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DAVORIN JENKO



 

DAVORIN JENKO, skladatelj in kapelnik Narodnega gledališča v Beogradu. Rojen je 9. 11. 1835 v 
Dvorju pri Kranju, umrl pa v  Ljubljani 25. 11. 1914. Od zgodnje mladosti se je ob šolanju ukvarjal z 
glasbo. Glasbeno izobrazbo je pridobil v Ljubljani in Trstu. Kot pravnik na Dunaju se je ukvarjal tudi s 
glasbo. Ko je 1895 ustanovljeno “Slovensko pevsko društvo”, je Jenko bil njegov prvi zborovodja. 
Študij prava je zapustil in se je od 1860 posvetil samo glasbi. Istega leta je na Dunaju izvedena njegova
pesem Naprej, ki je kasneje, skupaj z deli pesmi Bože pravde, bila del himne Kraljevine Srbov, Hrvatov
in Slovencev. Za zborovodjo Srbskeg pevskega društva v Pančevu je bil izabran leta 1863. Iz Pančeva 
je l. 1865 odšel v Beograd, kjer je od l. 1871 bil  kapelnik Narodnega gledališča. Več kot dvajset let je 
celotno glasbeno delovanje Narodnega gledališča bilo povezano z imenom Davorina Jenka. Kot 
dirigent Srbskega narodnega gledališča je ustvaril glasbo za več kot 80 gledaliških del („Đido“, 
„Seoska lola“, „Potera“, „Vračara“, „Pribislav i Božana“, „Markova sablja“ z zaključnim zborom 
„Bože pravde“, ki je pozneje postal srbska nacionalna himna) in nekaj koncertnih uvertir („Kosovo“, 
„Milan“, „Srpkinja“, „Aleksandar“).
Lit.: Enciklopedija Jugoslavije, 5; Zbornik Srbi v Sloveniji , Slovenci v Srbiji, ZRC SAZU, Ljubljana, 
2010.

MATIJA AMBROŽIČ



 

Dr. MATIJA AMBROŽIČ, zdravnik, pediater, profesor na Medicinski fakulteti v Beogradu. Rojen v 
Hrastenicah pri Dobrovi 24. 2. 1889, je umrl v Beogradu 15. 7. 1966. V času Prve svetovne vojne je bil
aretiran na Dunaju, zato je študij končal malo pozneje. Promoviran je 9. 3. 1918. Na Dunaju 
je specializiral pediatrijo. V Ljubljani je l. 1923 ustanovil zavod za socialno - higijensko zaščito 
dojenčkov in mater. Za profesorja pediatrije na Medicinski fakultetuti v Beogradu je izvoljen 1926. V 
Beogradu je ustanovil Centralni zavod za zaščito mater in otrok, sodeloval je v organizaciji večjega 
števila otroških ustanov. Je ustanovitelj Klinike za pediatriju, ki je pod njegovim vodstvom začela z 
delom v eno in pol sobnem stanovanju. Njegova zasluga za izdelavo projekta in izgradnjo pedijatrijske 
klinike v Beogradu je ogromna. Arhitekt, prof. Milan Zloković je načrtoval stavbo v smislu 
Ambrožičevih navodil za potrebe otroške klinike. Amrožič je na Kliniki organiziral znanstveno in 
pedagoško delo. Objavil je velikoštevilo znanstvenih del s področja pediatrije. V času Druge svetovne 
vojne je nekaj časa bil v taborišču na Banjici.
Enciklopedija Jugoslavije. s. 1, 90; Profesori medicinskog fakulteta u Beogradu od osnivanja 
do pedesetih godina XX veka, Beograd 2003.

EDVARD RUSJAN



 EDVARD RUSJАN (6. julij 1886, Trst — 9. jаnuаr 1911, Beogrаd)

Prvi slovenski pilot in zrakoplovni pionir in konstruktor. Konstruiral je prvo letalo z  motorjem Anazini
od 28 KS in ga je poimenoval Z Edo I-dvokrilec. Prvi let je opravil 25. novembra 1909 pri Gorici. Leta 
1910 je potovаl z Mihаjlom Merčepom v Pаriz, po motor tipа Gnôme in eliso Integrаl ter konstruiral 
enokrilno letalo.
S tem letalom je Edvаrd Rusjаn opravil probni let nа vojaškem vadbišču Črnomerec v Zаgrebu, potem 
pa tudi jаvno. Leta 1911 je napovedal let v Beogrаdu. Ob zelo močnem vetru je vzletel s polja v 
Donjem gradu pod Kаlemegdаnom in je uspešno preletel obzidje beograjske trdnjave ter železniški 
most na reki Sаvi. Zaradi močnega vetra in hitrega zavoja se je letalo streslo, preobremenjeno krilo je 
odpadlo od trupa in je padlo v Savo. Ostanek letala je strmoglavil zraven železniške proge.
Literatura: Biografski leksikon Slovenije

JOŽE PLEČNIK



JOŽE PLEČNIK, arhitekt, rojen v Ljubljani 23. 1. 1872, kjer je umrl 7. 1. 1957. Je ustanovitelj 
sodobne slovenske arhitekture. Štiri leta je obiskoval opbrtno solo v Gradcu,  kot risar v ateljeju za 
notranjo opremo za firmo Mueller. Prof. Vagner ga je sprejel na Umetniško akademiju in v svoj atelje 
na Dunaju. Od takrat se je začel njegov velik vzpon, in čeprav je dobil ponudbe za delo v Beogradu, se 
je odločil ostati v Pragi. Po Prvi svetovni vojni je opravil rekonstrukciju dvorca na Hradčanih v Pragi, 
kjer je izvoljen za profesorja na Umetniški akademiji, toda istočasno je sprejel tudi vabilo Ljubljanske 
Univerze za mesto profesorja arhitektonskega risanja in kompozicije. Bil je redni član Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, dopisni član Češke akademije v Pragi, Kraljevega inštituta angleških 
arhitektov, Tehnične visoke šole na Dunaju in častni doktor Ljubljanske univerze. Med velikim 
številom njegovih sijajnih projekatov izstopa cerkev – rotonda Svetega Antona padovanskega v 
Beogradu.
Lit.: Enciklopedija Jugoslavije, 6, 511-512.

MAJDA KURNIK



MAJDA KURNIK (8. 8. 1920, Šale pri Velenju  — 28. 8. 1967, Beograd), slikarka.
Učiteljsko solo končala v Ljubljani 1941. Kratek čas delala kot učiteljica v Petroči, Slovenija. Istega 
leta so Nemci celo njeno družino izgnali v Srbijo. Med vojno, 1942-1943 se uči slikarstvo v privatni 
umetniški šoli Mladena Josića v Beogradu. Leta 1943 se je vpisala na Akademijo za likovne umetnosti 
v Beogradu. Jeseni 1944 se je aktivno priključila NOB-u, kot članica likovne sekcije Propagandnega 
oddelka in edina slikarka. Po vojni je nadaljevala študij slikarstva pri prof. Ivanu Tabakoviću, Đorđu 
Andrejeviću-Kunu, Kosti Hakmanu, Marku Čelebonoviću in Mihajlu Petrovu. Postala je članica 
ULUS-a l. 1951. Je med ustanovitelji t.i. Beograjska skupine, v katero sodijo tudi: M. Maskareli, O. 
Kangrga, M. Mosijenkov, K. Divjak, Đ. Bošan in dr. Umrla je v Beogradu 1967, v 47 letu starosti. 
Njena dela se nahajajo v zbirkah, galerijah in muzejih v Srbiji in Sloveniji. Poznamo jo kot slikarko 
izražajnega ekspresionizma, lirskega realizma, dramatičnega intimizma, proti koncu življenja pa kot 
slikarko abstrakcije.
Literatura: Tijana Stojiljković

MIHOVIL LOGAR
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MIHOVIL LOGAR, skladatelj, rojen na Reki 6. 10. 1902, umrl v Beogradu  13. 1. 1998). Gimnazijo 
je končal na Sušaku, leta 1921 pa je odšel na študij arhitekture v Prago, kjer je vzporedno študiral 
kompozicijo na Konzervatoriju. Arhitekturo je zapustil in se je vpisal v Mojstrsko solo, katero je 
končal 1926. Od 1927 do 1945 je delal v Beogradu kot profesor v glasbeni šoli, potem pa kot profesor 
kompozicije na Glasbeni akademiji. Ukvarjal se je tudi z glasbeno kritiko. Logar je z enako lahkoto 
skladal v različnih oblikah in žanrih: opere, simfonijska dela, klasično glasbo, filmsko glasbo in 
množične pesmi, najpogosteje v živem in hitrem ritmu. Njegove skladbe iz obdobja med dvema 
svetovnima vojnama so zaznamovane z ekspresionizmom, potem pa pride do izraza spontani navdih.
Lit.: Enciklopedija Jugoslavije, 5, 547. objave Nacionalnega sveta slovenske manjšine v Srbiji.

ULRIH II CELJSKI



ULRIH II. CELJSKI (1406. — Beograd 9. november 1456), grof. Glede na to, da je bil sorodnik 
Barbare, žene ogrskega kralja Sigismunda, in od l. 1433 tudi zet srbskega despota Đurđa Brankovića, 
se je zanimal za politične razmere na Ogrskem, z namenom prevzeti najpomembnejšo vlogo na dvoru 
tedanjega kralja Ladislava. Želel si je tudi bosansko kraljevo krono. Vzdrževal je stike s hercegom 
Stjepanom Vukčićem Kosačem, katerem je pošiljal strokovnjake za artilerijo. Oktobra 1454 se je 
pridružil protiturškem pohodu Jánosa Hunyadija  po Srbiji. Na Ogrskem je bil ob kralju Ladislavu in 
despotu Đurđu Brankoviću in proti Jánosu Hunyadiju. V paniki, ki je nastala ob prihodu velike turške 
vojske na Beograd, v začetku julija 1456, je Ulrih II. sledil primer kralja Ladislava in je pobegnil v 
Avstrijo, v čemer ni bil osamljen. Ko je po uspešni obrambi Beograda poleti istega leta umrl za 
kugoJános Hunyadi, je Ulrih II. Celjski je postal prva osebnost Kraljevine Ogrske. Imel je zveneče 
nazive: grof Celja, Orten-burga in Šternberga, knez Rimsko – Nemškega Cesarstva, kraljevi namestnik 
Ogrske, Hrvaški ban. Poleg tega je bil stric ogrskega kralja in zet srbskega despota. To ni dolgo trajalo. 
Ulrih II. je kruto ubit v Beogradu 9. novembra 1456, s strani pristašev naslednika Jánosa Hunyadija, ki 
so si tudi želeli odločilno vlogo na ogrskem kraljevem dvoru. Z njegovim umorom je ugasnila družina 
celjskih grofov, saj so mladoletni otroci rojeni v zakonu s Katarino Kantakuzino Branković, umrli pred 
starši. Ulrihovi vdovi ni uspelo ohraniti celote ogromne moževe posesti.
Lit.: M. Spremić, Despot Đurađ Branković i njegovovo doba, Beograd  1994. 

VELA NIGRINOVA
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VELA – AUGUSTA NIGRINOVA Dramska umetnica, rojena v Ljubljani 14. 11. 1862, umrla v 
Beogradu 31. 12 1908. Prvič je nastopila v Ljubljani l. 1876 v Dramatičnem društvu. Bila je članica 
Narodnega gledališča v Beogradu od 1882. Takoj so opažene njene vloge tragičnih heroin in naivk. 
Tolmačila je težke dramske vloge v delih, Shakespaerja, Sapfo, Ebolia, Shillerja, Hugoja, A. Dumas in 
Ibsna. V obdobju 25 let je uspešno tolmačila številne glavne vloge v tedanjem repertoarju. Kritika je 
zabeležila njeno izrazito igralsko nadarjenost, zadržano mimiko, scensko lepoto in studiozno obdelane 
vloge. Z uspehom je gostovala na scenah v Novem Sadu, Zagrebu, Ljubljani, Pragi in Sofiji, kjer je 
potrdila ne samo svoj osebni renome, temveč tudi umetniški renome tedanjega Narodnega gledališča v 
Beogradu.   
Lit. Enciklopedija Jugoslavije 6

JURIJ VEGA



JURIJ VEGA 
Jurij Vega (Georg Freiherr von Vega), matematik svetovnega slovesa je bil rojen 23. 3. 1754 v Zagorici 
pri Vačah, in je umrl na Dunaju 26. 9. 1802, v nejasnih okoliščinah. Rojen v kmečki družini, je 
gimnazijo in licej obiskoval v Ljubljani. Od leta 1775 je bil navigacijski inženir, in od 1780 v vojački 
službi. Izkazal se je kot artilerec ob obleganju Beograda, pod komando maršala G. E. Laudona, ko je 
izpopolnil artilersko orodje tipa merzer in s tem prispeval k osvajanju Beograda v avstroogrski vojni 
1788-1791, znani kot Kočina krajina. Za vojaške zasluge je dobil  najvišje vojaško odlikovanje, orden 
Marije Terezije, l.1800 pa je podedoval naziv barona. Bil je član Kranjskih stanov od 1801. Bil je član 
več Akademij znanosti in znanstvenih društev tedanje Evrope. Napisal je več del s področja 
matematike, med njimi pa so najpomembnejše logaritmske tablice s sedmimi in desetimi decimalami, z
naslovom Thesaurus logaritmorum completus, Lipsiae (=Leipzig), 1796. O pomenu tega dela priča 
dejstvo, da je doživelo štirideset objav v ruščini. Prevedeno je tudi v angleščino, francoščino, 
nemščino, nizozemščino, danščino, in druge jezike. Vegovo ime je ovekovečeno s tem, da en krater na 
Luni nosi njegovo ime. 
Lit.: Enciklopedija Jugoslavije 8, str. 470.

VLADISLAV RIBNIKAR



VLADISLAV RIBNIKAR, ustanovitelj , novinar in urednik dnevnika "Politika", je bil rojen 13. 
novembra 1871 v Trsteniku kot najstarejši sin dr. Franja Ribnikarja (Slovenca) in Milice roj. Srnić 
(Srbkinje iz Kostajnice). Vladislav se je šolal v Jagodini, potem v Beogradu, kjer je diplomiral na 
zgodovinsko - filološkem oddelku Filozofske fakultete Univerze v Beogradu l.  1892. Po končanem 
študiju je odšel na magistrski študij v Francijo. Ko je magistriral v Parizu, na Sorboni, je odšel v 
Nemčijo na doktorski študij v Berlinu, za katerega je prejel državno štipendijo. Po Majskem uporu leta 
1903 se je Vladislav  vrnil v Beograd, z idejo o novi državi. Po vrnitvi je, pod vplivom izkušenj iz 
Francije in Nemčije, želel demokracijo in svobodo tiska v Srbiji, in je tako 25. januarja 1904 ustanovil 
dnevnik „Politika“. Kot urednik „Politike“ je Vladislav delal od njene ustanovitve leta 1904 do 1914, 
ko je padel na fronti v zahodni Srbiji, 1. septembra, kot vojak v Prvi svetovni vojni. Po njegovi smrti in 
smrti njegovega brata, je dnevnik prevzela Vladisavova soproga Milica, ki je kasneje bila glavna opora 
„Politike“ in je osebno sodelovala v njeni rekonstrukciji.
 Lit.: Univerzitetna knjižnica “Svetozar Marković”, Digitalni repozitorij

ZLATAN VAUDA



ZLATAN VAUDA, rojen v Pernici pri Mariboru 14. jаnuаrja 1923, umrl v Beogrаdu 4. novembra 
2010. Skladatelj in dirigent, vodja in dirigent Otroškega zbora Rаdio Televizije Beogrаd (1953-86). 
Prvo glasbeno izobrazbo je pridobil v domačem krogu.
Leta 1941 je bil prisiljen, da skupaj z družino zapusti Slovenijo in je zavetišče našel najprej v Gruži, 
potem v vasi Stanovo pri Kragujevcu. Le usoda in srečne okoliščine so ga rešile pred streljanjem 21. 
oktobra 1941 v Kragujevcu. Po končani vojni se je vpisal na študij na Glasbeni akademiji v Beogradu, 
v klasi prof. Marka Tajčevića, oddelek za kompozicijo in dirigiranje.
V obdobju 35 let je bil dirigent in producent Otroškega zbora Radio televizije Beograd, in v tem času je
zbor dosegel visoko izvajalsko raven. Pod njegovim vodstvom je zbor ustvaril več sto del za fundus 
glasbene produkcije Radio Beograda. Sodelovali so na Bemusu, Dubrovniških poletnih igrah… 
Napisal je več kot dvesto skladb, med katerimi so opera ‘Ježeva hišica’, kantate, cikle solo pesmi 
(znani ‘Pokošeni nasmehi’), komorno in instrumentalno glasbo (znana Sonata Brevis, kvarteti), 
zborovske skladbe, Koncert za klarinet. Zlatan Vauda je bil aktiven član Društva Slovencev Sava v 
Beogradu, kjer je več let vodil moški kvartet Sava. Zlatan Vauda je pokopan v Aleji zaslužnih občanov 
v Beogradu.
 Literatura: Wikipedia, bilten Društva Slovencev Sava v Beogradu, Zbornik Srbi v Sloveniji , Slovenci 
v Srbiji, ZRC SAZU, Ljubljana, 2010; objave Nacionalnega sveta slovenske manjšine v Srbiji.

BOJAN STUPICA



BOJAN STUPICA, režiser in scenograf. Rojen v Ljubljani 1. 8. 1910, umrl v Beogradu 23. 5. 1970. 
Arhitekturo je končal v Ljubljani 1934. Z Milanom Skrbinškom in Savo Severjevo je 1931 
ustanovil amatersko društvo "Obraznik". Od takrat se ukvarja z gledališčem kot režiser in scenograf. 
Njegovo delo kot režiserja se veže za različna mesta v Jugoslaviji: Ljubljano, Skopje, Split, Zagreb in 
Beograd. Ko je zaradi politike moral zapustiti Ljubljano je prišel v Beograd. Začetek vojne l. 1941 je 
dočakal v Ljubljani, kjer je aretiran julija 1941, potem pa deportiran v taborišče Gonars v severni  
Italiji. Po vojni je najprej delal v Slovenskem ljudskem gledališču v Ljubljani. Ko je l. 1947 
ustanovljeno Jugoslovensko dramsko pozorište v Beogradu, je bil njegov umetniški direktor in prvi  
režiser. V času bivanja v Ljubljani se je pred vojno ukvarjal z igor. Na mnogih evropskih scenah: v 
Moskvi, Budimpešti, na Dunaju, v Baslu, je režiral najbolj znana dela svetovne in jugoslovanske 
literature. Od 1968 je bil upravnik JDP. Načrtoval je stavbo Ateljeja 212 in majhno sceno JDP, ki je po 
njegovi smrti imenovana Bojan Stupica.
Lit.: Enciklopedija Jugoslavije 8, 203-204. 
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