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Za uvod v predavanja o Celjskih grofih 
si poglejmo nekaj utrinkov o Barbari 
Celjski (* 1392 – † 1451), hčerki Her-
mana II. Celjskega (* 1361 – † 1435).
Herman II. je v bitki s Turki pri Ni-
kopolju, ob porazu križarske vojske 
1396, rešil Sigismunda Luksemburške-
ga (* 1368 – † 1437), tedanjega kralja 
Ogrske in Hrvaške in kasnejšega cesarja 
Svetega rimskega cesarstva. Ta dogodek 
in takratne širše politične okoliščine so 
pomebno pripomogle k utrditvi poveza-

ve med Luksemburškimi in Celjskimi, s kasnejšim dogovorom 
o poroki Sigismunda in 
Barbare.
Leta 1405 se je Sigismu-
nd pri 38. letih poročil 
s trinajstletno Barbaro. 
Nevesto so istega leta v 
Székesfehérváru (Stolni 
Beligrad) okronali za ogr-
sko kraljico. Odmevnost 
poroke in kasnejšega kro-
nanja v takratni Evropi 
lahko primerjamo z od-
mevnostjo poroke kneza 
Huga Windischgrätza in 
nadvojvodinje Elizabete 
Marije Avstrijske ali s 
poroko princa Williama, 
vojvode Cambriškega, in 
Kate Middleton.
Barbara je bila zelo iz-
obražena, govorila je 
nemško, latinsko, ma-
džarsko, češko, verjetno 
tudi poljsko in slovensko. 
Najman 270 ohranjenih 
listine dokazuje, da je v 
času Sigismundove od-
sotnosti aktivno vodila 
obsežno kraljestvo. Do-
kazani so stiki s števil-
nimi pomembnimi mes-

102022

Sr
eč

o 
Ve

rn
ig

NA BLED PRIHAJAJO GROFJE CELJSKI

ti kot s Frankfurtom in 
Lübeckom, Dunajem in 
pomembnimi osebnostmi 
(npr. poljskim kraljem in 
kraljico, litovskim veli-
kim knezom). Nepopoln 
popis potovanj obsega 
številko 114. V času do 
smrti je bila najuspešnej-
ša, najvplivnejša in tudi 
najbogatejša ženska ta-
kratne Evrope.
Leta 1409 je Barbara 
rodila hči Elizabeto Lu-
ksemburško, ki se je leta 
1421 poročila z avstrij-
skim nadvojvodo Albrehtom Habsburškim, kasnejšim kraljem 
Albrehtom II. (*1397 – † 1439). S to poroko so se dokončno 
odprla vrata za oblikovanje kasnejše Habsburške (Avstrijske) 
monarhije (1526–1804).
Viri:
Katanec, Sara: The perquisite of a medieval wedding: Barbara of Cilli`s acquisition 

of we-alth, power, and lands, Central European University Budapest, 2014
Kosi, Miha: Barbara Celjska (okoli 1392–1451). Slovenska biografija. Slovenska aka-

demija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013
Opomba:
Naj samo spomnim, da smo na Luksemburške že naleteli. Kakšnih 400 let prej je 
bila Kunigunda (poslovenjeno Kungota) Luksemburška žena Henrika II., ki je bri-
ksenskemu škofu Albuinu 1004 podaril Bled z okolico.

Sprednja stran srebrnika Elizabete Luksembur-
ške. Posthumna izdaja po smrti moža Albrehta 
II. Kovnica Kremnic (foto S. Vernig)

Verjetni ostanki oboka katedrale v kateri je bila 
okronana Barbara Celjska za ogrsko kraljico 
(foto S. Vernig)

Freska v mavzoleju Sv. Štefana v Székesfehérváru prikazuje kronanje Sigismunda in 
Barbare za rimsko nemškega kralja/kraljice v Aachnu leta 1414 (foto S. Vernig).
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23. novembra obeležujemo dan Rudolfa 
Maistra [1], ki je tega dne leta 1918 s svojo 
vojsko razorožil nemško varnostno stražo 
in jo razpustil. Ob razpadu Avstro-Ogrske 
monarhije je bila na njenih nemških ru-
ševinah ustanovljena t.i. Nemška Avstrija. 
Razmejitvena črta do države Srbov, Hrva-
tov in Slovencev še ni bila določena, obe 
novi državni tvorbi pa sta želeli Spodnjo 
Štajersko z Mariborom in s tem tudi pripa-
dnost vojaških oblasti in vojaških forma-
cij na tem območju. Tega se ni dalo rešiti 

zgolj s politiko, česar se je dobro zavedal takratni poveljnik mari-
borskega 26. črnovojniškega okrožja, major Rudolf Maister.   
Upravo je takrat na slovenskem Štajerskem prevzel Narodni svet, 
majorju Rudolfu Maistru pa je podelil naziv general. General Ma-
ister se je odločil za vojaški ukrep in tako je 9. novembra 1918 
razglasil mobilizacijo in kmalu zbral 4000 mož. 20. novembra 1918 
so ustanovili mariborski pešpolk. Tako je nastala prva redna slo-
venska vojska s slovenskimi častniki in slovenskim poveljevanjem. 
General Maister je 23. novembra 1918 ob 4. uri zjutraj prehitel 
Nemce in razorožil zeleno gardo.

27. januarja 1919 je prišla v Maribor ameriška vojaška delegacija 
in se z generalom Maistrom pogovarjala o določitvi meja. O novih 
mejah je odločal Vrhovni svet (ZDA, Velika Britanija, Francija, Ita-
lija, Japonska) prvič februarja 1919. Določil je obstoječo mejo na 
Štajerskem, priključitev Mežiške doline k jugoslovanski državi ter 
plebiscitni coni na Koroškem. Tako se je 18. septembra 1919 moral 
Maister skupaj s svojimi enotami umakniti iz cone, ker bi lahko 
vplival na rezultat plebiscita 10. oktobra 1920.
Vojaška in politična zasluga Maistrovih borcev je bila v tem, da so 
s svojim bojem za Slovenijo rešili štajersko Podravje in od Koroške 
Mežiško dolino.
V bojih za severno mejo, predvsem v letih 1918 do 1919, pa vse do 
plebiscita na Koroškem leta 1920, so sodelovali tudi možje iz naših 
krajev. Ana Rimahazi in Danica Ambrožič sta uredništvu prijazno 

1 Praznik praznujemo od leta 2005. Maister in borci za severno mejo po drugi svetovni 
vojni lep čas skoraj pozabljeni in do neke mere izbrisani iz zgodovinskega spomina. Po 
osamosvojitvi Slovenije pa so jim bile dokončno priznane tudi vse zgodovinske zasluge. 
Več o Rudolfu Maistru na http://zgodovina.si/rudolf-maister/. 
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ANA RIMAHAZI IN DANICA AMBROŽIČ SE SPOMINJATA GORJANSKIH 
BORCEV ZA SEVERNO MEJO

odstopili svoje podatke in fotografsko gradivo.
Prva fotografija je nastala 27. aprila 1916 na “štelengi”[2]. 
Z leve proti desni zgoraj so na sliki: Rožič Anton (Tomanov, Mevkuž 
11, Zg. Gorje), rojen 15.06.1898, umrl 10.02.1972; ob njem je Pre-
šeren Alojz (Remarjev, Podhom 71, Zg. Gorje), rojen 17.06.1898, 
umrl 12.02.1996; Ambrožič Franc (Uhanov, Podhom 69, Zg. Gorje), 
rojen 08.11.1898, umrl 15.10.1976; Jan Janez (Repečnikov, Sp. 
Gorje 12, Zg. Gorje), rojen 10.06.1898, umrl 04.06.1970; desno 
od harmonikarja Hrešovga ata sedi Vogelnik Franc, (Malandrešov, 
Sebenje 45, Zasip, Bled), rojen 09.03.1898, umrl 10.02.1968.

Druga fotografija je nastala oktobra 1956 ob 40. obletnici “štelen-
ge”. Možje stojijo v enakem vrstnem redu, torej z leve: Rožič Anton 
(Tomanov), Prešeren Alojz (Remarjev), Ambrožič Franc (Uhanov/
Pečarjev), Jan Janez (Repečnikov), ob harmoniki pokojnega Hre-
šovga ata sedi Vogelnik Franc (Malandrešov/Guharjev).
Tretja fotografija je s srečanja ob 50. obletnici “štelenge”, 5. junija 
1966 v Sebenjah, v istem vrstnem redu kot leta 1916 oz. 1956. 
Na koncu vabim, v kolikor ima kdo izmed bralcev kakršenkoli poda-
tek o Maistrovih borcih iz naših krajev, da ga posreduje uredništvu.

2 Štelenga/štelunga oz. po slovensko nabor.
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dolina, avtorjev Vladimirja 
Stiasnya in Leva Svetka, 
v izvedbi Beti Jurković in 
Staneta Mancinija. Drugo 
mesto je pripadlo sklad-
bi Zvezde padajo v noč, 
avtorjev Slavka in Vilka 
Avsenika, ter Cirila Zlob-
ca, v izvedbi Nina Robića 
in Marjane Deržaj. Tretje 
mesto in nagrado strokovne 
žirije pa je osvojila sklad-
ba Pojdi spet na Bled, še 
dandanašnji ustvarjalne-
ga avtorja Franca Podjeda, v izvedbi Majde Sepe in Nina Robića. 
Nagrado za najboljše besedilo je prejel Gregor Strniša za skladbo 
Zemlja pleše, katere glasba je izpod rok Mojmirja Sepeta, v izvedbi 
Majde Sepe in Nina Robića. Festival je dal kar nekaj zimzelenih 
popevk. Škoda, da je, kot še katera uspešnih prireditev, čez čas 
zapustila Bled.

Bled je bil v tistem času že nekako uve-
ljavljena glasbeno festivalska destinacija. 
V plesni dvorani Kazina so namreč leta 
1960 izpeljali prvi jugoslovanski jazz fe-
stival. Leta 1962 pa je prvenstveno upri-
zoritev v Festivalni dvorani, nekako po 
vzoru Sanrema, doživel festival Slovenska 
popevka, ki se je odvijala v dneh od 10. 
do 12. maja. Prireditev je bila razdelje-
na v dva sklopa. V prvih dveh večerih 
so izvedli po deset skladb. V finale se je 
uvrstilo pet najboljših posameznega veče-

ra, o izboru katerih so odločali obiskovalci v dvorani. Zmagovalka 
krstne izvedbe Slovenske popevke je bila skladba z naslovom Man-
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 EKSKURZIJA, 18. MAREC 2022 

MINEVA 60 LET OD PRVEGA FESTIVALA 
SLOVENSKE POPEVKE BLED 1962

Festivalna dvorana Bled, vsak torek ob 19. uri.
29. marec: Od Žovneških do prvih grofov
5. april: Celjani stopijo na evropski oder (Herman I. in Herman II.)
12. april: Prvi knez (Friderik II.)
19. april: Cesarica in kraljica (Barbara Celjska)
17. maj: Ambicije zadnjega Celjana (Ulrik II.)
24. maj: Celjski danes: zapuščina in potomci

Ce

 PREDAVANJA

Naslovna stran LP plošče, Festival Slovenska 
popevka Bled, 1962

Marjana Deržaj na Festivalu Slovenske popevke Bled 1962 (Foto Edi Šelhaus)

KNEŽJE MESTO CELJE
Bliža se pomlad. Načrtujemo strokovno ekskurzijo v Celje. Obiskali 
bomo dva muzeja:
Muzej novejše zgodovine Celje z razstavama Pelikanov atelje in Ži-
veti v Celju ter Pokrajinski muzej Celje z razstavama Mesto pod 
mestom in Celjski grofje, nazadnje pa obiskali še Celjski grad. 
Spoznali bomo zanimiv prostor in čas, ko so velikemu delu današ-
njega slovenskega ozemlja gospodovali mogočni Celjski, in dobili 
veliko iztočnic za razmislek o tem, kako bi se lahko drugače odvi-
jala naša zgodovina, ko ne bi tako zgodaj in nesrečno izumrli …
Ekskurzija bo lep in koristen uvod v predavanja o Celjskih grofih, ki 
bodo v Festivalni dvorani  Bled z znanim odličnim  predavateljem 
Milošem Mahorčičem v šestih zaporednih torkih potem sledila od 
29. marca.
Več informacij na www.mdbled.si



4

Zanimivosti o kremni rezini:
- Recept za kremno rezino je sestavil vod-

ja slaščičarske delavnice Hotela Park g. 
Ištvan Lukačević leta 1953.

- Prva kremna rezina meri 7x7 cm.
- Kremna rezina je izdelana izključno iz 

naravnih sestavin: jajca, moka, sladka 
smetana, sladkor in maslo. 

Začetki nastanka kremne rezine
Slaščičarski mojster g. Ištvan Lukačević iz 
Sente v Vojvodini se je z družino preselil 

na Bled in je leta 1953 kot vodja slaščičarske delavnice hotela Park 
sestavil recept za kremno rezino. Uporabil je star vojvodinski re-
cept, polovico jajčne kreme nadomesti s stepeno sladko smetano in 
nastane izjemno lahka in rahla sladica.
Ta se še dan danes izdeluje po originalnem receptu .
Originalni recept blejske kremne rezine po mojstru Ištvanu

Zamesil je dobro masleno te-
sto, ga sedemkrat prepognil 
in pustil počivati do nasled-
njega jutra, ga spekel in oh-
ladil. Iz najboljših naravnih 
sestavin je naredil fino jajč-
no kremo, jo med mešanjem 
pustil vreti natanko sedem 
minut in vroči dodal sneg 

OBČASNIK RAZGLEDI, 10/2022 - Izdajatelj Muzejsko društvo Bled, Bodešče 12, 4260 Bled, www.mdbled.si, e-pošta: muzejskodrustvobled@
gmail.com. Odgovorni urednik: Srečo Vernig, uredniški odbor: Drago Bregant, Damjan Mulej, Niko Mučič, Srečko Vernig, Marjan Zupan, Janez Bizjak, 
Janez Hudovernik. Občasnik izhaja štirikat letno, brezplačno ga prejemajo vsi naslovniki v občini Bled in Gorje, v nakladi 4200 izvodov. Oblikovanje: 
Niko Mučič CUT Bled, tisk: Antus Jesenice. Občasnik RAZGLEDI Muzejskega društva Bled je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod 
zaporedno št. 2332. Muzejsko društvo Bled ima status nevladne organizacije na področju kulture.

BLEJSKA KREMNA REZINA

KDO JIH 
PREPOZNA?

Prosimo bralce, da sporočijo imena prepoznanih oseb na fotografiji 
na naslov: muzejskodrustvobled@gmail.com
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trdo stepenih beljakov ter rumeno maso prevrnil na pečeno ploščo. 
Ko se je krema popolnoma ohladila, je nanjo visoko naložil stepeno 
sladko smetano in jo prekril še z drugo plastjo maslenega testa. Vse 
skupaj je razkošno potresel z mletim vaniljinim sladkorjem v prahu in 
ploščo razrezal na 60 kosov dimenzije 7 x 7 centimetrov. 
Kremna rezina iz roda v rod 
Po Ištvanu Lukačeviču so vodenje v slaščičarski delavnici v hote-
lu Park prevzele ženske. Prva je bila Maruša Zajc, ki je bila nje-
gova prva vajenka. Najdlje pa je bila na čelu Parkovih slaščičarjev 
Angela Zupan, ki je svojo slaščičarsko kariero pričela že leta 
1967. Zaradi dolgoletnega dela v slaščičarni so jo poimenovali 
kar »mama kremšnita«. 

PREPOZNANI

Slaščičarski mojstri ob svojih mojstrovinah: Irfeta Bitević, Branka Mirić, Ištvan 
Lukačević, Maruša Zajc (od leve proti desni). (foto: osebni arhiv)

Originalna blejska kremšnita 
(foto: Rok Mučič)

Vesel sem bil obiska gospe Maruše Zajc, saj je veliko let vodila 
peko kremnih rezin v Park hotelu. Seveda je vedela, da so na fo-
tografiji v spodnji vrsti od leve proti desni Janez Valant, Namka 
Čorić, Angela Zupan, Maruša Zajc in Ivica Bernard. V drugi vsti 
stojijo od leve proti desni Darja Šest Mulej, Marjan Šavnik in 
Lukačević Ištvan. Delno ali v celoti je osebe prepoznala Lidija 
Intihar, ki pove, da je fotografija nastala leta 1968. Podatke so 
sporočili še Melita Brešan, Nataša Šmid in Vida Zamida in Matjaž 
Završnik. Številni pa so me ustavljali kar na ulici in z nasmehom 
pripovedovali o osebah na fotografiji. 
Srečo Vernig


