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alostno obdobje v zgodovini Mohorjeve je  
bilo v letih 1918 do 1920. Avstro-Ogrska je 
razpadla. Sledili so boji za Koroško pozimi 

1918 in spomladi 1919. Avstrijska vlada, ki je Mohorjevo 
gledala postrani, je leta 1919 zahtevala mohorske knjige 
vnovič v cenzuro, meseca maja pa je delo Mohorjeve 
tiskarne sploh ustavila in tiskarno razglasila za vojaško 
podjetje. Družba v jeseni 1918 ni mogla razposlati knjig za 
leto 1919. Obležale so v Celovcu, dokler ga ni v juniju 
zasedla jugoslovanska vojska. Koroški poverjeniki so sami 
prihajali po knjige, drugim pa jih je Družba razposlala      
šele leta 1919.

Konec junija 1919 je vojaško poveljstvo Družbo 
opozorilo, naj se preseli iz Celovca. V upanju, da bo ta 
selitev le začasna, se je Družba ustavila tik ob meji, na 
Prevaljah. Mislili so tudi na Vetrinj ali na Borovlje. Na 
Prevalje se je Družba preselila 31. julija 1919 in ostala tam 
do 7. decembra 1927. Štiri knjige, ki so bile že pred begom 
natisnjene, je Družba spravila v zadružni dom pri postaji 
Sinča vas – Velikovec. Koledar 1920 je izgotovila na 
Prevaljah šele v decembru 1919 in ga razposlala za        
veliko noč 1920.

Na naslovni strani zadnjega Koledarja za navadno 
leto 1919, ki je bil tiskan v Celovcu, je zanimiva Koželjeva 
koledarska oprema: zamišljena in zaskrbljena kmetica,         
ki se na njivi opira na vile, v ozadju obrisi jezdecev,                 
ki simbolizirajo vojsko. Vsa kmečka dela skozi vse leto,          
ki ponazarjajo letne čase, opravljajo samo žene, pomagajo 
pa jim otroci – zgovorna podoba vojnega časa, ko so bili 
možje in fantje na frontah.

Glasnik Družbe sv. Mohorja v Koledarju za leto    
1919 poroča: „90.510 udov. Ali ni to čudno? V času svetovne 
vojne, ko je toliko inozemskih Slovencev odtrganih od 
Družbe, v času, ko je na stotisoče naših beguncev moralo 
bivati v tujini in v barakah, v času, ko je tisoče in tisoče naših 
vrlih mož in mladeničev dalo svoje življenje, ... v tem času,  
ko bi človek mislil, da preti Družbi polom, pa ta niti ne 
nazaduje, ampak izkazuje proti lani celo krasen prirastek             
za 7713 članov.“

Res zaenkrat slaven zaključek delovanja Mohorjeve 
družbe v Celovcu 31. julija 1919. Politične razmere so delo 
v Celovcu onemogočile. Jugoslovanski vojaki so natovorili 
vlake s stroji, z orodjem, z opremo in s knjigami in tovor 
poslali na Prevalje. Tudi ravnatelj tiskarne, nastavljenci in 
delavci so se odpeljali.

(Dolenc-Bordon, 120 let Mohorjeve družbe, stran 3).

Doba po prvi svetovni vojni

MOHORJEVA SE 
PRESELI NA PREVALJE

Slovenci, prijazno si dajte roko,
naj sloga srca vam oživljena bo.

bl. Anton Martin Slomšek

JOŽE ZEICHEN
  

RAVNATELJ MOHORJEVE 
TISKARNE NA PREVALJAH        

OD 1919 DO 1927

Rojen 12. 7. 1874                            
v Šentjakobu v Rožu, umrl       
18. 07. 1939, Šentjakob                    

v Rožu.

gimnazija in študij teologije v Celovcu,
posvetitev v duhovnika 19. 7. 1898,   

1898 kaplan v Železni Kapli/ Eisenkappel,
1898–1899 kaplan v St. Walburgnu,

1899 do 1901 provizor na Djekšah /Diex,
1901–1907 župnik v Černečah pri Dravogradu,

1907–1920 slovenski pridigar v cerkvi                                   
sv. Duha v Celovcu.

Bil je tudi kanonik pri Gospe Sveti,
31. 7. 1919 do 1. 3. 1930 provizor na Strojni. 

Leta 1930 je bil premeščen v Celje, 
leta 1938 pa je zaprosil za upokojitev. 

Bil je tudi odlikovan z redom Sv. Save IV. razreda. 
Op. Podatka o tem, da bi imel doktorat, 

ni bilo zaslediti. 
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PROGRAM PRIREDITEV
V POČASTITEV STOTE OBLETNICE PRIHODA 

MOHORJEVE NA PREVALJE

P R E V A L J E

Ž

P r e v a l j e, foto Ciril Mlinar



V tretjii vrsti stojijo z leve: 

V drugi vrsti stojijo z leve:

SLAVKO TRAMPUŽ – STROJNIK, PETER KUSTERLE – STROJNI STAVEC, JOŽE JURAČ – STROJNIK,
JOŽE LAKOVNIK, JOŽE SLATNAR – KNJIGOVEZ, FRIC MIKELN – UPRAVNIK, IVAN KUZMIN – STROJNI STAVEC. 

ANTON BLAŽEJ – ČRKOSTAVEC, MARIJA MLINAR, HEDVIKA STOPAR, TEREZIJA DOBRODEL, 
MARIJA BOŽANK, PEPCA LAGOJA, LIZA PAVČNIK. 

OSEBJE MOHORJEVE TISKARNE 
NA PREVALJAH LETA 1927.

Sedijo z leve: 

JOŽE STERGAR st. – ČRKOSTAVEC, JOŽKO LUTMAN –  TISKAR, IVAN KOLENC – POSLOVODJA TISKARNE, 
JOSIP ZEICHEN –  RAVNATELJ, ALOJZIJ TERČEK –  KNJIGOVEŠKI MOJSTER, 
FRAN MILAVEC –  KOREKTOR, JOŽE STERGAR ml. – STROJNI STAVEC. 

Beseda materina draga 
luč bila je v dolgi noči potovanja,
zvestost čuječa
domače zemlje snom zorečim …

Kdor premoženje izgubi, veliko izgubi,
kdor poštenje izgubi, še več izgubi;
kdor pa vero izgubi, vse izgubi, ker
njemu ugasne luč sredi temne noči.

bl. Anton Martin Slomšek

dr. Franc Sušnik

Anton Martin Slomšek, Janez Mežan, olje 1928

S KNJIGO IN KULTURO 
ZAZAMOVANI

V
 času železarstva na Prevaljah v 19. sol., ko so  
Prevalje dobile svoje mesto v prostoru, se je 
pričela razcvetati  kultura, a s prihodom 

Mohorjeve družbe so bili postavljeni temelji, ki so ostali in se 
skozi čas nadgrajevali, kot je veleval in omogočal čas, danes         
jih uspešno in kreativno zastopa Kulturno društvo Mohorjan. 
Mohorjeva je bila prva slovenska  založba ustanovljena                    
27. julija 1851, ustvarila je tradicijo širjenja znanja, branja               
in skrb za slovenski jezik. 

V stavbi v Farni vasi, ki je bila leta 1862 zgrajena za 
potrebe šole, se je julija 1919 nastanila in ostala do decembra 
1927 uprava Družbe sv. Mohorja, ki je morala v času plebiscita 
na hitro zapustiti Celovec. Šola je v stavbi delovala do leta 1918, 
Mohorjeva je hišo odkupila za 46.000 dinarjev, za tiskarno pa     
so prostore našli v današnjem naselju Stare sledi, kjer je nekoč 
domoval prvi vrtec na Prevaljah. V tedanjih nemirnih časih je 
Mohorjeva družba ohranila svoje poslanstvo – tiskanje knjig           
v slovenskem jeziku, saj so natisnili 90 naslovov v blizu dva 
milijona izvodih. Z Mohorjevo so prišla v kraj nova delovna 
mesta, mnogi so se izučili za tiskarje, črkostavce, knjigoveške 
delavce ... Semkaj Na Faro je prihajal Fran Šaleški Finžgar,                
ki je opravljal uredniške posle za Mohorjevo družbo, tu so se 
sestajale znane osebnosti, ki so snovale izdaje knjig. Prišli so 
lepo oblečeni ljudje iz Celovca, pripeljali so ne samo stroje s 
črkami, ampak tudi omiko. Črni umetniki, Gutenbergovi sinovi,  
je zapisal Jožko Jurač, Prevaljčan, ki se je izučil za tiskarja. 
Oživela je gostilna pri Ahacu, prebudilo se je življenje in 
zanimanje za kulturo. Ko so tiskarski stroji na večer onemeli,     
so oživeli ljudje v društvih, med prvimi tamburaško društvo, 
igralci Na Fari, Ivan Lebič je privabil pevce v pevski zbor, veliko 
let sta v tej hiši imela redne vaje cerkveni pevski zbor in zbor 
Katoliškega prosvetnega društva. Blaž Mavrel, koroški bukovnik, 

Župan Občine Prevalje
Dr. Matic Tasič 

se je sredi gozdnih samot učil in oziral v svet s pomočjo 
Mohorjevih knjig, ki jih je redno prebiral in nosil iz knjižnice. 
Mohorjevke so bile mnogim prvi brevir in okno v svet.  

Zaradi neprimerne lokacije je bilo Mohorjeve na  
Prevaljah konec, tiskarna in založba sta se odselili v osrčje 
Slovenije. Sem niso več prihajali učeni možje, tu se niso več 
tiskale tiskovine za bratovsko skladnico, za železarno, šolarji 
niso več hodili gledat, kako nastajajo knjige. 

Ljudje so ob odhodu Mohorjeve v Celje govorili:                        
»Na Prevaljah pa res nič ne ostane; fužine je pobral Donawitz,          
z leškega hriba so pobrali zadnje tone premoga, ni več ne leške ne 
mežiške ozkotirnice, za sedež višje oblasti tudi niso primerne …« 
A ostal je duh časa, Mohorjeva je popestrila življenje, knjiga je 
postala redna sopotnica ljudi in naš kraj zaznamovan z njo. 

Lahko smo ponosni na svojo zgodovinsko dediščino, 
zaradi premoga in tračnic smo prišli v zgodovino, zaradi 
Mohorjeve je še danes na številnih ohranjenih izvodih napis: 
»Natisnjeno na Prevaljah.« Leta 1961 vzklila na Prevaljah  
Bralna značka: »Dvignila se je mlada  beroča vojska izpod Pece in 
Uršlje in za njo so se dvignili beroči šolarji po slovenski domovini.« 
Ponosni smo, da je bila Bralna značka 21. marca 2019  vpisana  
v nacionalni seznam nesnovne kulturne dediščine Republike 
Slovenije. Od tu je potreben še velik korak do nominacije               
v UNESCO-vo dediščino, a prvi korak je storjen. 

Misel na zaton knjige in tiskane besede je živa predvsem 
kot posledica zmagoslavja sodobnih elektronskih medijev.                 
A knjiga ostaja, ...Prevalje smo in ostajamo s knjigo in kulturo 
zaznamovan kraj.

MOHORJEVA 
CELOVEC – ”TRADICIJA          

IN INOVACIJA”

ohorjeva deluje v Celovcu od leta 1851 naprej 

Min je s tem najstarejša obstoječa organizacija 
koroških Slovencev. V vseh teh letih so se 

spremenile tudi tehnično-gospodarske okoliščine, kot je na 
primer digitalizacija družbe v zadnjih letih. Za Mohorjevo 
družbo v Celovcu to pomeni stalno prilagajanje novim 
razmeram in nenehno iskanje odgovorov na nove izzive. 
Prihodnji razvoj bo za izdajanje knjig in tudi tiskarstvo, ki sta 
najbolj tradicionalni dejavnosti Mohorjeve, velik izziv. Tehnične 
inovacije in novi produkti bodo priložnost tudi za manjše 
strukture, kot je to Mohorjeva Celovec. Založba bo okrepila 
izdajanje šolskih knjig; pri splošnem programu pa bo potrebno 
zelo pametno izbirati najbolj relevantne naslove in urediti tudi 
ustrezno financiranje knjižnih izdaj.

Drugi veliki segment Mohorjeve dejavnosti – 
izobraževanje in vzgoja otrok in mladine – zaznamuje drugačen 
družbeni razvoj. Zaradi vedno večjega pomena zunajdružinske 
vzgoje in vedno bolj pomembne kakovostne izobrazbe raste 
število prijav v naši ljudski šoli, v našem varstvu in v našem 
dijaškem domu. Vse te dejavnosti so za razvoj slovenskega 
jezika na Koroškem izredno pomembne. Za celotno dejavnost 
Mohorjeve je tudi zasidranost na Dunaju zelo pomembna. Z njo 
premagujemo – včasih dokaj tesne koroške okvire in smo tudi 
širše prepoznavni. V prihodnje si želimo dejavnosti na Koroškem 
še bolj povezati z Dunajem.

Za doseganje novih ciljev in razvijanje novih idej so 
potrebni motivirani in predani sodelavci. Mohorjeva Celovec 
danes zaposluje, skupaj z učiteljskim kadrom, 70 sodelavk in 
sodelavcev in je s tem tudi pomembna delodajalka. Pomembni 
pa so tudi vsi tisti, ki se brezplačno vključujejo v delovanje 
Mohorjeve družbe. V prvi vrsti so to seveda odborniki, ki v 
tesnem sodelovanju s poslovodstvom vodijo družbo. Tu pa so 
tudi številni poverjeniki po dvojezičnih farah, ki redno prodajajo 
Mohorjeve knjige, in vsi tisti, ki se na takšen ali drugačen način 
vključujejo v raznoliko delovanje Mohorjeve družbe. Prav tako 
pomembno je povezovanje s številnimi strukturami v Avstriji in 
Sloveniji, s katerimi Mohorjeva Celovec redno sodeluje. Med te 
sodijo tudi sestrske Mohorjeve družbe v Sloveniji in Italiji in še 
prav posebej društvo »Mohorjan« na Prevaljah, ki je zaradi  
svoje lege v sosednji Mežiški dolini s Celovcem še prav          
posebej povezan.

Dr. Karl Hren,
direktor MOHORJEVE CELOVEC

Kdor premoženje izgubi, veliko izgubi,
kdor poštenje izgubi, še več izgubi;
kdor pa vero izgubi, vse izgubi, ker
njemu ugasne luč sredi temne noči.

bl. Anton Martin Slomšek
90.512 udov! Ali ni to čudo? V času svetovne vojne, »ko je toliko inozemskih Slovencev odtrganih od 
Družbe; /…/ v času,     ko je na tisoče in tisoče 

naših vrlih mož in mladeničev dalo svoje življenje za cesarja in 
domovino, med njimi prav mnogo Mohorjanov /…/. To čudo 
govori pred svetom neki poseben govor za mili naš narod 
slovenski: Kulturen si, duševno čil in zrel kakor ne lahko kateri 
drugi, vsaj v tej splošnosti ne. Majhen sam ob sebi, še zmanjšan 
ob strašni vojski, nastopaš kakor prodirajoča armada v kulturnem 
strmenju po dušni hrani, ki ti jo nudi Mohorjeva družba – ne daš 
si je vzeti, dočim moraš doma glad in pomanjkanje trpeti; zrel in 
goden si za svobodo in vse njene dobrine, ki je uživajo drugi 
srečnejši narodi /…/.«

Tako se Glasnik Družbe sv. Mohorja jeseni 1918 v 
Koledarju za leto 1919 veseli največjega števila članov v svoji 
zgodovini, ki do danes ni bilo preseženo.

A že naslednje leto v stiski tarna:
»Nastopivši leto 1919. smo ugibali v odboru, kaj naj prinese 

za 1. 1920. Mohorjeve družbe Koledar, ki se bode tiskal – smo 
mislili – prvi ne več v avstrijskem Celovcu, ampak v novi naši 
domovini – Jugoslaviji, seveda v Celovcu. /…/ Vzori, vzori – a 
kakšna resnica! /…/ Vse je prišlo drugače – proti vzorom našim.«

Prevalje so Mohorjevi družbi ponudile gostoljubno 
zavetje, ko je pred natanko stotimi leti kot begunka pribežala iz 
Celovca. Kmalu po plebiscitu pa je postalo jasno, da bo prvi 
slovenski založbi potrebna večja bližina osrednjemu 
slovenskemu prostoru, lažja dostopnost infrastrukture in lastni 
prostori v enem od večjih slovenskih mest. Po 68 letih delovanja 
v Celovcu in osmih letih, ko je vedrila na Prevaljah, kjer je v tem 
času izšla zavidljiva naklada mohorskih knjig, je že 92 let 
častitljiva meščanka in soustvarjalka utripa knežjega mesta. 

Gotovo je tudi priprošnja bl. Antona Martina Slomška ter 
svetih Mohorja in Fortunata pripomogla, da Mohorjeve niso 
uničili niti agresivni kremplji povojnih političnih interesov. 
Zvestoba tradicionalnemu poslanstvu je Mohorjevi ohranila 
trden ugled. Celjska Mohorjeva družba danes sodi med osem 
največjih slovenskih založb. Na naših knjižnih policah so imena 
najuglednejših slovenskih in tujih avtorjev, založba je 
prejemnica številnih knjižnih nagrad, tudi visokega državnega 
priznanja častni znak svobode Republike Slovenije, ki na 

nacionalni ravni pomeni priznanje Mohorjevi družbi za 
narodnostne zasluge in kulturni razvoj slovenskega naroda.               
V največje veselje nam je izdajanje vsakoletne bogate Redne 
zbirke, ki ostaja vez s prizadevanji ustanoviteljev družbe,                 
ter dober odziv na revijo Zvon in obiskovalcev naših knjižnih 
predstavitev in prireditev tako v naših knjigarnah v Celju in 
Ljubljani kot tudi med slovenskimi bralci po vsem skupnem 
slovenskem prostoru.

Danes ustvarjamo v samostojni Sloveniji in se prosto 
gibljemo po vsem etničnem prostoru, kar so naši predniki na 
Prevaljah komaj upali sanjati: »A kaj bode se Slovenci, čijih 
zemlja ostane neodrešena? Bodo li še mogli in smeli se družiti z 
nami v Družbi sv. Mohorja? Bojimo se za nje.« Skrb takratnih 
prevaljskih mohorjanov je bila povsem upravičena, a je danes, 
hvala Bogu, odveč. Hvaležni smo našim predhodnikom za 
modro delovanje, da je Mohorjeva družba samostojno obstala 
tudi v Gorici in Celovcu, kjer je njen doprinos slovenstvu 
neprecenljiv. Neprehodne meje so padle in nas ne ločujejo več, 
vsaj tiste geopolitične ne. Brat Mohorjan na Prevaljah pa ostaja 
dragocen pomnik nekega obdobja Mohorjeve družbe, ki 
predstavlja simbol povezovanja, sodelovanja in gostoljubja. 
Hvaležni smo vsem, ki so k temu pripomogli. 

Dr. Tanja Ozvatič, 
ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe

MOHORJANI IN 
MOHORJEVA

adeli smo si ime po Mohorjevi.  To pa je 

Nzavezujoče za delo našega društva na 
vseh področjih kulturnega delovanja. 

Nuditi dobro knjigo in z njo vse, kar sodi v delokrog 
društva. 

Ali izpolnjujemo to zavezo? Na to vprašanje bodo 
odgovorili drugi.

Prizadevamo si ponuditi ljudem kakovostne 
prireditve, koncerte, likovne razstave, izdajati knjige in 
glasbene edicije. In s tem delovanjem tudi vzgajati. 
Povezovati ljudi, otroke, mlade in starejše v krog srčnih 
ljudi.

Mohorjeva opravlja svoje pomembno kulturno in 
širše družbeno poslanstvo med našim narodom vse od 
ustanovitve 1851, skoraj sto sedemdeset let. Mohorjani – 
smemo reči mlajši bratje Mohorjeve ? - delujemo komaj 
dobri dve desetletji -  pa zagotovo smemo reči, da smo 
zagnani in delovni in zato so sadovi našega dela opazni. 
Izdali smo 67 knjižnih naslovov, posebej pa smo veseli 
uspešnega dela naših kulturnih skupin – Koroškega 
otroškega zbora, Koroškega APZ Mohorjan, Župnijskega 
zbora, dela likovne sekcije in njenih razstav, naše 
koncertne dejavnosti, Sušnikovih dnevov, Zborovskih 
festivalov  ljudske pesmi, Pevske značke, ...

Celovec – Prevalje – Celje : tri postaje na poti 
Celovške Mohorjeve družbe. Iz Celja jo je pot vodila tudi        
v Gorico, med slovenske brate na italijanski strani. Prevalje 
so begunki ponudile zatočišče, ki je v kraju zapustilo sad –  
pognalo je podmladek v Kulturnem društvu Mohorjan.

Želimo si, da bi ta podmladek uspešno rasel tudi            
v prihodnje.

Mohorjevi v čast in v zahvalo.

P R E V A L J E

Jožko Kert,
KD Mohorjan Prevalje

Kdor svojih slavnih 
prednikov ne časti,
njih vrli naslednik 
biti vreden ni.

bl. Anton Martin Slomšek


