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KJE DOMUJEMO ? 

Prav gotovo vemo vsi, da je sedež oziroma domovanje našega združenja v nekdanji Meljski vojašnici, 
ki nam ga je dalo v uporabo  MORS ( Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije ). Malokdo pa 
pozna zgodovino te nekdanje vojašnice in sploh zgodovino Melja, nekdaj Melnich-a, obrobnega 
predela Maribora, kjer se je odvijala skoraj vsa zgodovina Maribora v zadnjih  150 letih ali pa so se 
zgodili ključni dogodki, ki so usodno zaznamovali naše mesto. 

Na obrobjih izven urbanih naselij so običajno postavljali prve industrijske obrate. Za Melje velja, kot 
za večino srednjeveških mest, da so  bili tu predvsem mlini, saj je deroča reka Drava nudila veliko 
priložnosti za to dejavnost. Po izumu parnega stroja, so se mlini preselili na kopno in tudi v Melju so 
nastali prvi mlini na parni pogon. S prvimi industrijskimi obrati so nastala tudi preprosta delavska 
naselja, ki so dajala pečat Melju do današnjih dni. Kjer je delavsko življenje , nastajajo tudi gostilne in 
ena takih najstarejših je bila znamenita gostilna »Pri  veselem kmetu«, prav blizu železniške postaje, 
na robu Melja. 

Po delitvi države na Avstrijo in Ogrsko, so v letu 1868 za potrebe notranjega miru ter nadzora nad 
mejo pričeli po odloku Franca Jožefa ponovno ustanavljati  brambovske enote, tako imenovane 
domobranske enote ( s podobnim namenom kot 99 let kasneje TO ) V tem  letu je eden od najbolj 
prepoznavnih Mariborskih županov Tapeiner v Melju odkupil parni mlin katerega so preuredili v 
vojašnico ter vanj  namestili brambovski bataljon 19. Landwehr Infanterie Regimenta nr. 19. Nekdanji 
mlin je bil osnova za bodočo Meljsko vojašnico, ki so jo dogradili do leta 1901, ko je tudi bataljon 19. 
LIR prerasel v 26. Landwehr Infanterie Regiment, ki je ostal pod to oznako do leta 1917, ko so ga 
spremenili v 26. Regiment redne vojske. V času nastajanja Meljske vojašnice so prihajali v Melje 
oficirji in pod oficirji iz vseh predelov Avstro-ogrske monarhije, ki so se shajali v bližnji gostilni Pri 
veselem kmetu. Prav v tem času pa je domoval v Melju tudi velik fizik,  takrat še študent v Gradcu, 
Nikola Tesla, ki je vsaj štiri preživela leta v Mariboru, zahajal in se družil ter kvartopiril z oficirji prav v 
isti gostilni. 

 V regimentu je bilo v različnih časih njegovega obstoja večina  Slovencev (Švajncer ), nemški podatki 
sicer navajajo, da je moštvo bilo v glavnem nemškega porekla. Kljub vsemu, je ta enota v sicer 
spremenjeni sestavi, odigrala odločilno vlogo pri zgodovinskih dogodkih v Mariboru prvega novembra 
1918. leta, ko je major Maister prevzel oblast v mestu. Sicer je veljal 26. domobranski polk, kot so ga 
tudi imenovali, za eno od zanesljivejših enot Avstro-ogrske vojske, saj je pri preboju italijanske fronte 
pri Bovcu v septembru 1917, leta imel ključno vlogo. Bovčani so mu postavili pred nekaj leti za 
junaštvo pri preboju spominsko obeležje. 

Prvega novembra 1918 je major Maister dal štabu tega polka ultimat, da preide polk v roke 
novoustanovljene države SHS - Slovencev, Hrvatov in Srbov  ( kjer so bili mišljeni Srbi s področja 
Hrvaške , šele kasneje, ko so slovenski ter hrvaški politiki klečeplazili k srbskemu kralju Petru prvemu 
Karađorđeviću, se je SHS spremenila v državo Srbov , Hrvatov in Slovencev ). 

Po alarmu, ki ga je Maister dal trobiti, je odpustil iz polka neslovenske vojake. Odšlo je tudi mnogo 
Slovencev, večina pa je ostala. Ustanovljena je bila prva stotnija bodoče slovenske vojske pod 
poveljstvom poročnika Malenška kot prva enota Mariborskega pešpolka, ki ji je poveljeval  
nadporočnik Edvard Vaupotič. S to prvo slovensko vojaško enoto je Maister razorožil zeleno gardo v 
mestu ter prevzel ključne položaje. 

Mariborski pešpolk iz Meljske vojašnice je bil torej prva enota Slovenske vojske! 
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Enota se je vojskovala v Gornji Radgoni in na koroškem bojišču, kjer je bila v začetku uspešna, kasneje 
pa je prišlo zaradi negativnega odnosa srbske kraljeve vojske ( gen. Smiljanić ) skoraj do njenega 
razsula . Vojaki tega polka so se poleti 1919  zaradi posrbljenja enote, znižanja plač  in poveljevanje v 
srbščini uprli in bili  krvavo zatrti. V juniju 1919 je Mariborski peš polk postal 45. pešadijski puk, enota 
Srbske vojske, brez slovenskega poveljniškega kadra, ki je bil v glavnem premeščen na Kosovo v boje 
proti Arnautom ( beri Albancem ). 

V času po prvi svetovni vojni je domovala v prostorih Meljske vojašnice do leta 1941 Jugoslovanska 
vojska.  Po okupaciji so v prostore vojašnice namestili jugoslovanske, francoske, novozelandske  vojne 
ujetnike, ki pa so bili v vojašnici nameščeni le krajši čas. Kmalu so ustanovili novo taborišče v nekdanji 
carinarnici, v Einspielerjevi ulici v neposredni bližini vojašnice, kjer so namestili Sovjetske vojne 
ujetnike in jih do smrti sestradali. Vendar je to že druga tragična zgodba. Že poleti istega leta je pričel 
nemški okupator z Meljske vojašnice s preseljevanjem zavednih Slovencev na Hrvaško, v Šlezijo, v 
Srbijo od koder se mnogi niso vrnili.  

V juniju leta 1942 pa je postala Meljska vojašnica center, od koder so Nemci poslali  na evropska 
bojišča na deset tisoče Slovencev, ki so jih nasilno mobilizirali v Nemško vojsko. Skupaj je bilo nasilno 
mobiliziranih med 70000 in 80000 slovenskih fantov torej za štiri kompletne nemške divizije, od 
katerih se jih ni vrnilo skoraj 20000. 

Po letu 1945 se je v vojašnici nastanila JNA, kasneje pa t. z. pogranične, torej obmejne enote. V 
vojašnici so imeli usposabljanja vojaki namenjeni na mejo z Avstrijo, od Jezerskega do Prekmurja. 
Tudi poveljstvo tega odseka je bilo v tej vojašnici. V letu 1991 je bila v vojašnici nastanjena le manjša 
enota graničarjev. Do leta 1990 je bilo v delu vojašnice poveljstvo TO, ki se je kasneje preselilo v Dom 
obrambne vzgoje v Pekrah.  

Morda o Melju še malo drugače. 

Pričnimo kar s firmo Hutter& drug, ki jo je leta 1926 ustanovil kočevski Nemec Josip Hutter, ki ni 
dajala kruha le nekaj tisočem delavcem, ki so delali v tej tovarni,  bil je tudi  socialno usmerjen mož, 
filantrop, ki je tudi drugače skrbel za svoje delavce. Na Pobrežju je zgradil zanje delavsko kolonijo, v  
centru mesta pa velik stanovanjski blok, ki še vedno nosi njegovo ime. Zgradil je še tovarno sukanca, 
tovarno svile ter predilnico in tkalnico na Taboru. Preko 8000 delavcev je služilo svoj kruh v 
kasnejšem MTT ju.   V novih razmerah je nekdaj velika tovarna životarila še do leta 2014, ki je zadnjih  
devetdeset  delavcev odšlo na borzo. Poleg mnogih žebljev ne umne države v krsto umirajoče 
Meljčanke je pridodala svojega še Slovenska vojska, ko je dokončno prekinila nabavo blaga za 
uniforme. V spomin na veliko podjetje so ostale le še zgradbe nekdanje tovarne, ki počasi propadajo, 
počitniški  dom na mariborskem delu Pohorja, Ribniška koča, vila v parku kjer domuje Policija, ostanki 
nekdanjega delavskega naselja na Pobrežju in seveda Hutterjev blok, ki so ga leta 1945 zasedli v 
glavnem izbranci takratnega režima. V avli muzeja Narodne osvoboditve pa stoji v bron vlita podoba  
( brezposelne ) tkalke, ki čaka  novega Hutterja, tako kot Slovenci na Kralja Matjaža, ki bo prinesel 
boljše čase. 

Kar naštejmo še podjetja iz Melja, ki so  po vrsti zaradi slabega gospodarjenja vodstev in mestnih 
oblasti propadala eno za drugim. Pričnimo z Liletom, tovarno čevljev, nadaljujmo s tovarno 
akumulatorjev Vesna, do Armala, tovarne sanitarnih armatur iz Mariborske livarne, ki jo je v stečaj 
poslala popolna nesposobnost takratnega vodstva podjetja. Tu je še Zlatorog, ki ga pod to blagovno 
znamko ni več, je pa Henkel, ki nadaljuje njegovo tradicijo. 

Še bi lahko naštevali podjetja kot s Pik, kjer sedaj domuje podjetje Varnost, v katerem si ob mizernih 
plačah njihovih delavcev vodilni delijo milijonske zneske. S tem  končajmo predstavitev Melja v tem 
žalostnem gospodarskem delu. 

Je še eno poglavje, ki je morda od vseh še najbolj tragično. Mestne oblasti, kar po vrsti , so na Melje 
pozabile, kot, da je to tujek ne bodi ga treba. Institucije, ki bi morale skrbeti za ohranjanje spomina 
na ta od vseh pozabljeni  del mesta, se zanj ne zmenijo. Kulturna dediščina, ki je nekoč nastala  v delu 
mesta propada. 
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Morda bi bilo potrebno spomniti aktualnega župana in njegove svetnike na propadajoči šentpavelski 
samostan, kjer je bila leta 1217, nekaj let po tem, ko je Marchburg dobil mestne pravice, 
ustanovljena znana Malteška komenda s številnimi vinogradi v svoji okolici in drugod. Danes je 
zgradba tik pred tem da se zruši sama vase. 

V sami nekdanji Meljski vojašnici je naše združenje uredilo park s spomeniki imenovano Spominski 
park generala Maistra. K spomenikom smo postavili tudi opisne table v večih jezikih ki pripovedujejo 
o zgodovini tega pozabljenega dela mesta. Gospoda v mestu, ki naj bi skrbela za promocijo Melja, 
kjer se je odigralo veliko zgodovine, tega dela zgodovine ne pozna ! Mnogi turisti, iz tujine pa 
vendarle obiščejo meljske znamenitosti, saj so tudi del njihove zgodovine. Po obisku v Melju se 
običajno odpravijo na Meranovo, obiskati vinograde, ki jih je dal posaditi Nadvojvoda Janez, katerega 
bronasti kip leži v depoju v Pokrajinskem muzeju in dela družbo Velikemu admiralu Tegetthoffu. 
Morda je v bližini še župan Tapeiner, ki je dal Mariboru.. Kaj že? In še kdo, ki ga nekdanja oblast ni 
marala. Očitno tudi ta ne! Morda veste kaj o tem spoštovani mestni očetje in prepirljivi  gospodje z 
druge slovenske Alma Mater? Najbrž bolj malo! 

Prav tu v tem pozabljenem delu mesta domuje naše veteransko društvo. Trudimo se, da bi dali z našo 
prisotnostjo mestu svoj pečat.  Mnoga slovenska veteranska združenja, šole in posamezniki  obiščejo 
naš muzej posvečen slovenskim vojakom skozi stoletja in vsakemu pripovedujemo zgodbo o našem 
Melju. Čeprav z drobnimi kamenčki želimo nekoč ustvariti mozaik, ki bo Melje predstavljal v lepši luči 
kot je bilo predstavljano doslej! 
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