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Manj kot dva tedna po do-
polnjenem 94. rojstnem dnevu 
je na prvi poletni dan, 21. ju-
nija, nepričakovano preminil 
Slovenjebistričan Maksimilijan 
Ozimič. Bil je neprecenljiv pri-
čevalec mesta in življenja v njem 
pred drugo svetovno vojno, po 
kateri se je marsikaj spremenilo. 
Med drugim tudi to, da po nje-
govem povratku v mesto v njem 
ni bilo več nekaterih ljudi, ki jih 
je poznal in z njimi prijateljeval. 
Tako so dogodivščine, povezane 
z družinami Stiger, ki je prebe-
gnila v Avstrijo, družinami Sri-
mšek, Rasteiger in sosedi Neu-
holdi ki so postali žrtve povojnih 
pobojev, do veselih trenutkov s 
sošolcem in dobrim prijateljem 
Lujom (Alojzem) Attemsom, ka-
snejšim duhovnikom in misijo-
narjem, ki se je prav tako ustalil 
v Avstriji, ostale samo še v nje-
govem spominu, njihove podobe 
pa ujete na fotografijah, ki jih 
je gospod Maksimilijan skrbno 
hranil. Kljub visoki starosti je 
imel izvrsten spomin. Do potan-
kosti se je spominjal mesta in 
njegovih prebivalcev v obdobju 
Kraljevine Jugoslavije. 

Z gospodom Maksimilija-
nom sva se spoznala le dober 
mesec pred smrtjo. Pritegnili so 

me njegov veder ton, navihan 
pogled in iskriv nasmeh, ki mi je 
ob vsakem obisku polepšal dan, 
predvsem pa doživeto pripove-
dovanje. 

Njegovi predniki so bili v 
Slovenski Bistrici vsaj že v 18. 
stoletju, ko srečamo njegovega 
prapradeda čevljarja Rudolfa 
Ozimiča, ki je živel v hiši na me-
stu zdajšnje hiše fotografskega 
studia Brbre. Njegov sin Franc 
Ozimič, prav tako čevljar, je v 
prvi tretjini 19. stoletja živel na 
istem naslovu. Francev sin, ki 
je dobil ime po očetu, je postal 
vrvar. Prvo delavnico je imel 
na Gradišču. Šlo je za majhno 
leseno utico, sicer pa so vrvi 
iz konoplje pletli na trgu. Ka-
sneje je od nekega Rupa kupil 
hišo na Kolodvorski ulici, kjer 
si je delavnico uredil na dvo-
riščni strani ob potoku. Tam se 
je Francu in Otiliji Ozimič rodil 
Maksimilijan, ki se je kot oče 
izučil za vrvarja. Njunemu sinu 
Maksimilijanu Ozimiču in Elzi, 
roj. Hilbert, pa se je rodil »naš« 
Maksimilijan Ozimič, s katerim 
se je ta veja po moški liniji pre-
kinila. 

Maksimilijan se je torej rodil 
na Kolodvorski ulici, kjer je pre-

živel otroštvo. Veliko je pripove-
doval o botri Mimi (sestra znane 
založnice Rose Pitschl), s katero 
je po dolgem in počez prehodil 
mesto in okolico ter obiskoval 
ljudi na njihovih domovih. V 
vrtec je hodil v pritličje nekda-
njega rotovža, v šolo pa na Voš-
njakovi ulici. Na vrtu se je igral 
z Neuholdovim posvojencem 
Stankom, ki je večkrat preplezal 
mestno obzidje, da je dosegel 
njihov vrt, pozimi se je skupaj 
z drugimi otroki smučal po hri-
bu, kjer so zdaj nad župnijsko 
cerkvijo sadovnjaki. S sošolcem, 
sinom organista Gregla, sta ple-
zala v zvonik, z Lujom Attemsom 
sta bila na prireditvah »glavna 
muzikanta«. Pošalil se je, da je 
bil Lujo »Fanfarenzugführer«, 
on pa njegov namestnik, čeprav 
ni igral nobenega inštrumenta. 
V pozneje porušeni Müllerjevi 
trgovini na mestu zdajšnje De-
lavske hranilnice je opazoval, 
kako so pražili kavo, z Dolfe-
kom, sinom lokalnega slikople-
skarja Jurija Ačka, sta opazo-
vala, kako je Ačko v spalnici 
na stojalu slikal. Fantje so radi 
naredili tudi kakšno norčijo. 
Tako so kdaj pa kdaj na vrvi-
co navezali denarnico, ki so jo 
nastavili na potko pod drevo-
redom ob Kolodvorski ulici, jo 

prekrili z listjem in jo pred ka-
kšnim pešcem na hitro potegnili 
na sokolski vrt. Spominjal se je 
tudi prvega bistriškega bazena. 
Šlo je za lesen obod na potoku. 
Približno 10 metrov pred obo-
dom je bil jašek, pred katerim je 
bil zaboj z luknjicami, napolnjen 
z ogljem (za filtriranje oziroma 
čiščenje potočne vode). Veliko 
časa je preživel na sejmišču, ki 
je bilo v bližini zdajšnjega Elek-
tra. Tam je bil center, kjer so se 
pred drugo svetovno vojno zbi-
rali otroci. Kogarkoli si iskal, 
si našel tam. Na sejmišču se je 
vozil tudi z vrtiljaki. Najprej s 
takimi, pri katerih je moral pet-
krat goniti ročico, da se je lahko 
enkrat peljal, nato z udobnejšimi 
na bencinski pogon in nazadnje 
z električnimi. Vsekakor je bilo 
njegovo otroštvo v mestu polno 
zanimivih dogodivščin, o katerih 
je vedno pripovedoval z iskrivim 
nasmeškom na obrazu. 

Med drugo svetovno vojno je 
takrat mladoleten služil nemško 
vojsko na Danskem, kjer je bil v 
mornariški artileriji. Z veseljem 
je povedal, da je le desetkrat 
ustrelil, in še to na centralnem 
pokopališču v Kopenhagnu, 
kjer so na vojaškem pogrebu 
streljali častno salvo. Po vojni 
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Maksimilijan leta 2011, ko ga je v objektiv ujel vnuk Jan Maksimilijan z botro Mimo po koncu maše na Trgu svobode 1. junija 2021 med pogovoromMaksimilijan kot nekajletni fantič

je dve leti delal na neki kmetiji v 
Avstriji. Mama je bila kot sudet-
ska Nemka deportirana, nato je 
živela v Avstriji pri sorodnikih 
Rose Pitschl, kjer je tudi umrla. 
Oče je umrl tik po koncu vojne v 
Slovenski Bistrici. Maksimilijan 
se je v Slovensko Bistrico vrnil 
po dveh letih dela na avstrijski 
kmetiji. Zaposlil se je v Industri-
ji metalnih polizdelkov (danes 
Impol). V mehanski delavnici je 
opravljal delo pomožnega meta-
lurga. Nato je šel na služenje vo-
jaškega roka, sprva v Kraljevo, 
nato še v Kragujevac. Po vojni 
pa se je ob službi v Mariboru 
izučil za strojnega tehnika. V 
zakonu z Dorotejo, roj. Pola-
nec, sta se jima leta 1956 rodili 
dvojčici Maksimilijana in Do-
roteja. Leta 1960 se je družina 
vselila v takrat še nedokončano 
hišo na Devinski cesti. V pokoj 
je šel leta 1987. Istega leta se 
je rodil drugi vnuk. Prvih 20 let 
pokoja je opravljal vsa fizična 
dela na vrtu in v hiši, po smrti 
žene leta 2009 pa se je posvetil 
gospodinjstvu, predvsem kuhi, 
a tudi peki piškotov. Obiskoval 
je znance in prijatelje ter veliko 
bral najrazličnejšo literaturo v 
slovenščini in nemščini. Avto je 
vozil vse do leta 2019.

Ko sva se z gospodom Mak-
similijanom, ki si je rad vzel čas 
za tiste, ki jih je preteklost zani-

mala, 1. julija videla zadnjič, je 
imel še mnogo načrtov. V enem 
od naslednjih srečanj sva se že-
lela posebej posvetiti obujanju 
spominov na njegovega zeta, 
Bistričana Ivana Polanca, glas-
benika, zeliščarja, homeopata in 
graditelja vetrnih elektrarn. Zelo 
se je veselil tudi napovedanega 
snemanja oddaje Mestne prome-
nade z Andrejem Dobleharjem, 
v kateri naj bi predstavil utrip 
Slovenske Bistrice pred drugo 
svetovno vojno, jaz pa sem se 
veselila, da mu bom lahko jeseni 
izročila podpisan izvod knjige o 
Slovenski Bistrici, za katero je 
prispeval pomembne podatke ter 
celo lastnoročne popravke in do-
polnitve. Ko je ob slovesu z na-
smeškom na obrazu in šaljivim 
tonom rekel »upam, da jo bom 
dočakal«, ni nobeden od naju 
zares verjel, da je morda ne bo. 

Počaščena sem, da sem ga 
imela priložnost spoznati in z 
njim v nadvse prijetnih pogovo-
rih in ob ogledovanju fotografij 
preživeti nepozabne ure. Gospod 
Ozimič mi ni dal le številnih ne-
precenljivih informacij o mestu 
in njegovih ljudeh v času daleč 
pred mojim rojstvom, ampak je 
z mano delil najdragocenejše 
spomine, za kar sem mu od srca 
hvaležna.

Simona Kostanjšek Brglez


