko so Franca Lienharda spremljali 
do njegove smrti. Njegova pripovedovanja o njih so bila 
zame prva narodnopolitična šola. Prva šola, v kateri sem 
spoznaval vlogo nacizma in nemškonacionalni pritisk na 
ljudi, ki so ostali zvesti domači besedi in kulturi. Po zaslu-
gi Franca Lienharda pa sem začel spoznavati tudi pomen 
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 samostojnega političnega gibanja koroških Slovencev. V 
pliberški občini ga je takrat poosebljal ek. svet. Mirko Ku-
mer-Črčej (1910–1981), oče ek. svet. Frica Kumra, ki mu je 
posvečenena ta knjiga. 

Za Lienhardovega Franceja je bil »Črčejev vača« prava 
narodnopolitična ikona. Dobro se še spominjam, kako je 
bil vesel, da se je po občinskih volitvah leta 1970 uveljavilo 
Črčejevo stališče in da ni prišlo do koalicije med slovensko 
listo in pliberško ljudsko stranko ÖVP – čeprav je ljudska 
stranka skušala privabiti slovensko frakcijo z obljubo, da 
bo podprla kandidata za župana iz njenih vrst. Namesto 
koalicije z ljudsko stranko se je slovenska frakcija dogovo-
rila spet za koalicijo s SPÖ, ki je zagotovila socialdemokra-
tu Siegfriedu Kristanu (1929–2014) župansko mesto, Mirku 
Kumru-Črčeju pa spet podžupansko. 

Pozneje sem kot dijak Slovenske gimnazije tudi sam imel 
priložnost, da sem lahko sodeloval z očetom Frica Kumra v 
pliberškem društvu SPD Edinost, ki ga je vodil legendarni 
Lovro Potočnik (1899–1974) iz Grabelj pred mejnim preho-
dom Holmec. Črčejev umirjeni glas in  njegova  preudarna 

Fric Kumer z ženo Ančko, ki je z vsem srcem podpirala 
njegovo javno delovanje.
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beseda mi ostajata do danes v nepozabnem spominu, prav 
tako pa dejstvo, da je bil »ta stari Črčej« za vse, neodvisno 
od političnega prepričanja ali narodne pripadnosti, visoko 
spoštovana osebnost.

Podobno velja tudi za njegovega sina Frica, ki ga mestna 
občina Pliberk ni zaman imenovala za častnega občana in 
ki je lani za mnoge nepričakovano odšel v večnost. Tudi 
njega sem spoznal že kot mlad dijak in študent. Imel sem 
priložnost, da sem sodeloval s pliberško frakcijo kot mlad 
zaupnik EL ter nepoklicni novinar Našega tednika. Bil je 
to čas ortstafešturma, kampanje za preštevanje koroških 
Slovenk in Slovencev, hkrati pa tudi čas preporoda samo-
stojnih list, za kar si je pridobil velike zasluge tedanji osre-
dnji tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) 
Filip Warasch.

Fric Kumer je kot občinski odbornik nasledil svojega 
očeta na volitvah leta 1973, vendar še ne na krmilu frakci-
je. Takrat je bil to Štefan Trampusch (1925–1984) iz Non-
če vasi, uspešen lesni podjetnik, dober poznavalec gospo-
darske politike in spreten ter tudi od članov drugih frakcij 
spoštovan občinski politik. Na žalost ga je huda bolezen 
še v mandatni dobi 1973–1979 prisilila, da se je odpovedal 
vsem funkcijam, pred božičem leta 1986 pa je v komaj 59. 
letu starosti za vedno ugasnila njegova življenjska sveča.

Tako je bilo po svoje logično, da je bil Črčejev Fric že 
na naslednjih občinskih volitvah leta 1979 glavni kandidat 
pliberške Enotne liste. Od tega časa naprej sem ga spre-
mljal kot poklicni novinar Našega tednika, nekaj časa pa 
tudi kot poslujoči tajnik Kluba slovenskih občinskih od-
bornikov (KSOO), pri katerem je leta 1985 Fric Kumer 
prevzel vodstvo. Številni intervjuji, pogovori in posveti, ne 
nazadnje pa tudi sproščeni prijateljski pogovori, so mi po-
magali podrobneje spoznavati vsestransko javno delovanje 
Črčejevega Frica v korist pliberške občinske ter slovenske 
narodne skupnosti.

Pričujoča knjiga ni nobeno znanstveno delo, temveč 
prihaja izpod peresa novinarja, ki je kot pliberški občan 
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in poznejši urednik Našega tednika ter Novic od vsega 
začetka pozorno spremljal tudi dogajanja v domači obči-
ni ter še posebej delovanje pliberške Enotne liste. Pri tem 
so mi bila v veliko pomoč tudi poročila, ki jih je objavljal 
Fricev nečak Silvo Kumer v Našem tedniku. Predvsem pa 
želim opozoriti na izredno zanimivo vaško kroniko Mirka 
Kumra-Črčeja Da bi sonce posijalo ... (Mohorjeva založba 
Celovec), ki sta jo uredila avtorjev vnuk Anton Kumer ter 
sin Valentin Kumer in ki je bila zame nadvse dragocen vir 
v poglavju o očetu Frica Kumra. Kdor je še ni vzel v roke, 
mu jo toplo priporočam, če se le količkaj zanima za zgodo-
vino in življenje slovenske narodne skupnosti, prav tako pa 
za delovanje Mirka Kumra-Črčeja.

Poznavalci povojne politične zgodovine koroških Slo-
vencev vejo, da je bila Črčejeva hiša med najbolj profilira-
nimi zagovorniki in eksponenti samostojne, od večinskih 
strank neodvisne politike tako na občinski kakor tudi 
deželni ravni. Zato se pričujoča knjiga V samostojnosti je 
moč. Fricu Kumru v spomin ne omejuje samo na prikaz 
Kumrovega delovanja kot občinskega in narodnega politi-
ka, kulturnika, lovca in zadružnika. Vsebuje tudi obširna 
poglavja o vlogi in vsestranskem delovanju samostojnega 
političnega gibanja koroških Slovencev s poudarkom na za-
dnjih 50 letih. V tem sklopu je treba prav tako videti kraj-
ši dokumentacijski del. Zelo zanimiva in informativna sta 
tudi intervjuja z zgodovinarjema Avguštinom Mallejem 
in Hellwigom Valentinom, ki dajeta globlji (in kritični) 
vpogled v samostojno politično gibanje slovenske narodne 
skupnosti. Zahvaljujem se jima, da sta sprejela povabilo na 
pogovor. Prav tako se zahvaljujem ustanovnemu predse-
dniku deželne EL ter dolgoletnemu občinskemu politiku 
Andreju Wakounigu, njegovima naslednikoma Vladimir-
ju Smrtniku, novinarskemu kolegu Francu Wakouniga, 
predsednici KPD Šmihel Micki Opetnik, predsedniku 
Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) Mihu Zablatni-
ku, bivšemu dolgoletnemu predsedniku NSKS Matevžu 
Grilcu, pliberškemu županu Stefanu Visotschnigu in 
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 njegovemu predhodniku Raimundu Grilcu ter aktualne-
mu pliberškemu mestnemu svetniku in frakcijskemu vodju 
EL Pliberk Marku Trampuschu, ki s svojimi prispevki do-
datno popestrijo knjigo. Ne nazadnje pa se želim posebej 
zahvaliti tudi Jožetu Wakounigu za prevod intervjuja z 
zgodovinarjem Hellwigom Valentinom in tajniku deželne 
EL Rudiju Kullnigu, ki se je vestno posvetil statističnim 
podatkom.

Bralkam in bralcem želim obilo veselja pri branju knjige

Janko Kulmesch 



Bogato delo v korist 
domače skupnosti
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Janko Kulmesch

Sin narodnopolitične legende

Če namenjamo knjigo Fricu Kumru in njegovemu de-
lovanju v prid slovenske narodne skupnosti, ne moremo 
mimo njegovega očeta Mirka Kumra, »ta starega Črčeja«. 
Mirko Kumer-Črčej se je kot politik, kmečkostanovski za-
stopnik, zadružnik, kulturnik in publicist zapisal v zgodo-
vino slovenske narodne skupnosti. Predvsem pa si je pri-
dobil zgodovinske zasluge za samostojno politično gibanje.

Praded Mirka Kumra-Črčeja je bil Urban Kumer. Iz-
hajal je iz Kumrove rodbine v Pribli vasi in se je leta 1842 

Mirko Kumer (1910–1981)
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priženil k Hirmu v Vogrčah. Njegov sin Gašper, ded Mir-
ka Kumra-Črčeja, se je priženil k Rožcu v Replje, ker kot 
drugorojeni sin ni mogel pričakovati, da bo postal očetov 
naslednik. Z ženo Marijo je imel tri otroke, prvorojenček 
pa je bil sin Andrej, rojen leta 1876 – in oče Mirka Kumra. 
Andrejevemu očetu Gašparju je leta 1908 uspelo najti kme-
tijo za svojega sina – pri Črčeju na Blatu. S tem je prišel na 
Črčejevo kmetijo nov rod, Kumrov rod.

Andrej Kumer si je kot novi lastnik Črčejeve kmetije 
izbral za ženo Elizabeto Vavti, Vavtinovo hčer z Rut pri 
Rinkolah. Bila je sestra po vsej Koroški znanega selskega 
župnika Alojzija Vavtija (1887−1982), ki je bil v Selah celih 
67 let dušni pastir in si pridobil za krepitev slovenstva ter 
farnega življenja v fari pod Košuto neminljive zasluge. Že v 
času plebiscitnih bojev je postal žrtev nemškonacionalnih 
skrajnežev, v času nacizma pa mu je sodil celo zloglasni na-
cistični sodnik Roland Freisler, a se je po koncu 2. svetovne 
vojne lahko srečno vrnil v svojo ljubljeno selsko faro. 

Prvorojenec Andreja in Elizabete Kumer Mirko se je 
rodil 21. julija 1910. Sledili so še hčerka Lizka ter bratje 
Anzej, Silvester (umrl je že kot dojenček) in Lojzej, ki pa 
nikoli ni videl svojega očeta. Oče Andrej je v 1. svetovni 
vojni moral na fronto, s katere se ni več vrnil med svoje 
najdražje.

Ljudsko šolo je Mirko Kumer-Črčej obiskoval v Šmihe-
lu in se izkazal kot dober učenec. Kot piše v svojih spomi-
nih v knjigi Da bi sonce posijalo, je imel v najlepšem spo-
minu učiteljico Pišek, ki je prihajala iz Slovenije. Tako se 
spominja:

Poleg predpisane učne snovi nam je znala posre-
dovati tudi druge trajne vrednote – srčno kulturo in 
ljubezen do materinščine ob spoštovanju drugih je-
zikov. Od nje sem prvič slišal rek: »Koliko jezikov 
znaš, toliko veljaš.« Do danes ga nisem pozabil. 

Vzorna je bila tudi njena drža do revnejših otrok. 
Spodbujala je tiste od nas, ki sicer tudi nismo imeli 
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veliko, ampak vsaj šolsko malico, da jo delimo s tisti-
mi, ki pridejo lačni v šolo. Najmanj, kar moremo in 
moramo, je prepustiti jim to, kar nam ostane. Osebno 
nam je bila najboljši zgled. Pogosto se je odpovedala 
svoji malici in jo prepustila najbolj potrebnim.

Ko so jo po 10. oktobru 1920 avstrijske oblasti od-
slovile, je žalovala, je žalovala cela šola. Še po de-
setletjih so se odpravljale skupine njenih nekdanjih 
učencev v Ljubljano, kjer je po izgnanstvu živela, da 
so jo počastile in se ji zahvalile za njeno človečnost in 
vzorno življenjsko šolo.

Šoli v Šmihelu, kjer so po plebiscitu Mirko Kumer -
Črčej in njegovi sošolci dobili učitelja, ki se je »slovensko 
samo spakoval, pouk pa je bil v nemškem jeziku« (Mirko 
Kumer), in nato v Pliberku je sledilo izobraževanje na ta-
krat najbolj priznani kmetijski strokovni šoli v Litzlhofu 
nad Špitalom ob Dravi. Prišel je tudi čas ženitve: njegova 
izvoljenka je bila Rozka Fera, katere rojstna hiša je bila pri 
Elbiju v Večni vasi. Z njo si je ustvaril družino s sinovi Fri-
cem, Andrejem, Valentinom in Jankom. Bil pa je to tudi 
čas, ko se je Mirko Kumer začel udejstvovati v lokalnem 
kmečkem zastopstvu ter v Slovenskem kulturnem društvu 
v Šmihelu in deloma tudi v SPD Pliberk. Posebno ga je za-
nimala odrska dejavnost. Ob branju knjig in učenju igral-
skih vlog so se v teh letih slovenski mladinci izpolnjevali 
v svoji materinščini, saj jim šola tega ni nudila in ni skr-
bela za to, da bi se slovenska mladina čim prej asimilirala. 
Njegovo delovanje v prid slovenske kulture in narodne za-
vesti je imelo tudi posledico, da so mu pristaši nacistične 
oblasti takoj po zasedbi Avstrije s strani Hitlerja odvzeli 
vodstvo stanovskega združenja kmetov za občino Blato. 
Zgodilo se je nekaj še hujšega: leta 1941, ko je predsedoval 
Slovenskemu kulturnemu društvu Šmihel, ga je nacistična 
oblast na dan po cvetni nedelji poslala skupaj z že sivolasim 
Šulnovim očetom iz Vogrč, zavednim koroškim Sloven-
cem ter dolgoletnim cerkvenim ključarjem in slovenskim 
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 občinskim odbornikom, v gestapovski zapor, šmihelsko 
kulturno društvo pa nasilno razpustila. Prihod v gestapo-
vski zapor in čas, ki ga je prebil v hiši groze in mučenja, 
opisuje Mirko Kumer takole:

Pot je šla na pliberško železniško postajo, kjer sva 
si morala (s Šulnovim očetom, op.) vozovnice kupiti 
sama. Nato sva bila z vlakom odpeljana v gestapov-
ski zapor v Celovec. Tam je naju birič porinil v celi-
co in preden je odšel, se je še enkrat zarežal, rekoč: 
»Jetzt haben wir euch Himmelhunde!« (Sedaj pa vas 
imamo, vi psi!)

Ko sem se nekako znašel in drugi dan ob polurnem 
korakanju na zaporniškem dvorišču zagledal številne 
somišljenike iz Roža in Podjune ter vodstvo Sloven-
ske prosvetne zveze, sem si rekel: »Ko ne bi bilo tako 
žalostno, bi lahko kar tukaj imeli občni zbor SPZ.« 
Tu si se mogel malo pogovoriti, zvedeti kako novico 
od zunaj in ujeti kak čik cigarete. Strogo pa sem pa-
zil, da ne bi črhnil kake besede neznanemu sojetniku. 
Preveč je bilo »špicelnov« nastavljenih na nas. Sledili 
so dnevi in tedni negotovosti. Nihče me ni zasliševal. 
Končno so me proti reverzu le spustili domov.

Doma je ostal samo mesec dni, nato pa je moral obleči 
uniformo režima, ki je hotel popolnoma uničiti slovenski 
narod in ki se je vpisal v zgodovino kot najbolj zločinski. 
Postal je po sili vojak, kot se imenuje tudi njegova knjiga, 
v kateri opisuje svoja vojna doživetja. Po srečni vrnitvi iz 
vojne ter ruskega ujetništva novembra 1945 ga je spet čaka-
lo zahtevno delo na domači kmetiji, poleg kmetije, za kate-
re ohranitev in rast se je vsa leta zavzemal, pa je namenjal 
skrb družini in vsestranski dobrobiti slovenske narodne 
skupnosti.

Kmalu po koncu vojne so se začeli zbirati vsi, ki so za-
govarjali samostojen nastop občine Blato na prvih povoj-
nih občinskih volitvah leta 1950. V svojem življenjepisu v 
knjigi Da bi sonce posijalo ... piše Mirko Kumer takole:
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Poskušali smo dobiti tudi podporo slovenskih cen-
tral v Celovcu. V glavnem je do tedaj pri nas prevla-
doval vpliv predhodnice Zveze slovenskih organiza-
cij (Demokratična fronta delovnega ljudstva, op.). 

Kmalu pa je postalo očitno, da imajo tam drugačna 
navodila in da nekritično pospešujejo vključitev Slo-
vencev v leve politične strukture. To predstavam na-
ših ljudi ni ustrezalo. Ob morebitni takšni vključitvi 
bi bilo nedvomno prišlo do razcepitve naše skupnosti. 
Kot pristaši leve stranke pa nikakor ne bi prišli do ti-
ste veljave, ki smo jo po številu tedaj vsekakor imeli.

Zato smo se obrnili na doktorja Joška Tischlerja in 
ga povabili na sestanek. Rade volje se je odzval, saj 
nas je vse dobro poznal izpred vojne. Tistega dne sem 
vpregel kobilo v voz in pripeljal gospoda doktorja s 
kolodvora na svoj dom na napovedano sejo zaupni-
kov. Potrdil je naše predstave o enotnem nastopu in 
znal nagovoriti tudi take, ki so se doslej držali navo-
dil iz konkurenčne centrale. Pomagal nam je ohraniti 
našo skupnost nerazcepljeno. V njej je našel vsakdo 
svoj prostor, naj je bil sicer aktiven borec NOV (na-
rodnoosvobodilna vojska, op.) ali simpatizer desnice.

Vodja slovenske liste, ki je prvič kandidirala leta 1950, 
je bil tedaj Jurij Trampuš, p. d. Božič v Dobu, ki je pozne-
je položil tudi prve temelje za dom za ostarele v Pliberku 
pod vodstvom šolskih sester. Njegova želja je bila, da bi 
odgovornost prešla v mlajše roke, in tako je namesto njega 
postal Mirko Kumer-Črčej podžupan. Še uspešnejša je bila 
slovenska lista leta 1954, ko je dosegla, da je Črčej prevzel 
vodenje občine kot župan.

Za blaško skupnost je bilo Črčejevo županovanje pra-
vi blagoslov tako glede njegovih prizadevanj za splošno 
dobrobit občanov kot tudi za enakopravnost slovenske 
narodne skupnosti. Viden uspeh sta bila npr. odprtje ljud-
ske šole na Komlju in gradnja novega šolskega poslopja pri 
Božjem grobu. Za slovensko narodno skupnost pa je bilo 
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še posebej razveseljivo, da so v blaški občini začeli uresni-
čevanje dvojezične topografije. Že v predhodni mandatni 
dobi, ko je bil Mirko Kumer-Črčej podžupan, je na njegov 
predlog vsaka vas v občini dobila dvojezično oznako, s tem 
da so jo namestili na prvi hiši vasi. Ko je Mirko Kumer-
Črčej postal župan, pa mu je uspelo doseči, da so bili vsaj 
še kažipoti v obeh deželnih jezikih in napis nad občinskim 
uradom, ki je bil v mestu Pliberk, v poslopju, kjer danes 
domuje mednarodno znani Muzej Wernerja Berga. 

Nasprotnikom slovenske narodne skupnosti ter večin-
skim strankam je bilo uspešno županovanje Mirka Kumra-
Črčeja in njegovih sodelavcev seveda boleč trn v peti. Še 
prav posebej so bili »vznemirjeni«, ko je slovenska lista 
na naslednjih volitvah leta 1958 dodatno napredovala in je 
samo za mandat zgrešila absolutno večino. Ljudje so bili 
trdno prepričani, da bo občinski svet Črčeja ponovno iz-
volil za župana. Proti vsemu pričakovanju se to ni zgodilo. 
Mirko Kumer-Črčej navaja v svojih spominih:

Vsakdo je računal s tem, da bom jaz ostal še naprej 
župan. To še posebej, ker je pri socialistih kandidiral 
moj osebni prijatelj Franc Hanin in bi bil on lahko 
oddal manjkajoči glas zame. Njega je bojda dr. Franci 
Zwitter nagovoril za kandidaturo na listi SPÖ, da bi 
ob potrebi zagotovil mojo izvolitev. Doktor iz Celov-
ca, ki je v takih zadevah barantal z deželnim vod-
stvom SPÖ, mi je še tik pred volitvami zatrjeval, da 
bo šlo vse gladko. Prišlo je drugače. Ko so nad voli-
tvami razočarani ÖVP-jevci ponudili svoje mandate 
socialistom, se je moj prijatelj podredil direktivi svoje 
partije in s križcem označil namesto mene tedaj šele 
27 let starega kandidata SPÖ (Valentina Krofa, op.). 
Koliko vpliva ali resne volje je imel pri teh igricah go-
spod Zwitter, nisem mogel dognati.

Nepriznan in nepoplačan je bil moj neprestani trud 
za prebivalce naše občine, hudo pa je bilo razočaranje 
nad ljudmi, ki sem jim zaupal. Težko je bilo prenesti 
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tudi »spremstvo« večjega števila privržencev novega 
župana, ki so mi pri odhodu z volišča posmodili s pe-
tardami pod kolo in se mi zasmehujoče krohotali.

Razločno se je pokazalo, kako malo vpliva ima v 
resnici pripadnik naše narodne skupnosti, če se vklju-
či v večinsko stranko. Boljšega primera od opisanih 
županskih volitev za to ne bi mogel najti.

Zločinski napad v Nonči vasi 

Volitve župana občine Blato so bile 14. marca 1958. Lista 
kmetov in delavcev z Mirkom Kumrom-Črčejem na čelu 
je dobila 347 glasov, sto več kot na prejšnjih volitvah 1954 
oziroma pet mandatov. Drugi dve stranki, ÖVP in SPÖ, 
sta jih dobili po tri. Ko so na blaškem občinskem uradu v 
Pliberku volili župana, je velikovški okrajni sekretar SPÖ 
z Argusovimi očmi pazil, da so vsi socialistični mandatarji 
sledili navodilu stranke. Tudi v mestu samem je bilo vzduš-
je izrazito protislovensko nastrojeno in je doseglo svoj vi-
šek v gostilni Paulitsch v Nonči vasi.

Žrtev zločinskega  
napada Franc Buchwald
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V gostilni Paulitsch je bilo zvečer napovedano skioptič-
no predavanje župnika Vinka Zaletela o Lurdu. Ko je dol-
goletni vogrški župnik, tako navaja Naš tednik z dne 20. 
marca 1958, pripravil diaprojektor, sta v dvorano vdrla dva 
mlada moška, brata Ignac in Maks Rudolf iz Vidre vasi, z 
zavihanimi rokavi in ugasnila luč. Ko je bila luč znova pri-
žgana, sta oba razgrajača z vpitjem »Slowenen raus (sic)!« 
(Slovenci ven!) zahtevala, da do predstave ne pride. K njima 
je pristopil 47-letni Franc Buchwald, p. d. Pukvov oče iz 
Nonče vasi, da ju pomiri z lepimi besedami. »V odgovor 
sta ga,« beremo v poročilu Našega tednika, »oba divjaka 
zagrabila in vrgla na bližnjo mizo in ga začela obdelovati 
s pestmi. Vmes je stopila Buchwaldova žena, toda oba po-
divjanca sta to mater šestih otrok vrgla po tleh in suvala. 
Pristopilo je še nekaj navzočih mater, ki so na predavanje 
pripeljale svoje otroke, toda oba pretepača sta jih brezob-
zirno suvala, tako da so kot snopi padali po tleh.«

Ta prizor se je odvijal pred očmi okrog 40 otrok, po ve-
čini šoloobveznih. Vpili so od strahu in se kot piščeta pred 
jastrebom stiskali v kot ter skrivali za matere. Kdorkoli iz-
med navzočih maloštevilnih moških se je približal prete-
pačema, je dobil udarec. Več oseb je pri tem dobilo telesne 
poškodbe. 

Nadalje beremo v poročilu Našega tednika: »Ko si je 
medtem Pukvov oče nekoliko opomogel, sta ga brata Ru-
dolf pozvala, da naj gre z njima na prosto, da se baje tam 
zmenijo do konca. Na posredovanje gostilničarke je potem 
Pukvov oče odšel v kuhinjo, ker sta pretepača obljubila, da 
bodo tam zadevo mirno poravnali. Toda v kuhinji sta se ga 
ponovno lotila, ga vrgla na tla, ga surovo pretepala ter mu 
izbila vse prednje zobe. Pod udarci je Pukvov oče postal 
smrtno bled in nezavesten obležal na tleh.«

Na prizorišče sta končno prispela dva orožnika. Še vpri-
čo orožnikov sta brata Rudolf kar naprej bojaželjno vpila 
proti Slovencem in hrupno grozila navzočim. Naš tednik: 
»Kljub temu da sta orožnika zalotila oba pretepača še z za-
vihanimi rokavi in svežimi madeži na rokah, kot da bi bila 
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mesarja, poleg z lastno krvjo oškropljenega, težko telesno 
poškodovanega Pukvovega očeta, in kljub temu da sta oba 
podivjanca še naprej grozila navzočim ter izzivala, moža 
postave bratov Rudolf nista aretirala, kot to predvideva 
zakon. Tudi tozadevne zahteve nekaterih navzočih, ki so 
sami od obeh podivjancev prejeli udarce, nista upoštevala. 
Samo nekaj sta si zapisovala.«

Brata Rudolf sta nato nemoteno odšla k Božjemu grobu 
in se ustavila v Uranškovi gostilni. Ko sta vstopila v gostil-
no, so ju mnogi pozdravili z bučnim ploskanjem. Pridruži-
la sta se družbi, ki je ob obilni pijači proslavljala izvolitev 
novega koalicijskega župana na Blatu ter se veselila »sku-
pne zmage nad Slovenci«. 

Napadalca iz Nonče vasi obsojena
19. maja 1958 je sledila sodna obravnava v Velikovcu. 

Obtožnica je bratoma Rudolf očitala, da sta 14. marca 1958, 
prvič, »z dvigom stola, primernim za udarec, ter s pretnja-
mi grozila Vinku Zaletelu s telesno poškodbo in ga s tem 
prisilila, da je opustil nameravano predavanje s skioptični-
mi slikami«. Drugič: »Brata Rudolf sta Francu Buchwaldu 
namerno prizadela težke telesne poškodbe, in sicer vdrtje 
treh sprednjih zob spodnje čeljusti, nadalje sta mu odlomi-
la en zob v gornji čeljusti ter zlomila četrto rebro na levi 
strani in mu prizadela razne odrtine; skupna narava teh 
poškodb je taka, da jih je označiti kot težke.«

Oba obtoženca sta krivdo tajila. Dokazni postopek pa 
je njuno krivdo dokazal. Na zahtevo pravnega zastopnika 
Franca Buchwalda, Janka Tischlerja, je Maks Rudolf konč-
no le priznal, da ves napad ni zrasel na njunem zelniku, am-
pak da sta Heinrich Edelbauer in Valentin Prutej plačevala 
bratoma Rudolf za pijačo in jima prigovarjala: »Treba bo 
nekaj storiti, da do prireditve ne bo prišlo.« Prutej je nato 
oba brata Rudolf zapeljal v Nončo vas, ju odložil blizu go-
stilne Paulitsch ter se nato spet odpeljal v Božji grob, kjer 
se je ustavil v gostilni Uranšek. Od tam je potem  nekdo 


