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RAZPIS ZA PODELITEV  

SPOMINSKIH PRIZNANJ  

GENERALA RUDOLFA MAISTRA.

Zveza društev general Maister razpisuje skladno s Pravilnikom o po-
deljevanju spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra natečaj 
zbiranja možnih kandidatov za to priznanje. Skupaj z občino Kamnik 
bomo izmed prispelih predlogov izbrali največ tri prejemnike tega 
spominskega priznanja za leto 2013, ki bodo podeljena na slovesnosti 
ob državnem prazniku, 23. novembra 2013.

Priznanja se lahko podeljujejo posameznikom za večletno delo oziro-
ma za izjemne zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti in veliči-
ne generala Rudolfa Maistra ter njegovih borcev.

Priznanje se lahko podeli osebam, ki so s svojim delom na področju 
domoljubne vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, obrambnih de-
javnosti ali na drugih področjih javnega delovanja, povezanega z na-
stankom slovenske države, vidno pripomogle pri ohranjanju spomina 
na generala Rudolfa Maistra in njegove sporočilnosti. Spominsko pri-
znanje se podeli tudi osebam, ki so s svojim delom pomembno prispe-
vale k utrjevanju domoljubja in domovinske pripadnosti. Spominsko 
priznanje se lahko iz navedenih razlogov podeli tudi pravnim osebam.

Glede na navedeno vas pozivamo, da svoje predloge pošljete na taj-
ništvo Zveze društev general Maister, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana naj-
kasneje do 15. septembra 2013, v pisni obliki ali po elektronski pošti. 
Predlogi morajo vsebovati osebne podatke predlagane osebe ali prav-
ne osebe in kratko obrazložitev.

Zveza društev general Maister

Tajnik Rudolf Pfajfar
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Slovenci smo složno premagovali prelomne dogodke

Državo vrniti narodu

Pogovor s predsednikom Zveze DGM mag. Milanom Lovrenčičem in podpredsedni-
kom Zveze DGM gospodom Jožkom Tišlerjem, obema članoma KoDVOS

GBŠ: Živimo v zahtevnem, za 
državo posebnem turbulentnem 
času. Koordinacija domoljubnih 
veteranskih organizacij zagotovo 
razpolaga z ogromnim intelek-
tualnim potencialom, zato ve-
lja pritrditi mnenju predsednika 
ZDGM, mag. Milanu Lovrenči-
ču, da je na vsakem od nas, tudi 
na zvezi domoljubnih organiza-
cij, na nek način zgodovinska 
dolžnost, da v teh zapletenih ča-
sih pokaže svoj odziv na aktual-
ne dogodke, ki se v tem hipu ne 
umirjajo, pač pa celo generirajo. 

• Prvo vprašanje: Državljani z ne-
lagodjem spremljamo družbeno, 

Intervju vodila in uredila tekst: Gabrijela Biserka Šertel

ekonomsko, socialno in moralno 
krizo, krizo vrednot in nezadržno 
drsenje navzdol. Kot je dejal prof. 
dr. Miro Cerar, dna še nismo do-
segli. Kako bi lahko modrost in 
izkušnje ljudi, včlanjenih v domo-
ljubne, veteranske organizacije, s 
pridom uporabili tako, da bi nam 
v sedanjem, skrajno zahtevnem 
trenutku nakazali smeri za mo-
žen izhod iz nastalih razmer?

• Drugo vprašanje: Kaj je priori-
teta Slovenije z vidika domoljub-
nih veteranskih organizacij? Je to 
razvoj gospodarstva ali sociala, 
kultura, znanost, šolstvo, bančni 
sektor? Kaj in kdo lahko pripo-

more k napredku in premiku v 
državi, glede na trenutno situa-
cijo? 

• Tretje vprašanje: Kakšna je priho-
dnja Slovenija? Pojem »na mladih 
svet stoji« je realen ali ne? Mladi 
v zaostrenih gospodarskih, soci-
alnih pogojih nimajo nikakršnih 
možnosti kreiranja perspektivne 
prihodnosti, naj gre za zaposlo-
vanje, kvalitetno izobraževanje, 
ustvarjanje družin. Kaj se je zgo-
dilo z našo družbo, državo? Kako 
lahko mladim nudimo dostojno 
življenje? V času Jugoslavije smo 
dosegli visoke standarde, ki jih je 
Slovenija izgubila.

tema številke: Koordinacija domoljubnih veteranskih organizacij  Slovenije- KoDVOS

Čestitka prof. dr. Francetu Bučarju za 90. rojstni dan

Zveza društev general Maister Vam iskreno čestita za osebni praznik, 90. rojstni dan. 

Hvaležni in ponosni smo lahko, da je slovenska zemlja in slovenska mati rodila izjemno  
osebnost, znanstvenika, ostrega misleca, kritičnega analitika, raziskovalca, velikega državnika 
ter tankočutnega opazovalca dogajanj v različnih obdobjih slovenske domovine. 

Zahvaljujemo se Vam za izjemen prispevek pri nastajanju slovenske države leta 1991.

Zahvaljujemo se Vam danes za premišljeno oceno sedanjih razmer v slovenskem prostoru,  
za namig in smerokaz v prihodnost.

Hvaležni smo Vam za vsak trenutek, ki nam ga naklonite s svojo ostro mislijo razumnika.

Za Vas izzivi nikoli niso bili pretežki! Vsem Slovencem ste vzor pokončnega in zavednega  
domoljuba.

Želimo Vam obilo zdravja!

mag. Milan Lovrenčič, predsednik ZDGM



4

Mag. Lovrenčič: Gre za široko podro-
čje. Osredotočil bi se na tisto poslan-
stvo, ki bi ga Koordinacija domoljub-
nih veteranskih organizacij Slovenije ( 
v nadaljevanju: KoDVOS) lahko izzva-
la. Kaj bi morali storiti, je druga stvar. 
Intelektualni potencial KoDVOS-a 
zagotovo obstaja, potrebno ga je le 
nekoliko vzpodbuditi. Problem delo-
vanja v domoljubnih veteranskih orga-
nizacijah je, da so bile organizacije do 
sedaj financirane in so lahko delovale. 
Sedaj je financiranje reducirano na mi-
nimum in obstaja bojazen, da bodo 
še te zaposlene odpustili. Leto 2013 
bo težavno, saj razen pri Zvezi zdru-
ženj borcev NOV in Zvezi združenj 
invalidov (vojnih in civilnih), nihče ne 
bo imel več zaposlenih in bo vse pre-
puščeno prostovoljnemu delovanju. 
KoDVOS je bila dobro zamišljena po-
teza in dobro vodena. Sodelovala je z 
mnogimi ob naklonjenosti predsedni-
ka republike dr. Danila Türka. Zaradi 
skrajno oteženih okoliščin pa v letu 
2013 še ni bilo skupnega sestanka. Ko-
ordinacija v tem hipu nekoliko miruje. Po-
trudili se bomo, da jo zaženemo, saj gre 
za pomemben program in cilje v smislu 
spoštovanja in negovanja zgodovinskih 
dogodkov in spomina na osebnosti, ljudi, 
ki so sooblikovali in delovali v tem pro-
storu. Zavedamo se, da je zgodovina 
učiteljica prihodnjim rodovom, zato je 
potrebno to bogastvo ohraniti in razvi-
jati naprej.
Druga pomembna točka skupnega 
delovanja je oblikovanje vrednot. Ka-
kšne vrednote naj bi zasledovala Zve-

za domoljubnih organizacij? Gre za 
proučevanje zgodovinskih dogodkov, 
proučevanje zgodovinskih osebnosti, 
spoštovanje slovenskega jezika, do 
obnašanja v sedanji družbi, ki postaja 
asocialno. Vprašanje je nadalje, ali smo 
vsi naredili dovolj, da amortiziramo se-
danje socialno razlikovanje? Nadalje 
problem našega obrambnega siste-
ma. Kakšno vojsko imamo in kakšno 
vojsko dejansko potrebujemo? Zelo 
pomembno je delovanje in aktivnost 
z mladimi. Postavlja se pomembno 
vprašanje, kakšne vrednote imajo da-
nes mladi. Ali smo delovali zadostno v 
smeri, da bi te vrednote z mladimi tudi 
sooblikovali. Skratka, gre za celo pa-
leto vrednot. Kot Zveza veteranskih 
organizacij si bomo prizadevali za so-
delovanje z vsemi temi organizacija-
mi. Prihodnje leto, ko bomo prevzeli 
predsedovanje Zvezi, bomo to zade-
vo opravljali zgledno in odgovorno. 
J. Tišler: Razmere, v katerih se je 
znašla Slovenija in njeni državljani, ni 
samo ekonomska ali finančna kriza. 
Gre za splošno krizo vrednot in tudi 
politično krizo. Članice koordinacije, 
torej članice veteranskih in domoljub-
nih organizacij in njihov intelektualni 
potencial deluje predvsem v smeri, 
da na področju vrednot slovenska 
družba naredi bistvene spremembe. 
Našim članicam, domoljubnim in ve-
terinarskim organizacijam, so temelj-
ne vrednote pomembni zgodovinski 
dogodki. Gre za prelomne dogodke 
in osebnosti, ki so pomembno prispe-
vale k razvoju slovenskega naroda in 
slovenske državnosti. Gre za zgodo-

vinski proces. S pomočjo doseženih 
vrednot, ki so se oblikovale v prelo-
mnih zgodovinskih dogodkih in ka-
terih glavni akterji so bile pomembne 
zgodovinske osebnosti, lahko črpa-
mo moč tudi za današnje čase in za 
reševanje današnjih razmer. Kaj je po-
vezovalo slovenski narod v prelomnih 
zgodovinskih dogodkih, da je vedno 
premagal zgodovinske ovire? Vedno, 
kadar se je slovenski narod poenotil, 
je bil zmagovit. Takrat so prišle na 
površje temeljne vrednote, predvsem 
vrednota domoljubja, vrednote po-
vezovanja, solidarnosti, pomoči in 
seveda tiste vrednote, ki so bogatile 
področje kulture, slovenskega jezika 
in identitete in tudi ekonomske ali go-
spodarske baze naroda. Od gospo-
darske baze in tega, kako ta deluje, je 
odvisno marsikaj. Rezultati gospodar-
stva krepijo in ustvarjajo materialno 
podlago za delovanje kulture in vseh 
drugih pomembnih vej življenja ene-
ga naroda in države. Mnogi kolegi iz 
domoljubnih in veteranskih organiza-
cij – eni bolj na organiziran, drugi bolj 
na individualen način – izražajo svoje 
poglede, kritičnost in ustvarjalnost s 
publicistično dejavnostjo. Mnogi se 
udeležujejo sedanjih protestnih de-
monstracij z željo, da bi jim aktualna 
politika prisluhnila. Opozoriti žele, da 
je treba državo vrniti narodu. Opozo-
riti žele, naj se politika ukvarja s pro-
blemi v tem kriznem obdobju. V na-
ših društvih in zvezah razmišljamo z 
lastno glavo. Ne gre za nek monoliten 
in enoznačno oblikovan pogled, pač 
pa za pahljačo pogledov s skupnim 
imenovalcem. Potrebno je, da se po-
litika ukvarja z njenimi danimi naloga-
mi. Pri tem naj se preneha ukvarjati 
sama s seboj. Pozicija in opozicija naj 
se zato tvorno vključita v reševanje 
aktualnih problemov. V tej smeri se 
bo tudi koordinacija naših zvez trudi-
la delovati naprej. Poleg domoljubja 
na mnogih področjih, od kulture do 
gospodarstva, je potrebno krepiti tudi 
ekonomski patriotizem, kot temu re-
čem. Pri članstvu je zelo izostren kri-
tičen pogled do nekaterih zakonov, 
sprejetih nedavno v preteklosti in do 
nekaterih v nastajanju. Kritičnost je 
uprta v to, da se ne sme zapostaviti 
nacionalnega interesa. Ni mogoče, 
da bi prevladala neoliberalna misel-
-prodati vse! To bi utegnilo trenutno 
rešiti nekatere ekonomske probleme, 
na dolgi rok pa bi to povzročilo veliko 
problemov slovenski državi. 

tema številke:  KoDVOS
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GBŠ: Kakšna je vizija KoDVOS-a? Kaj 
je skupno »lepilo«, ki bi ga mladi ge-
neraciji, ki ta hip zapušča Slovenijo, 
položili na srce? Kako ozavestiti mla-
de, da se tu splača začeti? Je za mlade 
Slovenija še zanimiva? Ko mladi slišijo 
besedo »domoljubje«, zamahnejo z 
roko in pravijo » kar je tu, ni nič«. Tre-
ba je sprejeti samokritiko in reči »bobu 
bob«, če mladi tako razmišljajo. Katera 
formula bo pritegnila mlade, da bodo 
začeli zaupati državi, ne le tujini? Kako 
preprečiti odliv svežega intelektualne-
ga potenciala v tujino? Ne gre pozabiti 
na odgovornost vlade in ministrstev, ki 
z nesprejemljivo politiko daljnosežno 
povzročajo apatijo mladih.

Mag. Lovrenčič: Kako občutimo do-
moljubje? Slovenski narod vedno, ka-
dar je ogrožen, stopi skupaj in na dan 
nezadržno privre domoljubje, gledano 
daleč nazaj v zgodovino. Od Trubarja 
naprej se je vselej, ko smo naleteli na 
težave, v slovenskem narodu prebu-
dilo domoljubje. Kar zadeva sedanji 
ekonomski trenutek, gledano nazaj, ni 
drugače. Tudi nekoč ljudje niso imeli 
večjega standarda in so premagova-
li težave. Vendar, ko so bili kot narod 
ogroženi, so stopili skupaj. Danes pa 
oba pojma, domovine in države, ena-
čimo. Odpovedujemo se domovini, 
ker od države pričakujemo več. Drža-
va pa svoje funkcije ne opravlja tako, 
kot bi jo morala. In potem rečemo: Kaj 
mi bo ta domovina, raje grem in jo 
pustim. Po moje gre za dva problema. 
Mlade generacije, ki so šle v šole, so 
v mnogih pogledih napačno usmer-

jene. Imamo 76 % mladih, ki gredo 
na fakultete in ki se šolajo. Pri tem pa 
sploh nimamo vzpostavljenega vaje-
niškega sistema, da bi imeli mizarje, 
vodovodarje, elektrikarje. Tega kadra 
primanjkuje in ga imamo premalo. To 
kaže na popačen in pomanjkljiv izo-
braževalni sistem. Zakaj? Zato ker je 
država menila, da moramo imeti več 
visoko izobraženih ljudi. Država ni gle-
dala na strukturo kadrov. Tako imamo 
na humanističnem in družboslovnem 
področju preveč kadrov, na naravo-
slovno matematičnem in tehničnem 
področju pa premalo. Še ena vzgojna 
pomanjkljivost je nastala – otroci so 
bili vzgojeni tako, kot da bodo za njih 
nenehno skrbeli starši. Sistem je odpo-
vedal na segmentu vzgajati v samo-
stojnost! Premalo smo vzgajali otroke 
v smislu aktivnega delovanja oz. ak-
tivnega državljanstva. Nekoč smo bili 
navajeni, da smo s 14 letom odšli od 
doma. Šli smo gradit, čistit domovino, 
in kjer je bilo možno, smo tako lahko 
z delom in znanjem zaslužili. Današnji 
mladi s tem, ko so jim ukinili še vojaški 
obvezni sistem, nimajo več aktivnega 
odnosa do domovine. Premalo pozna-
jo vrednote! Mladi gledajo in čakajo, 
kaj jim bo kdo uredil. Kam jih bo kdo 
usmeril, ker so premalo samoiniciativ-
ni. Strinjam se, da je država naredila 
premalo, a tudi mladi narede premalo. 
Zato moramo starejši prevzeti odgo-
vornost, ker smo mlade v tem smislu 
premalo vzgajali oz. da smo jih pre-
več negovali, kar se sedaj manifestira 
v vseh mogočih odklonih. Dr. Bučar-

ja smo povprašali, kaj meni o tem, da 
mladi odhajajo. V tem sam ne vidi nič 
slabega. Po njegovem naj mladi gredo 
ven, naj si naberejo novih znanj in pri-
dejo z novimi znanji v domovino. Tisti, 
ki čutijo kaj do domovine, bodo zago-
tovo prišli nazaj. Mene je to osebno 
malce prizadelo in zaskrbelo. Najbrž 
tu velja angleški pregovor »Če imaš 
koga rad, ga pusti na svobodo. Če 
ima on tebe rad, bo prišel nazaj. Če ga 
ne bo, te ni imel rad.« To velja tudi za 
našo domovino. V zgodovini imamo 
mnogo svetlih zgledov ljudi, ki so se 
vrnili nazaj, kljub temu da so se v tujini 
imeli bolje. Za primer bi navedel ugle-
dnega Mihajla Pupina, izobraženca in 
velikega znanstvenika. Nikoli ni mogel 
pozabiti svoje domovine in skrbno in 
goreče je gledal, kaj lahko stori zanjo. 
Kot otrok je odšel iz Kraljevine Jugosla-
vije z ladjo v Ameriko. Preživljal se je 
s trdim, fizičnim delom, izšolal, visoko 
izobrazil in nato nadaljeval bleščečo 
kariero ter predaval na najelitnejših 
univerzah v Ameriki. Ni živel v takratni 
Jugoslaviji, pač pa v Ameriki. Nenehno 
je razmišljal in deloval v dobro svoje 
domovine in države Jugoslavije. Rekel 
je: »Lažje bi prenehal dihati, kot pa da 
bi me nekdo prisilil v to, da ne bi živel 
kot srbski državljan, kot Srb.« Tak način 
mišljenja je treba spoštovati. Tudi v Slo-
veniji smo živeli v težkih in nemogočih 
materialnih pogojih, a domovino smo 
imeli radi. To velja tudi za nekaj rodov 
pred nami. Ljudje so živeli v težkih po-
gojih, a so bili nacionalno pripadni. To 
je moje trdno prepričanje in mnenje, 
da je čut pripadnosti potrebno ponov-
no vzgojiti.
J. Tišler: Soglašam s tem mnenjem, da 
gredo mladi, ki si pridobijo izobrazbo 
na naših univerzah, nekatere od njih 
so zelo kakovostne, v tujino in se tam 
preizkusijo in obogatijo znanje. Zlasti 
naj gredo tja, kjer so pogoji za razisko-
vanje, za nadgradnjo znanja tudi zna-
tno boljši. Skrbi pa me, da se nekateri, 
ki so odšli pred kakim desetletjem, ne 
vračajo. Še bolj me skrbi, da se sedanji 
mladi raziskovalci, ki bodo odšli v tuji-
no po določena znanja, ne bodo vrnili. 
Zato v naših društvih smatramo, da je 
vrednota domoljubja zelo pomemb-
na, temeljna vrednota. Ta vrednota 
mora biti dana od zibelke naprej, torej 
v družini, v vrtcu, v šoli. Družba mora 
vzgajati v tej smeri. Če bodo mladi dr-
žavljani ponotranjili domovino kot vre-
dnoto, se bodo zlahka vračali z obo-

tema številke:  KoDVOS
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gatenim znanjem. Pridobljeno znanje 
pa bodo ustvarjalno uporabljali za 
krepitev kulturne, predvsem pa eko-
nomske moči svoje domovine. Zato je 
zelo pomembno, kako se vsakokratna 
aktualna oblast v Sloveniji oz. vlada 
obnaša do področja vzgoje in izobra-
ževanja. Če prisluhnemo rektorjem 
naših treh univerz o krčenju sredstev 
in nepredstavljivem siromašenju, je tu 
veliko resnice. Potrebno je, da tudi in 
predvsem v teh kriznih razmerah ne 
osiromašimo pomembnega področja 
znanja do te mere, da bi bila kakovost 
izobraževanja in usposabljanja mladih 
generacij porinjena na rob družbe. 
Vendar osebno mislim, da je prav, da 
so v današnjem času dane možnosti 
pretoka mladih, znanja in izobraževa-
nja. S tega vidika po moje obravnavani 
problem ne bo imel tako zaskrbljujo-
čih dimenzij. Zato je potrebno zlasti 
v gospodarstvu, v realnem sektorju 
in tudi na nekaterih drugih področjih 
ustvarjati razmere, da bo ustvarjalnost 
cenjena, ker je na nekaterih področjih 
zelo razvrednotena. Potrebno je spo-
štovati modrost, skrito v reku: »Delu 
čast in oblast«. Na drugi strani je po-
trebno v slovenski družbi skrbeti, da 
proces socialnega razslojevanja ne bo 
tako oster in da do socialnih razlik ne 
bi prihajalo tako boleče in grobo. Če 
bi prihajalo do razlik samo na osnovi 
rezultatov doseženega in ustvarjalne-
ga dela, bi bile te razlike sprejemljive. 
Ker so v slovenski družbi in v državi 
v zadnjih 20-ih letih nastale ogromne 
razlike na osnovi špekulacij, nedela, 
moči mnogih lobijev ali klanov, mlade 
generacije spoznavajo, da se do bolj-
šega kruha pride z nepoštenim delom 
in stranpotmi. S slabimi zgledi. Sedanja 
družbena klima deluje nestimulativno, 
nespodbudno. Rezultati ustvarjalnega 
dela morajo imeti pomembno težo v 
slovenski družbi kot celoti.
GBŠ: Odprli smo poglavja, ki jih država 
v 20 letih ni znala urediti. Za ZDGM in 
KoDVOS je na osnovi njihove sedanje 
aktivnosti verjeti, da bodo zagotovo 
oblikovani koristni nasveti in uporabni 
napotki, kako naprej?

Mag. Lovrenčič: Mladim kar na en-
krat vcepljati domoljubne vrednote 
je težko. Mnogo tega smo namreč 
zamudili. Kot rečeno se proces kali 
preko družine, vrtca, šole. Zelo težko 
delo bomo morali nadoknaditi, saj je 
bilo to področje v 20 letni zgodovini 
nove države zanemarjeno. Mislim, 
da bo vendarle treba začeti z izobra-
ževanjem o domoljubju v šolskem 
sistemu, z vgrajenim negovanjem in 
poznavanjem domoljubja in razvija-
njem domoljubnih čustev. Šele nato 
bo ta domoljubno izobražena genera-
cija lahko stopala ozaveščeno naprej 
in nato, dozorela in odrasla, vzgajala 
svoje potomce. Vzgled so nam lahko 
vse države, kjer domoljubje negujejo 
sistemsko. V Nemčiji ima v šolah in na-
sploh v življenju spoštovanje domolju-
bja visoko mesto, kar podpira država. 
Imajo in razvijajo program »Ich liebe 
Deutschland«. V vsaki pori življenja 
deluje domoljubje: »Ich liebe Deut-
schland«. Če pogledamo Hrvaško vi-
dimo, da se vsak Hrvat trudi, da bo s 
simboli prepoznaven, da se identifici-
ra za Hrvata. Zgleden je njihov način 
spoštovanja domovine, petje himne. 
V Sloveniji je skupno petje himne kot 
najvišje skupne pesmi docela nerazvi-
to. Celo največji državni prazniki so 
obeleženi tako, da organizatorji naja-
mejo pop pevca, da v našem skupnem 
imenu odsotno in hladno zapoje dr-
žavno himno. Tak nedopusten način 
velja na nivoju države, v parlamentu 
ali pa na mnogih prireditvah. Na Pre-
šernovi proslavi v Cankarjevem domu, 
kjer je himno zaigral orkester, se nas je 
našlo nekaj, ki smo začeli peti himno. 
Naenkrat se je pesem razlegla po ce-
lem Cankarjevem domu. Pesem je gla-
sno zazvenela in odmevala, spogledali 
smo se in to je res lep poseben, mo-
čan, presežen občutek. Torej tam, kjer 
so pozitivne spodbude, domoljubno 
ozaveščanje deluje. Naše delovanje 
bo šlo v smeri spodbujanja, naj se dr-
žavna himna izvaja kolektivno, kot za-
hvala in izraz ljubezni in spoštovanja 
do naše domovine. V izobraževalne 
programe, začenši pri najmlajših in 

nato naprej, moramo vnesti domoljub-
ne vsebine. Zamujeno bodo nove ge-
neracije nadomestile s poučevanjem 
domoljubja v šolah. To bo le en ka-
menček k vzpostavljanju domoljubne 
zavesti. Samospoštovanje, da Slovenci 
tu živimo več kot 1000 let, je potrebno 
vgraditi v mišljenje slehernega mlade-
ga državljana. Čeprav smo ob velik 
del narodnega ozemlja, je živo jedro 
še vedno prav tu, na tem delu naše 
zemlje! Na to moramo biti ponosni, 
ker smo zgodovinski narod. Ponosni 
moramo biti na velike sinove in može 
svoje zgodovine, na reformatorja Tru-
barja, Jakoba Petelina Gallusa, velika-
na- skladatelja, na Prešerna, ki pred-
stavlja vrhunec kulturnega ustvarjanja, 
prevedenega v 50 jezikov, na pisatelje, 
kulturnike, umetnike, znanstvenike, na 
velike dogodke, od kmečkih uporov 
do slovitega generala Rudolfa Maistra, 
nadalje na domoljubna dejanja NOB, 
kjer so ljudje žrtvovali življenja za svo-
jo domovino. In sedanjost? Mladi zelo 
malo vedo o obdobju od leta 1991 da-
lje. Koliko mladi rodovi vedo o mnogih 
ključnih osebnostih v slovenski družbi? 
Imamo izumitelje, znanstvenike, velike 
izobražence svetovnega slovesa. Pred 
kratkim sem dobil v branje pesnika 
Franceta Prešerna v srbščini. Prijatelj 
mi je rekel: »Veš, v srbščini mi to še 
bolje zveni kot v slovenščini.« Pa zna 
hkrati oba jezika, tudi slovensko. Ali 
znamo biti ponosni, da imamo glasbe-
nike velikanskega formata, ki jih pozna 
ves svet, Avsenike? Znamo biti po-
nosni, da imamo svetovne, vrhunske 
športnike? Znamo biti ponosni na to, 
da nismo revna država, pač pa da smo 
država z visokim standardom, nekako 
na 35. mestu na svetu! Smo pa v tem 
hipu država, ki ima določene politične 
in ekonomske probleme. Ko se bodo 
ti problemi izkristalizirali in jih bomo 
dokončno prepoznali, jih bomo šele 
lahko razrešili in složno stopili naprej. 
Pot v prihodnost je pred nami. Stopi-
mo skupaj složno naprej.
GBŠ: Hvala lepa, gospod predsednik.
Mag. Lovrenčič: Hvala lepa, gospa no-
vinarka.

Naslovi zveze in društev:

tema številke:  KoDVOS
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Janez Stanovnik, predsednik Zveze borcev NOB

Z   veza združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije 

je pluralna organizacija civil-
ne družbe, ki združuje borce 
NOB 1941-1945, žrtve vojnega 
nasilja iz tega obdobja in dru-
ge udeležence NOB, v zadnjih 
letih pa tudi vse več državlja-
nov RS izmed povojnih gene-
racij. V Zvezi je 77 teritorialnih 
združenj in društev, ki se delijo 
na 705 krajevnih organizacij 
in združujejo v 14 pokrajinah. 
Pomembna oblika njihovega 
delovanja je tudi 50 odborov 
enot in služb NOV in POS. 
Vseh individualnih članov je 
45.000, od tega 1/3 udeležen-
cev NOB, 2/3 pa je članov že 
iz povojnih generacij, ki imajo 
spoštljiv odnos do NOB in se 
zavzemajo za ohranjanje in 
uresničevanje vrednot NOB.

Zveza je bila ustanovljena 4. 
julija 1948 kot Zveza borcev 
NOV. Ob ustanovitvi je imela 
130.000 članov samo iz vrst 

Zveza borcev NOB

udeležencev NOB. To število se je 
postopoma zmanjševalo iz narav-
nih razlogov, saj se je z višanjem 
starostne strukture hitro večala 
tudi umrljivost.

Sedaj Zveza deluje po zakonu o 
društvih, zato so člani enakoprav-
ni ne glede na to ali so udeleženci 
NOB. Pravice, ki jih imajo udele-
ženci NOB in žrtve vojnega nasi-
lja, so namreč določene v zakonih 
in niso pogojene s članstvom v or-
ganizacijah ZB.

Zveza ima po zakonu o vojnih vete-
ranih in po Zakonu o žrtvah vojnega 
nasilja tudi status društva v javnem 
interesu. To zato, ker razen intere-
sov članov za medsebojno druženje 
uresničuje tudi javni interes z ohra-
njanjem spoštljivega zgodovinske-
ga spomina, s skrbjo za spominska 
znamenja in vojna grobišča, s pri-
zadevanjem za normalno uresniče-
vanje pravic, ki so z Ustavo in zako-
ni določene za udeležence NOB in 
z javnim delovanjem za uresniče-

vanje vrednot NOB v sedanjih 
družbenih razmerah.

Za ta namen organizacije ZB 
vsako leto organizirajo 380 
proslav v spomin na dogodke 
iz NOB in 700 komemoracij za 
padle v boju za svobodo, izda-
jajo publikacije o NOB, spod-
bujajo člane k pisanju o NOB 
in k sodelovanju v elektronskih 
medijih, skrbijo za 5.300 spo-
menikov in spominskih zna-
menj, sodelujejo z državnimi in 
lokalnimi organi ter z drugimi 
veteranskimi, domoljubnimi, 
upokojenskimi, turističnimi in 
drugimi organizacijami, ko gre 
za domoljubje in druge skupne 
vrednote in interese.

V organizacijah ZB se posebej 
upiramo potvarjanju zgodovin-
skih dejstev, diskvalifikacijam 
NOB, opravičevanju kolabora-
cije in zlorabam mrtvih za poli-
tične namene.
Zveza je večinski lastnik revije 
Svobodna misel in podpornik 
revije Borec, ima svojo spletno 
stran in stran na Facebook-u. 
Je tudi soustanovitelj fundaci-
je Franc Rozman-Stane, ki je 
namenjena za socialno pomoč 
članom in za materialno pomoč 
organizacijam pri socialnih, pu-
blicističnih in drugih pomemb-
nejših akcijah.

Zveza je članica koordinaci-
je domoljubnih in veteranskih 
organizacij Slovenije, koordi-
nacijskega odbora seniorskih 
organizacij Slovenije in med-
narodne in evropske federacije 
vojnih veteranov, ima pa tudi 
številne stike z veteranskimi or-
ganizacijami v zamejstvu in v 
državah bivše Jugoslavije. 

tema številke:  KoDVOS
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Združenje Sever
Miha Molan

Z veza policijskih veteranskih 
društev Sever (krajše ime: 

Združenje Sever) je prostovolj-
no, nepolitično in domoljubno 
združenje policijskih veteran-
skih društev Sever, katerih člani 
so kot pripadniki organov za no-
tranje zadeve Republike Slove-
nije ali kot prostovoljci sodelo-
vali z organi za notranje zadeve 
pri aktivnostih za zaščito demo-
kratičnih procesov v Sloveniji 
ali pa so s svojimi aktivnostmi 
sodelovali v vojni za osamosvo-
jitev Republike Slovenije.

Združenje Sever je bilo ustano-
vljeno leta 1994 in združuje 12 
policijskih veteranskih društev 
Sever, v katere je včlanjeno pre-
ko 6500 članov.

Spominski dan Združenja je 
prvi december kot spomin na 
leto 1989, ko so takratni orga-
ni za notranje zadeve (ONZ) z 
akcijo Sever, po kateri ima zdru-
ženje ime, preprečili politično 
manifestacijo jugoslovanskih 
centralističnih sil v Ljubljani in 
ustvarjanje izrednih razmer ter 
zaščitili demokratične procese 
v Sloveniji, ki so nato omogočili 
demokratične volitve in nasta-
nek samostojne in neodvisne 
države Slovenije.
Združenje ohranja in obuja 
spomin na vlogo in aktivnosti 
članov policijskih veteranskih 
društev Sever - pripadnikov ta-
kratnih ONZ med demokratič-
nimi procesi v Sloveniji in ak-
tivnostmi v vojni za Slovenije, 
zbira in hrani pisno, slikovno in 
zvočno gradivo o aktivnostih za 
zaščito demokratičnih procesov 
v Sloveniji in aktivnostih v voj-
ni za Slovenijo ter daje pobude 
za njegovo sistemsko ureditev, 
organizira strokovna srečanja 
o aktivnostih in dogodkih v 
času demokratičnih procesov v 
Sloveniji in med vojno za osa-
mosvojitev Slovenije, skrbi za 
ohranjanje prijateljskih vezi in 
vsestransko pomoč policistom, 
ki so bili ranjeni v vojni, ter svoj-

cem policistov, ki so padli v vojni 
za Slovenijo, postavlja spominska 
obeležja, organizira spominske 
slovesnosti, proslave, družabna 
srečanja in druge prireditve, uve-
ljavlja interese vojnih veteranov pri 
državnih organih, zagotavlja po-
moč vojnim veteranom pri uvelja-
vljanju njihovih pravic, organizira 
humanitarne aktivnosti za pomoč 
socialno ogroženim vojnim vetera-
nom, idr.

Program dela za leto 2013 je ob-
sežen. Sami ali v sodelovanju z 
drugimi veteranskimi in domoljub-
nimi organizacijami bomo slove-
sno obeležili številne pomembne 
dogodke iz naše novejše zgodo-
vine (predvsem obletnico osamo-
svojitve, dogodkov v času vojne 
za Slovenijo 1991, odhoda zadnje-
ga vojaka JA iz Slovenije, idr.). 
Ob obletnici projekta Manevrske 
strukture narodne zaščite bomo 
izdali katalog spominskih obele-
žij, posvečenih hraniteljem orožja 
ONZ in TO v letih 1990-91, ki sta 
jih Združenje Sever in Zveza vete-
ranov vojne za Slovenijo postavili 
do sedaj. V tem letu bomo razkrili 
8 novih spominskih plošč hranite-
ljem orožja, sami ali v sodelovanju 
z ZVVS in lokalnimi skupnostmi 
pa bomo postavili še obeležja za 
nekatere dogodke v letu 1991, ki 
še niso ustrezno obeležena. Ne-
katera spominska obeležja bodo 
deležna obsežnejše obnove (npr. 
pomnik padlim v vojni za Slove-
nijo 1991 na ljubljanskih Žalah). 
Pred izdajo je kronologija z na-
slovom MODRI ŠČIT – dejavnosti 
ONZ v slovenskem osamosvajanju 
(oktober 1990 - oktober 1991). 
Organizirane bodo okrogle mize 
in posvetovanja o domoljubju in 
zgodovini nastajanja in osamosva-
janja Republike Slovenije 1990-91. 
Skupaj z Osnovno šolo Vič v Lju-
bljani in ZVVS smo že razpisali 4. 
literarni natečaj MOJA RODNA 
DOMOVINA za učence od 6. do 
9. razreda osnovne šole. Aktivni 
bomo tudi pri realizaciji aktivno-
sti Koordinacije domoljubnih in 
veteranskih organizacij Slovenije 

(npr. izvedba zborovanja za 
mir na Cerju ob svetovnem 
dnevu miru, komemorativnih 
slovesnosti pri pomnikih vojn 
na Ljubljanskih Žalah, vsako-
letnega posveta o domoljubju, 
idr.). Z udeležbo članov in pri-
sotnostjo društvenih praporov 
se bomo poklonili spominu na 
generala Maistra, TIGR-ove 
borce, pomembne dogodke in 
osebnosti iz obdobja NOB ter 
sodelovali na slovesnostih ob 
državnih praznovanjih. 

Žal bo veliko časa in dela po-
trebnega za reševanje proble-
mov in težav, ki so bile voj-
nim veteranom povzročene 
z neustreznimi vladnimi var-
čevalnimi ukrepi, svoje pa so 
prispevali tudi politična in eko-
nomska kriza v državi, poskusi 
prevrednotenja zgodovinskih 
resnic, revanšizem, razpihova-
nje nestrpnosti, politično ob-
računavanje, idr. Na znatno 
poslabšanje razmer in skrbi za 
vojne veterane, vojne invalide 
in žrtve vojn v slovenski druž-
bi ter zavračanje dialoga in 
sodelovanja z veteranskimi in 
domoljubnimi organizacijami 
bomo še naprej seznanjali pri-
stojne državne organe, javnost 
in tudi pristojne mednarodne 
organizacije. 

tema številke:  KoDVOS
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Predstavitev ZDCIV Slovenije
Franc Donko

Zveza društev civilnih invalidov 
vojn Slovenije je nevladna, ne-

politična in neprofitna nacional-
na in reprezentativna invalidska 
organizacija, ki ima tudi status 
društva, ki deluje v javnem inte-
resu. V Zvezo je včlanjenih šest 
medobčinskih društev civilnih in-
validov vojn in s tem pokriva celo-
tno območje Republike Slovenije. 
Društva skupaj včlanjujejo še 986 
civilnih invalidov vojn. Civilni in-
validi vojn so osebe, ki so dobi-
le okvaro zdravja kot nevojaške 
osebe zaradi vojnih dogodkov ali 
dogodkov ob vojaški agresiji na 
RS ali zaradi terorističnega napa-
da na RS ter zaradi poškodbe, ki 
jo je povzročil zapuščeni vojaški 
material.

Zveza in njena društva izvajajo 
posebne socialne programe, s ka-
terimi predvsem zagotavljajo čim 
bolj neodvisno življenje invalidov, 
skrbijo za ohranjevanje zdravja 
ter krepitev psihofizične kondici-
je, kar je za civilne invalide vojn, 
katerih povprečna starost je pre-
ko 73 let, esencialnega pomena. 
Tako pri izvajanju posebnih soci-
alnih programov zasleduje pred-
vsem naslednje cilje: uveljavlja-
nje človekovih pravic invalidov, 
integracija invalidov v družbeno 
življenje, ne-diskriminacija inva-
lidov, vzpodbujanje invalidov k 

opiranju na lastne moči in sposob-
nosti, avtonomnost invalidov kot 
uporabnikov storitev, zdravstveno, 
socialno in ekonomsko ter pravno 
varstvo invalidov ter ne nazadnje 
socialna pravičnost in enake mo-
žnosti invalidov.

Zveza izvaja tudi program »preda-
vanja po šolah«, s pomočjo kate-
rega seznanja predvsem mlade o 
nevarnostih nepravilnega ravnanja 
z neeksplodiranim vojaškim mate-
rialom in opozarja na pomembnost 
strpnega reševanja konfliktnih situ-
acij.

Zveza se pri svoji dejavnosti opira 
na načela demokratičnosti, prosto-
voljnosti, samostojnosti in nepri-
dobitnosti in deluje v interesu vseh 
civilnih invalidov vojn, ne glede na 
njihovo včlanjenost v društva oziro-
ma Zvezo.

Zveza sodeluje tudi z drugimi soro-
dnimi organizacijami in je tako usta-
novna članica Nacionalnega sveta 
invalidskih organizacij Slovenije, v 
okviru katerega se članice dogovar-
jajo o skupnih nalogah na področju 
invalidskega varstva, in Ustanove 
Franca Rozmana Staneta. Povezuje 
pa se tudi z drugimi domoljubni-
mi in veteranskimi organizacijami 
in je tako članica Koordinacijskega 
odbora domoljubnih in veteranskih 
organizacij.

ZDCIV je tudi ustanovna čla-
nica Evropske Zveze invalidov 
vojn (EZIV), kjer aktivno sode-
luje s svojimi predstavniki v or-
ganih te organizacije na čelu s 
predsednikom, ki prihaja iz naše 
Zveze. Eden izmed ciljev EZIV 
je pomagati invalidom vojn, v 
smislu doseganja v evropskem 
prostoru, poenotenega načina 
obravnavanja invalidov vojn, 
kar je zapisano tudi v Deklara-
ciji, ki jo je, na pobudo EZIV, v 
decembru 2009 sprejel Evrop-
ski parlament.

Vsako jutro v soju se svetlobe,
dviguje v nebo krilata ptica,
mirno kot iz postelje kraljica,
barve, kakor so dekletom lica.

Kakor žarek lahno preletava,
njive, polja, trate,
zgodbo tiho šepetava,
o kraju daleč od samote.

Ta kraj, to je moja domovina!
Kraj to mojih je očetov,
to naša prava zemlja je edina,
dežela vredna to spomina.

Moja domovina
A borba zanjo so skomine,
ko so tukaj puške pele,
bolečine, rane v srca so hitele,
trenutki gorke dajejo spomine.

Na nebu se vili temni oblaki,
v snegu se rdeče stopinje poznale,
dolge gazi puščali junaki,
ki dolgo so vojno pregnali.

Zdaj dežela je moja svobodna,
škrlatna ptica zdaj lahno,
kot žarek polja preletava,
zgodbo tiho o zmagi šepetava!

Pia Berglez, OŠ Fram, 8. r.
Mentorica: Jožica Ravš

tema številke:  KoDVOS
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Sodelovanje veteranskih 
in invalidskih organizacij
Janez Podržaj, predsednik ZDVIS

P otrebe po usklajenem uve-
ljavljanju pravic in interesov 

vojnih invalidov, veteranov in žr-
tev vojnega nasilja so prispevale k 
nastanku veteranskih organizacij. 
S tem se je odprla možnost širše 
obveščenosti o položaju in pro-
blemih vojnih veteranov, vojnih 
invalidov in žrtev vojnega nasilja 
na domači in mednarodni ravni. V 
sodelovanju z drugimi enakimi ali 
sorodnimi domačimi organizacija-
mi in na področju mednarodnega 
sodelovanja pa medsebojna izme-
njava izkušenj, informacij in pri-
merljivosti zakonodaje ter promo-
cijo Slovenije kot enakopravnega 
člana svetovne skupnosti narodov 
igra prav tako pomembno vlogo.

Veteranske organizacije kot pred-
stavnice zainteresiranega članstva 
zagovarjamo pridobljene in z usta-
vo zagotovljene pravice upravi-
čencev. Ugotavljamo, da so pogo-
sti poskusi države zmanjšanja ali 
ukinjanja teh pravic. S pristojnimi 
službami poskušamo najti rešitve 
za ublažitev posledic, ki bi lahko 
bile usodne za posamezne skupi-
ne, posebno na področju sociale 
in zdravstva, kar je za starejšo, že 
opešano populacijo najpomemb-
nejše. 

Medsebojno sodelovanje gojimo 
s spodbujanjem domoljubja, ohra-
njevanjem tradicij iz naše burne 
preteklosti, z udeležbo na prosla-
vah in spominskih srečanj na lokal-
nem in državnem nivoju. Z eno-
tnim in usklajenim nastopanjem 
sodelujemo na organizacijskem in 
zakonodajnopravnem področju. 
Zavzemamo se za mir, sodeluje-
mo na vsakoletnem zborovanju 
pri pomniku braniteljem slovenske 
zemlje na Velikem Cerju in drugih 
pomembnih manifestacijah. 

Sodelujemo tudi z veterani in voj-
nimi invalidi iz držav Avstrije, Ita-
lije in Madžarske. Redna delovna 
srečanja imamo z vojnimi invalidi 

in veterani iz Hrvaške, Srbije in Črne 
gore, kjer smo že večkrat predstavni-
kom služb, ki so pristojne za reševa-
nje te problematike, predstavljali naš 
položaj in zakonodajo veteranov, voj-
nih invalidov in žrtev vojnega nasilja. 
Stike navezujemo tudi s predstavniki 
sorodnih organizacij iz Bosne in Ma-
kedonije. Pred leti je bila na enem iz-
med naših srečanj izražena ideja, da 
bi organizirali nekakšno konferenco 
organizacij vojnih invalidov in vete-
ranov, ki so nastale na ozemlju bivše 
Jugoslavije, kjer bi poskušali nekatera 
vprašanja še bolje urediti po zgledu 
dobre prakse v primerljivih državah. 
Zaradi ekonomske krize in pomanjka-
nja finančnih sredstev žal ta ideja tre-
nutno ni izvedljiva, mogoče bo kdaj v 
prihodnosti.

Zveza društev vojnih invalidov Slove-
nije (ZDVIS) skupaj z ZZB za vredno-
te NOB, ZVVS in Združenjem SEVER 
kot članice Svetovne federacije vete-
ranov (SFV) tvorijo nekakšno »mini 
koordinacijo« veteranov.

S sodelovanjem v stalnem komiteju 
za evropske zadeve, regionalnih kon-
ferencah in skupščinah kot članica 
SFV opozarja na krčenje zdravstvene 
in socialne skrbi za veterane in njiho-
ve svojce ter žrtve vojn kot posledice 
ekonomske krize. 

Lani novembra je v Jordaniji zasedala 
27. skupščina SFV. Iz Slovenije sta se 
je udeležila dva predstavnika. Podala 
sta resolucijo, v kateri obžalujemo, 
da ponekod še vedno prihaja do pri-
merov zmanjševanja že pridobljenih 
pravic do veteranskih pokojnin, inva-
lidnin in drugih pridobljenih pravic 
in ugodnosti v smislu zmanjševanja 
pokojnin, ukinjanja plačevanja do-
datnega zdravstvenega zavarovanja, 
ukinjanja zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja ter dvigovanja starosti za 
uveljavljanje dosedanjih zakonskih 
pravic. Opozarjamo na neprimer-
nost različnega obravnavanja med 
posameznimi kategorijami vojnih ve-
teranov, žrtev vojnega nasilja, vojnih 

invalidov, vojnih internirancev 
in njihovih svojcev in pozivamo 
veteranske organizacije, da v 
dialogu s svojimi vladami najde-
jo rešitve, ki ne bodo prizadele 
posameznih skupin dosedanjih 
upravičencev in da zdravstvena 
in socialna skrb zanje ostane vsaj 
na dosedanjem nivoju, če se že 
ne more izboljšati.

Domovina je samo ena, zato je 
domoljubje ali spoštovanje in 
ljubezen do domovine osnovna 
dolžnost vsakega človeka. Koor-
dinacija domoljubnih in veteran-
skih organizacij se zaveda tega, 
zato spodbuja domoljubje. V ta 
namen so že v preteklih letih po-
tekale razne aktivnosti na temo 
domoljubja, s predavanji, z lite-
rarnimi natečaji v šolah, na temo 
»Moja domovina«. Zavedamo se, 
da se prva vzgoja prične doma v 
družini in v otroškem vrtcu, torej 
je z vzgojo pravega spoštovanja 
in ljubezni do domovine pričeti 
že v zgodnji mladosti. Vsekakor 
je Ministrstvo za šolstvo in izo-
braževanje prvo poklicano, da v 
učne in vzgojne programe uvrsti 
domoljubno vzgojo. 

tema številke:  KoDVOS
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prof. dr. Božo Repe

Wilson, Pupin in pariška mirovna konferenca 1919 
Vukova zadužbina; VIII. Sretenjski sabor, Ljubljana, 15. februarja 2013

»Slovenec z visoko krošnjo, polno 
pisanih drobnarij, ki jih je proda-
jal moji materi in kmeticam v do-
mači vasi, mi je še danes v živem 
spominu, ki sem ga ohranil iz naj-
bolj zgodnjih dni svojega otro-
štva«, je zapisal Mihajlo Pupin v 
večkrat ponatisnjenih spominih, 
ki so tudi izšli v mnogih jezikih. 
Na Slovence ga je vezal tudi slo-
venski učitelj Kos, ki mu je na višji 
šoli v Pančevu zbudil zanimanje 
za naravoslovne vede in ameriški 
Slovenec Lukanič, ki mu je poma-
gal v najtežjem začetnem obdo-
bju v New Yorku, ko je tam pristal 
kot emigrant.

Ta navezanost na Slovence ga je leta 
1919, tedaj že uglednega znanstve-
nika z dobrimi zvezami pri nekda-
njem študijskem kolegu, ameriškem 
predsedniku Wilsonu, spodbudila, 
da je odpotoval v Pariz in pomagal 
jugoslovanskim delegatom na pari-
ški mirovni konferenci. Že prej je za-
stavil besedo tudi za rojstni Banat. 
Wilsonu je aprila 1919 poslal osebni 
memorandum o etničnih značilno-
stih jugoslovanskih ozemelj, ki naj bi 
po Londonskem paktu pripadle Itali-
ji. S tem je Pupin verjetno odločilno 
vplival na to, da je Wilson dal izjavo, 
da ZDA ne priznavajo Londonskega 
pakta.

V Pupinovem zavzemanju za Pre-
kmurje, Koroško in druge dele slo-
venskega in jugoslovanskega oze-
mlja ima gotovo osrednjo vlogo t.i. 
»jeseniški trikotnik«. Razsežnosti 
Pupinovih prizadevanj je mogoče 
v celoti ovrednotiti le, če poznamo 
kompleksnost tedanjih razmer. Ni 
šlo zgolj za Londonski pakt in z njim 
povezano vlogo Velike Britanije in 
Francije, ki sta ga odločno podpi-
rali. Tudi ZDA Slovencem niso bile 
naklonjene. Slovenskim politikom 
so njihovi diplomati dajali nasvete, 
ti pa so jih servilno upoštevali, naj 
se vojaško ne upirajo prodoru Italije 
celo do Ljubljane, češ saj bo vse pra-
vično uredila pariška mirovna konfe-
renca. Naivno zaupanje v ZDA so 
Slovenci in Jugoslovani pri reševanju 
mejnega vprašanja drago plačali in 
bi ga še bolj, če ne bi bilo Pupina. T. 
i. »wilsonizem«, kot so to naivno za-
upanje imenovali, je bil značilen zla-
sti za obdobje pred pariško mirovno 
konferenco in prve mesece njenega 
poteka, do junija 1919. Potem je v 
obdobju do decembra 1919 sledilo 
oddaljevanje ZDA, v začetku leta 
1920 pa njihov dokončni odhod s 
konference. Vendar so bile v prvem 
obdobju sprejete nekatere ključne 
odločitve. Razen tega se je Wilson 
zanašal na mlado, ad hoc sestavlje-
no in neizkušeno skupino Inquiry, ki 
je raziskovala razmere na terenu, na 
konferenco je prišla z že izdelanimi 
stališči, ki jih je bilo potem težko 
spremeniti. O Slovencih kot »nezgo-
dovinskem« narodu ni imela skoraj 
nikakršnega védenja. Nasprotno pa 
je imela zelo visoko mnenje o Italija-
nih in njihovi kulturi.

»Osvobajate nas, hkrati pa nas re-
žete na koščke«, je bil stavek, ki si 
ga je Wilson najbolj zapomnil iz 
enega od dveh srečanj s slovensko 
delegacijo 5. junija 1919 v Parizu. Na 
njem je sicer dr. Janko Brejc izrekel 
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tudi besede »Ave Wilson, Sloveni 
morituri te salutant« – »Pozdravljen 
Wilson, umirajoči Slovenci te poz-
dravljamo«. O srečanju se je Wilson 
kasneje izražal s simpatijami, vendar 
te simpatije na njegove odločitve v 
zvezi s slovenskimi mejami niso kaj 
dosti vplivale.

Italijanska vojska je po premirju z 
Avstro-Ogrsko skušala tudi preko 
črte londonskega pakta prodreti 
do Ljubljane, a so jih srbski prosto-
voljci pod poveljstvom podpolkov-
nika Švabića ustavili pri Vrhniki. Na 
Gorenjskem so italijanske poskuse, 
da bi zasedli Zgornjesavsko dolino, 
uspešno preprečili slovenski prosto-
voljci. Zasedo je postavila Narodna 
straža z Jesenic, kakšnih 150 fantov 
in mož iz Podkorena, Rateč, Kranj-
ske gore in Gozda Martuljka. Italija-
ni so zasedli Belo peč na Koroškem 
in prišli do Planice ter tik pred Rate-
če , to je do tja, kjer danes poteka 
slovensko-italijanska meja, in tudi 
na Vršič, kjer so se zaustavili, ker so 
s slovenske strani razširili govorice, 
da jih čaka korpus Bosancev, teh pa 
so se Italijani še iz izkušenj s soške 
fronte strahovito bali. Njihova izvi-
dnica je prišla celo do Jesenic, a se 
je vrnila. Zasedli so tudi večino obči-
ne Sorica, Ratitovec nad Selško do-
lino in Blegoš nad Poljansko dolino 
in v teh krajih tudi ostali. V Belo peč 
pa je z vlakom odšel odred prosto-
voljcev iz Radovljice, da bi Italijane 
pregnal. Res jih je močno prestra-
šil, a so na zahtevo višjih poveljstev 
ostali. 

Prodor iz Trbiža pa so gornjesavski 
prostovoljci ustavili tako, da so naj-
prej uničili kretnice na železnici, 
potem pa postavili zasedo. Karel 
Šefman, njihov poveljnik, je dogo-
dek opisal takole: »Bila je jasna in 
mrzla noč. Mesec je svetil, ko sem 
razporedil svoje fante na borbene 
položaje v Ratečah. Dve strojni pu-
ški sta držali v šahu cesto, pri Jal-
novi žagi pa dve železniško progo. 
Po cesti je pripeljala kolona tovor-

njakov, po progi pa vlak. Z nekaj 
rafali smo opozorili makaronarje, 
da gre tokrat zares. Bili smo dovolj 
odločni, da so se nas nočni vsiljivci 
pošteno ustrašili. Ročno so opustili 
svojo namero, se obrnili in jo urezali 
nazaj proti Trbižu.« Nato so, podob-
no kot pri Vrhniki, njihove nadaljnje 
poskuse ustavili Srbi, ki so jih pokli-
cali iz Kranja. Italijani so imeli, kot 
piše Lojze Ude, »pred srbsko šajka-
čo več rešpekta kakor pred našo še 
avstrijsko vojaško kapo.« Podoben 
recept so uporabili tudi pri italijan-
skem poskusu prodora iz Podbrda v 
Bohinjsko Bistrico, kamor so prišli z 
vlakom. Bohinjski prostovoljci so jih 
v spremstvu Srbov zavrnili in poslali 
nazaj.

Italijani so nato na mirovni konfe-
renci od četverice pridobili man-
dat, da zaradi varovanja nemotenih 
zvez med Italijo in Avstrijo zasedejo 
progo Trbiž-Beljak-Št. Vid. Postavi-
li so diplomatsko zahtevo, naj bi 
sporno ozemlje, t. i. jeseniški triko-
tnik skupaj z Jesenicami, Gorjami, 
Bledom, Ribnim in Bohinjem Italija 
dobila iz strateških interesov: »Italija 
hoče v interesu tržaškega pristani-
šča neprekinjeno zvezo pristanišča 
z nemško Avstrijo in Češko. Zato 
naj železniška proga ne poteka po 
ozemlju države, ki nima nobenega 
neposrednega interesa na razvoju 
te linije«, je zahtevo utemeljil itali-
janski zunanji minister baron Gior-
gio Sidney Sonino. To brezmejno 
grabežljivost italijanske diplomacije 
je prav na posredovanje Mihajla Pu-
pina nato odločno zavrnil Wilson, ki 
je Trbiž (Tarvisio) prisodil Italijanom, 
Beljak Avstrijcem, Jesenice pa Jugo-
slovanom, s čimer se je konferenca 
strinjala. Italija je dobila jamstva za 
uporabo t. i. Karavanške železnice 
in je zahtevo po »jeseniškem triko-
tniku« nato avgusta 1919 umaknila. 
Mihajlo Pupin je bil na 10. občinski 
seji občine Bled 20. septembra 1921 
zato imenovan za častnega mešča-
na, seveda pa je dobil še mnogo 
drugih priznanj. 

»Čudodelna je ljubezen, ki veže Srba 
s Slovencem, in v tej ljubezni živi 
najmogočnejša vera v sijajno priho-
dnost jugoslovanskih narodov«, je 
nekoč zapisal Pupin. Morda je bilo 
jugoslovanstvo tistega in tudi ka-
snejšega časa preveč naivno in ide-
alizirano. A srbsko- slovensko prija-
teljstvo in zavezništvo se je izkazalo 
tudi med drugo svetovno vojno, ko 
so Srbi gostoljubno sprejeli sloven-
ske izgnance, dolga leta pa so ju v 
spomin na to dogajanje povezova-
li vlaki prijateljstva in medsebojni 
obiski. Oba naroda sta se skupaj z 
drugimi jugoslovanskimi narodi tudi 
družno uprla fašistični in nacistični 
agresiji. Ponovna krepitev kulturnih, 
gospodarskih in drugih stikov med 
Srbijo in Slovenijo po žalostnem in 
krvavem razpadu Jugoslavije, nas 
utrjuje v prepričanju, da vez, o kate-
ri je govoril Pupin, še vedno obstaja 
in je močnejša od razhajanj. K po-
vezovanju veliko prispeva tudi srb-
ska manjšina na Slovenskem s svo-
jo cerkvijo in organizacijami kot je 
Vukova zadužbina. Tudi zato je prav, 
da izrazimo spoštovanje enemu naj-
večjih umov človeštva, ki je zmogel, 
tako kot to zmorejo le veliki ljudje, 
povezati naravoslovno znanost s 
humanistiko, pa tudi s politiko in 
diplomacijo, ko je bilo to potrebno. 
Bil je na pravem mestu, ko smo ga 
Slovenci najbolj potrebovali, in po-
magal nam je ohraniti pomemben 
del nacionalnega ozemlja.

Naslovi zveze in društev:

Naslovi zveze in društev:
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Govor prof. dr. Vladimirja Osolnika na 8. Sretenjskem saboru, v Ljubljani dne 15. februarja 2013  
v Mestnem muzeju.

Slovenija dobila del Gorenjske in del Koroške  
na intervencijo Mihajla Pupina  
pri ameriškem predsedniku Woodrowu Willsonu. 
Ni delal razlik med Srbijo, Hrvaško, Bosno, Makedonijo in Slovenijo

Kot profesorju književnosti mi je zno-
va pripadla čast, da na ta pomemb-
ni dan, Sretenje, staroslovanski in 
sedanji srbski praznik, dan splošne 
ljubezni, naklonjenosti do sočloveka, 
medsebojnega miru in odpuščanja, 
spregovorim o eni izmed lepih knjig, 
o prvi avtobiografski knjigi spoštova-
nega Mihajla Pupina. 

Knjiga je zanimiva in obsežna; pre-
vedena je bila v slovenščino pred 
več kot osemdesetimi leti: takratnim 
bralcem je prikazala nenavadno ži-
vljenje srbskega oziroma ameriškega 
izumitelja (patentiral je 34 patentov 
predvsem s področja telefonije in 
telkomunikacij), znanstvenika, pro-
fesorja elektrotehnike na Kolumbij-
ski univerzi, dvajsetkratnega aka-
demika in predsednika Newyorške 

akademije znanosti (edinega, ki ni 
bil rojen na tleh ZDA), soustanovite-
lja NASE, dolgoletnega predsednika 
ameriškega državnega sveta za ra-
zvoj znanosti, vplivnega govornika, 
novinarja in pisatelja, ki je napisal 
več odmevnih knjig ter prejel med 
številnimi najvišjimi družbenimi 
odlikovanji tudi znamenito Pulitzer-
jevo nagrado, dolgoletnega konzula 
KSHS oz. KYU v Ameriki, donatorja 
in podpornika številnih srbskih ozi-
roma južnoslovanskih ustanov, na 
primer Univerze v Beogradu, Matice 
srpske, Srbske akademije znanosti, 
številnih cerkva, knjižnic, domov 
kulture v tujini in v KYU, in dobro-
tnika znanstvenikov ter umetnikov, 
med njimi na primer Jovana Cvijića 
in Ivana Meštroviča. 

O njegovih zaslugah za bolj pra-
vične meje jugoslovanske države 
s sosedami Romunijo, Madžarsko, 
Avstrijo in Italijo leta 1919, kjer je 
Pupin z besedo nadaljeval junaško, 
požrtvovalno in uspešno vojaško 
delovanje neustrašnega generala 
Rudolfa Maistra, je spregovoril moj 
cenjeni kolega in prijatelj profesor 
Božo Repe. Ponovim naj le, da so bili 
po osebni Pupinovi intervenciji pri 
ameriškem predsedniku Woodrowu 
Willsonu z odločnim stališčem ZDA 
delno spremenjeni že sprejeti sklepi 
Londonskega pakta in Pariške kon-
ference, ter da so bile tako v korist 
Srbov, Hrvatov in nas Slovencev v 
novi jugoslovanski državi pridruže-
ne pokrajine Banat, Podravina, Pre-
kmurje, Gorenjska in deli Koroške. 
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Pupin se je rodil v revni vasici Idvor 
pri Pančevu blizu Beograda nepi-
smenim staršem. Bil je bosonog pa-
stirček, ko se je odpravil v širni svet 
iskat šol in znanja, ki mu ga je za 
svetal vzor postavila ovdovela mati. 
Čez Budimšpešto, Dunaj in Prago, 
čez Berlin in Hamburg se je prebil 
čez lužo in tam iz fizičnega delavca 
postal študent, inženir in profesor 
na Columbia university, izumitelj 
in znanstvenik svetovnega slovesa. 
Spremljala ga je ljubezen do doma-
čih, do domovine, pa tudi marljivost, 
vztrajnost, pogum, ter spoštovanje 
dela učiteljev in predhodnikov, Hel-
mholza, Maxwella, Farradaya, Tesle, 
katerim je vedno izražal spoštova-
nje in hvaležnost.

Ameriko, deželo v kateri je uresni-
čil svoje nekdanje sanje, je iskreno 
ljubil, deloval za njen blagor, javno 
razširjal njeno dobro ime, vendar ni-
koli ni pozabil na svojo domovino, 
Srbijo in Jugoslavijo. Ni delal razlik 
med Srbijo, Hrvaško, Bosno, Sloveni-
jo: iz otroštva sta mu ko lep spomin 
in vzor ostala dva slovenska rojaka, 
prijazni krošnjar s suho robo Luka-
nič in naklonjeni profesor fizike Kos. 
Optimizem, vedrina in značilna do-
bronamernost ter izbrana beseda in 
tekoči, lepi stavki in besedne zveze, 
so njegovim knjigam prinašale ugled 
in spoštovanje. Prevedene so v vse 
evropske jezike. V tujini so razširjale 
glas o njegovi domovini in njegove-
mu rodu, ki je bil marsikje neznan 
ali napačno predstavljen, kar se je 
načrtno skozi stoletja dogajalo v 
krogih duhovnega in posvetnega 
vsestranskega izkoriščanja južnoslo-
vanskih narodov. 

S tem se kaže tudi podobnost med 
Pupinovo in ameriško ustvarjalno 
dobo Lojzeta Louisa Luja Adamiča, 
nadarjenega znanega pisatelja in 
vplivnega politika v času pred dru-
go svetovno vojno in po njej, ki je 
prav tako zapustil globoke kulturne 
sledi v slovenskem, jugoslovanskem 
in ameriškem dogajanju.

Da bi obudil Vaš spomin na to odkri-
tosrčno in poučno Pupinovo knjigo 
oz. besede zaslužnega srbskega sinu 
južnoslovanskega podnebja, citiram 

besedilo izvrstnega prevajalca Pavla 
Brežnika iz leta 1931, delček Pupino-
vega Uvoda in Brežnikov Uvod iz 
prve od treh Pupinovih knjig, ki jo je 
v dveh delih izdala Vodnikova založ-
ba v Ljubljani (drugi del 1932).

O spominu na Slovenca, ki ju je spo-
znal v otroštvu, Pupin piše: »… Do-
mislil sem si …«

In prevajalec v slovenščino, Pavel 
Brežnik, 1931. leta: »Uvod. Dne 12. 
Marca 1874. se je petnajstleten srb-
ski dijak …«

O Mihajlu Pupinu, pastirju, ki je v 
svojem življenju uresničil vse, kar 
so obetale ameriške sanje, osebni 
uspeh, ugled in bogastvo, je, poleg 
njegovega iskrenega besedila 'Od 
pastirja do izumitelja', napisano več 
prikazov v različnih knjigah. Ome-
njam tu le dve novejši, 'Mihajlo Pu-
pin, Život i delo' Vojislava Gledića iz 
2009, in 'Studije o srpsko američkim 
vezama', Dragoljuba Živojinovića, 
2010, obe v Beogradu. 

S temi monografijami se Pupin tudi 
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po svojem mednarodnem pomenu 
približuje očetu edine prave revo-
lucije v zgodovini človeštva, izumi-
telju vsemogočne elektrike, njene 
proizvodnje, prenosa in raznotere 
uporabe, Pupinovemu rojaku in 
vzorniku Nikoli Tesli, o katerem se 
tudi danes z velikim spoštovanjem 
pišejo knjige.

Na koncu mi ostaja prijetna dol-
žnost, da ob spominu na medna-
rodno uveljavljenega znanstvenika 
in uglednega pisatelja, v luči spo-
štovanja znanja in etičnih in trajnih 
moralnih vrednot človeštva, to je ro-
doljubja, domoljubja in svobodolju-
bja, ki se kot nenadomestljiva vodil-
na misel izkazujejo v delih številnih 
južnoslovanskih mislecev, pesnikov 
in pisateljev skozi minula stoletja 
in današnji čas, ter v Pupinovem 
pestrem in bogatem življenju, za-
hvalim njemu in njegovim somišlje-
nikom in sotrudnikom. Izražam jim 
iskreno spoštovanje.

mag. Milan Lovrenčič

Domoljubje in nacionalizem 
Vukova zadužbina; VIII. Sretenjski sabor, Ljubljana, 15. februar 2013

Moje delovanje je usmerjeno v prou-
čevanje in negovanje domoljubja in 
sporočilnosti generala Rudolfa Ma-
istra in njegovih borcev. Člani dru-
štev, ki so poimenovana po genera-
lu Maistru, proučujemo pomembne 
zgodovinske dogodke in zaslužne 
domoljube, ki so dali svoj doprinos 
k ohranjanju in razvoju slovenskega 
naroda. Kot idealnega domoljuba 
smo si izbrali generala Maistra in z 
njim povezane zgodovinske dogod-
ke, ko je v novembru 1918 zavaroval 
državno mejo ter s tem četrtino na-
rodnega ozemlja, vključno z Mari-
borom, Ptujem Ljutomerom, Ormo-
žem in Radgono. Organizirani smo 
v društva, ki združujejo okoli 1500 
članov.

V svojem dolgoletnem javnem delo-
vanju se vedno znova sprašujemo, 
kaj je domoljubje. Vsi se strinjamo 

z opredelitvijo, da je domoljubje 
posebno čustvo in zato posebna 
vrednota. Ljubiti dom in domovino 
je za vselej žlahtno. Biti globalen in 
hkrati ljubiti domovino nista izklju-
čujoča si koncepta, ravno naspro-
tno. Aktivno in domoljubno nasto-
panje v globalnem svetu je mogoče 
samo, če imamo trdno zasidrane 
nacionalne korenine. Če pa imaš 
korenine, si privezan, negiben. Da-
našnji emancipirani človek pa hoče 
biti svetovljan, ki mu je zlasti naro-
dna zavest ovira, pojem provincial-
ne omejenosti, ki mu onemogoča 
vživljati se v današnje globalizirano 
okolje.

Dr. Bučar o tem meni naslednje: Če 
pridobivamo nove lastnosti, se s 
tem odrekamo temu, kar smo? Na-
sprotno, čim višji je naš razvoj, čim 
več sistemskih lastnosti imamo, toli-

ko višja je naša individualnost. Zato 
je popolnoma razumljivo, da je za-
nikanje domoljubja, če sedaj upo-
rabim ta čustveni izraz, preprosto 
skregano z realnostjo. Torej nima 
prav, kdor se sklicuje na svetovljan-
stvo in usmerjenost v Evropo, pri 
tem pa se preprosto odreka svoji la-
stni narodnosti. Če hočeš biti Evro-
pejec, moraš biti najprej Slovenec, 
moraš biti najprej Anglež, Francoz, 
Nemec pa tudi Srb. Če torej izgubiš 
svojo nacionalnost, izgubiš svojo 
evropskost.

Dr. Danilo Turk, naš dosedanji pred-
sednik Republike Slovenije, je pod-
krepil mnenje dr. Bučarja in povedal, 
da je kar nekaj let preživel v Zdru-
ženih narodih, kjer je nacionalna 
pripadnost ves čas eden od elemen-
tov samoidentifikacije. Poleg stro-
kovnosti in delovanja je to izjemno 
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pomemben vidik dela v tem izrazito 
svetovljanskem in mednarodnem 
okolju, brez katerega preprosto ne 
gre. Pogovori vedno nanesejo do 
vprašanja od kod si, kdo si?

Dr. Spomenka Hribar pa pravi, da 
je domoljubje zelo, zelo občutlji-
va tkanina. Preveč poudarjati ga je 
slabše, kot če ga sploh ne. Preveliko 
poudarjanje se namreč kot bume-
rang povrne kot izbruh sovražne-
ga nacionalizma. Če domoljubje 
temelji na spoštovanju naše lastne 
narodne individualnosti in izhaja 
iz jezika in njegova kulture, potem 
razrašča domoljubje v neko himero, 
ki se navzven kaže kot nestrpnost 
in sovraštvo do drugih narodov, še 
več, tudi do sovraštva navznoter, 
do vsega, kar je malo drugačno, do 
vseh, ki nimajo našega domoljubja 
in do vseh, ki so kakorkoli drugače 
misleči. To je rakava rana, ki je zelo 
nevarna, za vsak narod sam po sebi 
in za mednarodne odnose.

Nacionalizem je po mnenju dr. Hri-
barjeve izraz hotenja moči in pre-
moči na drugimi in drugačnimi ali pa 
izhaja iz nemoči uveljavitve svojega 
hotenja po moči. Kakor je med lju-
beznijo in ljubosumjem tanka meja, 
toda bistvena razlika, takšna je tudi 
med domoljubjem in nacionalizem.

Dr. Janez Kranjc je mnenja, da je šo-
vinizem oziroma, kot ga radi imenu-
jemo nacionalizem, primitivno po-
veličevanje določenega naroda ali 
skupine in zaničevanje ostalih. Zato 

npr. francoski patriotizem in ponos 
na to, da so velik narod, ni že sam 
po sebi negativen, ker ni usmerjen 
v poniževanje drugih, marveč v po-
veličevanje svojega naroda. Pouda-
riti je potrebno pomen izobrazbe, 
še zlasti znanja tujih jezikov, ki je 

glavno sredstvo proti ozkosrčnemu 
nacionalizmu v negativnem pome-
nu besede. Kultura in omika sta tisti, 
ki naredita domoljubje žlahtno in 
kozmopolitsko. S tem, da se zave-
dam svojih korenin, da jih imam rad, 
hkrati po črpam iz kulturne zakla-
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dnice človeštva, lahko doprinesem k 
skupnemu dobru več, kot pa če sem 
globaliziran porabnik brez lastne in 
tuje kulture. To je tudi veličina ge-
nerala Maistra, ki je bil narodnjak, 
razumnik in kulturnik. S svojim de-
lom si je prizadeval dvigniti omiko 
in kulturo lastnega naroda, hkrati 
pa je deloval za uveljavitev njegovih 
pravic. 

Mihajlo Pupin je bil prepričan Srb. 
Tako je povedal: »Moja mati, moja 
domača vas, moja srbska pravoslav-
na vera, moj srbski jezik in narod, 
ki ga govorim, so moje srbstvo in 
prej bi lahko od mene pričakovali, 
da opustim dihanje, kot da opustim 
srbstvo«. Kot domoljub pa je imel 
spoštljiv odnos do drugih narodov. 
Bil je ponosen, da ima ameriško dr-
žavljanstvo. Še kot šolar se je spo-
znal s svojima slovenskima učite-
ljema Kosom in Lukaničem. Ko je 
na mirovni konferenci v Parizu bila 
kočljiva meja z Italijo, kjer se je od-
ločalo tudi o Gorenjski in Koroški, 
je Pupin posredoval pri ameriškem 
predsedniku Wilsonu, ki je interve-
niral in z osebno avtoriteto dosegel, 
da severni del Gorenjske z Jesenica-

mi, Bledom in Bohinjsko dolino ni bil 
dodeljen Italiji.

Meja med domoljubjem in naciona-
lizmom je nedoločljiva. Znajo pa jo 
doumeti tisti, ki jih poleg domoljub-
nega čustva vodi razum oziroma 
kultura spoštovanja, sožitja z narodi 
drugačnih vrednot. Mihajlo Pupin je 
v svoji biografiji izjavil: »Čudovita je 
ljubezen, ki veže Srba s Slovencem 
in v tej ljubezni živi najmočnejša 

vera v sijajno bodočnost jugoslo-
vanskega naroda«.

Domoljubna čustva so bila, zaosta-
la pa je domoljubna kultura, zato je 
logično, da je tak jugoslovanski na-
rod, ki ga nikdar ni bilo, razpadel.

Naloga naše generacije je, da ne-
gujemo kulturo sožitja med Srbi in 
Slovenci tudi zaradi sporočilnosti 
Mihajla Pupina, kateremu smo na-
menili ta večer.
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Živorad Andrejić, govor starešine sabora

Vukova zadužbina v Ljubljani
VIII. Sretenjski sabor 
15. februar 2013 Mestni muzej Ljubljana

Drage dame in gospodje

Dragi prijatelji Vukove zadužbine

Pozdravljam vas v imenu uprave in 
naših zadužbinarjev.

Dobrodošli na Osmem sretenjskem 
saboru v tem starodavnem hramu 
kulture, ki ga imenujejo Mestni mu-
zej Ljubljana. Sretenje je najprej srb-
ski narodni praznik, potem verski in 
na koncu državni. Nekoč Kraljevine 
Srbije, danes Republike Srbije.

Narodni praznik je zaradi tega, ker 
navadno ljudstvo veruje, da se na 
sretenju srečata zima in poletje. 
Dan je daljši, v zraku se že čuti po-
mlad. Sretenje je ravno danes. Zato 
se tudi naš sabor imenuje sretenjski, 
ker smo bili ustanovljeni ravno na ta 
dan pred sedmimi leti v Ljubljani.

Dame in gospodje!

Na našem saboru pozdravljamo:
1 Tukaj prisotni čudoviti Mešani 

pevski zbor Sveti Roman Sladko-
pojac, pri hramu apostola Pavla 
iz Petrovaradina, njegovega pred-
sednika protojereja stavrofora dr. 
Boža Sovilija in dirigentko zbora 
Evgenijo Vladimirovno Kojić, ro-
jeno v Novočerkasku na Tihem 
Donu, prestlonici donskih koza-
kov. Ali se spomnite velikega pi-
satelja Mihaila Šolohova, njegove 
Aksinje in Grigorija Melehova? 
Kakšna ljubezen in strast je to 
bila! Lansko leto smo imeli prili-
ko v tem hramu videti narodnega 
umetnika iz Kijeva Valentina Pivo-
varova. Same slovanske duše! Tu-
kaj je tudi profesor Petar Kojić, ki 
se ni bal niti ruskih step, kaj šele, 
da ne bi prišel prijateljsko v Slove-
nijo.

Tudi tukaj prisotno petrovaradinsko 
mladino!

Slišali smo srbsko himno Davorina 
Jenka iz leta 1872 kot tudi njegovo 
slovensko Lipo iz leta 1863. Davorin 
Jenko je umrl v jeseni 1914 leta v Lju-
bljani, enako kot Stevan Mokranjac 
istega leta v Skopju. Dva glasbena 
viteza, katerih umetnost občuduje-
mo in slavimo še danes.
2  Posebej pozdravljamo župana 

Bleda gospoda Janeza Fajfarja
3 Dva predstavnika ambasade Srbi-

je v Ljubljani, konzula Dejana Pe-
runičića in Branko Dimitrijević

4 Očeta jereja Dejana Mandića iz 
Pravoslavne cerkve v Ljubljani

5 Mag. Milana Lovrenčiča, pred-
sednika Zveze društev general 
Maister in častnega predsenika 
Ustanove dr. Antona Trstenjaka v 
Ljubljani.

6 Franca Erkarja, dolgoletnega 
predsednika Planinske zveze Slo-
venija

7 Mojco Slovenc iz protokola župa-
na Ljubljane Zorana Jankoviča

8 Protojereja stavrofora Perana Bo-
škovića, dolgoletnega starešine 
Pravoslavne cerkve v Ljubljani

9 Slavka Vejinovića, upravnika Vu-
kove zadužbine v Beogradu

10 Radomira Milunovića, podpred-
sednika Občine Trstenik v Srbiji

11 Pozdrav tudi vsem vam v dvorani, 
ki ste prišli na to našo veliko sve-
čanost

Zahvaljujemo se za pomoč, ki so 
nam jo nudili naši sretenjski pri-
jatelji, posebej mestu Novi Sad, 
ki je omogočilo, da nas obiščejo 
njegovi someščani, pevski zbor 
Sveti Roman Slatkopojac. Zahva-
ljujemo se tudi protokolu župana 
mesta Ljubljane, ki so naše goste 
iz Novega Sada sprejeli s posebno 
dobrodošlico in ljubeznijo. Poseb-
no hvala Vinski kleti Jeruzalem–
Ormož in inženirju Janku Puklav-
cu. Njihov nebeški dar iz rodne 
Prlekije bomo z očmi gledali in z 
dušo pili.

tematski sklop:  Pupinove zasluge za Slovence



19

Vsem njim v čast sledi Prešernova 
zdravljica v srbskem jeziku:

Opet je grožđe rodilo,
a vino slatko, neba dar,
nas, prijatelji, okupio:
Srcu i oku dalo žar.
Komu treba prvo diči čašu,
Zdravicu pesmom započet?
Čuvaj nam, Bože, zemlju našu
I sav slovenski svet.

Lansko leto, na današnji dan v tem 
hramu, na Sedmem sretenjskom 
saboru, je zaslužni profesor dr. Mi-
roljub Kljajić svojo pripoved o prvi 
svetovni vojni zaključil s 1. decem-
brom 1918, na način kot je srbski 
komediograf Branislav Nušić končal 
pisanje svoje avtobiografije. »Danes 
sem nehal s pisanjem, ker sem se 
včeraj poročil. Ko se človek poroči, 
nima več svoje avtobiografije«.

Tako je bilo tudi s Kraljevino Srbijo, 
ki se je poročila s Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev.

Ko smo začeli s pripravami na ta sa-
bor, smo se spraševali, kaj se je še 
zgodilo po 1. decembru 1918 leta. 
Spomnili smo se Pariške mirovne kon-
ference spomladi leta 1919 in časa 

določanja meja prve skupne drža-
ve Južnih Slovanov. Opazili smo dve 
pomembni osebnosti med udeležen-
ci konference: Woodrowa Wilsona, 
predsednika Amerike in Mihajla Pu-
pina, ameriškega znanstvenika, naše 
gore lista, velikega rodoljuba, Srba in 
velikega monarhista. O tistem času in 
o teh ljudeh vam bodo govorili tukaj 
prisotni profesorji in poznavalci neke-
ga razburljivega časa naše zgodovine. 
O konferenci vam bo govoril prof. dr. 
Božo Repe, o knjigi Od pastirja do iz-
umitelja prof. Dr. Vladimir Osolnik.

Ljubiti svojo deželo, njene hribe in 
doline, so zmožni samo ljudje bi-
strega duha, ki vedo, kaj je svoboda 
in kaj pomeni imeti svoj dom v svo-
bodni domovini brez tujcev. Tukaj v 
Ljubljani smo spoznali domoljubno 
organizacijo, ki neguje spomin na 
tiste pogumne ljudi, ki so v pravem 
trenutku sprejeli zgodovinske odlo-
čitve, da so ponujeno svobodo spre-
jeli in jo ubranili. To je Zveza društev 

general Maister. Povabili smo njene-
ga predsednika mag. Milana Lovren-
čiča, mu ponudili, da je danes tukaj 
svečani govornik, kar je on z zado-
voljstvom sprejel.

Zato za vse tri, ki sem jih tukaj ome-
nil, velja tisto Mihajlovo, naj govori 
tisti, ki ima kaj za povedati. Za nji-
hovo pripravljenost, da nam govo-
rijo o času, ki ga je vihar odnesel, 
se jim Vukova zadužbina prisrčno 
zahvaljuje.

Na koncu svečanosti vam bo zaslu-
žni profesor dr. Miroljub Kljajić po-
dal obrazložitev naših priznanj. Izro-
čil jih bo Slavko Vejinović, upravnik 
naše matične hiše v Beogradu.

Današnji sabor kot tudi prejšnje so 
pripravljali ljudje, ki so stari celo 87 
let. Tukaj je inž. Gavrilo Pajkič, ki je ta 
visoka leta dočakal pred nekaj dnevi 
in ki je vsakokrat zavpil »Za menoj, 
tovariši!« Tudi nas je še nekaj, ki smo 
med 70. in 80. letom in ki smo enako 
govorili. Za menoj, tovariši, z mislijo 
pred očmi, da je pred nami Gavrilo. 
Vendar je dejstvo, da je naša moč 
vsakokrat manjša, enako kot je po-
moči čedalje manj. Zato se opraviču-
jem za vse napake, ki smo jih strorili 
in ste jih vi opazili. Ne glede na vse 
to, prosim za aplavz za Gavrila in 
druge sodelavce kot spodbudo, da 
vas ponovno vidimo čez eno leto na 
našem IX. sretenjskem saboru.

Zaključujem zopet s Prešernom in s 
tistim, kar sledi po koncu svečano-
sti:

Sad prijatelj, i još koju,
Za bratstvo koje veže nas.
Nek svaki digne čašu svoju,
Uz snažni gromki glas,
Uz čaša zvek
I pesme jek,...
Daruj nam, Bože, dugi vek!

Živeli!

Govoril vam je starešina sabora Ži-
vorad Andrejić.
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P   rva, v političnem in verskem 
pogledu neodvisna slovenska 

državna tvorba je bila karantanska 
kneževina sedmega in prve polo-
vice osmega stoletja. Predstavljala 
je osrednjo slovensko pokrajino, 
ki je imela z znamenitim obredom 
demokratične volitve in umestitve 
deželnega poglavarja, s svojim na-
rodnopolitičnim središčem na Krn-
skem gradu in z izključno slovenskim 
prebivalstvom vse potrebne pogoje 
za samostojen politični in kulturni 
razvoj. Šele zaradi grozeče vojne in-
vazije z vzhoda je priznala bavarsko 
in nato frankovsko pokroviteljstvo in 
s tem izpolnila prvo stran tisočletne 
zgodovine slovenskega podložni-
štva, porazov in umikov.

V devetem in desetem stoletju je 
slovensko narodno ozemlje v prime-
ri z današnjim zavzemalo trikraten 
obseg. Slovenska govorica je živela 
ob izvirih Aniže, Mure in Drave, ob 
Donavi in ob Blatnem jezeru. Toda 
že prične nemška kolonizacija, ki jo 
izvajata cerkvena in svetna oblast 
in ki napreduje skoro vzporedno z 
germanizacijo slovensih naselij. Ista 
usoda, ki je dohitela polabske Slova-
ne, grozi tudi slovenskemu narodu, 
ker ne živi več v državni skupnosti in 
mu zato manjka zadostna odporna 
sila. Kakor so izginili iz zgodovine 
hrabri slovanski Obodriti in Ljutici, 
kakor je klonila ponosna Rujana in 
kakor je val germanizacije maloda-
ne zagrnil poslednji ostanek nekdaj 
mogočnih Lužičanov, tako se umi-
kajo tudi meje slovenstva daleč na-
zaj. Nevzdržno se širi nemška oblast 
in slovenska govorica v severnih po-
krajinah naših dedov postaja redkej-
ša in tišja.

Nacijonalno nazadovanje sloven-
skega življa je v veliki meri posle-
dica propadanja socialne svobode. 
Slovenski svobodnjaki, ki predsta-

Tragedija Koroške
(Ob 33-letnici plebiscita)

Mirko Roš

Mirko Roš, sodnik v.p. leta 1970

Mirko Roš je v zadnji vrsti prvi z leve strani

vljajo pretežni del kmetskega pre-
bivalstva, se udinjajo nemškim go-
spodarjem kot fevdni podložniki, ali 
pa izgube radi nepokorščine ali tudi 
ob najneznatnejšem povodu svojo 
svobodo.

Zunanjepolitično je Koroška pred-
met osvajalnosti in političnih spletk 

nemških vojvod in kraljev. Le en-
krat se je zazdelo, da bi utegnilo 
prenehati tuje gospostvo, ko ga je 
nevarno ogrozil porast moči češke-
ga kralja Premisla Otokarja II., ki si 
je podvrgel tudi večino slovenskih 
pokrajin, a je končno podlegel v 
odločilni bitki leta 1278 na Mora-
vskem polju. Na slovenskih tleh so 
zavladali Habsburgovci.

Dočim prištevajo kronisti 12. in 
13. stoletja Koroško na splošno še 
k slovenskim pokrajinam, utihne 
slovenska govorica na Zgornjem 
Koroškem povsod vsaj že v pet-
najstem stoletju, istočasno pa izu-
mro tam tudi slovenska imena po-
nemčenega prebivalstva. Vendar 
očitujejo nazivi mnogih naselbin, 
gorskih prehodov, gora in voda še 
danes svoje slovensko preklo. Tudi 
ostali slovenski predeli so izposta-
vljeni močnemu nemškemu vplivu, 
čeprav so radi gostejše naselitve 
odpornejši. Jezikovna meja se po-
lagoma umika proti jugu in se samo 
vzhodno Osojskega jezera še vzdr-
žuje na ozemlju severno Drave.

spomini Maistrovih borcev
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Ob rojstnem dnevu Rudolfa Maistra
številne prireditve v Kamniku in Maistrov pohod na Uncu

V počastitev 29. marca, roj-
stnega dne Rudolfa Maistra 

v Kamniku praznujejo občinski 
praznik. V dobrem mesecu dni 
od 9. do 13. aprila 2013 se bodo 
zvrstile številne prireditve, katerih 
vrhunec bo v sredo, 25. marca, z 
osrednjo slovesnostjo pred spo-
menikom Rudolfa Maistra in po-
delitvijo priznanj občine Kamnik 
za leto 2013. Program bodo za-
znamovale otvoritve nekaj komu-
nalnih objektov ter vrsta kulturnih 
in športnih prireditev. Posebej naj 
omenimo že 8. Maistrov pohod 
na Veliko špico nad Kamnikom. 
Začetek pohoda bo v soboto 13. 
aprila ob 8. uri pred Maistrovim 
spomenikom.

Maistrov pohod bodo priredili 
tudi na Uncu in sicer bodo po-
hodniki krenili od spomenika ge-

nerala Maistra pri gasilskem domu v 
soboto 4. aprila 2013 ob 9. uri. Po-
hod po okolici Unca s povratkom 

k gasilskemu domu bo trajal 
okrog dve uri.

Lanski Maistrov pohod v Kamniku. Foto: Janko Šertel

Vzroki denacijonalizacije leže pred-
vsem v popolnem gospodarsko-
družabnem podložništvu in pravni 
podrejenosti prebivalsva napram 
nemški cerkveni in svetni fevdni 
gosposki. Slovensko plemstvo je 
koncem trinajstega stoletja do-
cela potujčeno. Obred umestitve 
koroškega kneza nima nobenega 
pravnopolitičnega pomena več in 
se ohrani samo še do pričetka pet-
najstega stoletja. Prepad med do-
mačim kmetskim prebivalstvom in 
med stanovi plemstva, duhovščine 
in meščanstva, ki prvi podlegajo za-
padnoevropskemu kulturnemu vpli-
vu, je vedno globlji. V teh razmerah 
izgublja ljudstvo zaupanje do tujca 
in do potujčenca.

Slovenski izrazito kmetski narod 
preživlja nato dobo, ki jo v počet-
ku izpolnijo turški roparski vpadi, 
kmetski upori in reformacija s pr-
vimi slovenskimi pisci. Ker je večji 

del podložen oholemu nemškemu 
plemiču ali cerkvi, uveljavlja še prav 
do sredine devetnajstega stoletja 
naravno odporno silo proti gospo-
dujočemu nemštvu, ki se je ustalilo 
v mestih in trgih kot upravnih in go-
spodarskih središčih. Germanizaci-

ja napreduje še vedno počasi in ji 
zapadejo kot žrtve skoro izključno 
oni, ki zapuste preprosto slovensko 
domačijo. Pač pa že najde germani-
zacija mnogo pospešitve v izboljša-
nju gospodarskih in šolskih razmer 
v drugi polovici osemnajstega sto-
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letja. Kajti uradni jezik je nemški in 
razen v osnovnih početkih ljudske-
ga šolstva je nemški tudi učni jezik. 
Državljani habsburške monarhije 
črpajo svoj patrijotizem iz davne 
pripadnosti državi z nemškim poli-
tičnoupravnim aparatom, nemškim 
šolstvom in nemškim gospodar-
skim kapitalom. Zato plačuje slo-
vensko ljudstvo tribut za umišljeno 
vrednost svojega podložništva. Ta 
tribut obstoja iz zemljišč in ozemelj, 
ki polagoma prehajajo v posest 
gospodarsko močnega tujca, in iz 
množice posameznikov, ki jih raz-
vita nemška civilizacija odtuji njih 
materinskemu jeziku.

Prebujajoči se nemški nacijonali-
zem, ki ima že ob svojem rojstvu 
imperijalistično tendenco, je ger-
manizacijo slovenskega prebival-
stva silno pospešil.

Po Czoernigovi »Etnografiji« (Dunaj 
1855–1857) poteka narodnostna 
meja leta 1856 še dobrih 10 kilome-
trov severno Celovca in sta skoro 
dve tretjini celovškega prebivalstva 
slovenski (6.000 Slovencev, 3.419 
Nemcev). V razdobju od 1858 do 
1868 leta je predstavljal Celovec, 
kjer je izhajal Janežičev Slovenski 
Glasnik, središče slovenskega literar-
nega življenja. Toda leta 1880 ima 
Celovec samo še 629 prebivalcev s 
slovenskim občevalnim jezikom.

Ko je koroški pisatelj in slavist Urban 
Jarnik od leta 1818 do leta 1844 žu-
pnikoval pri Šmihelu (12 km vzho-
dno Gospe Svete) in v Blatogradu 
nad Vrbskim jezerom, je zbiral med 
svojimi župljani slovenske narodne 
pesmi in proučeval narečje in šege 
svojega slovenskega ljudstva. Minu-
lo pa je že pol stoletja, odkar se tam 
ne glasi več slovenska pesem.

Slovenščino kot svoj občevalni je-
zik je na Koroškem navedlo sledeče 
število ljudi:

leta 1890 ... 101.050,

leta 1900 ... 90.495,

leta 1910 ... 66.482,

leta 1923 ... 36.700 (brez Italiji od-
stopljenega Kanala ter nam prisoje-
nega Jezerskega in Mežiške kotline 
z okoli 25.000 prebivalci).

Čeprav ti podatki ob edinstvenem 
načinu »ugotavljanja« narodnosti 
(občevalni jezik) in vseh običaj-
nih nemških strahovalnih metodah 
ne ustrezajo dejanskemu stanju, 
vendar v dovoljni meri osvetljujejo 
pomanjkanje narodne zavednosti 
med koroškimi Slovenci in osvajal-
nost nemškega nacijonalizma. Kajti 
denacijonalizacijo koroškega slo-
venstva povzročajo ne samo močni 
tuji gospodarski kapital s favoriza-
cijo nemško usmerjenega prebival-
stva, privlačnost nemške civilizacije 
in dominantna vloga nemščine kot 

trgovskega, uradnega in šolskega 
jezika, ampak tudi vsesplošno za-
postavljanje in zasramovanje vsega, 
kar je slovensko. Pri ljudskih štetjih 
in narodnopolitičnih glasovanjih 
ne odloča narodnostno poreklo 
po krvi in rodu, temveč politično 
mišljenje ali potreba gospodarske 
eksistence. Koroški Slovenci nimajo 
niti osnovnih šol, v katerih bi se njih 
deca učila v svojem meterinskem 
jeziku. Glasniki zahteve po politični 
in kulturni enakopravnosti prejmejo 
žig državljanske nezanesljivosti ali 
celo protidržavnosti. V drugi po-
lovici devetnajstega stoletja znaša 
izguba narodnega teritorija pov-
prečno 200 kvadratnih kilometrov 
vsako desetletje, ko se kraji s pre-

Vojaška razglednica

Legija koroških borcev

spomini Maistrovih borcev
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Braslovče 1969, govornik Fran Roš

težno slovenskim prebivalstvom ali 
popolnoma ponemčijo ali pa dobe 
nemško večino. In tako leži danes 
tudi Gosposvetsko polje, nekoč sre-
dišče karantanskega slovenstva, a 
še vedno naša narodna svetinja in 
dragocen dokaz davne slovenske 
demokracije, onkraj naših narodnih 
meja.

Tragična je zgodovina Koroške, kaj-
ti zgodovino dežele in naroda je 
ustvarjal zmagovalec, oni sebični, 
brezobzirni osvajač, ki ne priznava 
drugorodcem niti najosnovnejših 
državljanskih pravic, pravice do la-
stnega šolstva in pravice do lastne-
ga kulturnega razvoja. Zato daje 
vsa dosedanja zgodovina Koroške 
našemu nemškemu sosedu pose-
ben pečat, pečat sramote in nekul-
turnega nasilja nad zasužnjenim 
slovenskim narodom.

Končana prva svetovna vojna s svo-
jim za zaveznike srečnim izidom ni 
niti najmanj uresničila upov, ki jih 
je človeštvo stavilo v novo ureditev 
gospodarsko-socijalnih in medna-
rodnih razmer. Nekaj upoštevanja 
je našlo edinole toliko opevano na-
čelo samoodločbe narodov, ki pa se 
je smelo izvesti samo tam in samo 
v onem obsegu, kolikor je to bilo 
v skladu z interesi vsaj ene izmed 

velesil – zmagovalk. Tak primer iz-
igravanja malih narodov nudi bivši 
Jugoslaviji vsiljena rapallska pogod-
ba, ki je izročila imperijalistični Italiji 
kot nagrado za njeno vojno udelež-
bo na strani zaveznikov in kot od-
škodnino za njene žrtve nad pol 
milijona Slovencev in Hrvatov. Pač 
pa je smela premagana Avstrija, ista 
Avstrija, ki ni Slovanom v svojem 
prejšnjem državnem okviru nikdar 
priznavala nacijonalne svobode, 
dvigniti geslo samoodločbe ljudstva 
na svoj pravkar še črnožolti cesarski 
prapor. Svet štirih velesil je odredil 
ljudsko glasovanje v narodno me-
šanem delu Koroške, obenem pa 
kakor iz previdnosti izločil iz plebi-
scitnega ozemlja skoro popolnoma 
slovensko Mežiško dolino in Jezer-
sko s skoro 20.000 prebivalci. Ako 
bi se bilo slovensko odposlanstvo v 
Parizu poslužilo istega demagoške-
ga gesla »Koroško Korošcem!«, ki je 
z njim nemška politična oblast v Ce-
lovcu vplivala na narodno premalo 
zavedno slovensko prebivalstvo, ne 
smelo bi pristati na ekscidicijo naj-
zavednejših, za izid plebiscita odlo-
čilnih delov slovenske Koroške.

Izid dne 10. oktobra 1920 izvršene-
ga glasovanja zato ni smel presene-
titi. Čeprav je imela glasovalna cona 
A močno slovensko večino – leta 

1910 je po občevalnem jeziku šte-
la okoli 49.000 Slovencev in okoli 
23.000 Nemcev – je izmed 37.304 
veljavno oddanih glasov zahteva-
lo priključitev k Jugoslaviji samo 
15.279, k Avstriji pa 22.025 glasov. 
Toda med temi za Avstrijo oddani-
mi glasovi je bilo najmanj 10.300 
slovenskih, torej takih, ki so se izne-
verili svojemu rodu.

Ker je južno Drave ležeče plebi-
scitno ozemlje dalo večino glasov 
Jugoslaviji (10.405 : 10.083), je ju-
goslovanska vlada predlagala Dra-
vo kot primerno mejo. Predlog je 
bil zavrnjen. Kakor že pri odreditvi 
plebiscita je spet odločala skupina 
predstavnikov tujih držav, ki ni upo-
števala zgodovine obeh na Koro-
škem živečih narodov, zgodovine 
vladajočega germanizatorja na eni 
in zgodovine zatiranega ljudstva na 
drugi strani. Z odreditvijo plebisci-
ta je bilo sankcijonirano trenutno 
stanje, torej implicite odobren ves 
dotedanji uspeh postopne germa-
nizacije in bilo je izrečeno prizna-
nje vsemu izvršenemu postopku 
onemogočanja narodnopolitičnega 
in kulturnega razvoja koroških Slo-
vencev. Odrejeni plebiscit je bil akt 
krivice, ki že v naprej aprobira do-
končno ponemčenje vse Koroške, 
pomenil je udarec v obraz našemu 
narodu. S senžermensko pogodbo 
ni bila zagotovljena slovenski manj-
šini nikaka narodnostna zaščita. Po 
mednarodnem položaju slabotna 
Jugoslavija ni imela napram Avstriji 
niti možnosti intervencije, niti pravi-
ce do adekvatnih protiukrepov na 
svojem državnem ozemlju.

Imperijalistični nemški nacizem ni 
zagledal luči sveta šele z rojstvom 
programatičnega hitlerizma. Našel 
je v njem samo do skrajnosti pro-
težirano oblastveno koncesijo za 
nasilno uresničenje svojega cilja. 
Ideologi nacizma so javno priznali 
nemški načrt: s pridobitvijo ogro-
mnega »življenjskega prostora« 
prevzeti vodilno vlogo med števil-
nimi narodi Evrope. Z drugimi be-
sedami: podvreči si druge narode, 

spomini Maistrovih borcev
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zasužnjiti in iztrebiti jih tako, da bo 
narasel nemški narod v sto letih na 
250 milijonov.

Po izgubljeni prvi svetovni vojni je 
značil izid koroškega glasovanja prvi 
uspeh spet aktivnega nacizma in 
prvi korak v ustvarjanju baze za re-
vanžno vojno. Ta vojna je bila še da-
leč, a že je bilo slutiti njeno možnost. 
Nemčija je bila prosta mednarodne 
vojaške kontrole in je tudi sicer kljub 
naloženim reparacijskim obvezno-
stim uživala mnogo zaslombe v 
mednarodnem političnem življenju. 
Manjkal je predvsem samo še pre-
okret notranje politike na desno. In 
res se je že nekaj let potem v mona-
kovski dvorani vojskovodij predočila 
nemškemu narodu potreba po no-
vih vojnih grozotah.

Koroška v avstrijsko-nemškem okle-
pu je prejela svojo pohvalo z obla-
stveno ugotovitivjo, da je zmagala 
»ljubezen do nemške domovine«, ne-
zavedni Slovenci pa priznanje, da so 
v dobi preizkušnje zaupali dobrobit 
svoje bodočnosti nemškemu severu, 
ne pa slovanskemu jugu. Tako pov-
darjena domovinska ljubezen je bila 
le zaslepljenost, ki je verovala v zatr-
jevano uzukaptivno in zgodovinsko 
pravico nemštva do slovenske ze-
mlje. Storila je dobroto nizkotnemu 
osvajalcu in prezrla pozno rojstvo 
načela samoodločbe narodov. A bilo 
je še vedno petnajst tisoč glasujočih 
borcev, ponosnih pripadnikov male-
ga, osamljenega in onemoglega na-
roda, ki so strgali laži krinko raz lice: 
Ako je naš narod roboval tujcu polno 
tisočletje, prepustil mu dve tretjini 
svojega ozemlja, žrtvoval mu v voj-
nah in miru svoje sinove, ali ni potem 
upravičen, da postane vsaj po tolikih 
žrtvah svoboden in da končno ustavi 
tok germanizacije? Ali mar ni vreden 
svobode še mnogo bolj kakor nje-
gov tiran, ki suženjstva nikdar ni pre-
našal, pa je svojo svobodno voljo in 
silo stavil v službo osvajanju in krivici, 
laži in razbojništvu?

Skoro tretjina stoletja je minula od 
usodnega plebiscitnega dne. Izid 

plebiscita je služil zmagovalcu kot 
dokazilo o upravičenosti novih 
ukrepov gospodarskega in kulturne-
ga pomena zoper slovensko manj-
šino. Vzgojil si je spet nove trume 
janičarjev, toda tudi mala armada 
zavedno slovenske mladine se je 
utrdila v boju za ohranitev svojega 
rodu. Samo zato je narodnoosvo-
bodilna borba naših narodov lahko 
zajela tudi večji del koroškega slo-
venstva. Edina pokrajina v vseh Av-
striji, ki je prispevala aktivne borce 
zoper hitlerjanski fašizem, je bila 
slovenska Koroška. Dala je s tem 
najlepši in najprepričevalnejši dokaz 
svoje narodne in duhovne pripa-
dnosti slovenstvu. Ta dokaz je tem 
dragocenejši, ker je bil ustvarjen v 
času najhujšega nasilja, ko so z vse 
slovenske zemlje odhajali naši zasu-
žnjeni bratje zmučeni in onemogli 
v notranjost dežele laži, gestapa in 
koncentracijskih taborišč.

Stebri dima, ki so se tekom dolgih 
štirih let noč in dan dvigali iznad 
krematorijskih dimnikov v poča-
stitev oboževanega voditelja nem-
škega naroda, so se že porazgubili, 
vendar se isti ljudje, ki so vihteli bič 
nemškega fašizma nad našimi ko-
roškimi brati, uveljavljajo še danes 
kot sovražniki slovenskega ljudstva. 

Taki ljudje stoje v avstrijski Koroški 
še vedno na različnih pomembnih 
mestih, ne da bi bili kdaj poklicani 
na odgovor za svojo sokrivdo pri 
zločinih, storjenih nad našim ljud-
stvom. Med njimi se je uveljavil 
celo stari glasnik nemškega impe-
rijalizma in nacistični »znanstvenik« 
Martin Wutte, ki ga je po končani 
vojni avstrijska vlada poslala na mi-
rovno konferenco kot izvedenca 
za Koroško. In vendar sta ravno on 
in vojni zločinec Maier – Kaibitsch 
duhovna očeta besedila, ki so ga 
imele po slovenskem Koroškem 
razširjene stenske tablice. »Bodi 
ponosna, da smeš jezik Goetheja in 
Schillerja napraviti za materinski je-
zik svojim otrokom!« In prav tako ni 
zgolj slučaj, da je avstrijska ljudska 
stranka šele nedavno imenovala 
nekdanjega nacističnega oblastni-
ka Steinacherja za podpredsednika 
deželnega odbora za Koroško. Iste-
ga Steinacherja proslavlja nemški 
koroški publicist Perkonig kot ju-
naškega borca za nemško domo-
vino. Proslava tridesete obletnice 
koroškega plebiscita v letu 1950 je 
bila le nova sramotitev slovenskega 
ljudstva in njegove višje, humane 
kulture, bila je proslava plebiscitnih 
potvorb in goljufij, ki so jih izvršili 

Predavanje borcem za severno mejo 1918–1919, dne 26. 11. 1968 v Slovenj Gradcu
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T  ako kot vsako leto bomo 
tudi letos počastili spomin 

na rojstvo našega pesnika, do-
moljuba in generala Rudolfa 
Maistra Vojanova ob njegovem 
spomeniku na Trgu OF v Lju-
bljani,

Program bodo pripravili učenci 
Osnovne šole Vič Ljubljana pod 
mentorstvom ravnateljice Ane 
Vehar.

 

VABILO

avstrijski Nemci s pomočjo italijan-
skih plebiscitnih funkcijonarjev.

Slovenska Koroška čaka še vedno 
osvoboditve iz spon germanizacije. 
Zdi se, kakor da je v žilah koroških 
Nemcev še premalo slovenske krvi, 
da je slovensko ljudstvo odstopilo 
še premalo svojega narodnega oze-
mlja in da še ni dovolj renegatov in 
janičarjev. Kakor da je izgubil mali 
slovenski narod zaman svoje sinove, 
da so se ali primorani ali zaslepljeni 
borili za cilje svojega narodnega 
zatiralca, in kakor da so bile zaman 
vse žrtve nasilju, s katerim je nemški 
imperijalizem brez sramu razkrival 
načrte za uničenje slovenstva.

Položaj koroških Slovencev se v pri-
meri z dobo pred nacistično oku-
pacijo Avstrije skoro da prav nič 
ni spremenil. Po vzgledu mnogih 
drugih držav tudi Avstrija ni nasto-
pila proti nacizmu kot družbenemu 
pojavu, ampak je sledeč načelu in-
dividualne kazenske odgovornosti 
pozvala na odgovor le nekatere ma-
loštevilne, pač najvidnejše zločince, 
a še tem ni hotela ugotoviti krivde, 
češ, da so jim bila njih zla dejanja 
zaukazana. Zato je razumljivo, za-
kaj se avstrijsko ljudstvo sploh ne 
zaveda svoje soodgovornosti pri 
vseh mnogostoletnih in posebno še 
tekom minule vojne storjenih nasi-
ljih nad drugimi narodi. Vsepovsod 
v Avstriji in v vseh njenih političnih 
strankah se udejstvujejo ljudje, ki se 
ne bodo nikdar otresli svoje vele-
nemške nacistične ideologije. Naci-
zem si je po svojem polomu samo 
na zunaj nadel prejšnjo staroavstrij-
sko krinko in videz Wuttejeve znan-
stvenosti pod geslom domovinske 
ljubezni. Kljub temu, da je koroško 
deželno vodstvo Avstrijske ljudske 
stranke v svojem odgovoru na okro-
žnico zastopstva koroških Slovencev 
z dne 12.7.1945 zagotovilo, da bodo 
prejeli Slovenci vzorne manjšinske 
zakone, je slovenska mladina še 
vedno v enaki nevarnosti, da se iz-
neveri svojemu rodu. Niti uredba o 
dvojezičnem šolstvu z dne 3. okto-
bra 1945, niti sedanji novi zakonski 

Govornik Mirko Roš ob grobu Srečka Puncerja v Braslovčah 12. maja 1969

osnutek o ureditvi dvojezičnega šol-
skega pouka ne jamčita koroškim 
Slovencem narodnega obstoja. 
Edino napredno politično silo v Av-
striji predstavlja socijalnodemokrat-
ska stranka. Ker pa se je razmerje 
med našo državo in Avstrijo lani in 
letos v mnogih pogledih izboljšalo 
in dobilo celo videz prijateljskih od-
nošajev, je tem bolj naloga avstrij-
skih socijalistov kot vladne stranke, 
ustvarjati pogoje, ki naj bodo trdno 
jamstvo narodnokulturnemu in go-
spodarskemu obstoju koroških Slo-
vencev v bodočnosti. Dovolj bridka 

bi sicer bila njih usoda, ako bi se 
morali pogajati z nacizmom tudi še 
sedaj, ko je poteklo osem dobrih let 
od njegovega vojnega poraza.

Oktoberski plebiscit leta 1920 ni 
dal nikomur pravice do potujče-
vanja naših bratov, do nasilij in 
do skrunitev slovenskih grobov in 
partizanskih spomenikov. Kajti za-
vedamo se, da bi smelo obveljati 
le ono glasovanje, ki bi ga bilo ko-
roško ljudstvo izvedlo takrat, ko še 
ni poznalo niti narodne služnosti, 
niti germanizacije, niti nacističnih 
taborišč.

spomini Maistrovih borcev

1. Himna (pevski zbor)
2. Jesenska (Karel Destovnik  

Kajuh)
3. Gor čez izaro (pevski zbor)
4. Žebljarska (Oton Zupančič)
5. Moja rodna domovina  

(Adrijana Toplak, OŠ Lenart)
6. Moja rodna domovina 
 (Saška Kurnik, OŠ Voličina)

Vljudno vabljeni!

Društvo general Maister Ljubljana
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Franjo Malgaj na Prevaljah.
Foto kopije dokumentov od F. Malgaja. (prvič javno objavljeno)

Mag. Jernej D. Kožar

V zapuščini starih staršev Andreja Vujeva na Prevaljah 
so bili med mnogimi drugimi zanimivimi dokumenti 
preteklega časa skrbno shranjena tudi pisna gradiva 
Franja Malgaja, za katera se je Andrej Vute odločil, da 
jih s posredovanjem mag. Jerneja D. Kožarja podari 
Koroškemu pokrajinskemu muzeju v Slovenj Gracu.

Glede na to, da znajo dokumenti, ki se nanašajo na 
delovanje nadporočnika Franja Malgaja na Koroškem 
v času bojev za severno mejo med novembrom 1918 
in aprilom 1919, pritegniti pozornost, sem pripravil 
pričujoči zapis z njihovo predstavitvijo.

Prvi dokument – legitimacija, pravzaprav dovolilnica, 
napisan na črtanem listu, iztrganemiz zvezka, s kate-
rim je Josipu Rifflu (staremu očetu Andreja Vuteja) 
s Prevalj dovoljeno posedovanje orožja z lastno roč-
nim vpisom Frana Malgaja, da: Imenovani ima pravico po 7 uri zvečer hoditi po trgu in okolici. Na desni spodnji 
strani pri besedilu legitimacije je podpis Malgaj nadpor. In pod celotnim bededilom je še podpis: 

Franjo Malgaj nadpor
načelnik vojaškega oddelka
Prevalje.

Drugi dokument, napisan na brezčrtnem listu v nemškem jeziku, 
je namenjen poročniku Hawrilowu, v katerem Franjo Malgaj ime-
novanemu naroča:
Konjev ne poceni prodati
Desetar Kovačič naj kot cenilec deluje.
Gospod župan Lahovnik in kaplan naj bosta prisotna.
Malgaj
nad

Tretji dokument, napisan na brezčrtnem listu, je namenjen gospodu 
Lahovniku, županu in je vsebinsko podoben drugemu dokumentu, 
z dopolnitvami. (Zanimivo je, da je za priimkom Kovačič napisan 
njegov čin v nemškem jeziku.) Podpisan je:
Malgaj
nadpor.

iz dela društev in zveze
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Moja domovina 
Slovenija

Slovenija! Država, polna nav-
diha, svežine in lepote. Država, 
ki ji ni vseeno, ki si priza-
deva za boljši svet in skuša 
popraviti napake iz pretek-
losti. Država, ki se bori za 
svoj obstoj in boljše življenje 
državljanov. Slovenija smo mi, 
ljudje, državljani, tisti, ki nam 
ni vseeno za našo domovino 
in naše potomce, ki bodo kas-
neje živeli v tem, kar bomo mi 
ustvarili. Torej, Slovenija. Opre-
delitev Slovenije ni lahka, saj je 
Slovenija nekaj tako posebne-
ga in edinstvenega. Gore, mor-
je, jame, planote, kotline, reke, 
slapovi… vse, kar si srce zaželi. 
Seveda pa ni vse tako popol-
no. Nekateri naši državljani so 
že čisto pozabili, kaj je dejan-

sko pomembno na tem svetu. 
Ravno zavedanje o pomemb-
nih stvareh nas je vedno držalo 
skupaj. Nas in našo domo-
vino. Zdaj pa je večina lju-
di na to že pozabila in to je 
prav tisto, kar je problem naše 
družbe. Seveda pa obstajajo 
tudi taki, ki še niso pozabili, 
kaj je pomembno, in prav tisti 
nas držijo skupaj in vzdržujejo 
našo domovino. Kaj sploh po-
meni domovina? Domovina je 
kraj, kamor spadamo, kamor 
nas vleče, kjer smo se rodi-
li, kjer smo si ustvarili vse, kar 
imamo, duhovnega in materi-
alnega. Zato je pomembno, da 
kamorkoli greste, vedno imate 
v svojem srcu tudi svojo domo-
vino, saj ta vas na nek način 
tudi določa. Zaradi nje ste 
taki, kot ste. Nikoli ne pozabite 
tega. Upam, da bo Sloveniji 
uspelo kaj spremeniti, saj smo 

Četrti dokument je črno bela razglednica s sliko vojvodskega prestola na Gosposvetskem polju. Na spodnjem delu 
razglednice je rdeč napis: » Narod naš dokaze hrani........«.

Na hrbtni strani razglednice je dopisnica in z Malgajevo roko napisano naslednje besedilo:
Vel.
Gospod
Riffl
(Lahovnik)
Prevalje
Vesele božične
praznike in srečno
novo leto želi
Malgaj
Nadp

Čeprav dopisnica 
ni datirana, gre 
zagotovo za leti 
1918/19.

iz dela društev in zveze

v preteklosti in sedanjosti storili že 
toliko napak, da je že čas, da jih po-
pravimo.turobni in surovo,
vselej v meglice zaviti.

Slovenija, domovina naša,
nam ljuba si kot pastircu paša,
nam draga kot ogenj v srcu vnet,
nam edinstvena kot zaščiten cvet.

Kot kapljica na listu ti si majhna,
a velikost nam ni pomembna,
saj si kot dragulj sredi neba,
kot svobodno krilo sinjega galeba.

Ko hodim po tvojih tleh topline,
ali gledam tja v svetle davnine,
zagledam se tudi v valove zlate,
poslane samo zate.

Slovenija, naš dom,
ne odidi, ne izgini,
potrebujemo te večno,
kot smo te že v pradavnini.

Maja Ravnikar, 8. a, OŠ Vič
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V novo leto 2013 - noben dan brez poteze

Moja tašča je svojo družino opogu-
mljala k delu z rekom: »Čič ne na-
redi nič«. Vsi tisti, ki ne razumete 
prleščine, naj vam prevedem, da čič 
pomeni posedanje.

Zato ni dobro, da začnemo z de-
lovanjem šele po občnem zboru. 
Škoda je izpuščenega januarja in fe-
bruarja, da jih ne bi izrabili za redno 
delovanje.

Kaj pa lahko naredimo v teh dveh 
mesecih? Delujemo lahko v nasle-
dnjem:

• napisati je treba poročilo o delo-
vanju preteklega leta,

• pripraviti program dela za tekoče 
delo,

• angažirati finančne vire (razpisi, 
donacije),

• povabiti v društvo nove člane,
• uskladiti delovanje s sorodnimi 

društvi,
• izpopolniti manjkajoče in vzpod-

buditi nedejavne člane vodstva 
društev,

• izvesti občni zbor,
• koordinirati vodenje delovanja z 

mesečnimi sestanki,
• sodelovati z Zvezo
• …

Letos bomo zabeležili že 15. oble-
tnico našega delovanja, ki se je 
uradno začelo 15.6.1998, na prvi 
skupščini članov ljubljanskega dru-
štva, na katerem je bilo prisotnih 16 
ustanovnih članov.

Danes nas je sto krat več. Res pa 
je, da smo ustanovni člani že 15 let 
starejši in je nujno v svoje vrste va-
biti nove člane, da bodo izboljšali 
povprečni EMŠO.

V vodstvu Zveze smo pretekla dva 
meseca izrabili dokaj uspešno. Po-
ročilo o preteklem letu je napisano, 
prav tako program dela. Pripravili 
smo predlog za novi nadzorni svet, 
ki ga bomo potrdili na skupščini, 
prav tako pa še vabimo novega 
zakladnika. Komuniciramo z mini-

strom za delo, družino in socialne 
zadeve o pravilniku financiranja ve-
teranskih in domoljubnih Zvez. Dva 
sestanka smo imeli z ministrom za 
obrambo, več posvetov s poslan-
ci, ki so naši člani ali podporniki. 
Opravili smo desetine pogovorov z 
vodstvi podjetij za odkup multipel 
generala Maistra ali naročila ogla-
sov v reviji Maistrov glas. Ni dovolj, 
da bi delali en dan v mesecu ali en 
teden. Delujemo vsak dan, poln de-
lavnik, pa še vedno ni tako, kot bi si 
želeli. Trudimo se, da bi spodbudili 
delo v društvih, kjer je delovanje 
zastalo, vsaj v petih krajih pa se 
dogovarjamo o ustanovitvi novega 
društva. Po svojih močeh pomaga-
mo pri postavitvi Maistrove spo-
minske sobe v njegovi rojstni hiši v 
Kamniku. Pripravljamo se na skup-
ščino Zveze, ki bo 23. marca sku-
paj s praznovanjem 129. obletnice 
rojstva generala Rudolfa Maistra. 
Prevzeli smo pobudo za postavitev 
spomenika Mihajlu Pupinu, ki ima 
velike zasluge, da je bila Gorenjska 
leta 1919 priključena takratni Jugo-
slaviji, saj so to ozemlje do Bleda in 
Bohinja zahtevali Italijani. 

Prav posebej pa se trudimo v pri-
pravi programa domoljubja, ki bi 
ga izvedli v skupni oddaji na RTV 
Slovenija. Osnutek je spisan, nismo 
pa še našli osebe, ki bi bila voljna 
in sposobna ta program voditi. Lani 
smo predlagali brata Avsenika, da 
bi dobila Prešernovo nagrado, pa je 
nista prejela, s pojasnilom, da ima-
mo mnogo boljše glasbenike od 
njiju. Ker v to ne verjamemo, sedaj 
lobiramo, da bomo ob 80. rojstnem 
dnevu Slavka Avsenika ponovno 
podali predlog. Smo pa bili uspešni 
pri predlogu dr. Ludvika Toplaka, 
katerega smo predlagali za častne-
ga občana Maribora. Radi bi se za-
hvalili še mnogim našim članom, 
zato smo pozvali društva, da poda-
jo predloge.

Želim vam ponuditi, da kateri 
od predstavnikov Zveze pride na 

skupščino vašega društva ali pa na 
okroglo mizo, kjer bi obravnava-
li aktualne probleme domoljubja. 
V naših vrstah imamo mnogo za-
nimivih razpravljavcev, ki se vam 
bodo pridružili, če jih boste pova-
bili. Tako bo v Ljubljani organiziran 
posvet o spomenikih, ker bi želel 
opozoriti, da je spomenik generala 
Maistra pred železniško postajo lo-
ciran zelo neprimerno in ga je treba 
prestaviti na Kongresni trg.

Vidite torej, spoštovani člani, po-
sebno pa vodstva društev, da je 
možno in koristno delovati tudi 
s skromnimi finančnimi sredstvi 
samo, če je volja in pripravljenost 
za delovanje ob upoštevanju reka 
moje tašče »čič ne naredi nič«. Ško-
da pa je, da ni znala latinščine, v 
kateri najdemo zelo podoben rek: 
»Nulla dies sine linea« ali po naše 
»Noben dan brez poteze/dejanja«.

mag. Milan Lovrenčič
Predsednik Zveze društev general 
Maister

iz dela društev in zveze
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V elike finančne težave pri nemote-
nem delovanju ZDGM smo ime-

li tudi v letu 2012. Po prejemu dveh 
četrtin planiranih finančnih sredstev v 
prvih šestih mesecih so nam na Mi-
nistrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve, kljub ovrednotenemu pro-
gramu zaustavili financiranje naše de-
javnosti. Veliko energije in časa smo 
izgubili v povezavi z intervencijami 
in mnogimi zahtevami, da bi se sta-
nje vsaj deloma uredilo, vendar nam 
to ni uspelo. Toliko bolj hudo nam je 
bilo, saj smo se zavedali dejstva, da 
programa ne bo možno v celoti re-
alizirati in da smo zopet obsojeni na 
pokrivanje nujnih stroškov, da sploh 
lahko delujemo. Z dopisi in tudi v 
osebnih razgovorih s posameznimi 
drugimi ministrstvi smo si prizadevali, 
da bi glede na naš status in delovanje 
v javnem interesu pritegnili njihovo 
pozornost in z njihovo pomočjo rea-
lizirali del programov, ki bi bili v po-
moč tudi pri njihovem delu. To nam je 
uspelo samo pri načrtovanju skupnih 
aktivnosti z Ministrstvom za obram-
bo, vendar je žal ostalo samo pri be-
sedah. Ni nam uspelo tudi takrat, ko 
bi se moral Vojaški muzej vključiti v 
naš projekt »Priprava in izdaja zborni-
ka borcev za Severno mejo« samo s 
strokovnim kadrom.

Ugotavljamo, da živimo v času, ko ob-
staja nerazumevanje temeljnega delo-
vanja civilne družbe in potrebe ter pre-
pletenost z institucijami sistema. Prav 
tako bi morali glede na našo sporočil-
nost s ponosom izgovarjati naše ime 
in nam po svojih močeh pomagati pri 
realizaciji naših nalog, tudi finančno. 
Govorimo o mačehovskem odnosu 
države do domoljubnih organizacij in 
krizi vrednot.

Posebno smo veseli, da so v nekate-
rih društvih posebej aktivni pri sode-
lovanju z osnovnimi šolami oz. delu 
na projektu različnih oblik uvajanja 
domoljubne vzgoje. Na podlagi tega 
na posameznih OŠ razširjajo obstoje-
če vsebine z elementi domoljubja pri 
predmetih zgodovina in državljanska 
in domovinska vzgoja ter etika, te vse-
bine pa vključujejo tudi pri predmetih 
slovenščina in likovna vzgoja.

Poročilo ZDGM za leto 2012
Rudolf Pfajfar, tajnik ZDGM in mag. Milan Lovrenčič, predsednik ZDGM

Zavedamo se, da pri tem orjemo ledi-
no, saj šole še niso usposobljene za to 
nalogo, 

prav tako pa največkrat nimajo ustre-
znih kadrov za tovrstno poučevanje, 
manjkajo pa tudi učbeniki.

Soorganizatorji smo tudi različnih kvi-
zov, nagradnih natečajev pisanja lite-
rarnih prispevkov, razgovorov z učen-
ci, vse na temo domoljubne vzgoje in 
zgodovinskih tem. Za najboljša izbra-
na dela smo poskrbeli tudi za nagrade. 
Pri tem delu sta posebej uspešni DGM 
Zagorje in Ljubljana.

V srednjih šolah z izkušnjami prednjači 
SUAŠ Ljubljana na projektu Domovin-
ska vzgoja, izkušnje pa prenašamo tudi 
v druge sredine (Zagorje, Kamnik).

V Zasavju so na pobudo DGM usta-
novili Aktiv predavateljev zgodovine, 
kar bi veljalo organizirati tudi v dru-
gih sredinah po Sloveniji kot izkušnjo 
in pomoč pri delu z tovrstnimi vsebi-
nami.

Posebna zahvala za uspešno delo z 
mladimi gre podpredsedniku ZDGM 
Dušanu Vodebu (SUAŠ), predsedni-
ku DGM Zasavja Emilu Šternu (OŠ in 
srednje šole v Zasavju). Takoj za njimi 
jim po uspešnosti sledijo DGM Lju-
bljana (OŠ VIČ), DGM Maribor (OŠ 
borcev za S mejo), KDFFM Ravne na 
Koroškem (gimnazija), Prleško DGM 
Ljutomer ( Gimnazija FM), DGM Cer-
kvenjak (OŠ), NDDGM Unec (OŠ), 
PDGM Črenšovci (OŠ), DGM Mari-
bor (OŠ), DGM Kamnik (OŠ),DDGM 
Šentilj (OŠ RM Šentilj), DGM Ptuj 
(OŠ), SGDGM Polenšak (OŠ Dornava 
in Podružnična šola Polenšak), ki so 
kot vzorčni primer dobrega sodelova-
nja na tem področju. 

S pomočjo različnih predavateljev, ki 
jih je pomagala pridobiti ZDGM, smo 
organizirali tudi predavanja, razgovo-
re, okrogle mize in sicer;
• posebej odmevna je bila okro-

gla miza pri predsedniku države 
dr. Danilu Türku na temo Do-
moljubne pesmi. Velja poudariti 

ugotovitev, da po osamosvojitvi 
ni bila napisana nobena domo-
ljubna pesem.

• predavanje dr. Franceta Bučarja - 
Temelji naše državnosti.

• predsednik ZDGM mag. Milan 
Lovrenčič - razgovori o pripravi 
zakona na področju izvajanja hi-
mne, saj je to področje popolno-
ma neurejeno.

• predsednik ZDGM mag. Milan 
Lovrenčič - razgovor o prelo-
mnih zgodovinskih obdobjih 
ter njihova sporočilnost za seda-
nji čas.

• predsednik DGM Ljubljana Aleks 
Štaku l- razgovor na temo Sporo-
čilnost GM v današnjem času.

• prof. dr. Miro Cerar - predavanje 
na temo Kriza morale.

• prof. dr. Božo Repe - predavanje 
o prelomnih letih in prelomnih 
dogodkih od RM do danes.

• dr. Dragan Potočnik - boj za S 
mejo na Štajerskem in Koroškem.

• predavanje g. Rudija Vouka - boj 
za postavitev dvojezičnih napi-
sov in današnjem položaju koro-
ških Slovencev v Avstriji.

Za delovanje posameznih društev 
so zelo pomembni različni pohodi in 
športne prireditve, ki se odvijajo pod 
imenom in v zvezi s sporočilnostjo ge-
nerala RM.

Žal moramo ugotoviti, da nekatera 
društva ne opravljajo najbolj osnovnih 
dejavnosti, kot je organizacija občne-
ga zbora, sprejem programa in poro-
čila o delu in finančno poročilo. Kljub 
našim željam in spodbudam o pomo-
či se stvari največkrat ne spremenijo. 
Kako naprej, bo verjetno govora tudi 
na UO in Skupščini ZDGM. Za trud, 
da bi se delovanje društev izboljšalo, 
gre posebna zahvala tudi podpredse-
dniku ZDGM Vitko Rošu.

V letu 2012 smo pomagali pri ustano-
vitvi Spodnjesavinskega društva RM.

iz dela društev in zveze
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Posebej aktivni smo bili na področju 
sodelovanja z mediji. Objavljenih je 
bilo več tem, kot npr. Neudeležba pra-
porščakov na osrednji proslavi, Finan-
ciranje veteranskih organizacij, Izvaja-
nje himne, Poslanska sprenevedanja 
in financiranje veteranskih organizacij, 
Ministrske obljube in laži itd.

Na posamezne aktualne zgoraj na-
vedene teme nam je uspelo pridobiti 
tudi RTV in tudi nekatere lokalne te-
levizije. Na temo domoljubja je pred-
sednik ZDGM gostoval tudi v studiju 
RTV v oddaji Dobro jutro, Slovenija.

Za stike z mediji in pri pisanju člankov 
ima posebne zasluge prav predse-
dnik mag. Milan Lovrenčič in deloma 
prof. dr. Janko Prunk. To pomembno 
področje bi veljalo glede na vsebino 
z zadolžitvami razširiti tudi na druge 
funkcionarje. 

Glede na finančno stanje smo se od-
ločili za uresničitev zgolj prioritetnih 
nalog in to tako, da smo nujne stroške 
za njihovo izvedbo prilagodili višini in 
dinamiki lastnih prihodkov. Žal našim 
društvom nismo mogli v večji meri 
zagotoviti kritja vsaj dela stroškov za 
realizacijo programov, ki se nanašajo 
na delo z mladino, na izvedbo proslav, 
pohodov, predavanj, razprav - okro-
glih miz, kar vse smo določili za našo 
skupno prioriteto. 

Tako smo 23. 11. 2012 v Žalcu uspe-
šno izvedli osrednjo slovensko prosla-
vo ob

državnem prazniku »Dan Rudolfa Ma-
istra«. Pred tem je bil istega dne orga-
niziran tudi tabor oz. že tradicionalno 
srečanje članov naših društev generala 
Maistra in Franja Malgaja, ki se je zače-
lo s polaganjem venca pri spomenikih 
generala R. Maistru v Ljubljani, na Trgu 
OF in pred MORS v Ljubljani. Ministru 
za obrambo se zahvaljujemo

za financiranje našega venca pred 
spomenikom pred zgradbo MORS.

Na Ptuju smo slovesno odkrili spo-
menik GRM, za kar se zahvaljujemo 
DGM Ptuj.

Spominska priznanja generala R. Ma-
istra, ki jih vsako leto ob državnem 
prazniku dnevu R. Maistra ZDGM 
podeljuje skupaj z Občino Kamnik, 
smo tokrat nadvse slovesno podelili v 

Kulturnem domu Kamnik, pred samo 
prireditvijo pa smo položili vence pred 
Maistrovim spomenikom v Kamniku. 
Žal smo se morali za vedno posloviti 
tudi od našega častnega člana in pre-
jemnika spominskega priznanja dr. 
Nika Sadnikarja.

Naš dolgoletni član in nekdanji pod-
predsednik ZDGM dr. Ludvik Toplak 
je bil na našo pobudo imenovan za 
častnega občana mesta Maribor.

Na Uncu je dne 2. 4. 2012 v dobri 
organizaciji potekala 7. skupščina 
ZDGM in slovesnost ob položitvi ven-
ca pred spomenikom RM.

Ponovno lahko ugotovimo, da so pri-
reditve vsestransko uspele in da so bili 
dogodki odmevni, še posebej zaradi 
direktnega TV prenosa in govornikov 
(predsednika republike dr. D. Türka, 
župana g. J. Kosa in g. M. Šarca, mag. 
M. Lovrenčiča, g. L. Posedela) kot 
tudi prejemnikov spominskih priznanj 
(Franc Svetelj-DGM Kamnik, Đuro Ha-
ramija-KDDFM Ravne na Koroškem in 
Srednja upravno administrativna šola v 
Ljubljana-DGM Ljubljana). 

Sodelovanje s Slovensko vojsko je bilo 
omejeno na realizacijo načrta civilno 
vojaškega sodelovanja za leto 2012. 
Kljub skrbnemu načrtovanju skupnih 
aktivnosti je žal ostalo samo pri bese-
dah. Ni nam uspelo niti to, da bi se vo-
jaški muzej vključil v naš projekt samo 
s strokovnim kadrom, ki ga imajo na 
razpolago in je obstajala pripravlje-
nost za sodelovanje. Ugotavljamo pa, 
da je v posameznih okoljih sodelova-
nje z vojsko zgledno, saj v kraju, kjer 
delujejo, z njimi sodelujejo na mnogih 
področjih (Celje, Maribor, SL. Bistrica, 
Ptuj, Kamnik, Ljutomer).

Sodelovanje z ministrstvi, Ministrstvom 
za šolstvo, nekdanjim Ministrstvom za 
kulturo in Ministrstvom za obrambo, 
se je zreduciralo na pisno korespon-
denco. Pisali in pošiljali smo jim letne 
programe in vloge za finančna sred-
stva, jih dopolnjevali, oni pa so nas v 
svojih odgovorih usmerjali na razpise, 
v katerih pa ni bilo projektov, na katere 
bi se lahko prijavili oz. ni bilo takih, ki 
bi sodili v sklop podeljenega statusa 
društva posebnega pomena. Sodelo-
vanje z MzK pomeni le sodelovanje 
z JSKD RS in nekaterimi njegovimi or-
ganizacijskimi izpostavami, s katerimi 

smo (Zveza in tudi društva) podpisali 
Dogovor o sodelovanju in kot kaže 
tudi resnično našli skupen interes in 
možnosti sodelovanja na državni kot 
tudi na lokalni ravni (kulturni programi 
na različnih manifestacijah ob dnevu 
RM in drugih dogodkih, na podelitvi 
priznanj, komemoracijah ipd). 

V okviru KoDVOS-a smo se redno in 
zelo angažirano udeleževali sestan-
kov koordinacije, bili prisotni na vseh 
manifestacij po vsej Sloveniji in na sku-
pni komemoraciji ob dnevu mrtvih na 
Žalah in v Gramozni jami. Zgledno 
je tudi sodelovanje v regijskih koordi-
nacijah veteranskih organizacij, kjer 
mnoge aktivnosti potekajo v skupni 
organizaciji (DGM Maribor, Sl. Bistri-
ca, Ljubljana, Ljutomer, Kamnik in tudi 
drugih krajih po državi). Veliko truda 
smo vložili tudi pri oblikovanju Pravil-
nika za financiranje domoljubnih in 
veteranskih organizacij, na podlagi 
katerega bi Vlada RS to vprašanje tudi 
sistemsko uredila. Žal doslej še vedno 
ni bil sprejet. Za dobro sodelovanje 
na tem področju je posebej zaslužen 
podpredsednik ZDGM Jožef Tišler.

MAISTROV GLAS 

V letu 2012 so izšle štiri številke glasila 
Maistrov glas. Razen prve številke nam 
jih je tokrat uspelo poslati članom na 
hišne naslove, saj po starem načinu 
razdeljevanja revije mnogi niso dobili.

Težave pa so nastajale v povezavi s fi-
nanciranjem stroškov za tiskanje in po-
šiljanje. Da je bilo to omogočeno, gre 
predvsem zahvala oglaševalcem-re-
klamam in vestnemu delu Uredniške-
ga odbora in njegovega predsednika 
J. Šertla, posebej pa podpredsednika 
ZDGM Dušana Vodeba in tiskarni 
Proanima d.o.o. za popuste pri za-
dnjih dveh številkah. Posebna zahvala 
gre tudi g. Milanu Kneževiču pri pri-
dobivanju finančnih sredstev. Zahvaliti 
se moramo tudi številnim poročeval-
cem–društvom za poslane članke o 
njihovem delu, dogodkih, proslavah. 
Brez tega bi bila revija skromnejša, 
zato je treba s to prakso nadaljevati. 

SPLETNA STRAN 

V jesenskem delu smo povečali števi-
lo vsebin, objavljenih na spletni strani, 
v želji, da širšo javnost obveščamo o 
vseh pomembnejših dogodkih v po-
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vezavi z našim delovanjem. Sestanki in 
pogovori v letu 2012 :

• 2 seji upravnega odbora, 
• 2 kolegija,
• letno /7./ skupščino (Unec, 14. 4. 

2012), 

in imeli skoraj redna tedenska ne-
formalna delovna srečanja s posa-

meznimi podpredsedniki in drugimi 
funckionarji ZDGM kot tudi pogoste 
pogovore predsednika in drugih funk-
cionarjev z našimi zunanjimi sodelavci, 
nekaterimi poslanci in svetniki, župani 
in predstavniki javnega življenja.

Uresničitev programa za leto 2012 
so z namenskimi sredstvi omogoči-
li MDDSZ, občini Kamnik in Žalec, 

JSKD RS in donatorji, za kar se jim is-
kreno zahvaljujemo. 

Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so 
s svojo pripadnostjo in vestnim delom 
ter odrekanjem honorarjev in nado-
mestil, pripomogli k dobrem delu dru-
štev in ZDGM.

V Ljubljani, 14. 2. 2013

V skladu s 7. členom Statutarne pogodbe Zveze društev »GENERAL MAISTER«

S K L I C U J E M

8. SKUPŠČINO ZVEZE DRUŠTEV »GENERAL MAISTER«,
ki bo v soboto 23. marca 2013 ob 10.00 uri v sejni dvorani zabaviščnega centra MOND; Sadjarska pot 15; ŠENTILJ 

PREDLOG DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE:

1. Pozdrav in izvolitev organov skupščine –del. predsedstvo, zapisnikar in overitelja
2. Dobrodošlica predsednika Domovinskega društva generala RM in župana občine Šentilj
3. Uradni nagovor na temo domoljubja bo imel mag. Franci Pivec
4. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda skupščine
5. Poročila predsednika, tajnika, zakladnice ZDGM in člana NO
6. Poročila predsednikov oz. predstavnikov društev
7. Razprava o poročilih in sprejem zaključkov in stališč
8. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2013
9. Kadrovske zadeve- volitve zakladnika ZDGM, predsednika in člana NO
10. Pobude in vprašanja

Časovni potek:

• Do 10.00 zbor udeležencev

• Od 10.00 do 10.30 kulturni program

• Od 10.30 do 13.00 potek skupščine ZDGM

• Od 13.15 kosilo in ogled igralnice ( s seboj morate imeti osebni dokument)

• Ob 16.00 Predviden zaključek srečanja

Pričakujemo zanesljivo udeležbo predstavnikov vseh društev GM/FM!

Prosimo, da najkasneje do srede 20. 03. 2013 sporočite imena udeležencev skupščine na tel. ZDGM 01 24 41 300 ; 01 24 41 310 ali GSM 
041 686 244 oz. na elektronski naslov ZDGM.

Opozorilo: Do parkirišča pred zabaviščnim centrom pridete po izvozu iz avtoceste za Šentilj, nato pa glejte kažipot za Casino!
 

mag. Milan Lovrenčič l.r., predsednik ZDGM

Vabljeni:

o Predsedniki in še 3 člani društev GM/FM
o Funkcionarji ZDGM in člani NO ZDGM
o Dobitniki spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra
o Župan občine Šentilj g. Edvard Čagran
o Mag. Franci Pivec
o Predstavniki MORS in SV
o Urad predsednika RS
o Predstavniki KoDVOS.
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V ponedeljek, dne 18. 2. 2013, je 
Društvo generala Maistra iz Žal-

ca, ki ga zelo aktivno vodi Lojze Po-
sedel, organiziralo kulturni dogodek 
z naslovom »2. Maistrov večer« , na 
katerem je predaval prof. dr. Miro Ce-
rar. Odlično izpeljano in zelo dobro 
obiskano predavanje je bilo v prosto-
rih Savinove hiše.

Prof. dr. Miro Cerar je v pogovoru s 
predsednikom DGM Žalec Lojzetom 
Posedelom spregovoril o aktualnih 
dogodkih, o problemu velike ujetosti 
sodobnega človeka kot družbenega 
bitja, o demokraciji, o vrednostnem 
sistemu v družbi, o etiki, o pomenu 
morale ter o skupni, boljši prihodnosti, 
kateri moramo začeti s premislekom 
polagati temelje že danes.

Navzoči poslušalci so dogodek ozna-
čili kot enkraten in presežen. Veliko 
prisotnih je izrazilo navdušenje nad 

Drugi Maistrov večer v Žalcu
Biserka Šertel
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Podpisovanje knjige Pamet v krizi

Dr. Miro Cerar in predsednik Društva general Maister – Žalec, g. Lojze 
Posedel.Obiskovalci pogovora z Mirom Cerarjem.

predavanjem dr. Cerarja. Beseda je 
tekla odkrito in kritično o sedanjem 
stanju v sodobni družbi. Pri tem so se 
poslušalci lahko zamislili nad oceno 
stanja. Vsekakor pa so bili navdušeni 
nad odprtim načinom komunikacije 
in predvsem nad izbranimi besedami, 
ki so opozorile na odklone v sodobni 

družbi, ki bi jih lahko poimenovali z 
besedami »Pamet v krizi«. Opazno je 
bilo veliko spoštovanje do predavate-
lja, dr. Cerarja . Pogovor pa bi lahko 
trajal pozno v noč.

Dr. Cerar je dovolil televizijsko snema-
nje celotnega pogovora. Predavanje je 

bilo tako predvajano naslednji teden 
na lokalni televiziji, saj so bili stoli v Sa-
vinovi hiši zasedeni do zadnjega.

Po predavanju je nato sledil družabni 
del, kjer so navzoči v medsebojnih po-
govorih osvetlili aktualne dogodke v 
našem prostoru.
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O bčina Dornava je občina na SV 
Slovenije, ki jo sestavlja 12 vasi. V 

občini sta dve šoli, OŠ dr. Franja Žge-
ča Dornava in podružnica Polenšak. 
Šolske klopi guli okrog 250 učencev. 
Sta vaški šoli, kjer skoraj vsak vsake-
ga pozna. V šoli se zavedamo, da je 
delo z mladimi zelo odgovorna na-
loga. Učni načrt daje premalo pou-
darka vrednotam, kot so domoljubje, 
domovina, poznavanje slovenske 
zgodovine. Vendar pa dopušča do-
volj ohlapnosti, da šole lahko delno 
razvijajo te vrednote, če se zato od-
ločijo. Veliko je majhnih priložnosti, 
ko učencem lahko predstavimo cilje, 
ki jih imajo domoljubna društva gene-
rala Maistra in bi jih moral čutiti vsak 
človek. Imeti rad svoj dom, kraj, jezik, 
šege in navade, spoštovanje preteklo-
sti so naloge, ki jih šola ob obveznih 
vsebinah mora razvijati.

Na Polenšaku je sedež domoljubne-
ga Slovenjegoriškega društva genera-
la Maistra, katerega predsednik je g. 
Jože Hojnik. Na njegovo pobudo smo 
postali v šoli še bolj pozorni na člove-
ške vrednote in domoljubje. Odločili 
smo se, da jih bomo čim bolj upošte-
vali pri naših dejavnostih. 

Tako smo oktobra 2012 pripravili 
pohod po domačih vaseh. Starejši 
učenci so prehodili kar nekaj vasi. 
Mlajši učenci so se na krajšem po-
hodu ustavili v rojstni hiši Antona 
Slodnjaka, kjer so govorili z njego-
vimi sorodniki. Ob predstavitvah 
pomembnih mož iz preteklosti po-
skušamo otrokom sporočiti, zakaj in 
kako pomembna je zgodovina. 
Ob dnevu mrtvih vsako leto obišče-
mo spominska obeležja in spomeni-
ke in prižgemo sveče. Na komemo-
raciji poudarimo pogumna dejanja 
in pomen zgodovinskih dogodkov in 
posameznikov za sedanji čas. 

Pri pouku poskušamo vnašati ob raz-
ličnih temah domovinsko vzgojo in 
spoštovanje do domovine in doma-
čega kraja. Letošnji slovenski kulturni 
praznik smo posvetili domačemu pi-
satelju Ivanu Potrču in generalu Mai-

Osnovna šola Dornava s podružnico Polenšak  
ceni tradicijo kraja
Zlatka Zelenik, učiteljica na Podružnici, članica Slovenjegoriškega društva general Maister

Mlade pekarice pri pripravi polenške gibanice

Učenke med nastopom narečne igre ZEBE na podružnici Polenšak

stru kot pesniku. Na podružnici smo 
z učenci pripravili dramsko igro pisa-
telja Ivana Potrča z naslovom Zebe. 
Značilnost dramatizacije je, da smo 
knjižni jezik spremenili v naš nareč-
ni prleški jezik s sporočilom, da je 
domača beseda zelo pomembna za 
prepoznavnost, da je to jezik našega 
kraja, ki ga moramo negovati kot del 
kulturne dediščine.

V aprilu 2013 bomo izvedli pohod 
do gozdička v kraju Mostje, kjer je 
spomenik padlim borcem Lackove 
čete, in povabili zanimive sogovorce 

za obrazložitev takratnih dogodkov 
med NOB.

V maju ali juniju že nekaj let organizi-
ramo dvodnevni tabor na podružnici 
Polenšak za učence iz centralne šole 
z naslovom TU SMO DOMA. Učenci 
ob pomoči članic TD Polenšak spo-
znavajo našo kulinarično in kulturno 
dediščino. Z veseljem pečejo domači 
kruh v krušni peči in znano polenško 
gibanico, poskušajo s pomočjo predic 
presti na kolovrat, poslušajo pravljice 
ob krušni peči, si ogledajo muzej sta-
rih predmetov. V 112 let stari šoli spo-

iz dela društev in zveze



34

znavajo učenje in šolske potrebščine 
iz preteklosti ob petrolejki. Pripravili 
smo tudi svoj delovni zvezek na to 
temo, kjer predstavljamo našo vas in 
običaje. Že naslov tabora pove, da je 
glavni cilj tabora razvijati domoljubje 
ob spoznavanju kulturne dediščine. 

Na naši šoli deluje folklorna skupina 
Mladi lukarji, ki predstavlja plese na-
ših krajev. Veliko nastopajo in dose-
gajo zelo lepe uspehe. Tako se tru-
dimo, da spoznavamo domači kraj 
tudi skozi ples.

Mesec junij je v pričakovanju poči-
tnic, vendar ne pozabimo na dan dr-
žavnosti in enotnosti, ki mu nameni-
mo velik poudarek na prireditvi. 

V decembru kljub veselemu božič-
nemu času pripravimo prireditev ob 
dnevu samostojnosti in posreduje-
mo učencem njegovo sporočilno 
noto.

Živimo v občini, kjer deluje veliko 
različnih društev, ki pripravljajo od-
mevne prireditve: žetev na Polen-
šaku, gobarski praznik v Žamencih, 

Naša vas

Polenšak je gričevnata VAS,
ki ni daleč stran od VAS.
Po čem je znana naša VAS?

Dober kruh razveseli vse VAS,
stara šola ji je v OKRAS,
učilno zidano ima rada cela VAS.
Vsi ponosni so na NAS,
ko s torbo korakamo skozi VAS.

Vabimo vse VAS,
da se peljete skozi našo VAS,
 se za hip ustavite pri NAS.

Mi bomo veseli VAS,
če si boste vzeli ČAS,
čas za NAS.

 
Avtor:ji Učenci podružnice 
Polenšak
Zlatka Zelenik, učiteljica
OŠ Polenšak

lukarski praznik v Dornavi, praznik 
sira v Mezgovcih. Aktivna so gasilska 
društva. V društva je vključenih veli-
ko otrok, šola pa s svojimi kulturnimi 
programi sodeluje na prireditvah.

V šoli se zavedamo, da delamo do-
bro, lahko pa bi storili več in bolje. 
Vendar mislim, da smo na dobri poti. 

O bčina Ljutomer in Prleško dru-
štvo general Maister sta sobotni 

večer, 24. novembra, posvetila sloven-
skemu vojaku, hedonistu in razumni-
ku, liričnemu pesniku generalu Rudol-
fu Maistru. V počastitev dneva Rudolfa 
Maistra je v Domu kulture v Ljutomeru 
potekal koncert Okteta Arion.

V Ljutomeru počastili dan Rudolfa Maistra
Milan Bolkovič – Bole

V počastitev dneva Rudolfa Maistra je v Domu kulture v Ljutomeru 
potekal koncert Okteta Arion

Slavnostni govornik na prireditvi je 
bil zgodovinar dr. Ivan Rihtarič, pri-
sotne pa je nagovorila tudi županja 
Občine Ljutomer, mag. Olga Karba. 
Koncertu so v prvi vrsti prisostvovali 
tudi podžupan Janez Vencelj, pred-
sednik Prleškega društva general 
Maister Milan Bolkovič - Bole, pod-

predsednik zveze društev generala 
Maistra Stane Kocutar, predstavnik 
Slovenske vojske iz poveljstva za 
doktrino, razvoj, izobraževanje in 
usposabljanje dr. Darko Ščavničar, 
kiparka Irena Brunec - Tébi in To-
maž Domicelj.
Oktet Arion je pod vodstvom Vita 

Veliko storimo na področju doda-
tnega izobraževanja. Trudimo se, da 
so učenci na svoj kraj ponosni, ga 
spoštujejo in predstavljajo kot kraj, 
kjer je lepo živeti in se učiti. Lažje 
pa bi bilo, če bi nam gospodarska in 
politična situacija v Sloveniji bila pri 
delu v pomoč in vzpodbudo. 
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Potem ko sta ob lanskem kamni-
škem občinskem prazniku, mar-

ca 2012, župnik kamniške župnije 
Anton Dular in župan občine Kamnik 
Marjan Šarec podpisala pogodbo o 
lastniškem deležu občine Kamnik v 
rojstni hiši Rudolfa Maistra, so stekle 
pospešene priprave za njeno čim-
prejšnjo ureditev.

Občinski svet je z rebalansom lan-
skega občinskega proračuna in v 
proračunu za leto 2013 namenil za 
gradbeno obrtniška dela 70.000 eur, 
za opremo 30.000 eur in za vzdrže-
vanje oziroma delovanje spominske 
sobe 50.000 eur.

Kot nam je povedala Lilijana Juhart 
Mastikosa, višja svetovalka za druž-
bene dejavnosti na občini Kamnik, v 
tem času v spodnjih prostorih Mai-
strove hiše, kjer bodo spominski pro-
stori, potekajo gradbena in obrtniška 
dela, ki naj bi bila končana v nekaj 
tednih, vsekakor pa do prvih pomla-
dnih dni. 

Spominski muzej v Maistrovi rojstni hiši v Kamniku 
bo letos odprl svoja vrata
Franc Svetelj 
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Žerdina zapel 15 pesmi: Clare vir, 
Bori, Pesem o lončenem basu, Vaso-
valec, Kaj bi te vprašal, Ti poubeč ja 
kna lumpej, Marko skače, Triglav moj 
dom, Slovenec sem, Jadransko morje, 
Vinska, Non potho reposare, Žabe in 
Mlatiči, po bučnem aplavzu po koncu 
programa pa še The Muppet Show.

Prireditev je režirala in vodila Mira Re-
bernik Žižek, po koncu prireditve pa je 
sledila še pogostitev.

Ideja o nastanku Okteta Arion se je 
začela uresničevati konec leta 2010. 
Umetniške vajeti je takrat prevzel Vito 
Žerdin, ki zaključuje študij na Akade-

miji za glasbo Univerze v Ljubljani.

Njihov prvi nastop je bil na Območ-
nem srečanju odraslih pevskih zborov, 
vokalnih skupin in oktetov v Križevcih 
pri Ljutomeru v mesecu aprilu 2011, 
od takrat naprej pa so se nastopi kar 
vrstili.

Trije prostori v skupni izmeri 66m2 
bodo imeli samostojni priključek za 
elektriko in vodo, urejeno bo talno 

gretje prostorov, zamenjali so okna 
in notranja vrata ob vhodu, ki bo v 
prostoru nekdanje trgovine.
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Po scenariju, ki ga je pripravila mag. 
Zora Torkar, direktorica Medobčin-
skega muzeja Kamnik, v okvir kate-
rega bo spadal tudi Maistrov muzej, 
bo v prostoru ob vhodu recepcija , 
oziroma soba za občasne razstave, 
muzejska trgovina s sanitarijami ipd.

Sosednji, glavni prostor, bo name-
njen celoviti predstavitvi velikega 
kamniškega rojaka Rudolfa Maistra. 
Tu bo predstavljena družinska slika 
z družinskim drevesom. Prikazano 
bo mesto Kamnik v času Maistrove 
družine v Kamniku, v sedemdese-
tih letih 19.stoletja. Z multivizijsko 
tehniko si bodo obiskovalci tu lahko 
ogledali filme o Maistru in njegovih 
borcih za našo severno mejo. Raz-
stavljenih bo tudi nekaj Maistrovih 
osebnih predmetov in vitrina s prika-
zom oborožitve takratne vojske. Na 
računalnikih si bodo obiskovalci lah-
ko ogledali potek Maistrove vojaške 
kariere, seznam borcev za severno 
mejo 1918/19 itd.

Poseben tematski sklop bo name-
njen Maistru kot pesniku in zbiralcu 
knjižnega gradiva.

Svoje mesto bodo imeli tudi osebni 
predmeti, odlikovanja in priznanja 
koroških borcev ter oblike ohranja-
nja spomina in izročila našega velike-
ga domoljuba, npr. njegovi celo po-
stavni spomeniki, poimenovanja ipd. 

V ta sklop sodi tudi predstavitev 
delovanja Zveze društev generala 
Maistra in Franja Malgaja, posebej 
zgodovina in delovanje Društva ge-
nerala Maistra Kamnik.

V tretji, manjši sobi, bo bralni koti-
ček, kje si bo mogoče prebrati publi-
kacije o Maistru, zbornike, gradiva s 
simpozijev itd. Tu bo tudi otroški vr-
tiljak, kjer si bodo najmlajši lahko s 
povezovanjem slik in podatkov izpo-
polnjevali poznavanje naše zgodovi-
ne iz Maistrovih časov. 

Ker v tem času še vedno potekajo 
aktivnosti za dopolnjevanje gradiva 
in tako bo tudi v prihodnje,urejevalci 
Maistrovega muzeja pričakujejo tudi 
sodelovanje članov domoljubnih 
društev Rudolfa Maistra in Franja 
Malgaja. Pri tem mislijo zlasti na sta-
re fotografije, razne izkaznice, pri-
znanja in druge dokumente, ki jih še 
hranijo potomci borcev za severno 
mejo. Vse dokumente bodo po ko-
piranju lastnikom vrnili.

Vsekakor bodo spominski prostori 
v Maistrovi rojstni hiši, ki naj bi jih 
po večletnih naporih odprli ob le-
tošnjem državnem prazniku, dnevu 
Rudolfa Maistra, novembra 2013, 
velika pridobitev za ohranjanje spo-
mina na velikega kamniškega rojaka 
in hkrati tudi pomemben prispevek k 
večjem turističnemu utripu starega 
mesta pod Kamniškimi planinami…

Z zaključnimi slikopleskarskimi deli v začetku marca je tudi spominska soba dobila prenovljeno 
podobo na podlagi stare poslikave…
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Š tiriletno obdobje je za nami od-
kar sem sprejel dolžnost vodenja 

našega društva. Če danes ocenim 
naše aktivnosti v preteklem letu in za 
celotno mandatno obdobje moram 
priznati, da ni bilo lahko ponovno 
strniti naše vrste in pritegniti k so-
delovanju večje število naših članov. 
Koliko mi je pri tem uspelo lahko pre-
sodite sami. Res pa je, da brez vaše 
volje in pripravljenosti, da z novimi 
oblikami in načinom dela, širimo in 
utrjujemo poslanstvo generala Ma-
istra in njegovih borcev za severno 
mejo, ne bi bili uspešni. Ob tej prilo-
žnosti se mi vselej zastavlja vprašanje 
kakšen pa je učinek našega skupnega 
dela. Živimo namreč v času velikih 
protislovij, v razmerah, ki niso prav 
nič prijazne in nas vse skupaj skrbi 
kaj bo jutri, kakšna bo naša in priho-
dnost mladih generacij, ki iščejo svoj 
življenjski in delovni prostor pod svo-
bodnim soncem. Ni jim postlano z ro-
žicami kar izpričuje tudi njihov gnev 
na ulicah in upravičenih protestih nad 
družbenimi razmerami v katerih se 
ob zanemarjanju osnovnih človeških 
vrednot, znanja in vrlin razraščajo 
koruptivnost, nemoralnost, egoizem, 
pohlep, hitro nezakonito bogatenje 
s špekulacijami, goljufijami in ustvar-
janje brez pravne družbe kjer je za 
določene sloje ljudi vse dovoljeno 
brez ustreznih sankcij pravosodnega 
in družbenega sistema. Kako to stanje 
spreminjati in spremeniti in kakšna 
naj bo pri tem vloga tudi civilne druž-
be v katero sodi tudi naše društvo 
general Maister Ljubljana. Smo mar 
glas vpijočega v puščavi, ko se za-
vzemamo za tiste vrednote, ki jih je v 
odločilnih trenutkih zastopal general 
Rudolf Maister. Povezanost vseh de-
javnikov, ki tvorijo civilno družbo še ni 
dovolj izražena in učinkovita kaj hitro 
pa se zgodi, da se njeni določeni deli 
sprevržejo v strankarski interes in zvo-
denijo se osnovni cilji. Zato je velika 
prednost našega skupnega delovanja 
prav v tem in to želim še posebej po-
udariti, da nismo podvrženi nobenim 
vplivom posameznih strank, da nas v 
ničemer ne ovira različnost v ideolo-
ških pogledih ali v verski pripadnosti. 
Le tako lahko delamo skupaj in v soži-
tju z enim samim ciljem: zavzemanje 
za vrednote, ki utrjujejo našo edino in 

Iz dela ljubljanskega društva
Aleks Štakul

skupno domovino. To pa so zdravo 
domoljubje, utrjevanje in negovanje 
žlahtne slovenske besede, spošto-
vanje različnosti in zavzemanje za 
skupne cilje, ki odpirajo perspektive 
in zagotavljajo razvoj in dostojno ži-
vljenje vsem ljudem, ki dobro v srcih 
mislijo. Želimo in prizadevamo si, da 
se tudi ljubezen do domovine ne od-
raža samo s priložnostnimi prireditva-
mi in proslavami ob različnih zgodo-
vinskih mejnikih rasti naše državnosti 
ampak, da bi mlada generacija že od 
vrtca dalje brez ideoloških zavor in 
omejitev v glavah najbolj odgovor-
nih na ključnih mestih, omogočila, da 
spoznavajo celovitost naše bogate 
zgodovine rasti slovenskega naroda 
skozi vsa stoletja in ne samo zadnjih 
nekaj več kot dvajset let. Hkrati pa 
mladim omogočiti, da že v izobraže-
valno vzgojnem procesu temeljito in 
celovito spoznajo tudi vse okoliščine 
in velike zgodovinske osebnosti, ki so 
usodno in pomembno zaznamovale 
pot do težko priborjene samostojne, 
neodvisne in suverene države Slove-
nije. Kdor ne spoštuje svoje zgodo-
vine tudi prihodnosti ni vreden. To 
dokazujejo vsi veliki narodi, ki so šli 
v svoji zgodovini skozi velike preizku-
šnje. Ohranila sta jih jezik in kultura 
in tudi kulturni odnos do svoje pre-
teklosti. Zato se mi zdi s tega vidika 
velika vrednost našega delovanja 
prav v tem, da širimo našo aktivnost 
med mlade, v šole, da organizira-
mo različne tematske okrogle mize 
z uglednimi osebnostmi, ki znajo 
odpirati prava vprašanja in ustrezno 
odgovoriti na različne dileme naše-
ga razvoja in prihodnosti. Želel bi le, 
da se teh pogovorov udeležujemo 
v večjem številu kot doslej in da so 
nam tudi v prihodnje vodnica našega 
skupnega dela. Pritegnimo k udelež-
bi tudi svoje znance in prijatelje tudi, 
če niso člani našega društva. Prav v 
tem je poslanstvo našega dela. Ve-
sel sem, da smo se vselej v velikem 
številu odzvali tudi na proslavah ob 
državnem prazniku generala Maistra, 
spominskih prireditvah ob spomeni-
ku generala Maistra in na strokovnih 
ekskurzijah, ki smo jih organizirali na 
slovenskem in avstrijskem Koroškem 
in s tem spoznavali tudi kraje in ljudi 
kjer so potekali boji za severno mejo. 

Tudi v prihodnje bomo s tem nada-
ljevali. Že v mesecu aprilu bomo or-
ganizirali ogled večjih znamenitosti 
Soške fronte od Bovca do Jadrana.

Ob tej priložnosti bi se rad zahva-
lil vsem, ki ste bili aktivni zlasti pa še 
vsem članom Upravnega odbora in 
Nadzornega odbora, naši računovod-
kinji ga. Kuntarič, prizadevni tajnici 
Angeli Škripec, ki smo jo predlaga-
li Zvezi društev general Maister, da 
ji na letošnji skupščini v Šentilju za 
njeno dolgoletno delo in aktivnost 
podeli posebno priznanje. Zahvala 
tudi skrbni in prizadevni ravnateljici 
osnovne šole Vič Ljubljana ga. Ani 
Vehar, ki uspešno sodeluje z nami s 
šolskim zborom in recitatorji na naših 
priložnostnih prireditvah kot tudi na-
šemu Dušanu Vodebu in njegovim 
sodelavkam ter dijakom in dijakinjam, 
ki v okviru domovinske vzgoje redno 
sodelujejo z nami in nam hkrati vsako 
leto nudijo odlično gostoljubje. Takih 
vzornih kolektivov bi si želeli še več. 
Lani so ob državnem prazniku na naš 
predlog prejeli tudi najvišje spomin-
sko priznanje generala Rudolfa Ma-
istra na svečanosti v Kamniku. In ne 
nazadnje za dobro in vzorno sode-
lovanje bi se rad zahvalil tudi Mestni 
občini Ljubljana in g. Marku Morelu, 
sicer našemu članu, ki vzorno skrbi 
za organizacijsko in finančno izvedbo 
naših prireditev pri spomeniku ge-
nerala Maistra na Trgu Osvobodilne 
fronte kot tudi za tehnično pripravo 
okroglih miz v prostorih Rdeče dvo-
rane na Magistratu. Hvala vsem in 
hkrati opravičilo, če sem morda koga 
prezrl in nisem omenil. 
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Poročilo o dejavnosti društva v letu 2012
Društvo generala Maistra za Zasavje

Upravni odbor društva 

O sebnost Rudolfa Maistra, ki je 
z borci za severno mejo leta 

1918 ubranil naše severne meje in 
Maribor, v naši narodni zavesti zelo 
dolgo ni živela s tolikšno močjo, s 
kolikšno bi si zaslužila. Pobudo za 
ponovno oživljanje vrednotenja 
generala Rudolfa Maistra in  njego-
vih zaslug za slovenski narod je dal 
akademik dr. Anton Trstenjak. Trdil 
je, da se Slovenci ne oddolžujemo 
zaslužnim ljudem za to, da smo se 
izoblikovali kot narod in si priborili 
lastno državo. Zato so potomci bor-
cev za severno mejo leta 1997 usta-
novili vseslovensko Društvo General 
Maister v Ljubljani, ki je postopoma 
širilo svojo dejavnost z ustanavlja-
njem podružnic, ki so se sčasoma 
preobrazile v samostojna društva in 
leta 2005 ustanovila Zvezo društev 
general Maister (ZDGM). Sestavlja 
jo 20 članic – društev s preko 1500 
članov, od leta 2007 tudi Društvo 
generala Maistra za Zasavje.

Vse od ustanovitve našega društva 
smo v delovanju sledili ciljem, dolo-
čenim že na ustanovni skupščini 14. 
12. 2007, ko se je na pobudo mag. 
Miroslava Štrajharja 7 ustanovnih 
članov odločilo uresničevati naloge, 
ki so naša stalnica in zaradi katerih 
skupaj z ZDGM delujemo kot dru-
štvo v javnem interesu.

Te stalnice, že večkrat ponovljene, so:
• negovati spomin na genera-

la Maistra in borce za severno 
mejo;

• krepiti v javnosti sporočilnost 
vseh obdobij za našo osvobodi-
tev in osamosvojitev; to so ob-
dobja 1918-1919, 1941-1945 in 
1989-1991;

• razvijati in krepiti domoljubno 
zavest, predvsem med mlado ge-
neracijo  v osnovnih in srednjih 
šolah Zasavja in pri tem 

• sodelovati z ZDGM in njenimi 
članicami ter veteranskimi in do-
moljubnimi organizacijami, zdru-
ženji in društvi Zasavja.

Aktivnosti društva  
v osnovnih šolah

Že v šolskem letu 2011/12 smo za 
učence vseh 7 osnovnih šol Zasavja 
pripravili projekt, imenovan ''Uvaja-
nje domoljubne vzgoje v osnovnih 
šolah Zasavja''. Projekt nudi različne 
oblike uvajanja domoljubne vzgoje, 
kjer imajo svojo vlogo učenci, učite-
lji, vodstva šol in društvo ter daje po-
seben poudarek na delo z mladimi 
od 4. do 9. razreda, ki šele oblikujejo 
svoj lasten vrednostni sistem.

V šolskem letu 2012/13 po posame-
znih šolah pri uvajanju projekta raz-
širjajo obstoječe vsebine z elementi 
domoljubja pri predmetih zgodovina 
in državljanska in domovinska vzgo-
ja ter etika, vključujejo pa te vsebine 
tudi pri drugih predmetih (slovenšči-
na, likovna vzgoja). Na šoli Toneta 
Okrogarja so temo bojev za severno 
mejo pri predmetu zgodovine pope-
strili s predavanjem kustosa Vojaške-
ga muzeja Maribor.

V vseh šolah so tudi ob lanskem Dne-
vu spomina na GM imeli priložnostne 
proslave predvsem v višjih letnikih in 
pri tem koristili tudi CD o delu in ži-
vljenju GM, s katerim jih je poleg dru-
ge literature oskrbelo naše društvo. 
V šoli Ivana Cankarja v Trbovljah so 
njihovi učenci pisali tudi spise, ki so 
jih zapisali ob dnevu Rudolfa Maistra, 
ko so se pogovarjali  o domoljubju in 
o pomenu državnih simbolov in pra-
znovanj. Spise so učenci nato prebira-
li na proslavi ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti. V Hrastniku so se v šoli 
heroja Rajka učenci pri zgodovin-
skem krožku seznanili z življenjem in 
delom GM, skupaj z mentorji društva 
pa učenci 3. triade pomagajo tudi pri 

raziskovalni nalogi ''Maistrovi borci v 
naši občini''. Projekt bo predstavljen 
občanom v posebni publikaciji in z 
organiziranim predavanjem. V poča-
stitev državnega praznika 23. novem-
bra so učenci in člani društva pripravili 
tudi sedemdnevno razstavo o GM v 
knjižnici Antona Sovreta.

Društvo je za 31 učencev osnovnih 
šol organiziralo izlet na 7. Maistrov 
pohod v Kamnik, ker menimo, da 
tudi take ekskurzije pripomorejo k 
poglabljanju domoljubja. Po ogledu 
Maistrovega spomenika so si ude-
leženci izleta ogledali tudi Maistro-
vo rojstno hišo s spominsko ploščo, 
Maistrovo ulico in Maistrov most, 
gimnazijo Rudolfa Maistra in muzej 
grad Zaprice. Smo pa v razgovorih, 
da obe društvi, naše in kamniško, za 
svoje člane uveljavita prakso izme-
njave obiskov s ciljem seznanjanja 
z zgodovinskimi in družbenimi zna-
čilnostmi obeh občin in delovanjem 
društev GM. Seveda mora biti za to 
izražen obojestranski interes.

V novembru 2012 sta predsednik 
NO in član UO društva obiskala vse 
3 osnovne šole v Trbovljah. Namen 
je bil, da se z novimi ravnateljicami 
teh šol dogovorimo za boljše sode-
lovanje od preteklega. Razveseljivo 
je, da sta pri vseh treh ravnateljicah 
naletela na pozitiven odziv in izraže-
no pripravljenost za sodelovanje. Iz 
OŠ Ivana Cankarja so nam poslali 6 
literarnih prispevkov učencev za raz-
pisan 2. nagradni natečaj, ki so rezul-
tat intimnega razmišljanja učencev o 
jeziku. Pri našem projektu uvajanja 
domoljubne vzgoje že sodelujejo, 
naše predlagane vsebine vpletajo v 
redno podajanje zgodovinskih in do-
moljubnih tem, z učenci obiskujejo 
različne prireditve, ki razvijajo in kre-
pijo domoljubno zavest.

V oktobru 2012 smo za učence vseh 
osnovnih šol Zasavja razpisali 2. na-
gradni natečaj z naslovom ''Jezik je 
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Domovina  mi  nudi vse,  
kar potrebujem

Meni domovina pomeni neko zavetje, kamor se skrijem pred 
težavami. Tu imam že kot osnovnošolka svoje pravice, a tudi 
dolžnosti. V njej se počutim odlično, saj mi nudi vse, kar 
potrebujem. 

Simboli so za domovino zelo pomembni, saj prikazujejo njeno 
bistvo: zastava, grb, jezik, denar … Ponosna sem na to, da živim 
tu, da me ne preganjajo, da sem svobodna, da sem Slovenka. 
Upam, da so tudi drugi Slovenci ponosni na to, saj vsak človek 
ni svoboden. 

Materinščina je za vsako državo zelo pomembna, saj brez ma-
ternega jezika v bistvu  ni prave države. Na slovenski jezik sem 
zelo ponosna in ga govorim s ponosom. Vsi Slovenci bi morali 
biti ponosni nanj. Mislim pa, da slovenski jezik ni več to, kar je 
bil nekoč, saj je vedno več slenga in tujih besed. 

Tako kot spoštujemo naš narod, pa moramo spoštovati tudi 
druge – vrle sosede Hrvate, vročekrvne Italijane, redoljubne 
Avstrijce, manj redoljubne Madžare ... Pa vse ostale Evropejce 
in prebivalce drugih celin, ki so še kako drugačni od nas. V bist-
vu smo vsi le ljudje, ločijo nas le jezik, državne meje, navade … 

Slovenija je razglasila svojo neodvisnost  25. 6. 1991. Torej je le-
tos poleti naša država praznovala 20. rojstni dan! Prav je, da se 
te pomembne obletnice zavedamo vse leto in jo spoštujemo. 
Vsi moji sorodniki pa se niso rodili v isti državi kot jaz. Moja 
babica se je rodila v Jugoslaviji, prav tako tudi moja mami in ati. 
Jugoslavija je bila skupna domovina Slovencev, Hrvatov, Srbov, 
Bosancev, Makedoncev, Črnogorcev in še koga.

Kot vsaka država pa imamo tudi Slovenci državno himno. 
Napisal jo je naš znameniti pesnik France Prešeren, in sicer že 
leta 1844 in je še danes aktualna. V Sloveniji imamo še  nekaj 
drugih domoljubnih pesmi, a jih ne pojemo prav pogosto. 
Mislim, da bi moralo biti več poudarka na tem. Menim, da v 
šoli ni dovolj domoljubne vzgoje, veliko več časa posvečamo 
drugim stvarem, našemu narodu pa ne veliko. Zelo velika  na-
loga domoljubja je, da ohranjamo in razvijamo slovenski jezik. 
Domoljubje pomeni, da bi za svojo domovino naredil vse, kar 
je v tvoji moči. Pa tudi, da imaš domovino zelo rad in s pono-
som hodiš po njeni zemlji.    
 
Urška Mohar,  9. r., 
OŠ Brusnice
Mentorica: Darja Šinkovec

pomemben znak in dokaz narodove-
ga obstoja''. Namen natečaja je, da 
učenci s svojimi literarnimi prispevki 
in razmišljanji spregovorijo o pomenu 
materinega jezika, o spoštovanju in 
razumevanju narodne identitete, kako 
so ponosni na slovenski jezik, ali ga 
želijo ohranjati, kot so ga ohranili naši 
predniki, kakšna je jezikovna zavest v 
šoli, med vrstniki, doma. V društvu se 
zavedamo, da je sicer dobro pozna-
ti prevladujoč jezik v svetu, vendar 
pa zaradi tega jezik materinščine ne 
bi smel biti zapostavljen. Vedno bolj 
zamira tudi slovenska domoljubna 
pesem. Nekateri poznani muzikologi 
opozarjajo, da v vsem času od naše 
osamosvojitve ni bila napisana niti 
ena slovenska domoljubna pesem.

Razpisa so se udeležili učenci druge 
in tretje triade (od 4. do 9. razreda). 
Imenovana strokovna komisija je iz-
med vseh 15 prispelih spisov izbrala 
po 3 najboljša dela za vsako triado. 
Izbor je naslednji:

- 2. triada: 
 - Sara Bokal, OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje
 - Saša Sajovic, OŠ Toneta Okro-

garja Zagorje
 - Nika Cirar, OŠ Toneta Okrogar-

ja Zagorje
- 3. triada: 
 - Žana Lukač, OŠ Toneta Okro-

garja Zagorje
 - Anita Končar, OŠ Toneta Okro-

garja Zagorje
 - Anja Pavčnik, OŠ narodnega 

heroja Rajka Hrastnik

Nagrajena dela in pisce bo društvo 
objavilo na svoji spletni strani www.
dgm-zasavje.si in v glasilu Zveze dru-
štev general Maister »Maistrov glas«.

Aktivnosti društva  
v srednjih šolah: 

V Zasavju imamo 3 srednje šole: Gi-
mnazija in ekonomska srednja šola 
Trbovlje, Srednja tehnična in poklic-
na šola Trbovlje in Srednja šola Za-
gorje. Konec maja 2012 smo imeli 
razgovor z vodstvi vseh treh srednjih 
šol kot nadaljevanje tistega iz začet-
ka julija 2011, ko smo se dogovorili, 
da na izkušnjah Srednje upravne in 
administrativne šole iz Ljubljane, ki 
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Druge dejavnosti društva

Ker so ravnatelji osnovnih in srednjih 
šol v razgovorih izražali podporo na-
šemu predlogu, da na nivoju Zasavja 
pri društvu organiziramo aktiv preda-
vateljev zgodovine in družboslovja, 
smo z njihovo pomočjo zbrali imena 
29 zgodovinarjev. Aktiv bomo kon-
stituirali na letnem zboru članov v 
mesecu marcu, je pa seznam odprt 
za dopolnjevanje članov aktiva.

Za člane društva in za širšo javnost 
smo v prvem kvartalu 2012 imeli po-
govor s predsednikom ZDGM mag. 
Milanom Lovrenčičem na temo o 
prelomnih zgodovinskih obdobjih 
ter njihovi sporočilnosti za sedanji 
čas. Predsednik je imel isti dan raz-
govor tudi na televiziji ETV.

Skupaj s knjižnico Hrastnik smo ob 
praznovanju Dneva spomina na GM v 
novembru 2012 organizirali razgovor 
s predsednikom ljubljanskega društva 
g.Aleksom Štakulom o sporočilnosti 
GM v današnjem času. Predavanja se 
je udeležilo 38 poslušalcev.

V začetku februarja je članom dru-
štva, nekaterim članom bodočega 
aktiva zgodovinarjev pri društvu in 
vodstvom osnovnih in srednjih šol 
Zasavja, predstavnikom nekaterih ve-
teranskih in domoljubnih organizacij, 
združenj in društev predaval in imel 
razgovor prof.dr. Božo Repe, redni 
profesor Filozofske fakultete v Ljublja-
ni, o prelomnih letih in prelomnih do-
godkih od Rudolfa Maistra do danes.

Kot podpisniki Listine o medseboj-
nem sodelovanju smo se v lanskem 
letu udeležili skoraj vseh manifestacij 
in praznovanj podpisnic Listine. Bili 
smo na srečanju veteranov in domo-
ljubov v počastitev 27. aprila – Dneva 
upora proti okupatorju na Kumu, na 
proslavi ob 71. obletnici ustanovitve 
revirske partizanske čete na Čemše-
niški planini, ob odkritju informativne 
table o nekdanji partizanski bolnici v 
vasi Jesenovo, na proslavi na Kopitni-
ku nad Hrastnikom, na proslavi Ob-
močnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Zasavje ob Dnevu dr-

žavnosti na Kumu, pa tudi na vseslo-
venskem zborovanju za mir na Cerju 
in prireditvah drugih društev general 
Maister v Sloveniji.

Zelo tvorno smo sodelovali in imeli 
pomoč pri ZDGM, njenem pred-
sedniku in tajniku. Udeležili smo se 
vseh sej upravnega odbora Zveze in 
na njih aktivno sodelovali, prav tako 
pa tudi z našimi prispevki bogatimo 
vsebino v glasilu ''Maistrov glas'', ki 
je bilo med člani društva zelo dobro 
sprejeto.

V zadnjem letu smo sprejeli 8 novih 
članov društva iz vseh treh zasavskih 
občin. Društvo sedaj šteje 57 članic 
in članov. Da bi bil priliv mladih čla-
nov večji, smo mlade do dopolnje-
nega 17. leta starosti v celoti oprostili 
plačila članarine.  

Zasavsko javnost smo občasno sezna-
njali z našim in z delom ZDGM pred-
vsem s pomočjo lokalnih medijev.

Za večjo informiranost o delu dru-
štva smo sredi leta 2012 odprli sple-
tno stran društva www.dgm-zasavje.
si, katero skrbnik strani postopoma 
dopolnjuje, naša želja pa je, da bi z 
njeno pomočjo vzpostavljali tesnej-
šo povezanost s članicami in člani 
preko celega leta.

Poslujemo zelo gospodarno, zato 
nam sredstva iz proračuna občine 
Zagorje in Hrastnik zaenkrat  omo-
gočajo kolikor toliko normalno de-
lovanje, kajti zaradi mačehovskega 
odnosa države do ZDGM od nje 
ne moremo pričakovati nobene fi-
nančne pomoči. Obžalujemo pa še 
vedno, da ima občina Trbovlje Pravil-
nik o sofinanciranju humanitarnih in 
drugih dejavnosti oblikovan tako, da 
lahko sredstva pridobijo iz proračuna 
le društva s sedežem v občini, kljub 
temu, da je društvo General Maister 
regijsko društvo in naše dejavnosti 
potekajo tudi v tej občini.

Zagorje, marec 2013                                                                                 

edina v Sloveniji že nekaj let izvaja 
predmet ''Domovinska vzgoja'', z 
elementi tega predmeta postopo-
ma začnemo v okviru prostega kuri-
kula tudi v Zasavju. Cilj postopnega 
uvajanja tega predmeta je pred-
vsem krepiti med dijaki patriotizem, 
omogočiti jim razumevanje sveta, 
krepiti državljansko zavest, razvijati 
kritično mišljenje, razumeti in ceniti 
druge in drugačne kulture in znati 
ceniti pomen svobode, kajti zgodo-
vinski spomin na pretekla obdobja s 
časovno distanco bledi. Skozi šolski 
sitem pa se jim privzgajajo in obliku-
jejo vrednote, ki jih spremljajo skozi 
celotno življenje.

V razgovoru smo se poenotili o tem, 
da v tem šolskem letu ne bodo po-
večevali števila ur odprtega kurikula, 
ampak ostali pri tem, s čimer so pri-
čeli v prejšnjem šolskem letu:

• na Srednji šoli Zagorje z 20 ura-
mi prostega kurikula

• na STPŠ Trbovlje s 35-urnim mo-
dulom ''Državljanska vzgoja''

• v Gimnaziji in srednji šoli Trbovlje 
pa v koriščenje odprtega kuriku-
la v tem šolskem letu ne bodo šli, 
bodo pa povsod koristili tudi pro-
jektne dneve in razredne ure.

Ravnateljicam smo izročili zborni-
ka ''Domoljubje'' in ''Domoljubje 
in mladi''. Prvi prinaša pogovore dr. 
Danila Turka s predstavniki javnega 
in kulturnega življenja o vrednoti 
domoljubja, drugi pa je nadaljevanje 
prvega, kjer je zanimiva raziskava 
o domoljubju in mladih dr. Andreje 
Barle Lakote in dr. Vladimira Prebi-
liča, ter pogovori dr. Danila Turka z 
mladimi. V vednost smo jim izročili 
tudi projekt ''Uvajanje domoljubne 
vzgoje v osnovnih šolah Zasavja'', 
ker jih zanima, kaj se dogaja na po-
dročju domoljubne vzgoje tudi v 
osnovnih šolah.

Dolgujemo jim organizacijo izleta 
za dijake,kjer bi lahko dijaki sami pri-
pravili prispevke o generalu Maistru. 
Obljubljen termin bomo čimprej rea-
lizirali. Nasploh so bolj zainteresirani 
za izlete dijakov kot pa s pisanjem 
esejev in natečaji.

iz dela društev in zveze

Naslovi zveze in društev:
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Program dela društva za leto 2013
Društvo generala Maistra za Zasavje

Upravni odbor društva 

S talnice našega dela, že večkrat 
ponovljene, tako v letnih poro-

čilih kot vsakoletnih programskih 
usmeritvah in našim članom že do-
bro poznane, ostajajo tudi v letu 
2013 nespremenjene.

Upravni odbor se je odločil, da bo 
društvo delovalo po principu ''manj 
je več''. Zato se bomo izognili infla-
ciji naštevanja kopice programskih 
usmeritev, za zapisane pa storili vse, 
da jih bomo realizirali. Zato bomo:

1 Kadrovski sestav UO društva obli-
kovali tako, da bo ta res operati-
ven in bo deloval kot kolektivni 
organ, znotraj katerega bo vsak 
član imel svoje konkretne zadol-
žitve za izpolnitev sprejetih delov-
nih usmeritev.

2 Projekt ''Uvajanje domoljubne 
vzgoje v osnovnih šolah Zasavja'' 
naj zaživi v vsaki od 7 šol. Me-
nimo, da je ravnateljski sestav v 
vseh šolah sposoben organizirati 
in izbrati iz projekta tisto, kar lah-
ko pri učencih od 4. do 9. razreda 
ob mentorstvu učiteljev prispeva 
k razvijanju vrednot, ki so pove-
zane z odnosom do domovine, 
kulture, jezika in zgodovine. Člani 
UO si bomo razdelili odgovorno-
sti za sodelovanje s posamezno 
šolo, v pomoč pa nam bodo tudi 
člani ustanovljenega aktiva zgo-
dovinarjev na šolah.

3 V začetku naslednjega šolskega 
leta bomo za učence osnovnih 
šol razpisali 3. nagradni natečaj za 
eno od aktualnih zgodovinskih ali 
sodobnih tem. Smernice za izde-
lavo bo pripravil UO društva ob 
pomoči aktiva učiteljev.

4 Pri vodstvih srednjih šol Zasavja 
bomo intenzivirali naša prizade-
vanja za povečanje ur prostega 
kurikula postopne uvedbe pred-
meta ''Domovinska vzgoja'', ki 
bo pri dijakih krepil državljansko 
zavest, domoljubje in patriotizem.

5 Ustanovili bomo aktiv zgodo-
vinarjev pri društvu, v katerem 
bodo predavatelji zgodovine in 
tudi drugih družboslovnih pred-
metov na osnovnih in srednjih 
šolah Zasavja. Skupaj z UO ali 
samostojno bo aktiv tekom leta 
organiziral nekaj predavanj, za 
katere bo pri predavateljskih akti-
vih šol in pri članih društva oz. v 
javnosti izkazan interes in kamor 
bomo vabili kvalitetne predava-
telje. Aktiv bo po eni strani kot 
oblika in metoda dela partner 
društva, po drugi strani pa do-
volj avtonomen, da bo lahko na 
svojih sestankih obravnaval tudi 
teme, ki ne bodo povezane le z 
domovinsko vzgojo. Sodelovanje 
članov aktiva bo namenjeno tudi 
izmenjavi izkušenj med šolami, 
oblikovanju literarnih in likovnih 
natečajev, načrtovanju strokovnih 
izletov za učence in dijake, sode-
lovanju pri neposrednem izvaja-
nju pouka in domoljubne vzgoje.

6 V Hrastniku bodo člani društva v 
sodelovanju z učenci OŠ heroja 
Rajka zaključili projekt ''Majstrovi 
borci iz Hrastnika''. Zbrano gradi-
vo bo predstavljeno občanom in 
mladini v obliki brošure, razsta-
vljeno pa bo tudi v Knjižnici Anto-
na Sovreta, v šoli in v mladinskem 
centru Hrastnik, kjer bo organizi-

rano tudi predavanje in razgovor 
o domoljubju med mladimi.

7 Za povečanje števila članov dru-
štva se bomo vsi skupaj angažirali 
predvsem med pedagoškimi de-
lavci in mladimi.

8 Smo člani koordinacije veteran-
skih in domoljubnih organizacij, 
združenj in društev Zasavja. V 
skupne programske usmeritve in 
akcije nas povezujejo tudi ude-
ležbe na manifestacijah vseh 
pomembnejših pomnikov naše 
polpretekle zgodovine, ki bodo 
organizirane v Zasavju in drugod, 
zato se bomo teh tudi letos z ve-
seljem in zanosom udeleževali. 
Skupaj z ZDGM bomo dostojno 
proslavili tudi letošnji državni pra-
znik – Dan Rudolfa Maistra. 

9 Nadaljevali bomo razgovore z 
društvom GM iz Kamnika s ciljem 
izmenjave izkušenj pri delu obeh 
društev in seznanjanja z zgodo-
vinskimi in drugimi značilnostmi 
občin, če bo za to izražen oboje-
stranski interes.

10 Med letom bomo skrbeli za bolj-
šo informiranost o delu društva 
preko naše spletne strani, koristili 
pa tudi možnosti oglašanja v gla-
silu ZDGM ''Maistrov glas'' in v 
lokalnih medijih.

Zagorje, marec 2013                                                                                

iz dela društev in zveze

Moja domovina
Slika, ki je ne pozabiš,
Ljubezen vedno spremlja te,
Objem, ki ga včasih nujno rabiš,
Vedenje, da nekdo čaka te
Edina, vedno je v duši,
Nikamor drugam ne vrneš se.
Izgubiti, tudi ko vse se ruši, 
Je domoljub ne more,ne.
A vsak svojo naj ima, ljubiti večno naj jo zna.

Maša Ačko, OŠ Vič
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Šentilj v bojih za severno mejo
Nastanek in razvoj Šentilja 
Bruno Jelenko, Domovinsko društvo generala Maistra Šentilj

Š entilj je bil od nastanka v 13. 
stoletju do druge polovice 19. 

stoletja majhen in neznan kraj z ve-
liko večino prebivalstva slovenske 
narodnosti. S sosedi onkraj Mure 
in današnje državne meje je živel 
v družinskih in gospodarskih stikih, 
sožitje pa potrjujejo tudi župani raz-
ličnih narodnosti. Župnijo je dobil 
leta 1784, šolo pa tri leta pozneje.

Širšemu svetu sta kraj odprli cesta 
(1824) in južna železnica (1846) Du-
naj – Trst, ki sta povzročili priseljeva-
nje obrtnikov in kmetov. Po marčni 
revoluciji leta 1848, ko so osvobo-
jeni, a obubožani kmetje prodajali 
zemljo mestni, predvsem nemški 
gospodi, se je sestava prebivalstva 
začela spreminjati v socialnem in na-
rodnostnem značaju.

Prebujanje narodne zavesti

Šentiljčani so svojo narodno zave-
dnost prvič potrdili leta 1859, ko si 
je škof Anton Martin Slomšek priza-
deval vključiti kraje ob severni jezi-
kovni meji k novi slovenski škofiji v 
Mariboru. Zanjo se je odločila veči-
na šentiljskih župljanov, zbrali pa so 
tudi denar za organizacijske stroške 
izrekanja. Župljani Špilja (Spielfeld) 
so ostali v graški škofiji in tako je na-
stala jezikovna meja med slovenskim 
in nemškim narodom. Ta je ob koncu 
prve svetovne vojne večinoma obve-
ljala kot državna meja. 

Prebujena narodna zavest je po letu 
1883 sprožila gibanje za obstoj slo-
venstva ob severni meji, po katerem 
je Šentilj postal znan v širšem sloven-
skem prostoru. V krajevni zgodovini 
je to »doba narodnostnih bojev«.

Ponemčevanje Šentilja

Nemci so v drugi polovici 19. stole-
tja začeli ustvarjati sklenjeno nemško 

ozemlje do Jadranskega morja, pri 
tem pa jim je bil napoti mali slovenski 
narod. Šentilj jim je bil prva ovira pri 
povezavi nemškega ozemlja pri Špi-
lju z že precej ponemčenim Maribo-
rom. Svojo namero so prvič pokazali 
leta 1883, ko Šentiljčanom niso do-
volili, da bi na železniški postaji poz-
dravili cesarja v slovenskem jeziku. 

Svoje razdiralno delo so usmerili pro-
ti občini in javnim službam, proti šoli 
in cerkvi. Prvi večji uspeh so dosegli 
leta 1886, ko so do leta 1903 prevzeli 
občino. Leta 1887 so ustanovili po-
družnico Schulfereina, ki je čez dve 
leti ustanovila zasebno nemško šolo, 
zatem pa tudi nemško javno šolo, s 

katero so hoteli onemogočiti sloven-
sko javno šolo. Gospodarsko osvaja-
nje Šentilja je izvajala leta 1889 usta-
novljena podružnica Suedmarke, ki 
je leta 1903 postavila Nemški dom, 
središče ponemčevanja Šentilja. Do 
konca prve svetovne vojne so odku-
pili 46 posestev s 67 hišnimi številka-
mi. Nemško prebivalstvo so namno-
žili tudi s priseljenimi protestanti, ki 
so si postavili svojo cerkev.

Boj za slovenski Šentilj

Leta 1869, ob uvedbi splošne osem-
letne šolske obveznosti, so Šentilj-
čani zgradili svojo, slovensko šolo, v 
kateri je nadučitelj Karel Zorko, do-

Posvetilo županu Franju Thalerju

Šentilj leta 1912

iz dela društev in zveze
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mačin iz Kaniže, od leta 1871 pa vse 
do smrti leta 1899 skrbel za pouk v 
slovenskem jeziku. Njegov naslednik 
pa je šoli dal bolj nemško podobo. 
Da bi obranili slovensko šolo v Šen-
tilju, v sosednjem Ceršaku leta 1910 
niso sprejeli od Nemcev ponujene 
slovenske šole.

Župnik Matija Kelemina in učitelji 
slovenske šole so leta 1892 ustano-
vili Kmetsko bralno društvo in s kul-
turnim delovanjem utrjevali narodno 
zavest. Najbolj narodno delujoče 
učitelje je oblast kazensko premesti-
la, med njimi tudi poznejšega mla-
dinskega pisatelja Silvestra Košutni-
ka. Za obrambo slovenskih posesti 
pa je Matija Kelemina leta 1898 usta-
novil podružnico Krekove Kmetske 
hranilnice in posojilnice. Šentiljski 
narodnjaki so se vključili tudi v delo-
vanje Političnega in gospodarskega 
društva v Jarenini, ustanovljenem 
leta 1898. Leta 1903 so Slovenci spet 
dobili svojega župana, Franja Thaler-
ja, ki je to ostal do leta 1918. 

Slovenski dom

8. septembra 1910 so Šentiljčani s 
Kmetsko hranilnico in posojilnico in 
z vseslovensko pomočjo postavili 
simbol bojev za obrambo severne 
meje - Slovenski dom z dvorano in 
knjižnico. Na otvoritev sta pripeljala 
posebna vlaka iz Ljubljane in Celja, 
več tisoč udeležencev, ki so ji govo-
rile znane politične osebnosti, pa je 

pred razjarjenimi Nemci varovalo 
nad osemdeset orožnikov. Duhovnik 
in pisatelj Ivan Baloh iz Škofje Loke 
pa je recitiral svojo, za to priložnost 
spesnjeno budnico.

Pozdravljeni bratje nam rodne krvi,
pozdravljene rodne Slovenke,
svet ogenj nam danes v srcih žari,
kot roža na prsih mladenke.

Prinašamo od Triglavskih čeri
iskrene bratske pozdrave,
prinašamo vam poguma, moči,
v potujčeni del očetnjave.

Pač mnoge že zemlje naše odvzel
Slovencem sovražnik je kruti,
najrajše ves rod naš ubogi bi vjel
in hotel ga v groblji zasuti.

Odtrgal od matere sina je, hčer
in v srcu jim strupa zadal je,
na zemljo se vrgel kot lačna je zver,
sovraštvo do mater vsejal je.

In otrok, ki kril ga je slamnati krov,
zdaj matere noče poznati;
tuj jezik mu materni zdaj je njegov,
kot tujca se čuti – med brati!

Vi bratje pa vrli in vrle sestre,
svoj dom ste si tukaj zgradili,
podali ste skupaj si bratske roke,
da narod bi svoj ohranili.

Ta dom vaš prelepi naj bode mejnik,
domače naj bode ognjišče,
in narodne bodi zavesti pomnik,
mladine Šentiljske svetišče!

Od tukaj pohitel zaveden bo rod
čez rožnate naše planjave
in zopet na naši bo zemlji gospod
ponosen rod matere – Slave!

Ne bratje, zdaj strah in trepet ne velja,
poguma je treba vojakom,
pravična vas vojna le k zmagi pelja,
spodobi se zmaga – junakom!

Vsi ena smo četa, junaški smo voj,
edini smo nepremagljivi,
oj bratje, naprej, nevstrašno v boj,
Šentiljske Slovence bog živi!

Rudolf Maister in majniško de-
klaracijsko gibanje

Anton Šeško (1905 – 1989), šentiljski 
učitelj, kulturnik, športnik in kronist je 
v kroniki narodnostnih bojev v Šenti-
lju z naslovom »Na vulkanskih tleh« 
(Krajevna skupnost Šentilj,1978) v 
poglavju »Majniško deklaracijsko gi-
banje« zapisal:

„Marsikje so deklaracijska zborova-
nja bila veličastne manifestacije za 
misli deklaracije. Eno takih zborovanj 
je bilo tudi v šentiljskem Slovenskem 
domu. Na njem je konec maja 1918 
poleg drugih političnih osebnosti ti-
ste dobe govoril tudi major Rudolf 
Maister iz Maribora, o katerem nihče 
prisotnih ni slutil, da bo čez nekaj me-
secev prav on vzel usodo teh krajev 
tako odločno v svoje roke in jih sreč-
no privedel v okrilje svobodne domo-
vine.“

Šentilj je z veliko zavzetostjo sprejel 
za svoje ideje Majniške deklaracije in 
se aktivno vključil v zbiranje podpi-
sov za njeno podporo. 9. decembra 
1917 je občinski odbor v Ceršaku, ki 
ga je vodil župan Jožef Reiter, nasle-
dnik dolgoletnega župana in naro-
dnega borca Antona Hauca, sprejel 
izjavo:

»Občina Ceršak (Zierberg) se enogla-
sno izreka za deklaracijo Jugoslovan-
skega kluba z dne 30. maja 1917. Mi, 
obmejni Slovenci, prosimo Jugoslo-
vanski klub, da skuša na vsak način 
doseči, da se meja prihodnje jugo-
slovanske države določi ob Muri, 
ker so Slovenske gorice popolnoma 
slovensko ozemlje.« Za njim sta po-

Slovenski dom iz leta 1911

iz dela društev in zveze



44

dobno izjavo sprejela tudi občinska 
odbora v Šentilju in Selnici ob Muri. 
V podporo krajevnim deklaracijam 
so žene v šentiljski župniji zbrale 
973 podpisov.

Šentilj v letu 1918-1919

Član Narodnega sveta za Štajersko, 
ki je bil ustanovljen 26. septembra 
1918 v Mariboru, je bil tudi šentiljski 
župnik Evald Vračko. Kot dober po-
znavalec narodnostnih vprašanj ob 
severni jezikovni meji je bil zadolžen 
za območje od Špilja do Remšnika. 
V drugi polovici oktobra 1918 so na-
rodni svet ustanovili tudi v Šentilju. 
Predsedoval mu je Evald Vračko, se-
stavljali pa so ga zavedni in prekaljeni 
borci za slovensko stvar iz vseh sta-
nov - župan Franjo Thaler, učitelj Jo-
žef Poljanec, žganjar Ivan Baumann, 
župani v župnijo vključenih občin in 
drugi narodnjaki.

Franjo Žebot, šentiljski rojak iz Selni-
ce ob Muri in član Narodnega sveta 
za Štajersko v Mariboru, je bil zadol-
žen za organizacijo slovenske obram-
be na črti Cmurek – Špilje – Svečina 
- Sv. Križ – Sv. Duh na Ostrem Vrhu. 
Potek prevrata in potrebo po mobili-
zaciji mladih fantov in mož je najprej 
predstavil v Šentilju. Čez slab teden 
so se vsi mobiliziranci zbrali v gostilni 
Baumann, kjer so ustanovili narodno 

stražo, da bi prve dni sami poskrbeli 
za obrambo jezikovne meje in pre-
moženja. Pod vodstvom Jožefa Po-
ljanca in Ivana Baumanna je narodna 
straža takoj zasedla mejo pri Špilju, 
domačine pa naj bi varovala tudi 
pred vračajočim vojaštvom na poti 
skozi Šentilj. Ko je sredi novembra 
glavni naval umikajočega se vojaštva 
splahnel, je prenehala delovati.

Mnogi člani šentiljske narodne stra-
že in povratniki iz vojne so se od-
zvali klicu generala Rudolfa Maistra 
in se pridružili njegovim borcem, ki 
so takrat zasedali slovenske kraje ob 
severni meji. Tu se je ponovno jasno 
pokazal uspeh politično-vzgojne-
ga dela, ki ga je v kraju opravljalo 
Kmetsko bralno društvo, saj je vseh 
33 Maistrovih borcev iz Šentilja in 
okolice prišlo iz njegovih vrst.

Ustanovitev nove države so obmejni 
Slovenci pozdravili že 24. novembra 
1918 z veliko narodno slovesnostjo 
pri Slovenskem domu v Šentilju, prvi 
taki prireditvi v novi državi. 

Tudi tokrat je narodnjak Franjo Fraj-
ham, poznejši gerent in prvi častni 
občan, na svojem visokem kostanju 
sredi vasi, tako kot ob otvoritvi Slo-
venskega doma leta 1910, obesil 
veliko slovensko zastavo v pozdrav 
udeležencem prireditve kot dokaz, 
da so kraji ob severni meji slovenski.

Glavni govornik je bil dolgoletni pre-
kaljeni borec za pravice slovenske-
ga človeka na tem izpostavljenem 
koncu slovenske domovine in vodja 
obmejnih Slovencev, župnik Evald 
Vračko. Poverjenik Narodne vlade v 
Ljubljani in predsednik Narodnega 
sveta za Štajersko dr. Karl Verstovšek 
je zbrane seznanil o razpustu zlogla-
sne Suedmarke in Schulfereina, ki sta 
prav v Šentilju Slovencem prizadela 
toliko gorja. Tisočglava množica je 
prisrčno pozdravila tudi oficirje srb-
ske vojske, ki so se pripeljali na slav-
nost iz Maribora, kjer so dan poprej 
pomagali razorožiti nemško belo-ze-
leno gardo, v naslednji noči pa so z 
borci generala Maistra sodelovali pri 
zasedanju Špilja. 

15. decembra 1918 so se Šentiljčani 
na okrašenih vozovih ali peš, ker za-
radi stavke železničarjev niso vozili 
vlaki, udeležili manifestacije v poz-
drav novi državi v Mariboru. Tam je 
desettisočglavo množico v imenu 
obmejnih Slovencev, posebej pa še 
»Termopil« pred Mariborom, Šentilja, 
pozdravil župnik Evald Vračko.

Boj za državno mejo

Manifestaciji v pozdrav novi državi 
sta bili v času, ko še ni bilo jasno, kje 
bo na severu potekala državna meja. 
Za Šentilj in okolico je bil položaj ne-
jasen do določitve meje 10. septem-
bra 1919 na mirovni konferenci v St. 
Germainu. Dr. Franc Kovačič iz Mari-
bora, jugoslovanski zastopnik na tej 
konferenci, je z bogatim številčnim 
gradivom in narodnostnim zemljevi-
dom občin med Muro in Dravo se-
verno od Maribora dokazal, da so ti 
kraji slovenski. Odločilno vlogo pri 
določitvi državne meje pri Šentilju 
so imeli tudi izidi občinskih volitev 
v letih 1903, 1906 in 1909 ter popis 
prebivalstva leta 1910.

Dr. Franca Kovačiča je podprl fran-
coski major dr. Gaston Reverdy, ki 
je aprila 1919 obiskal župnika Evalda 
Vračka z namenom, da zbere čim 
več podatkov o narodnostnih razme-
rah na slovenskem severu. Tako sta 
tudi resnica, podprta s številkami, in 
odločna zavzetost tega francoskega 
častnika za pravično določitev meje 
pripomogla, da je Maribor edini »od 
mejnikov štirih« ostal v svobodni 
slovenski domovini in jugoslovanski 
državi, z njim pa tudi slovenski kraji 
med Muro in Dravo in seveda tudi 
težko preizkušeni Šentilj. 

Če je nova državna, prej občinska 
meja s Špiljem, potekala prek parcel, 
so se lastniki lahko odločali za eno ali 
drugo državo. Šentilj je tako izgubil 
nekaj ozemlja predvsem nemških la-
stnikov, a bi ga še več, ko ne bi zave-
dna Slovenca Franjo Thaler in Ignac 
Tišler pri mednarodni komisiji, ki je 
podrobno določevala mejo, odločno 
zahtevala, da hočeta biti v Jugoslavi-
ji. Sklenjena je bila težka, toda slavna 

Vabilo na veliko narodno slavje ob ustanovi-
tvi Jugoslavije
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tnici vojne za Slovenijo dotedanji 
spomenik NOB prenovila z bese-
dilom »Borcem za Slovenijo 1918 
– 1941-45 – 1991« s pripisom: »Kjer 
Mura priteče do Slovenskih goric, 
bil vedno močan je domovine klic«.

Ob 80-letnici bojev za severno 
mejo je Občina Šentilj postavila 
spominska obeležja narodnim bo-
jevnikom župnikoma Matiji Kelemi-
ni in Evaldu Vračku ter ceršaškemu 
županu Antonu Haucu in šentilj-
skemu županu Franju Thalerju in 
imenovala ulice po Matiji Kelemi-
ni, Franju Thalerju in NOB. Občina 
Šentilj je leta 2010, ob 140-letnici 
postavitve slovenske šole v Šentilju, 
Osnovni šoli Rudolfa Maistra pode-
lila zlato priznanje za njen prispe-

Spomenik Borcem za slovensko državo

General Rudolf Maister v Šentilju, 9. marca 1919.  
Vir: Anton Šeško: Na vulkanskih tleh, Krajevna skupnost Šentilj, 1978.

Spomenik Rudolfa Maistra pred šentiljsko šolo

doba narodnostnih bojev v krajevni 
zgodovini Šentilja.

Poklon Šentilja generalu  
Rudolfu Maistru in borcem  
za severno mejo

Leta 1936 je občina pri kiparju Niko-
laju Pirnatu naročila doprsni kip ge-
nerala Rudolfa Maistra, vendar ga za-
radi previsokih stroškov ni postavila. 
Kip je zatem prevzelo mesto Maribor 
in je danes v avli mestne občine. Leta 
1937 je šentiljska občina preimeno-
vala svojo šolo v »Ljudsko šolo gene-
rala Maistra«. V letih od 194l do 1970 
šola ni smela nositi njegovega imena. 

Krajevna skupnost Šentilj je ob 60-le-
tnici bojev za severno mejo na Slo-
venskem domu odkrila spominsko 

obeležje bojem za severno mejo 
in izdala kroniko bojev za severno 
mejo z naslovom »Na vulkanskih 
tleh«. Občina Maribor je ob tej prilo-
žnosti doprsni kip generala Rudolfa 
Maistra iz Maribora prestavila pred 
osnovno šolo v Šentilju, kjer je ostal 
do leta 1991, ko ga je občina Pesnica 
na prošnjo Zveze borcev za severno 
mejo vrnila občini Maribor, šola pa je 
dobila njegov odlitek. 

Leta 1996 je leto prej ustanovljena 
Občina Šentilj za svoj praznik pri-
vzela rojstni datum generala Rudolfa 
Maistra in po njem imenovala glavno 
ulico v Šentilju. Medalja Rudolfa Ma-
istra z razglasom o prevzemu oblasti 
pa krasi avlo Prosvetnega doma. Ob-
čina Šentilj je leta 1996 ob peti oble-
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Sejem Dom 
12. 3.–17. 3. 2013
52. mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno 
pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, 
varovanje ter urejanje okolice

Collecta 2013 
21. 3.–23. 3. 2013
Predstavitev zbirk �latelistov, numizmatikov, karto�lov, 
zbirateljev fosilov in mineralov, telefonskih kartic, antikvitet, 
militarij in drugih drobnih zbirk s celega sveta 

LOS – Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem
17. 4.–20. 4. 2013
 
Otroški bazar  
12. 9.–15. 9. 2013
8. sejem za družine 

Ambient Ljubljana – sejem pohištva 
1. 10.–6. 10. 2013
24. pohištveni sejem

Narava–zdravje 
17. 10.–20. 10. 2013
44. sejem ponudbe izdelkov, dejavnosti in idej za zdravo življenje

Študentska arena 
22. 10.–24. 10. 2013
14. izobraževalno-sejemska prireditev za mlade 

Sejem »TEČEM«, EXPO, 18. Ljubljanski maraton
24. 10.–27. 10. 2013

Smučarski sejem Snežinka  
28. 11.–1. 12. 2013
Komisijska prodaja rabljene smučarske opreme in sejem zimske 
športno-rekreacijske ponudbe 

vek pri negovanju spomina na boje 
za severno mejo in utrjevanje domo-
ljubja med mladimi.

130-letnico rojstva Franja Žebota, 
šentiljskega narodnjaka, podpornika 
Majniške deklaracije, člana Narodne-
ga sveta za Štajersko in narodnega 
poslanca, ki je umrl v taborišču Da-
chau aprila 1945, je Občina Šentilj 
leta 2011 počastila z odkritjem spo-
minskega obeležja na njegovi rojstni 
hiši v Selnici ob Muri.

Spomenik Rudolfa Maistra pred šentiljsko šolo
Kviz ob dnevu Rudolfa Maistra v Osnovni šoli Rudolfa Maistra v 
Šentilju

Domovinsko društvo generala 
Maistra Šentilj

Leta 2009 smo v Šentilju ustanovili 
Domovinsko društvo generala Mai-
stra. Z občino, Osnovno šolo Rudolfa 
Maistra, društvi in veteranskimi orga-
nizacijami nadaljujemo skrb za ohra-
njanje zgodovinskega izročila bojev 
za severno mejo in utrjevanje domo-
ljubja ob slovenski severni meji.

Leta 2009 smo ob dnevu Rudolfa Ma-
istra postavili razstavo »Šentilj 1918-

1919«, naslednje leto pa razstavo »Slo-
venski dom 1910«. Leta 2011 je občina 
na našo pobudo postavila spominsko 
obeležje narodnjaku Franju Žebotu, 
lani pa smo pripravili razstavo o zgo-
dovini telesne kulture v Šentilju. Ob-
čina je februarja letos izdala zbornik 
»Občina Šentilj skozi čas«.

Največjo programsko nalogo pred-
stavlja želja za revitalizacijo Sloven-
skega doma, da bi v njem mogli po-
staviti muzej občine Šentilj.

iz dela društev in zveze

Razpis 4. literarnega natečaja »Moja rodna domovina«
Namen natečaja je, da spregovorimo o ljubezni, spoštovanju in razumevanju do sočloveka. Vprašajmo se, ali ena-
ko govorimo tudi o prostoru, v katerem smo se rodili, v katerem živimo, kjer smo srečni in zadovoljni. Kako sem 
ponosen na ta prostor, spoštujem materin jezik in ga želim ohraniti, kakor so ga ohranjali naši predniki? Mislim na 
svojo domovino? Na osnovi teh razmišljanj smo se na Osnovni šoli Vič skupaj z Zvezo slovenskih častnikov odločili 
v preteklih treh letih organizirati omenjeni literarni natečaj. 

Literarni natečaj je namenjen učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole. Vsaka šola lahko pošlje tri  literarne pri-
spevke. V juniju 2012, ob zaključku 3. literarnega natečaja, je bila odzivnost šol velika, zaključek pa smo organizirali 
v Ljubljani. Vsi nagrajenci literarnega natečaja pa so bili 2. oktobra 2012 sprejeti pri predsedniku dr. Danilu Türku.

Tudi v letu 2013 se bo k organizaciji priključila Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij – KODVOS, v 
katero so vključeni Zveza društev »General Maister«, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, 
Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slo-
venijo, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Društvo MORIS Kočevska Reka.

Tehnike izražanja: prosti spis, pesem, črtice, eseji, anekdote.

Kako se prijaviti na natečaj? Na naslov:  Osnovna šola Vič, Abramova 26, 1000 Ljubljana.

Na literarnem prispevku mora biti napisano ime in priimek avtorja, naslov šole, razred, ime ter priimek mentorja, 
občina. Literarne prispevke lahko pošljete do 6. maja 2013. Avtorji nagrajenih prispevkov prejmejo knjižne nagrade.

Ocenjevanje izdelkov: literarne prispevke bo ocenjevala petčlanska strokovna komisija.

Nagrajence in  njihove mentorje bomo povabili na zaključno prireditev v Ljubljani in sicer 6. junija 2013 ob 17. uri.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na 031-326-317, 01 256 61 61

Ana VEHAR, ravnateljica OŠ Vič
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Varno naloženo.
Triglav TOP BRANDS

www.triglavskladi.si
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Delniški podskladi: Triglav Azija, Triglav Balkan, Triglav EM Potrošne dobrine, Triglav Energija, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Rastoči trgi, Triglav Severna Amerika, 
Triglav Steber Global, Triglav Surovine in materiali, Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Top Brands, Triglav Zdravje in farmacija, mešana podsklada: Triglav Evropa in 
Triglav Renta, obvezniška podsklada: Triglav EM Bond in Triglav Obvezniški ter podsklad denarnega trga Triglav Money Market EUR so podskladi Krovnega sklada 
Triglav vzajemni skladi, ki ga upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, 
Ključni podatki za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih 
družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, 
so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanja vrednosti enot se spreminjajo, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.


