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Domoljubje včeraj – danes – jutri!

V mesecu juniju smo proslavili 15. 
obletnico ustanovitve Društva gene-
ral Maister Ljubljana. V kratkem času 
od tega dogodka so se nam priklju-
čili somišljeniki iz Maribora, Kamni-
ka, Unca in Ljubnega, ki so oblikova-
li podružnice ljubljanskega društva. 
Kasneje so se nam priključila tudi 
druga društva iz različnih slovenskih 
krajev, zato se lahko pohvalimo, da 
je v zvezo vključenih že 22 društev. 

Že večkrat sem povedal, da je bil 
idejni oče za nastanek in razvoj na-
šega delovanja akademik dr. Anton 
Trstenjak. On je opozarjal na sramo-
to Ljubljane, ki po 80 letih od delo-
vanja generala Rudolfa Maistra in 
njegove vojske, ni bila sposobna po-
staviti spomenika. Delil nam je svoje 
prepričanje, da je general Maister 
prvi in najzaslužnejši, da je z mečem 
obranil slovensko zemljo in izboril, 
da je ostal Maribor in velik del Šta-
jerske v sklopu takrat nastajajoče 
države Slovencev, Srbov in Hrvatov. 
Seveda pa je imel pomembno vlogo 
tudi pri odločitvi o priključitvi Prek-
murja k matičnemu narodu. Ni pa 
njegova krivda za razplet plebiscita 
in pred tem vojaškega delovanja na 
Koroškem, ki se je zaključil v našo iz-
gubo in veliko nacionalno tragedijo.

Dr. Trstenjak nas je bodril, da bi na-
daljevali s proučevanjem domoljub-
ne sporočilnosti generala Maistra 
in njegovih borcev. Kakšna pa je ta 
sporočilnost? Kaj nas uči? V kaj nas 
navaja? Zavezuje nas, da se otrese-
mo egoizma in s svojim delovanjem 
branimo, razvijamo in ohranjamo 
svojo domovino, ne da bi pričako-
vali za to plačilo. Temu rečemo do-
moljubje. Že pred 2400 leti je grški 

filozof Platon poučeval svoje sodr-
žavljane, ko je rekel, da »človek ni 
rojen samo za sebe, ampak tudi za 
državo«. Tako kot otrok potrebuje 
največ ljubezni od staršev, ko je v 
plenicah, ko odrašča, tako potrebu-
je domoljubno predanost tudi naša 
domovina, ki jo lahko primerjamo z 
otroštvom, saj je nastala šele pred 
22 leti. Naša nesreča pa je, da smo 
svojo domovino bolj ljubili in ji bili 
predani, ko še nismo imeli svoje dr-
žave. Sedaj pa, ko bi ljubezen do nje 
prav tako potrebovali ali pa še bolj, 
se je le ta v dobršni meri ohladila.

Toda ne pri vseh. Bodrila nas je be-
seda dr. Trstenjaka, seveda pa tudi 
naše spoznanje, da vedno bolj za-
nemarjamo koristi skupnosti in si 
vedno bolj prizadevamo za osebne 
koristi. Tako vedenje in delovanje pa 
je daleč od nauka Platona, daleč od 
dejanj generala Rudolfa Maistra in 
njegovih borcev in od domoljubnih 
spodbud akademika Trstenjaka. Po-
hlep po materialnih dobrinah je voda 
na mlin korupciji in vsem nečednim 
dejanjem nekaterih državljanov.

Želim povedati, da bomo mnogo 
lažje in uspešneje obvladovali teža-
ve, ki jih prinaša gospodarska kriza 
in razbohotenje korupcije, če bomo 
še bolj razvijali in negovali domolju-
bje. Ker za vse grehe naše družbe 
kažemo s prstom na državo, ki je 
hiša naše domovine, smo se na ni-
voju naše Zveze odločili, da proble-
matiko zanemarjanja domoljubja 
predstavimo v Državnem zboru. Že 
v mesecu aprilu 2014 bo o tej temi 
razprava v skupščinskem Odboru 
za kulturo ter Odboru za šolstvo in 
šport. Na našo srečo imamo tudi v 

teh organih svoje člane ali pa po-
slance, ki spoštujejo in cenijo naše 
delovanje.

Naša Zveza društev general Maister 
prevzema v prihodnjem letu predse-
dovanje Koordinacije domoljubnih 
in veteranskih organizacij Slovenije, 
kjer želimo svoje delo opraviti kori-
stno v dobro domoljubja. Trudimo 
se, da pomagamo pri aktivnostih 
društev, od katerih pričakujemo, da 
bodo prav tako aktivna kot Zveza. 
Prihodnje leto je volilno. Primerno bi 
bilo, da se na nivoju Zveze in dru-
štev osvežimo z novimi in delovolni-
mi člani. Če bomo upoštevali latin-
ski pregovor »Nobenega dneva brez 
črte«, uspehi našega dela ne bodo 
izostali.

Vabim vas, da še naprej delujemo 
skupaj v negovanju domoljubja z 
željo, da bi vam zdravje in sreča pri 
tem pomagala.

vaš mag. Milan Lovrenčič

uvodnik
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praznovanje dneva generala Maistra

Maistrov praznik 2013 slovesno proslavili  
v Kamniku z odprtjem Maistrove spominske sobe
Franc Svetelj

L etošnji državni praznik - dan 
Rudolfa Maistra - so še pose-

bej slovesno počastili v njegovem 
rojstnem mestu Kamniku. Na pra-
znični dan, v soboto, 23. novembra 
2013, so po nekaj letnih pripravah 
slovesno odprli spominsko sobo v 
njegovi rojstni hiši na Šutni. Ob tej 
priliki pa je v Kamniku po petih le-
tih spet potekala državna proslava 
ob dnevu Rudolfa Maistra. Pretekla 
štiri leta so te proslave organizirale 
Zveza DGM in občine, kjer je slove-
snost potekala.

Kot vsako leto ob dnevu Rudolfa 
Maistra je na ta dan, tokrat v Kamni-
ku, potekal tudi tabor društev Ru-
dolfa Maistra in Franja Malgaja.

Nekaj po dvanajsti uri so se mag. Mi-

lan Lovrenčič, predsednik ZDGM, 
Marjan Šarec, župan občine Ka-
mnik, in Ivan Sekavčnik, predsednik 
Društva general Maister Kamnik s 
polaganjem venca k spomeniku na 
Trgu talcev poklonili spominu velike-
ga kamniškega rojaka.

Nato pa se je v Gimnaziji in srednji 
šoli Rudolfa Maistra začel tradicional-
ni tabor članov domoljubnih društev 
Rudolfa Maistra in Franja Malgaja iz 
vse Slovenije z okrog 250 udeleženci 
(o poteku tabora poročamo v poseb-
nem prispevku!).

Po končanem taboru so udeleženci 
skupaj krenili k Maistrovi rojstni hiši na 
Šutni, kjer se je ob pol petih popoldne 
začela slovesnost ob odprtju spomin-
ske sobe generala Rudolfa Maistra.

Med številnimi udeleženci, ki jih ni 
motilo deževno vreme, so bili tudi 
predsednik Državnega sveta Repu-
blike Slovenije Mitja Bervar, nekda-
nji predsednik Republike Slovenije 
dr. Danilo Türk, veleposlanice in 
veleposlaniki, poslanke in poslanci, 
predsednik Zveze društev gene-
ral Maister mag. Milan Lovrenčič, 
predsedniki in člani drugih domo-
ljubnih in veteranskih organizacij 
ter snaha in vnuka generala Rudol-
fa Maistra, gospa Sonja Maister in 
gospoda Stojan ter Borut Maister 
ter ostali gostje. Spominska soba 
Rudolfa Maistra je posvečena življe-
nju in delu slovenskega domoljuba, 
generala, kulturnika, pesnika, bibli-
ofila, slikarja, literata in humanista 
Rudolfa Maistra. 
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praznovanje dneva generala Maistra

V letu 2013 so se končala zahtevna 
obnovitvena dela na občinskem la-
stniškem delu rojstne hiše Rudolfa 
Maistra, ki jih je v celoti financirala 
Občina Kamnik. Obenem z obno-
vo v letu 2012/2013 je potekala 
tudi izdelava scenarija o vsebinski 
zasnovi v rojstni hiši Rudolfa Mai-
stra, ki ga je pripravila direktorica 
Medobčinskega muzeja Kamnik 
mag. Zora Torkar. V prostorih spo-
minske sobe je postavljena stalna 
razstava z naslovom »Rudolf Mai-
ster – domoljub, general, kulturnik, 
pesnik in bibliofil.« Nikjer v Sloveni-
ji ni na enem mestu zbranega toliko 
raznovrstnega gradiva o njem in o 
njegovem času kot ravno v na novo 
odprti Spominski sobi Rudolfa Ma-
istra, ki je torej hkrati rojstna hiša 
generala Maistra.
Zbranim je najprej spregovoril Mar-
jan Šarec, župan občine Kamnik, ki 
je med drugim dejal:
 »Spoštovani gostje, v veliko zado-
voljstvo mi je, da vas lahko pozdra-
vim pred hišo, v kateri se je rodil 
eden izmed velikanov slovenske 
zgodovine. Tukaj, na Šutni 23, se je 

začela pisati knjiga življenja Rudol-
fa Maistra. V tej hiši je preživel pr-
vih šest let življenja. Tukaj je naredil 
prve korake, prvič izrekel besedo 
mama, ko še ni vedel, da bo častil 
dve materi. Svojo mater, ki ga je po-
vila v tej hiši, in drugo, domovino. 
V svojih brezskrbnih prvih letih se 
ni zavedal, s kako pomembnim po-
slanstvom se je rodil. Ker se je mo-
ral oče zaradi svoje službe pogosto 
seliti, tudi v Kamniku ni ostal dolgo 
in mali Rudolf se je od Kamnika po-
slovil. A ne v pozabo, temveč bo za 
vedno ostal del nas, Kamničanov. 

Njegova nadaljnja pot po konča-
nem osnovnem šolanju ga je vo-
dila na Dunaj, kjer je postal kadet 
v vojski Avstro-ogrske monarhije. 
Po končani kadetski šoli je hitro 
napredoval, kmalu je bil povišan v 
poročnika. Veliko se je selil in spo-
znal svetle in temne plati vojaškega 
življenja. Ključni sprožilec njegove-
ga, za nas Slovence tako pomemb-
nega dejanja, je bil začetek prve 
svetovne vojne. Posledično je raz-
padla monarhija, katere močan del, 
glede na nemštvo, je bil tudi Mari-

bor in z njim večji del severovzho-
dne Slovenije. Hitro je bilo treba 
misliti, a ne zgolj misliti, temveč de-
lovati. Vsak zamujen trenutek bi bil 
lahko usoden in Rudolf Maister se 
je tega zavedal. Ni cincal, ni čakal 
drugih, ni pisal strategij, temveč je 
izvedel briljantno akcijo, s katero je 
razorožil Schutzwehr, oziroma »Ze-
leno gardo«, ki naj bi ščitila nemško 
prebivalstvo in omogočila priključi-
tev nemški Avstriji. Napredovanje 
je bilo bliskovito, saj je temeljilo 
na presenečenju, ki je temelj vsa-
kega vojaškega uspeha. Napredo-
vanje je potekalo do trenutka, ko 
so ga ustavili takšni in drugačni 
politiki, ki se niso zavedali danosti 
zgodovinskega trenutka. Upe so 
polagali na diplomacijo, kjer pa 
smo imeli Slovenci v preteklosti ve-
likokrat slabši položaj, saj večji od 
nas niso nikoli igrali poštene igre, 
ampak so nas po navadi izigrali v 
spopadu višjih interesov. Zgodo-
vina je neizprosna, vsako neod-
ločnost kaznuje, zlasti neodloč-
nost pri obrambi svojega ozemlja, 
za kar je tudi šlo pri vsej zgodbi.  
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praznovanje dneva generala Maistra

Po vseh doseženih uspehih so Ru-
dolfa Maistra upokojili in umrl je 
bolj kot ne v samoti, obkrožen s 
svojo poezijo in najbrž upanjem, 
da Slovenci nikoli več ne bomo iz-
gubljali svojega ozemlja.
Ob vseh naštetih dejstvih je logič-
no, da si naš junak zasluži poleg 
spomenikov tudi urejeno rojstno 
hišo, pred katero stojimo danes. 
Leta 2003 je bila urejena zunanjost, 
za ureditev spominske sobe pa je 
bilo potrebno kar nekaj Maistrove-
ga duha. V letu 2011 so ponovno 
stekli pogovori z župnijo Kamnik, 
saj so v preteklosti zaradi takšnih 
in drugačnih razlogov zamrli. Hiša 
je namreč last župnije oziroma 
nadškofije Ljubljana in zato je bilo 
potrebno urediti etažno lastnino, 
da je lahko Občina pristopila k iz-
vedbi del. Po dolgih letih posluša-
nja, kako se ne da, smo začeli po-
govore, kako se bo dalo. Relativno 
hitro smo namesto medsebojnih 
obtoževanj dosegli dogovor in vpis 
v zemljiško knjigo. Na tem mestu 
se iskreno zahvaljujem župniku g. 
Tonetu Dularju in predstavnikom 
ljubljanske nadškofije, na tej prire-
ditvi jo zastopa pomožni škof An-
ton Jamnik, za tvorno sodelovanje 
pri celotni zadevi. Zahvaljujem se 
tudi svojim sodelavcem v občinski 
upravi, zlasti mag. Ivanu Kendi, za 
ažurnost in mnoge ure, namenje-
ne obnovi Maistrove spominske 
sobe. Hvala Društvu general Mai-
ster Kamnik za ohranjanje spomina 

na generala. Velika zahvala gre tudi 
Medobčinskemu muzeju Kamnik 
za ureditev spominske sobe, saj bi 
bil prostor brez vsebine, mrtev pro-
stor. Lepo je predstavljeno njegovo 
življenje, ne samo častnika, temveč 
tudi poeta. Morda za Kamnik naj-
zanimivejši eksponat je listina, ki jo 
je Občini Kamnik  podaril pokojni 
častni občan dr. Niko Sadnikar. Gre 
za originalno listino, ki jo je tedanja 
Mestna občina Kamnik leta 1934 
ob 60-letnici izročila generalu Ru-
dolfu Maistru. Na listini piše takole: 
»GENERALU MAISTRU, ČASTNE-
MU MEŠČANU KAMNIŠKEMU, 
OSVOBODITELJU MARIBORSKE-
MU, JUNAKU JUGOSLOVANSKE-
MU, PESNIKU SLOVENSKEMU, 
OB ŠESTDESETI VIGREDI, LOVOR 
VENEC VIJE ROJSTNO BISER ME-
STO KAMNIK.« Do dejanske izro-
čitve te listine generalu Maistru ni 
nikoli prišlo, ker je Maister že čez 
4 mesece umrl, listino pa so leta 
1941 skrili pred nemškimi okupa-
torji in jo vse do danes hranili pri 
Sadnikarjevih.
Z ureditvijo spominske sobe Obči-
na Kamnik v imenu svojih občank 
in občanov ter vseh Slovenk in 
Slovencev izkazuje čast in zahva-
lo generalu, pesniku in domoljubu 
Rudolfu Maistru in dokazuje, da se 
da, če je le volja, moč in pogum. 

Naj bo spomin na Rudolfa Maistra 
večno v naših srcih, čeprav se vča-
sih premalo zavedamo pomena 
njegovih dejanj in zvestih, srčnih 

in pogumnih borcev za severno 
mejo. «

Nato so mag. Milan Lovrenčič, 
predsednik ZDGM, župan Marjan 
Šarec in Ivan Sekavčnik, predse-
dnik DGM Kamnik, skupaj pre-
rezali slavnostni trak ob vhodu v 
Maistrovo spominsko sobo in tako 
simbolično odprli za kamniško in 
slovensko zgodovino pomemben 
objekt.

Ob udeležbi številnih praporov 
društev GM in veteranskih organi-
zacij je v kulturnem programu na-
stopil Orkester Slovenske vojske, 
Kvartet Krt in recitatorja gledališke 
skupine Rudolfi. Program je pove-
zovala Barbara Božič.
Nato so si udeleženci ob razlagi 
mag. Zore Torkar, avtorice razsta-
ve, ogledali lepo urejeno spomin-
sko sobo in se vpisali v spominsko 
knjigo.

Po prireditvi v Maistrovi rojstni hiši 
se je malo pred šesto uro zvečer v 
športni dvorani OŠ Frana Albreh-
ta začela državna proslava v po-
častitev dneva Rudolfa Maistra, ki 
jo je neposredno prenašala RTV 
Slovenija.

Po Zdravljici in himni Zveze 
DGM »Slovenec sem« je zbra-
ne kot gostitelj nagovoril župan 
Kamnik Marjan Šarec. Občine 
S spoštovanjem in ponosom je 
osvetlil spomin na polpretekle 
dogodke, opisal eno najsvetlej-
ših obdobij v slovenski zgodovini.  
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»Spoštovani predsednik Republike 
Slovenije gospod Borut Pahor, spo-
štovani predsednik Državnega sveta 
Republike Slovenije gospod Mitja Ber-
var, nekdanji predsednik Republike 
Slovenije dr. Danilo Türk, visoki gostje, 
Kamničanke in Kamničani, Slovenke 
in Slovenci, lepo vas pozdravljam v 
Kamniku, Maistrovem mestu. Pravijo, 
da prva leta človeka zaznamujejo za 
vse življenje. Nedopustno bi si bilo 
domišljati, da je general Rudolf Mai-
ster s svojimi dejanji postal junak zara-
di kraja rojstva, kajti kalil se je drugje. 
Imamo pa občanke in občani občine 
Kamnik vso pravico in dolžnost biti 
ponosni na našega častnega mešča-
na. Iz spoštovanja do njegovega spo-
mina smo danes popoldne po dolgih 
letih izpolnili generalu in poetu dolg z 
odprtjem Spominske sobe v njegovi 
rojstni hiši na Šutni 23. Bil je večpla-
stna osebnost, na zunaj trd in neizpro-
sen vojak, v duši pa čustven in tenko-

čuten do vprašanj narodovega obstoja v 
burnih časih zgodovine.
Danes se zdi beseda junak primerna zgolj 
za leposlovna dela, ki jih prebiramo v pro-
stem času. Nekako zastarela, neprimerna 
za današnjo rabo. Pozabili smo, da se je 
treba za vsako stvar na tem svetu boriti, 
nič ni samoumevnega. Tudi proslave, kot 
je današnja, mnogi jemljejo kot nekaj ne-
potrebnega, češ, razmišljajmo rajši, kako 
bomo preživeli iz dneva v dan. A to je zgolj 
posledica dejstva, da smo imeli v preteklih 
letih premalo junakov Maistrovega kova. 
Njegova skrivnost je v tem, da je bil človek 
dejanj in ne zgolj besed. Dejanja prepriča-
jo, dejanja lahko sprožijo reakcijo in zgolj 
dejanja omogočajo razvoj. Papir že od 
nekdaj prenese vse. Če bi vse besede, ki so 
napisane v raznih strategijah in elaboratih 
udejanjili, bi imeli danes največji BDP na 
svetu. A žal ga nimamo.

Rudolf Maister je plul proti toku, tega se je 
dobro zavedal, a ljubezen do severovzho-

dne Slovenije in slovenskega jezika 
mu je dala moč za vse napore. Z od-
ločnostjo je prepričal svoje soborce, 
da so bili pripravljeni umreti za svojo 
domovino. Bili so dobri vojaki, ker so 
se borili za pravično stvar. Koliko ljudi 
je danes sposobnih kritične presoje o 
vprašanjih vsakdana. Premnogi se rajši 
zlijejo z množico in zagovarjajo tisto, 
kar jim vsiljuje javno mnenje, ki je kot 
mlado drevo brez opore. Vsak veter 
ga lahko upogne. 
Spoštovani, eno si upam trditi. Če bi 
bil Rudolf Maister danes med nami, 
ne bi vabil v državo trojke, temveč 
bi storil vse, da do nje ne pride. Zanj 
suverenost ne bi bila zastarel pojem v 
sodobnem svetu globalizacije, ampak 
najsvetejše, kar narod premore. Iskre-
no vam čestitam ob današnjem pra-
zniku z upanjem na prihod poguma v 
državo!«

Marjan Šarec, župan občine Kamnik

Občani občine Kamnik imamo vso pravico in dolžnost biti ponosni na našega častnega meščana 
Govor Marjana Šarca, župana občine Kamnik na proslavi ob dnevu Rudolfa Maistra,  3. 11. 2013

Nato je zbrane nagovoril predsednik 
Zveze društev general Maister mag. 
Milan Lovrenčič:

»Spoštovani domoljubi, dragi člani dru-
štev general Maister in društev Franjo 
Malgaj, Kamničani z županom gospo-
dom Marjanom Šarcem, spoštovani 
gospod predsednik kot simbol sloven-
ske države! Zvezi društev General Ma-
ister je zopet uspelo v sodelovanju z 
Občino Kamnik organizirati proslavo 
državnega praznika generala Rudolfa 
Maistra. S tem popravljamo krivico, 
pa tudi nepoznavanje pomena pra-
znovanja za državo pomembnih zgo-
dovinskih dogodkov in osebnosti. Mi 
to cenimo in z največjimi napori, pa 
tudi ponosom vsako leto proslavljamo 
dan generala Maistra, ki je 23. novem-
bra 1918 dokončno zakoličil severno 
mejo na Štajerskem s prvo slovensko 
vojsko, ki jo je organiziral pet dni pred 
tem dogodkom.

Člani Zveze društev »General Maister« 
smo organizirani v 21-ih društvih. Prav 
zadnjo smo registrirali Društvo general 
Maister Grosuplje pred tremi meseci. 
Kmalu pa bodo nova društva v Škofji 
Loki, Velenju, Metliki, Ormožu, Dom-

žalah, morda pa tudi v Piranu. Vedno 
več nas je, državljanov Republike Slo-
venije, ki menimo, da nimamo ustre-
znega odnosa do domovine, da vse 
preveč pričakujem, kaj bomo od nje 
dobili in vse premalo, kaj bomo za njo 
storili. Prav pomanjkljiva domoljubna 
zavest je največja ovira, da ne more-
mo bolj učinkovito in manj boleče re-
ševati današnjih medsebojnih odno-
sov in gospodarskih problemov. Naše 
delovanje je v dobršni meri omejeno z 
mačehovskim obravnavanjem financi-
ranja domoljubnih organizacij, kar pa 
ne velja za financiranje strank. Vendar 
moram pohvaliti, poleg Občine Ka-
mnik, tudi Ministrstvo za kulturo in 
Javni sklad republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti, ki so nam omogočili 
izvedbo te proslave. Pa tudi RTV in 
mediji posvečajo vedno več svojega 
poslanstva v negovanju domoljubja. 
Smo torej na dobri poti. Vabim vse, ki 
nas poslušate in gledate, da se nam 
pridružite in s svojim delovanjem sku-
paj z nami damo svoj prispevek za 
naš boljši in prijaznejši jutri. Mi imamo 
v svojem članstvu mnogo domolju-
bov, ki delujejo brezplačno v širjenju 
domoljubja pri mladih, pa tudi starej-

ših, ki jim ni bilo dano, da bi o domo-
ljubju slišali kaj več v šoli.

Poglejmo malo k narodom, ki imajo 
izrazit domoljubni naboj, kot so Fran-
cozi, Nemci, Danci, Holandci, Švicarji, 
kako z domoljubjem gradijo sožitje in 
kakšna je pri tem vloga države, torej 
tudi šolstva, kulture, obrambe, medijev.

Negujmo torej to našo domovino, 
poklonimo se ji tudi s petjem držav-
ne himne, z izobešanjem zastav, s 
spoštovanjem predsednika države. 
Verjemite mi, lepše nam bo. Vrnila se 
bo domoljubna sporočilnost generala 
Rudolfa Maistra.«

Mladi iz Mladinskega centra Kotlov-
nica so v sodelovanju z Gimnazijo 
in srednjo šolo Rudolfa Maistra ter 
Društvom Rudolfa Maistra Kamnik 
pripravili video zapis Kamnik, Mai-
strov in moj dom, v katerem je ude-
ležence proslave in TV gledalce sko-
zi Maistrovo mesto popeljal učenec 
šestega razreda OŠ Toma Brejca Bor 
Plahutnik. Svojo hišico iz video zapi-
sa je prinesel v športno dvorano in z 
njo na oder pospremil slavnostnega 
govornika predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja.

praznovanje dneva generala Maistra
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praznovanje dneva generala Maistra

 

»Drage Slovenke in Slovenci, 
spoštovane državljanke in drža-
vljani! Ko za posameznika, ali 
za narod, nastopijo težki časi je 
nemalokrat odločilnega pome-
na, ali prevlada pogum ali strah. 
Ali prevlada volja ali pa brezvo-
lja. Ali nas navdihuje vizija ali pa 
nas hromi zbeganost. Skratka, ali 
prevlada up ali brezup. Seveda, 
pogum, volja in vizija niso dovolj, 
ampak tudi brezup, strah, zbega-
nost zagotovo niso v pomoč. Ne 
nam kot posameznikom in ne 
nam kot skupnosti.

Zato naj nas vse skupaj spodbu-
dim – ne sprašujmo se več, zakaj 
česa ni mogoče storiti, temveč se 
končno vprašajmo, kaj in kako je 
nekaj mogoče storiti. In potem to 
naredimo. To je tista prepotreb-
na zmagovalna miselnost, prepo-
trebna zmagovalna drža, ki pre-
maga težke čase. Značilna je, kot 
smo že slišali nocoj, za junake in 
za junaške narode. In Slovenci 
smo tak narod, čeprav se dosti-
krat radi izgovarjamo, da nismo. 
Sicer včasih res dolgo oklevamo, 
ampak potem odločno storimo 
tisto, kar je prav. Drugače kot na-
rod v razburkanih obdobjih zgo-
dovine ne bi preživeli.

Zato smo skozi precej surovo 
zgodovino stali in obstali. Zato 
tudi v današnjih težkih časih ne 
oklevajmo več, temveč odločno 
ukrepajmo. Ne nazadnje, danes 
slavimo prav to hrabrost, voljo in 
vizijo. Pred slabim stoletjem so 
odlikovale lik generala Rudolfa 
Maistra. Z vojaškim mečem je 
Maribor razglasil za slovenskega 
in na čelu svojih soborcev zava-
roval severno mejo. Lahko bi pa 
tudi obupal nad tedanjimi povoj-
nimi razmerami, ki z vidika do-
ločitve narodnostnega ozemlja 
za Slovence po večini niso bile 
ugodne. Vendar ni obupal. Boril 
se je. In je zmagal.

Zavoljo njega in borcev za severno 
mejo smo Slovenci znova napeli, ne 
pa popustili zgodovinski lok našega 
narodovega obstoja, vse do njego-
ve polne suverenosti. Da bi naro-
dno in državno samostojnost konč-
no tudi dosegli, smo morali potem, 
po Maistru, v bran naših interesov, 
poseči po orožju še dvakrat. V času 
druge svetovne vojne in vojne za 
samostojno Slovenijo. Kar trikrat v 
enem samem stoletju smo se morali 
izkazati s svojo vojaško upornostjo.

Dragi rojaki! Da bi danes premagali 
težke čase, ni potrebna vojaška sila, 
je pa potrebna moč naše politične 
edinosti in odločnosti. V zadnjih pe-
tih letih krize smo se vendarle dolžni 
dokopati do spoznanja, da nihče ne 
more niti živeti niti uspeti na račun 
drugega. Tudi v političnem smislu 
ne. Miselnost, da je za uspeh enega 
koristen neuspeh drugega, je do-
končno preživela.

V oklevanju glede reševanja mno-
gih nakopičenih težav smo prišli 
tako daleč, da preprosto ne osta-

ne nič več prostora za običajno 
politično spotikanje. Ali bomo 
vsi skupaj sodelovali po svojih 
najboljših močeh in uspeli, ali pa 
bomo sebično privoščili neuspe-
he tistim, ki se trudijo in drug dru-
gemu, in končno propadli tudi 
sami. Kriza traja toliko časa, da ni 
več izgovorov za začetno zbega-
nost. Kako bomo zdaj ravnali, je 
stvar naše suverene odločitve. Še 
vedno. Ali se bomo borili, ali se 
bomo vdali? Ali si bomo poma-
gali, se bodrili, ali pa si bomo na-
gajali in metali polena pod noge? 
Na ta vprašanja ne more, razen 
nas, odgovoriti nihče drug. Rad 
bi povedal moje jasno stališče. 
Sodelovanje vseh nas, za vse nas, 
ni več že dolgo časa samo naša 
zgodovinska priložnost, ampak 
je neizogibna nujnost.

Že pred časom sem, spoštova-
ne gospe in gospodje, dejal, da 
kljub njeni siloviti gospodarski, 
socialni in moralni surovosti se-
danja kriza vendarle ima eno do-

Govor Boruta Pahorja, predsednika Republike Slovenije: 
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bro lastnost. Prekinila je nekatere 
nevarne procese, ki bi v svojem 
nadaljevanju dokončno pohabili 
naše družbeno in državno telo.

Divje privatizacije, okoriščanja z 
gospodarsko in politično močjo, 
počasno, a zanesljivo umiranje 
sleherne odgovornosti za ravna-
nje z javnim dobrim in podobne 
politične zgodbe tranzicije se 
počasi, a zanesljivo, končujejo. 
Še v pravem času smo vdahnili 
novo življenje ustanovam pravne 
države. Naj se z njihovimi odloči-
tvami strinjamo ali pa ne, končno 
so se zganile in tudi one bodo, 
tako kot vsi mi, odgovarjale pred 
obličjem zgodovine.

Prav tako smo, kar je vzpodbudno, 
končno stopili skupaj, praviloma s 
potrebnimi strukturnimi spremem-
bami na gospodarskem in social-
nem področju. Vendar smo, roko 
na srce, storili premalo in prepo-
časi. Da bi dokončno premagali 
krizo, to je moja presoja, potre-
bujemo nov sveženj ukrepov za 
oživitev gospodarske rasti. Neka-
teri od teh ukrepov so strukturne 
narave, so zelo zahtevni, in če naj 
bodo uspešni, potrebujejo naše 
sodelovanje, politično in med so-
cialnimi partnerji. Med vsemi nami 
sodelovanje in pomoč.

Zlasti zaradi zunanjih okoliščin, 
ta ocena utegne nekoga prese-
netiti, vendar vam moram v na-
prej povedati, ker se mi zdi po-
membno. Zlasti zaradi nekaterih 
zunanjih okoliščin, ki so poveza-
ne z gospodarskim okrevanjem v 
območju evra in Evropske unije, 
si lahko končno vendarle pred-
stavljamo luč na koncu tunela. 
Zlasti zaradi naše velike izvozne 
naravnanosti bi to utegnila biti v 
naslednjih mesecih točka prelo-
ma. Točka preloma, ki nam daje 
veliko možnost, da se iz krize do-
končno izvlečemo. Toda, toda.

Če sem malo prej rekel, da je 
imela kriza eno dobro lastnost, 
naj rečem naprej. Konec krize bi 

utegnil imeti eno slabo lastnost. Če 
bi se, zlasti zaradi zunanjih okoliščin, 
izboljšali, vsaj kratkoročno, naši go-
spodarski izkazi in kazalci in bi se mi 
zaradi tega polenili v nekaterih nuj-
nih, za našo prihodnost pomembnih 
strukturnih spremembah, bo to iz-
boljšanje zelo kratkotrajno, vnovična 
kriza pa bi naš narod in našo državo 
prizadela še veliko huje kot sedanja.

Zato, spoštovane državljanke in dr-
žavljani, je potrebno ob praktičnih in 
kratkoročnih ukrepih, ki jih izvajajo 
nosilci oblasti za  oživitev gospodar-
ske rasti, skupaj premisliti in sprejeti 
dolgoročne ukrepe za povečanje 
naše konkurenčnosti, za dostopnost 
in kakovost javnih sistemov predno 
se ti zrušijo sami vase, tukaj zlasti mi-
slim na šolskega in se bolj zdravstve-
nega, in za uravnoteženost javnih 
financ. V bistvu potrebujemo državo 
-  v smislu servisa vašim potrebam -  
ki bo bistveno cenejša, bolj enostav-
na ter bolj prilagodljiva potrebnim 
spremembam, ki mu bomo priča v 
modernem 21. stoletju.

Morda smo, ali že utegnemo biti v 
kratkem na tej točki preloma, kot 
sem rekel. In zato je zelo pomemb-
no, in to je glavno sporočilo mojega 
nocojšnjega govora, kako se že da-
nes obnašamo. Če bomo prehitro 
preveč zadovoljni s prvimi resnimi 
znaki oživljanja gospodarstva in se 
bomo hitro zavlekli v komotnost, v 
neko oportunost, nas bo naslednja 
kriza stala še veliko več in prizadela 
še bistveno bolj, kot nas je ta.

Spoštovani rojaki, vem, da smo vsi 
ljudje, zlasti tisti, ki jih je kriza dole-
tela najhuje, naveličani te krize in da 
si vsi želimo njenega konca. Toda 
če ne bomo prav zdaj na horizon-
tu njenega konca odločno uredili, 
ne pa samo za silo zakrpali, ampak 
odločno uredili nekaterih ključnih 
sistemskih težav, bomo, in to je ab-
solutno neodgovorno z naše strani, 
rešitev za te težave, ki se bodo hkra-
ti še nakopičile, premaknili na pleča 
naših otrok. Zato prav zdaj potrebu-
jemo ta pogum, o njem je govoril 

že gospod župan in predsednik 
društva, zato zdaj potrebujemo 
tudi ta, Maistrov pogum in voljo 
in vizijo, da nismo zadovoljni z 
majhnimi dosežki.

To je težja odločitev, ampak je 
pogumna in vizionarska. Ne bi 
bilo prvič, da bi jo bila naša po-
litika in naš narod bil sposoben 
sprejeti in narediti. Toda ne bi 
bilo tudi prvič, da bi sprejeli laž-
jo in manj pogumno odločitev, 
ki ne bi bila tako koristna za nas 
in za generacije za nami. Ampak 
glejte, o tem ne odloča drugi, 
stvar je v naših rokah in je stvar 
naše pameti in presoje.

Kot predsednik republike sem se 
zato drugič v svojem mandatu 
odločil povabiti na skupen sesta-
nek vse voditeljice in voditelje 
slovenskih parlamentarnih strank. 
2. decembra. Hvaležen sem jim, 
da so na vabilo vsi tudi prista-
li. Skupaj bomo, kot sem bil prej 
dejal,  poskušali oblikovati pakt o 
ukrepih strateške narave, ne samo 
za kratkoročno oživitev gospodar-
ske rasti, temveč tudi za vse nujne 
strukturne spremembe, ki so po-
membne za trajnejšo moderniza-
cijo naše družbe in države.

Drage državljanke in državlja-
ni, ko gre za pogumne odloči-
tve, vsakdo od nas potrebuje, 
to vemo vsi iz svojih izkušenj, 
vsaj malo spodbude. Vem, da 
je politika zapravila veliko va-
šega zaupanja. Toda kolikor je 
tega vašega zaupanja do naših 
ravnanj še ostalo, vas sedaj pro-
sim, da potrebujemo tudi vašo 
spodbudo in podporo. Dejstvo 
je, da delamo dolgoročno in 
tudi za vse. Dejstvo, da ta moj 
poziv sovpada prav s ponosnim 
slavljenim pogumnega in odloč-
nega generala Rudolfa Maistra, 
je zgolj simpatična zgodovinska 
vzporednica. Vendar že sama po 
sebi dovolj navdihujoča. Iskrene 
čestitke za praznik in vse dobro!«

praznovanje dneva generala Maistra



10

praznovanje dneva generala Maistra

Sledila je podelitev letošnjih spo-
minskih priznanj Rudolfa Maistra, ki 
sta jih podelila predsednik ZDGM 
mag. Milan Lovrenčič in župan Ob-
čine Kamnik Marjan Šarec.

Spominska priznanja Rudolfa Mai-
stra 2013 s kipcem Rudolfa Maistra 
so prejeli:

Osnovna šola Vič Ljubljana za uspe-
šno izvajanje različnih oblik domo-
vinske vzgoje ter ohranjanje izročila 
ljubezni do doma in domovine,

Vitko Roš za požrtvovalno delova-
nje in pomoč pri vseh aktivnostih 
ter promocijah za uveljavljanje po-
slanstva in sporočilnosti generala 
Rudolfa Maistra, 

Marja Kodra za uspešno mentor-
stvo in poslanstvo skupine Rudolfi, 
ki širijo vedenje o Kamniku ter s svo-
jimi predstavami ohranjajo spomin 
na velikega rojaka, generala Rudolfa 
Maistra. 

Kratek, a prisrčen kulturni pro-

gram so oblikovali Mestna godba 
Kamnik, pevec Primož Krt, Plesni 
klub Šinšin in Bor Plahutnik. V vlo-
gi Rudolfa Maistra je z recitacijami 

nastopil Uroš Potočnik, program je 
povezovala voditeljica Maja Šumej, 
v reportažnem avtu TVS pa je TV 
prenos komentiral Tone Ftičar.

K spomeniku Rudolfa Maistra v Kamniku so pred začetkom slovesnosti položili cvetje mag. 
Milan Lovrenčič, predsednik ZDGM , Marjan Šarec, župan občine Kamnik, in Ivan Sekavčnik, 
predsednik DGM Kamnik. (foto F. Svetelj)

Prejemniki letošnji spominskih priznanj Rudolfa Maistra (foto F. Svetelj)
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tabor ZDGM

mag. Milan Lovrenčič l.r., zabeležil Rudolf Pfajfar

Negovanje slovenskega jezika in vera v domovino 
Tabor zveze Društev general Maister 2013

V Srednji šoli Rudolfa Maistra v Ka-
mniku je že tradicionalno potekal 
TABOR ZVEZE DRUŠTEV GENE-
RAL MAISTER.

Organizacija tabora je potekala 
pod vodstvom ZDGM, v sodelova-
nju z GSŠ RM, Občino Kamnik in 
DGM Kamnik.

Tabora se je udeležilo 210 članov 
in vodstev DGM in FM ter vodstvo 
ZDGM. Taboru je predsedoval mag. 
Milan Lovrenčič.

Uradni pričetek tabora je nazna-
nil Fantovski pevski zbor GSŠ RM 
pod vodstvom zborovodkinje 
Ane Černe Gregorič. Zapeli so 
himno ZDGM »SLOVENEC SEM«. 
V nadaljevanju pa tudi pesem 
»LIPA ZELENELA JE« in »SLOVE-

NIJA, OD KOD LEPOTE TVOJE«.
Ob zaključku kratkega kulturnega 
programa je sledil pozdravni govor 
župana občine Kamnik g. Marjana 
Šarca, ravnatelja Gimnazije in sre-
dnje ekonomske šole RM g. Šemsa 
Mujanovića in predsednika DGM 
Kamnik Ivana Sekavčnika. 

Turistično ponudbo Kamnika je 
predstavila direktorica Zavoda za 
turizem in šport go. Urška Kolar ter 
povabila vse udeležence tabora, da 
obiščejo Kamnik in si ogledajo nje-
gove lepote.

Predsednik ZDGM mag. Milan Lo-
vrenčič je pozdravil vse navzoče in 
se zahvalil gostiteljem za prisrčen 
sprejem. Povedal je, da je delegaci-
ja ZDGM, DGM Kamnik in Občine 

Kamnik položila venec pred spo-
menik generala Rudolfa Maistra v 
Kamniku. 

V nadaljevanju je predsednik 
ZDGM poudaril osnovni namen 
današnjega tabora, »saj je to pri-
ložnost, da se ne samo z vodstvi, 
ampak tudi s članstvom pogovori-
mo o razvojnih možnostih našega 
delovanja. Na podlagi teh ugo-
tovitev bomo v ZDGM pripravili 
smernice nadaljnjega razvoja ter 
jih vključili v programe dela za 
naslednje leto. Vprašanje je tudi, 
kaj lahko ZDGM naredi več za 
nemoteno delovanje društev. S 
kakšnimi težavami se soočate in 
kje vidite pomembnejše naloge 
našega delovanja?«
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Opozoril je na pisanja v nekaterih 
časopisih, ko nekateri novinarji izkri-
vljeno tolmačijo pomen domoljubja 
v naši državi, predvsem na račun 
ekonomskih migracij. Pomembno 
je, da se odzovemo na take pojave 
in ljudem, predvsem mladim, vrne-
mo zaupanje v domovino, ki ni pr-
vič na preizkušnji. 

Vitko Roš, podpredsednik ZDGM, 
je odprl razpravo, v kateri so sodelo-
vali Aleks Štakul, Ivan Sekavčnik, Ni-
količ, Jože Hojnik, Jožef Tišler, Vla-
dimir Ovnič, Antonija Abina, Vlado 
Šauperl, mag. Milan Lovrenčič, Bo-
židar Zorjan, Dušan Vodeb, Janez 
Tavčar, Arne Kozina, Lojze Posedel, 
Miha Perc, Roman Lorenčič, Bruno 
Jelenko, Davorin Jukič, Miloš Niko-
lič, Janez Dekleva in Franci Okorn.

V razpravi so bile poudarjene 
usmeritve:

1 Na različne načine in oblike 
dela (tematska predavanja, 

okrogle mize, kvizi, tekmova-
nja, pohodi, izleti) moramo 
skrbeti za razvoj domoljubja 
in utrjevanja zavesti pripadno-
sti slovenskemu narodu, pred-
vsem med mladimi. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti 
vodstvu osnovnih in srednjih 
šol, da bi se aktivno vključili v 
pripravo njihovih programov. 
Imamo primere dobrih praks, ki 
jih je vredno posnemati in pre-
našati v druga okolja.

 Organizacijo dogodkov je tre-
ba povezati s pomembnimi do-
godki v naši zgodovini. V letu 
2014 bo v ospredju 140-letnica 
rojstva in 80-letnica smrti gene-
rala Rudolfa Maistra in 100-le-
tnica pričetka I. svetovne vojne.

2 V teh kriznih časih je zelo po-
membno, da imamo v ospredju 
predvsem negovanje sloven-
skega jezika in vero v domovi-
no. Ti poudarki se morajo pre-

pletati skozi vse oblike našega 
delovanja. Pri tem nam bo v po-
moč prav sporočilnost, delova-
nje in dejanja generala Rudolfa 
Maistra.

3 Krepiti moramo sodelovanje 
med društvi v obliki partnerstva 
na posameznih projektih, saj se 
v sodelovanju da narediti mno-
go več.

4 Nadaljevati moramo s proce-
som ustanavljanja novih dru-
štev in sicer v Domžalah, Me-
tliki oz. Črnomlju, Škofji Loki, 
Velenju, Kočevju in Piranu. Pri 
tem ne smemo pozabiti, da mo-
ramo oživeti nekatera že usta-
novljena društva, ki ne delujejo. 
Potrebno jim bo pomagati, da 
bi se zopet postavili na noge.

 V pričakovanju volilnega leta 
bo treba v vodstvih društev in v 
zvezi poskrbeti za ustrezno ka-
drovanje za skupen cilj izboljša-
ti naše delovanje. 

tabor ZDGM
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5 Razvijati moramo dobro sodelo-
vanje z veteranskimi organizaci-
jami na regijski kot državni ravni 
in obeleževati dogodke, ki so po-
membno prispevali za obstoj in 
razvoj slovenskega naroda. Sku-
pna prisotnost na takih dogodkih 
in na vojnih grobiščih utrjuje na-
rodovo zavest.

6 Okrepiti sodelovanje s Sloven-
sko vojsko na različnih podro-
čjih na podlagi letnega načrta 
sodelovanja.

 Prav tako je treba razvijati do-
bro sodelovanje z ministrstvi 
Vlade RS posebno z MORS 
in MDDSZ kot tudi donatorji, 
sponzorji, občinami in posve-

titi posebno skrb za pobiranje 
članarine ter donacij iz doho-
dnine.

7 S sponzorskimi artikli (majice, 
kape...) je treba pristopiti k 
različnim aktivnostim mladih 
in opozoriti na naše delovanje, 
tudi kot nagrada pri vstopu v 
članstvo! 

tabor ZDGM
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Bil je mračen novembrski dan, sivina 
vsakdanja v teh turobnih jesenskih 
dneh. Kljub rahlemu pršenju nas to 
ni prav nič oviralo, da se ne bi zbra-
li ob spomeniku generala Rudolfa 
Maistra, da se iz hvaležnosti do nje-
govih zgodovinskih dejanj pokloni-
mo njegovemu in spominu borcev 
za severno mejo. 

Pesnik, domoljub, general sedi po-
nosno na svojem konju in njegov 
pogled seže tja do Kamniškega se-
dla in še daleč čez do Štajerske in 
Koroške, kjer so za ohranitev slo-
venskih tal krvaveli in umirali njego-
vi pogumni fantje. Veselje in radost 

Edinost, sreča, sprava….
Aleks Štakul

nas prevevata, ko se ponovno kot 
vselej pred 23. novembrom snide-
mo ob državnem prazniku dnevu 
Rudolfa Maistra: otroški pevski zbor 
in recitatorji Osnovne šole Tone-
ta Čufarja, dijaki Srednje upravno 
administrativne šole Ljubljana z nji-
hovim ravnateljem Dušanom Vo-
debom, delegacije in praporščaki 
slovenskih veteranskih organizacij, 
del častne čete slovenske vojske in 
vojaške godbe, župan mesta Lju-
bljane Zoran Jankovič z delegaci-
jo, minister za obrambo Republike 
Slovenije Roman Jakič, maistrovke 
in maistrovci Ljubljanskega društva 

general Maister in delegacija Zveze 
društev general Maister s predsedni-
kom mag. Milanom Lovrenčičem. 

Iz mladih ust se razlega uvodna pe-
sem. Kako lepo je videti njihov žar in 
mladostni zanos v očeh, ki potrjuje 
ljubezen do domovine. Da bi jo le 
ohranili, saj ni nikdar dana za večne 
čase. Ob zvokih pihalistov sledi po-
laganje vencev. V kratkih nagovorih 
obudimo vlogo, poslanstvo gene-
rala Maistra in njegovih borcev ter 
sporočilnost, ki so še kako aktualni 
za sedanji čas. 

»Edinost, sreča, sprava, k nam naj 
nazaj se vrnejo….« citiram verz iz 
Prešernove Zdravljice, v prepriča-
nju, da moramo v teh kriznih časih 
stopiti skupaj, pa čeprav nas raz-
dvajajo različni pogledi pri njenem 
reševanju. Tako je odločno ravnal 
tudi general Maister, ki ni kolebal, 
ampak se je zavedal, da le enotni 
in s skupnimi močmi lahko obrani-
mo in ohranimo skupno domovino 
Slovencev. In tako je bilo vselej v 
naši zgodovini in tako mora biti tudi 
danes in v prihodnje, če jo želimo 
ohraniti še lepšo in bolj prijazno na-
šim zanamcem.

 S svečanostjo ob našem državnem 
prazniku nadaljujemo pred spome-
nikom generala Maistra pred Mi-
nistrstvom za obrambo Republike 
Slovenije in se po njej udeležimo še 
kratkega kulturnega programa, ki 
so ga pripravili učenci mariborske 
Osnovne šole borcev za severno 
mejo ob otvoritvi njihove razstave 
likovnih del, v katerih so upodobili 
našega legendarnega generala. Izza 
svinčenih oblakov je ponovno po-
sijalo sonce. Bil je lep in veličasten 
dan, ki smo ga ob številni udeležbi 
naših članov nadaljevali čez dva dni 
na taboru in državni proslavi v Ka-
mniku.

spominska slovesnost 
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Roman Jakič, minister za obrambo RS

Maistrov izjemen občutek za pravi,  
zgodovinski trenutek, ko je treba ukrepati

Obramba domovine in Rudolf 
Maister.   

Ko razmišljam o generalu Rudolfu 
Maistru, bolj in bolj odkrivam nje-
govo globoko zavezanost sloven-
stvu, njegov pogum ter izjemen 
občutek za pravi, zgodovinski tre-
nutek, ko je treba ukrepati, da se 
doseže cilj, h kateremu strmi širša 
skupnost. General Maister je de-
jansko ob razpadu Avstro-Ogrske 
nase vzel izziv, pred katerega je bila 
postavljena naša domovina, lahko 
bi rekel temelj prihodnje Republike 
Slovenije. Ta izziv je bil, kje bodo 
meje naše domovine. Ko so po 
koncu prve svetovne vojne nastaja-
le nove države, je bilo za naš narod 
zelo pomembno, kako se bo odzval 
na ta izziv. Stopali smo v novo dr-
žavno ureditev in se znašli v med-
narodni politiki. General Maister je 
bil tisti, ki se ni prepustil malodušju 
in vdanosti v miselnost, da pri tem 
kot majhen narod nimamo nič, da 
je vse že odločeno in v rokah velikih 
sil. Seveda je bil boj za naše meje še 
dolg in težak, to je bil tako boj na 
bojnem polju kot boj na mirovnih 
pogajanjih. Danes je povsem jasno, 
da bi brez generala Maistra in slo-
venske narodne vojske pod njego-
vim poveljništvom, njegovih pogu-
mnih odločitev in odločnih dejanj 

ostali brez pomembnega dela slo-
venskega etničnega ozemlja, ki je 
danes del Republike Slovenije. Če 
ne bi bilo Maistrove akcije – tako 
meni tudi zgodovinska stroka – bi 
bila tudi poznejša prizadevanja za 
lastno državo zelo težko uresni-
čljiva. Skratka, general Maister je 
s tem, ko se je vojaško in državni-
ško boril za uveljavitev pravice do 
ozemeljske povezanosti našega na-
roda, pokazal, da smo Slovenci po-
gumen narod in da smo sposobni 
sami oblikovati svojo usodo.

Pomen domoljubja v dana-
šnjem času. Ali se zadovoljivo 
ohranja?

Osebno menim, da je domoljubje 
med državljani in državljankami 
Republike Slovenije pomembna 
vrednota ter da nas pripadnost do-
movini povezuje tudi v kriznih časih. 
Domoljubje je vsekakor vrednota, 
ki si jo delimo, ne glede na razlike 
med nami, pri čemer mislim na raz-
lična politična, nazorska ali verska 
prepričanja. Domoljubja ni mogoče 
predpisati z odredbami in kurikuli, 
prav tako ni sprejemljivo, da bi si ga 
prisvajala katerakoli politična opcija. 

Na slovesnostih, na katerih sem 
sodeloval ob državnem prazniku, 
dnevu Rudolfa Maistra, sem bil 
navdušen nad tem, da naši mladi 

razgovor o domoljubju
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tako spoštujejo in cenijo Maistrov 
zgled. Proslavo ob polaganju ven-
cev k spomeniku generala Maistra 
na trgu OF v Ljubljani so namreč z 
domoljubnimi pesmimi popestrili 
učenci in učenke Osnovne šole To-
neta Čufarja iz Ljubljane, v prosto-
rih Ministrstva za obrambo pa smo 
odprli razstavo likovnih del, ki so jih 
ustvarili učenci in učenke Osnovne 
šole borcev za severno mejo iz Ma-
ribora. Svoji razstavi so dali naslov 
Rudolf Maister – naš junak, kar res 
veliko pove. 
Najlepši primeri domoljubja se kaže-
jo v športu. Slovenci podpiramo svo-
je športnike, navijamo zanje in smo 
nanje ponosni. Ob njihovih uspehih 
se ne sprašujemo, kakšna je njihova 
nazorska ali politična usmeritev, ali 
so verni ali ne, temveč jih občuduje-
mo, ker so s svojim talentom, trdim 
delom in zdravo tekmovalnostjo 
svetu pokazali, kako odlične ljudi 
ima Slovenija.

Katere so prioritete Slovenije z 
vidika domoljubja? Kdo in kaj 
lahko pripomore k premiku v 
državi glede na trenutno situ-
acijo?

V Vladi Republike Slovenije si z vse-
mi močmi in znanjem, ki ga imamo, 
prizadevamo, da bo Slovenija izšla 
iz gospodarske in finančne krize. To 
je tisto, kar je zdaj z vidika domolju-
bja najpomembnejše prizadevanje. 
Verjamem, da smo tega sposobni in 
da nam bo tudi uspelo. 
Čeprav je bil general Maister, ožje 
gledano, vojaška oseba, ga vidim 
tudi kot državnika. Prepričan sem, 
da so njegova pogumna dejanja po-
membno vodilo vsem nam, ki danes 
soodločamo o prihodnosti Republi-
ke Slovenije. Tudi danes se sooča-
mo z razmerami, v katerih moramo 
ravnati pogumno in preudarno ter 
s pogledom, uprtim naprej. Verja-
mem, da smo na pravi poti, čeprav 
bomo morali skupaj premagati še 
številne ovire, in da bomo zmogli 
tudi iz sedanjih časov pridobiti naj-
boljše. Tudi predsednica Vlade Re-
publike Slovenije je v svoji poslanici 

ob dnevu Rudolfa Maistra zapisala, 
da so tudi danes, skoraj sto let po 
Maistrovi akciji, drzne poteze, po-
gum in odločnost ter dobra strate-
gija ključni za izhod Slovenije iz nje-
nega težkega položaja. 
Glede izkazovanje domoljubja sem 
prepričan, da je prav, da smo pono-
sni na naše državne simbole, zato 
sem z veseljem podprl zamisel, da 
se ob državnih praznikih pred pred-
sedniško palačo uvede častna straža 
Slovenske vojske. To se zdaj že de-
jansko izvaja. S tem smo se pridružili 
številnim drugim evropskim drža-
vam, ki to prakso že imajo.

Kje je prostor mladih v Sloveniji?

Mislim, da je lahko general Maister 
vzornik tudi današnji mladini. Bil je 
človek, ki je gledal izven znanih, var-
nih okvirjev. Za tiste čase je veliko 
potoval in se šolal na vojaških usta-
novah na Dunaju in v drugih krajih, 
kar je bilo takrat sicer v okviru iste 
države, pa vendar izven domačega, 
slovenskega okolja. Poleg značajskih 
vrlin je imel tudi zelo dobro izobraz-
bo, kar mu je gotovo prišlo prav, da 
je lahko samozavestno in odločno 
zagovarjal svoje odločitve in dejanja 
v korist slovenskega naroda.
Tudi med današnjimi mladimi, pripa-
dniki tako imenovane generacije Y, 
opažam, da si upajo, da si ne želijo biti 
pasivni. Saj ni domoljubje v tem, da se 
oklepamo domačega kraja. Mislim, 
da bi morali spodbujati mlade, ki si 
želijo več, ki si želijo poskusiti v tujini, 
ter biti ponosni na vse tiste, ki uspejo 
v mednarodnem okolju. Če jim bomo 
dali tu v Sloveniji občutek, da so zaže-
leni, da je njihovo znanje zaželeno, se 
bodo prav gotovo tudi vračali.

Kakšna je prihodnja Slovenija 
z vidika domoljubja?

Vsekakor Slovenijo v prihodnosti vi-
dim kot uspešno državo, močno vpe-
to v mednarodno okolje, in kot men-
torico državam z območja nekdanje 
skupne države pri njihovem vključe-
vanju v evroatlantske povezave.

Ker je pravo domoljubje spoštova-
nje drugih narodov in manjšin ter 

strpnost do njih in ker je v nasprotju 
z nacionalizmom, je pri tem zago-
tovo pomembno tudi to, da spoštu-
jemo pripadnike drugih narodnosti 
in različnih veroizpovedi, ki živijo v 
Sloveniji. Slovenija ima pri krepitvi 
domoljubne zavesti močno oporo 
tudi v Slovenski vojski, v kateri ima 
domoljubje posebno mesto. Danes 
Slovenska vojska skrbi za obrambno 
sposobnost domovine in deluje tudi 
na kriznih območjih po svetu. Njeni 
pripadniki in pripadnice se zavedajo 
pomena dediščine generala Maistra 
in njegovih borcev, borcev narodno-
osvobodilne partizanske vojske ter 
pripadnikov Teritorialne obrambe 
in slovenske policije, ki so se borili v 
vojni za samostojno in suvereno Re-
publiko Slovenijo.

Bomo znali ohraniti pogumno 
Maistrovo zapuščino?

Največja Maistrova zapuščina je nje-
gov zgled državotvorne drže in prav 
takih ravnanj. Spomin na generala 
Maistra in na vse, kar je naredil za 
Slovenijo, je še danes zelo živ. Po-
membno je, da o njem govorimo in 
se od njega učimo. Tudi na Ministr-
stvu za obrambo si prizadevamo, da 
vsako leto primerno in kar se da od-
mevno počastimo državni praznik, 
dan Rudolfa Maistra. Predvsem pa 
gre zahvala Zvezi društev generala 
Maistra in vsem društvom v njenem 
okviru, da že leta tako zagnano skrbi-
jo, da se širi védenje o generalu Ma-
istru. Zato na Ministrstvu za obram-
bo podpiramo vaša prizadevanja. 
Čestitam vam za vse, kar ste storili 
do zdaj in vam želim veliko uspehov 
tudi pri vašem delu v prihodnje.
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Kaj je moja rodna domovina?

Je to vas Radenci, v kateri prebi-
vam? Reka Kolpa, ob kateri živim? 
Stari trg, kamor hodim v šolo? 
Vasice v Poljanski dolini z lepimi 
imeni Prelesje, Dol, Kot, Sodevci? 
Bela krajina, od koder izvira Zele-
ni Jurij? Gozdovi, gore, morje …? 
Čeprav je to zame uganka, vem, 
da je vse to tisto, kar imam rada in 
kar spoštujem.
Zame so rodna vasica Raden-
ci. Čeprav je kraj manjši, se deli 
na Gorenje, Srednje in Dolenje 
Radence. Jaz živim v Srednjih 
Radencih, odkar sem se rodila, 
in najraje jih ne bi nikoli zapusti-
la! Tu so moj dom, naša kmetija, 
naše živali, moji prijatelji, sova-
ščani, narava, ki je tako zelena in 
polna življenja, cvetoči travniki, 
najlepše prepevanje ptic … Naj-
bolj čarobno pa je žuborenje 
reke Kolpe.
Kolpa izvira na Hrvaškem in je 
mejna reka med Hrvaško in Slo-
venijo. Jaz živim le »par korakov« 
od Kupe, kot rečemo domači-
ni, in neznansko uživam ob njej. 
Lepe so steze ob Kolpi, po katerih 
se rada sprehajam. Lepi so njeni 

izviri; v njih je voda tako bistra in pol-
na »prave vode«, da ni prav nič ču-
dno, da je naša krasotica ena izmed 
najčistejših slovenskih rek. Nekoč 
so vzdolž Kolpe mleli številni mlini. 
Najlepša pa so na Kolpi poletja, ko je 
voda prav prijetna za kopanje.
Moj dom je tudi moja domovina 
Slovenija. Mislim, da so vse države 
sveta lepe, vendar je za nas Sloven-
ce najlepša naša država Slovenija. 
Meni so še posebej všeč naše gore, 
Julijske, Kamniško – Savinjske Alpe 
in Karavanke. Lepo je tudi Pohorje. 
Zelo si želim stopiti na našo najvišjo 
goro Triglav. Upam, da bom kmalu 
doživela ta trenutek. Rada pa imam 
tudi morje, ki je prelepe sinjemodre 
barve. Pogosto rečemo, da je naše 
morje majhno. Kako pa bi bilo, če ga 
sploh ne bi imeli?
Ko premišljujem o vseh lepotah svo-
je domovine, se zavedam, da vsega 
tega ne bi bilo, če ne bi bilo pogu-
mnih prednikov, ki so se v več vojnah 
hrabro borili za vsak košček naše 
domovine. Veliko so pripomogli, da 
imamo sedaj lepo, urejeno in samo-
stojno državo, zato jih moramo spo-
štovati in jim biti hvaležni.

Seveda pa čisto vse v naši državi 
ni samo lepo. Menim, da bi mo-
rali bolj spoštovati okolje in se za-
vedati, kaj vse nam nudi narava. 
Mene zelo skrbi izumiranje naše 
čebele kraške sivke. Zaradi one-
snaževanja okolja in zraka je teh 
čebel vse manj. Jaz si ne znam 
predstavljati sveta brez čebel! Če 
cvetovi ne bodo oprašeni, ne bo 
nobenih pridelkov, ne bo sadja, 
ničesar. Ljudje bomo ostali brez 
hrane in bomo izumrli. Grozno! 
Podobno je z gozdovi. Je že res, 
da ima Slovenija zelo veliko goz-
da, vendar moramo z njim pame-
tno gospodariti. Ne smemo ga 
preveč sekati in skrbeti moramo, 
da bodo drevesa zdrava. Če ne 
bomo imeli gozdnih dreves in 
drugih rastlin, bomo ostali brez 
zraka. In potem …?
Vse to, o čemer sem razmišljala, 
in še več je moja domovina. Do-
kler bom živela, bo domovina del 
mene.

Klara Švegelj, 6. razred,
OŠ Stari trg ob Kolpi
Mentorica Marija Volf

mladi o domovini
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Moja rodna domovina

Naš veliki pesnik Simon Gregor-
čič je med letoma 1861 in 1863 
ustvaril prelepo domoljubno pe-
sem Soči. V njej je napisal tudi 
naslednje verze: »Pa oh, siroti tebi 
žuga vihar grozan, vihar strašan; 
prihrumel z gorkega bo juga, div-
jal čez plodno bo ravan, ki tvoja 
jo napaja struga - gorje, da daleč 
ni ta dan!« Takrat verjetno mnogi 
niso verjeli pesnikovim besedam.
Žal pa so se približno štirideset 
let kasneje Gregorčičeve pre-
roške slutnje uresničile, saj se je 
pričela prva svetovna vojna. Kot 
avstroogrski vojaki so se na Soški 
fronti borili tudi mnogi slovenski 
fantje in možje. Čeprav niso ve-
deli, kaj jih čaka in kaj se bo zgo-
dilo, so predano branili zemljo, 
na kateri so živeli, in sanjali o svo-
bodi. Tudi v težkih in odločilnih 
trenutkih v drugi svetovni vojni 
so našim ljudem dajale moč in 
upanje besede Gregorčiča, Pre-
šerna, Župančiča, Kajuha, Bora 
in drugih pesnikov. Tudi zato so 
bili naši predniki povsem preda-
ni domovini in niso niti pomislili, 
da bi služili sovražniku. Še več, za 
domovino so bili pripravljeni dati 
svoje srce in življenje. Hrepeneli 
so po svobodni, s soncem, mor-
jem, gorami in gozdovi obdani 
deželi. Borili so se za bodoče 
rodove, da bodo stopili na svo-
bodna tla in s ponosom rekli: »To 
je moja dežela, moja domovina!« 
Tako tudi jaz lahko danes s pono-
som rečem: »Ponosna sem, da je 
Slovenija moja domovina, in po-
nosna sem, da sem Slovenka!«
Dolga stoletja smo hrepeneli po 
čisto svoji državi, da bi bili en na-
rod v eni državi, narod s svojim 
jezikom in kulturo, samostojni 
in neodvisni. Te želje so se nam 
izpolnile po desetdnevni osa-
mosvojitveni vojni za Slovenijo 
poleti 1991. leta. Tudi v tej vojni, 
čeprav je bila kratka, so mnogi 

pogumno branili domovino pred ju-
goslovansko armado, nekateri pa so 
celo žrtvovali svoje življenje. 
Čeprav danes živimo v svobodni in 
samostojni državi Sloveniji in smo 
del Evropske unije, se mi zdi, da po-
gosto pozabljamo, kdo smo in za 
kaj so se borili naši dedje. Ko so se 
naši predniki bojevali za svobodno 
domovino in se izrekali za samostoj-
no državo, smo Slovenci močno dr-
žali skupaj in bili enotni v vsem. Še 
ptice so nam žvrgolele domovinske 
pesmi, reke so nas s svojimi vodami 
bodrile in nam vlivale moči in upa-
nje, vetrovi pa so po vsej deželi pre-
našali duh domoljubnosti, bratstva 
in enotnosti. Danes, ko nas tarejo 
gospodarske in politične težave ter 
svetovna recesija, bi morali ponov-
no stopiti skupaj v dobro vseh nas. 
Pogosto se sprašujem, kam je izpuh-
tela narodna zavest. Zavedam se, da 
smo mladi dolžni ohranjati in spo-
štovati težko pridobljeno svobodo in 
samostojnost in biti hvaležni vsem, 
ki so nam ju podarili. Bolj bi mora-
li poznati in v večji meri ceniti našo 
preteklost, našo zgodovino in širiti 
ljubezen do domovine. Ponosni bi 
morali praznovati, ko praznuje naša 
domovina, in na državnih slovesno-
stih njej v čast sedeti v prvih vrstah! 
Mar niso vse to tudi naše domovin-
ske dolžnosti? Čemu vse naravne 
lepote in znamenitosti naše dežele, 
če so naša srca prazna in v njih ni do-
movinske ljubezni?!
Moja domovina Slovenija slovi v sve-
tu kot dežela tisočerih čudes narave. 
Tudi zakladnica naših šeg in navad je 
zelo bogata. Mnogi tujci nas vidijo 
kot dobre ljudi in nas cenijo. Sama 
pa menim, da je naš največji zaklad 
to, da znamo v najtežjih trenutkih 
stopiti skupaj in da smo solidarni, 
da zmoremo pomagati sočloveku v 
stiski.
Slovenija je bogata še z lepimi ljud-
skimi pesmimi. Ker se tudi sama 
veliko posvečam glasbi, saj pojem 

in igram na inštrument, sem še 
toliko bolj pozorna in z velikim 
zanimanjem spremljam lepe, 
spevne melodije in naše sloven-
ske pesmi. Še posebej me je ga-
nila pesem Borisa Kopitarja, ki je 
nastala pred nekaj leti in v kateri 
se sprašuje, ali bo njegov vnuk še 
pel slovenske pesmi, se bo zave-
dal svojih korenin. 
Besedilo pesmi mi je tako moč-
no seglo v srce, da sem se tudi 
sama globoko zamislila. Kaj pa 
moj vnuk? Bo še pel slovenske 
pesmi? Bo še govoril slovenski 
jezik? Materni jezik, za katerega 
so se borili moji predniki in ga z 
ljubeznijo gojili pesniki in pisate-
lji? Že slovenščina moje genera-
cije je polna najrazličnejših tujk 
in popačenk! Takrat sem sklenila, 
da bom tudi sama pripomogla k 
ohranjanju našega lepega jezika. 
Sedaj sem veliko bolj pozorna na 
tuje in popačene besede in se 
trudim, da uporabljam domače 
izraze. Zavedam se, da je slo-
venščina bogat jezik in da lahko 
v njeni zakladnici besed najdem 
najlepše besede. Jezik, za katere-
ga je bilo prelite veliko krvi, meni 
pa je bil dan že ob rojstvu, bom 
tako s ponosom prenašala na vse 
ljudi, ki jih bom srečevala, kasne-
je pa ga želim položiti v zibelko 
tudi svojim otrokom. Vzgojila jih 
bom v ponosne Slovence, da se 
bodo v svetu globalizacije zave-
dali svojih slovenskih korenin in 
da bodo vedno in povsod nosili v 
srcu slovensko besedo. Tako kot 
je dejal Oton Župančič v domo-
vinski pesmi Z vlakom: »Kamor 
stopi mi noga - na tvojih sem 
tleh… kamor nese me jadro - na 
tvojih valeh… kamor hoče srce - 
pri svojih ljudeh …«

Klara Laura Konda, 9. razred,
OŠ Stari trg ob Kolpi
Mentorica Marija Volf

mladi o domovini
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Vse to je moja domovina

Moja domovina je moja vas, 
moja pokrajina, moja država, 
navsezadnje pa tudi naša ljuba 
Zemlja. Vse to imam za svojo 
domovino, v kateri mi je lepo. 
Živim v majhni vasici Sodevci 
ob Kolpi. Le nekaj hiš stoji ob 
vaški cesti nedaleč od šumeče 
reke Kolpe, naselje pa obkroža 
tudi veliko gozda. Če stopim le 
nekaj korakov iz domače hiše, 
sem že v prepletu rese, grmovja 
in dreves.
Moja krajina je meni izredno 
pri srcu. Obrežje reke Kolpe je 
podobno visoko postlani zibelki 
našega ljudskega izročila – lju-
biti in delati. V naši Poljanski do-
lini ob Kolpi je življenje težko. 
Na kmetijah dela vse manj ljudi. 
Prebivalci pa smo bolj poveza-
ni med seboj in pri nas so še 
ohranjene nekatere vrednote in 
običaji, ki jih v mestih skoraj ne 
poznajo več. Jaz sem zelo po-
nosna na vaške ljudske godce 
Sodevske tamburaše in svojega 

dedka, ki je eden izmed najstarej-
ših članov in ustanovitelj skupine. 
S tamburicami in belokranjskimi 
pesmimi Sodevski tamburaši razve-
seljujejo ljudi doma in po svetu že 
66. leto. Tudi moji trije bratje in jaz 
večkrat zaigramo z njimi.
Država Slovenija je moja domovi-
na. V njej občudujem vse, kar je 
dobrega in lepega, in tega ni malo 
– naravna in kulturna bogastva, 
dediščina, gore, vode, rastline in 
živali, spoštujem pa tudi njene pre-
bivalce. Slovenci smo dobri ljudje. 
Morda bi bili lahko še bolj prijazni 
do narave, strpnejši do živali, pa 
tudi drug do drugega. Hudo je 
gledati trpinčene živali, ki živijo v 
neprimernem okolju, ter izkorišča-
ne in žalostne ljudi, ki jih tarejo po-
manjkanje in stiske.
Naša Zemlja je prav nekaj poseb-
nega v neskončnem vesolju. Stara 
je kar nekaj milijard let, zato člove-
ško življenje za njo predstavlja le 
trenutek. Pa vendar človek v tem 
svojem kratkem trenutku bivanja 

Zemlji jemlje več, kot ji daje. 
Vsi moramo imeti radi ta naš 
planet in hvaležno sprejeti, kar 
nam radodarno nudi. Zgodovi-
na našega bivanja na Zemlji pri-
ča o tem, kaj smo naredili prav 
in kaj narobe. Mnogo bi lahko 
popravili in živeli okolju bolj pri-
jazno.
Lepo mi je opazovati naše ve-
solje, saj se v njem vrti tudi Ze-
mlja, domovina vseh nas. Upam 
le, da se bo še dolgo, dolgo vr-
tela in s svojimi darovi dajala ži-
vljenje vsem nam. Tako se bom 
lahko vedno vračala v svoj ro-
dni dom in poslušala žvrgolenje 
gozdnih ptic in šumenje reke. 
Vračala se bom v svojo domo-
vino kot k mami, ki me spremlja 
vedno in povsod, kamor koli 
grem. Domovina in mati sta kot 
sonce, ki nikoli ne ugasne.

Tina Mihelič, 6. razred,
OŠ Stari trg ob Kolpi
Mentorica Marija Volf

Prof. Mateja Zelko

Po prebiranju svojih dveh 
člankov v zadnji številki Mais-
trovega glasu sem ugotovila 
dve napaki. 

V članku o Godinovi hiši sem 
po pomoti zapisala, da je to 

Popravek iz 11. številke  glasila Maistrov glas

rojstna hiša Jožefa Godine, pa 
je hiša, kjer je odraščal, rojstna 
hiša je žal podrta.
Pri dr. Matiju Slaviču sem poz-
abila pripisati pridevnik prleški.
Hvala za razumevanje!

mladi o domovini
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Na Soški fronti si je takrat še poročnik 
Rudolf Maister za osebnega kurirja in 
obveščevalca izbral Viktorja Černeta.
Viktor Černe je bil izjemno pogumen, 
vztrajen in zaveden Slovenec, doma iz 
Bučke na Dolenjskem. Za svoj izjemni 
pogum je bil v prvi svetovni vojni odli-
kovan z najvišjimi odlikovanji s strani 
njegovega veličanstva, Karla Habsbur-
škega in dobil odlikovanje za hrabrost 
in čin višjega zastavnika.

Neusmiljeni vojni dogodki in z njimi 
povezane skrajno težke razmere v 
prvi svetovni vojni oblikujejo izjemne 
osebnosti in like, ki svojo srčnost, po-
gum in predanost pokažejo takrat, ko 
je treba odločati o življenju in smrti. 
Odločati se je bilo treba v hipu. Vojna 
in na drugi strani tanka brv, ki odloča 
med življenjem in smrtjo, ki ne dopu-
šča ene same napake.

Vse te lastnosti človečnosti, srčno-
sti, odločnosti in nezmotljivo ostre-
ga uma v eni sebi združuje izjemna 
osebnost Viktorja Černeta, Maistro-
vega borca, njegovega osebnega 
kurirja, Dolenjca, otroka iz družine z 
enajstimi otroki.
Nekaj prelomnih dogodkov je, ob 
katerih bi se veljalo ustaviti in Viktor-
ju Černetu iskreno zahvaliti v imenu 
vseh nas Slovencev.
Zakaj?

Viktor Černe pripeljal vojsko   
kapetanu Rudolfu Maistru

Izpoved Tončke Abina, hčerke Maistrovega borca Viktorja Černeta, Zabeležila: Jelka Šertel

V bojih v Škocjanu na Koroškem so 
se v prvi svetovni vojni Nemci odlo-
čili likvidirati Rudolfa Maistra. Nemci 
so nezadržno prodirali z vseh strani. 
Obroč okrog glavnega štaba se je ne-
varno ožal. Viktor Černe je opozoril 
Rudolfa Maistra, naj več ne čaka v hiši, 
v kateri je bil štab. Svetoval je Maistru, 
naj se takoj umakne iz hiše v smeri, 
ki je bila še edino možna in kamor 
še niso prišle nemške enote. Maister 
je bil odločen, da ne bo bežal in naj 
ga ubijejo, če je tako. Povedal je, da 
nima niti konja, s katerim bi lahko od-
jezdil. Šlo je za minute. Takrat je Vik-
tor Černe dobesedno ukazal Maistru, 
naj vzame njegovega konja in naj se 
hitro umakne, sam pa se bo poskušal 
že nekako znajti in oditi peš. Tako se je 
potem tudi zgodilo. Maister je za las 
ušel napadalcem na odločno vztraja-
nje Viktorja Černeta, s čimer je ohranil 
dragoceno vojskovodjino življenje.
Viktor Černe je opravljal zahtevno za-
upno kurirsko delo, peš ali s konjem 
med Slovenijo in Srbijo in Črno goro 
ter poročal Kralju Petru I. Karađorđe-
viću po navodilu Rudolf Maistra.
Iz Beograda se je v Slovenijo in v Mari-
bor vračal z vlakom preko Ukrajine in 
Madžarske.
Na železniški postaji v Mariboru, ka-
mor je prispel, so srbski vojaki že ča-
kali na vlak, da se vrnejo nazaj domov 
v rodno Srbijo. Viktor Černe jih je pov-
prašal, kaj se dogaja? Odgovorili so 
mu, da so žal izgubili vojno in da so 
Nemci zmagali in da je vsega konec.
V tistem trenutku je Viktorja Černeta 
spreletela odločna misel. Glasno in 
odločno je izrekel povelje: »NE! Ne 
bomo jim pustili Maribora. Borili se 
bomo za Maribor! Kdor je za kape-
tana Maistra, naj stopi na levo stran, 
kdor pa ne, naj gre na desno stran.«
Prva, ki se je odločila boriti za Mari-
bor, je bila srbska vojska, nato so se 
enako odločili še vsi ostali, med njimi 
Madžari, Rusi, Dalmatinci, Makedon-
ci, Nemci.

Viktorja Černeta so peljali na štab. 
Odločno je potrkal na vrata. Kapetan 
Rudolf Maister je bil vidno utrujen, 
žalosten in zelo razočaran, misleč, da 
je vojska odšla in da nima več obo-
rožene sile. Takrat pa je Viktor Černe 
poklical Rudolfa Maistra, naj stopi ven 
iz pisarne. Višji zastavnik Černe je re-
kel Maistru: »Poglej, koga sem ti pri-
peljal! Vojsko!« 
V tistem hipu je kapetan Rudolf Mai-
ster, kot bi se prebudil, hitro stopil v 
svojo pisarno, zgrabil svojo sabljo in 
svoje orožje. Dogodki so se nato od-
vijali s filmsko naglico. 
Razdelili so se v nekaj skupin.
Prva skupina, v kateri so bili Rudolf 
Maister in še šest višjih oficirjev, je šla 
na nemški štab na pogajanja. Jasno in 
odločno so povedali, da Nemci niso 
zmagovalci in da zato nimajo pravice 
do Maribora.
Vikor Černe je prevzel poveljevanje 
vojske in začel osvobajati Maribor.
Zavzeli so mariborsko radijsko posta-
jo, kar je pomenilo možnost obveščati 
javnost, da so Nemci izgubili Maribor, 
zaradi česar so se začeli nemški vojaki 
umikati. Pomembno je bilo zbrati še 
vse preostale, neodločene vojake za 
borbo. Tako so se začeli boriti s pre-
ostalimi vojaki in Nemci. Za Maribor 
so bile velike žrtve zlasti med Srbi in 
ostalimi vojaki.

Zahvaljujoč Viktorju Černetu je zgodovina Maribora danes taka kot je

spomini Maistrovih borcev
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3 0. novembra 1918 je bil pokli-
can v štab obmejnega povelj-

stva nadporočnik Benedikt Zeilho-
fer. General Rudolf Maister ga je 
seznanil s splošnim položajem in 
namero, da bi zasedli železniško 
progo Špilje – Radgona. V ta na-
men je hotel poslati posadko 40 
mož na radgonski kolodvor, da bi 
prevzela oblast nad mestom. Pri-
šlo pa je do nesoglasja z nemško 
stranjo v Gradcu. Vso ostalo or-
ganizacijo in sam načrt o celotni 
zadevi pa je general Maister pre-
pustil Zeilhoferju. Stotnija (6. četa) 
je pred odhodom v Radgono štela 
12 častnikov in 155 mož. V svoji 
oborožitvi je imela tudi dve težki 
strojnici. 

1. decembra dopoldne se je četa 
vkrcala na vlak in ob 13. uri kre-
nila na pot proti Špilju v popolni 
bojni opremi. Transport sta spre-
mljala uradnika Ivan Roglič in Loj-
ze Kovačič s potrebnim osebjem 
za prevzem prometne službe na 
radgonskem kolodvoru. Sama pot 
do Špilja ni bila nevarna, nadaljnjo 
pot do Radgone pa so si utirali z 
zavestjo, da je v samem mestu še 
nemška posadka. Nemška posad-
ka v Cmureku je ob prihodu vlaka 
položila orožje. Zvečer je vlak na-
daljeval pot proti Radgoni. Nekaj 
kilometrov pred kolodvorom se 
je vlak ustavil, postavili so zašči-
tne oddelke ter počasi prodirali v 
smeri kolodvora, kamor so prišli ob 
20. uri. Pričakala jih je delegacija 
mestne občine in nemški vojaški 
poveljnik. Posadka je nadaljeva-
la pohod v mesto, tja je prišla ob 
20,45 uri ter tako brez bojev zase-
dla mesto. Nemška posadka se je 
namreč še pred prihodom čete raz-
šla. Posadka je zaplenila velike koli-
čine orožja in streliva. Noč med 1. 
in 2. decembrom je bila v mestu in 
okolici nemirna.

Zasedba Radgone 1918 in njena izpraznitev 1920
dr. Ivan Rihtarič

Posadka se je vselila v konjeniško 
vojašnico, ki je bila najprimernej-
ša za nastanitev posadke. Bilo je 
potrebno urediti odnose med po-
sadko in prebivalstvom. Z oglasi 
je bilo zahtevano, da morajo ci-
vilisti oddati orožje in strelivo na 
mestnem poveljstvu. Samo mesto 
je imelo več vojašnic: Pistorjevo, 
Kodoličevo, Samostansko, itd., ko-
mandaturo mesta in intendantsko 
skladišče. V vseh teh so zaplenili 
velike količine vojaškega materia-
la. Poštni urad je prevzel upravnik 
Domanjko, orožniško postajo Rad-
gona okolica pa Trupej. Mestna 
policija je bila razpuščena in njeno 
vlogo je prevzela posadka. V po-
slovanje okrajnega glavarja, okraj-
nega sodišča, mestnega magistra-
ta in pisarne Murske regulacije se 
posadka ni vmešavala, vendar je 
budno pazila na njihovo delova-
nje. Prihajalo je do občasnih spo-
rov med obema stranema. Sledile 
so še nadaljnje zaplenitve v mestu; 
pri peku Schönwetru so zaplenili 
4.522 kg moke, pri trgovcu Krschi-
schniggu kar 15 ton sladkorja in 15 
sodov petroleja, na magistratu pa 
80 garnitur vojaškega perila.

4. decembra je do posadke prišla 
novica, da se mestu približujejo 
nemško-madžarski odredi. Posad-
ka se je takoj pripravila na more-
biten napad. Izkazalo pa se je, da 
so bile vesti lažne. Res pa je bilo, 
da je tega dne madžarska posad-
ka zasedla pri Cankovi kot protiu-
tež prekmurske meje. Te netočne 
in za posadko vznemirljive vesti 
so dale vodstvu pobudo, da je pri-
pravilo podroben obrambni načrt. 
Radgonska posadka je mariborski 
posadki tudi materialno pomaga-
la. S fronte so se vračale razpadle 
enote, posadka jih je razoroževala 
ter njihovo opremo pošiljala preko 
Lenarta v Maribor.

spomini Maistrovih borcev

Samo mesto Radgona je imelo ob 
zasedbi 1817 prebivalcev; v oko-
lici so bila slovenska naselja: Po-
terna, Žetenci, Dedonci, Zenkov-
ci, Gorca in mešana naselja (npr. 
Obrajna). V deželni bolnici je bil 
kot primarij zaposlen dr. Franc 
Kamniker, ki je bil sicer sloven-
skega rodu, a izrazito pronemško 
usmerjen in zagovornik avstrijskih 
interesov na mirovnih pogajanjih 

Povzetek
V bojih za severno slovensko 
mejo po prvi svetovni vojni 
je bila Radgona (Radkers-
burg) zasedena 20 mesecev 
(december 1918 - julij 1920). 
Vzpostavljen je bil poseben 
zasedbeni režim, ki se je ka-
zal v slovenizaciji mesta ter v 
pričakovanju, da bo mirovna 
konferenca dodelila mesto in 
okolico novonastali Kraljevi-
ni SHS. Umik iz Radgone in 
zasedba Apaškega polja sta 
pomenili vzpostavitev novih 
razmerij na mejni reki Muri.

Ključne besede: Maister, se-
verna meja, zasedba, mirov-
na konferenca, Radgona
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v Parizu in poznejši radgonski žu-
pan do leta 1928.

Mariborsko obmejno poveljstvo je 
štajersko fronto razdelilo na tele 
odseke: radgonski, cmureški, špilj-
ski, jurski (lučanski), marenberški, 
dravograjski in murskosoboški. Na 
teh področjih so bile ustanovljene 
orožniške postaje (v Radgoni in 
Cmureku 2. decembra, v Apačah 
6., v Obrajni 7. in na Cankovi 30. 
decembra 1918). Štab radgonske 
posadke je odbral zanesljive ljudi 
in jih poslal v Prekmurje in ostale 
kraje z nalogo, da redno vzdržu-
jejo zvezo s posadko kot njeni ob-
veščevalci.

26. decembra je bil v Radgoni ve-
lik tabor, katerega se je udeležil 
tudi general Rudolf Maister. Za 
zborovanje je bila določena pokri-
ta jahalnica konjeniške vojašnice. 
Nemci so temu taboru nasproto-
vali in pri poveljstvu vložili protest, 
vendar pa niso mogli preprečiti 
slovesno pripravljenega tabora. 
Udeležilo se ga je tudi veliko lju-
di iz Prekmurja. Maister je pohva-
lil posadko. Tabor je vidno podprl 
težnje severovzhodne Slovenije in 
dal celotnemu gibanju moralno-
-politično podporo.

Nemška propaganda je že ob 
koncu 1918 bila precej močna in 
pripravljal se je napad na radgon-
sko posadko (tajni sestanek 29. 
decembra v Radgoni). Posadka je 
za te namere pravočasno izvedela 
ter vzela 12 uglednih meščanov za 
talce, med njimi tudi radgonskega 
podžupana. Iz Gradca je prišel 6. 
januarja 1919 štajerski deželni gla-
var dr. Kaan, da bi posredoval za 
izpustitev talcev. Napetost je nara-
ščala iz dneva v dan in posadka je 
živela v mučnem pričakovanju na-
daljnjih dogodkov.

Radgonske prostovoljce je organi-
ziral Johan Mickl, domačin sloven-
skega porekla iz Zenkovec, graška 
pomoč je bila v orožju in strelivu 
(1000 pušk), ter 4. februarja 1919 
začel z akcijo. Ob 2. uri zjutraj se 
je skupina odpravila proti Radgo-

ni, ob 5,30 uri so bili že prvi boji 
pri kolodvoru, radgonska posadka 
na t.i. Urayevem mostu je vodila 
ogorčene boje, predstraža v me-
stnem parku je bila razbita, hudi 
so bili boji za radgonski most, boji 
so potekali tudi v samem mestu. 
Pred poldnevom je bila slovenska 
stran ponovni gospodar v mestu. 
Dokočni poraz so napadalci doži-
veli 6. februraja, ko jih je obstre-
ljeval tudi velik top iz gornjerad-
gonske strani.

Po nalogu Obmejnega poveljstva 
se je 6. stotnija 19. februarja 1919 
vrnila v Maribor, njihova vrnitev v 
sestav polka je bila skorajda neo-
pazna. Priznanje je dal četi le fran-
coski član medzavezniške komisije 
v Radgoni že 9. februarja, ko je 
dejal, da je rešila čast jugoslovan-
skega orožja. Radgonsko posadko 
je nadomestil karlovški bataljon 
pod poveljstvom podpolkovnika 
Uzorinca.

Med obema stranema je bilo že 8. 
februraja 1919 sklenjeno premirje 
(t.i. “Mariborski sporazum”), ki je 
vzpostavilo poseben režim vse do 
julija 1920.1

19. aprila 1919 je začel v Radgoni 
izhajati časopis tednik Murska stra-
ža, ki je v svoji prvi številki napo-
vedal svoje poslanstvo kot “Glasilo 
obmejnih Slovencev”. Časopis je 
za prikaz tedanjih dogodkov odli-
čen vir podatkov.2

Na čelu uprave v mestu je bil vla-
dni komisar Klobčič. Za potovanje 
oseb v mesto iz t.i. nevtralnega 
ozemlja (Lutverci, Apače, Črnci, 
Segovci, Žepovci, itd.), ki ga je 
določil Mariborski sporazum, je 
bilo potrebno pridobiti nemško 
izkaznico in jo ob odhodu iz Rad-
gone potrditi pri vladnem komi-
sarju. Za potovanje iz mesta na 
nevtralno ozemlje je bila potreb-
na potrjena slovenska izkaznica, 
kot tudi na zasedeno ozemlje (Pli-
tvica, Plitvički Vrh, Lomanoše, Lo-
kavci, Nasova, itd.).

Potovanje iz mestne okolice (De-
donci, Žetinci, Poterna, Zenkovci, 

Slovenska Gorca) v mesto je bilo 
enostavnejše, saj se je potovalo le 
z občinsko izkaznico, ki pa se je 
morala ob vrnitvi tudi potrditi. Še 
najbolj zapleteno je bilo potovanje 
v Gradec, na Dunaj ali Madžarsko, 
saj je bilo uradno določeno, da 
mora potnik imeti posebno dovo-
ljenje notranjega ministrstva iz Be-
ograda.3

Za ilustracijo, kako je izgledalo 
življenje v Radgoni in okolici si 
oglejmo kulturno in gospodarsko 
stanje. 

V življenje se je uvajal slovenski 
jezik, ki je bil v ofenzivi, nemški 
je še deloma ostajal, a  je bil v de-
fenzivi, ustanovil se je aprila 1919 
oddelek Orla4, ustanovljeno je bilo 
Katoliško izobraževalno društvo v 
Radgoni, tudi Narodna obrana (1. 
junija 1919),5 pripravljala se je usta-
novitev javne ljudske knjižnice, 
prirejale so se kulturne prireditve 
(koncerti), za manj zahtevno publi-
ko pa tudi številne veselice po go-
stilniških vrtovih v mestu in okolici.

1 Ivan Rihtarič, Boj za Radgono 1918/1919, 
Glasilo, št. 1, letnik II (1995), str. 33 - 39

2 Murska Straža, št. 1, (19.4.1919), str. 1 (v 
nadaljevanju.:MS)

3 MS, št. 1, (19.4.1919), str.2.
4 MS, št. 2 (26. 4. 1919), str. 2
5 MS, št. 8 (7.6.1919), str. 2
6 MS, št. 4 (10.5.1919), str. 3
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Na gospodarskem področju je bila 
trgovina omejena, nadzorovana, 
določene so bile cene blaga, pred-
vsem živil, cvetelo je tihotapstvo 
čez Muro in Kučnico. Posebno vlo-
go je imela Posojilnica iz Gornje 
Radgone, saj je bilo v mestu veliko 
trgovcev in obrtnikov. Oblast je ta-
koj ob zasedbi zasegla gospodar-
jenje s posestvi tujcev (Trautman-
sdorf, Štubenbergi, grof D'Avenas, 
Bratje Klajnošeki, Admont,itd.) in 
jim postavila nadzornike oz. upra-
vitelje.6 Posebno vlogo je imela 
železniška proga, ki je povezovala 
Radgono z Ljutomerom in s Špi-
ljem ter Mariborom. 

Dogodki okrog Radgone in Rad-
gonskega kota pa so se seveda 
odločilno odvijali na mirovni kon-
ferenci v Parizu, predvsem pa 
na podlagi sklepov pogodbe iz 
St.Germaina (10. september 1919). 
Obe strani, slovenska oz. jugoslo-
vanska in avstrijska, sta si prizade-
vali, da dobita uradno ta ozemlja. 
Teren so obiskovale razne med-
zavezniške komisije, ki sta jih obe 
strani lobirali, z večjim ali manjšim 
uspehom. Na slovenski strani je bil 
predvsem v Parizu zelo aktiven dr. 
Matija Slavič, ki je v Murski straži 
redno poročal o poteku dogovo-
rov za mejo, na avstrijski strani pa 

se je posebej angažiral radgonski 
podžupan dr. Franc Kamnikar.7

St. Germainska mirovna pogodba 
je določila, da Radgona in Rad-
gonski kot pripadeta Avstriji, Apa-
ško polje pa sme zasesti jugoslo-
vanska stran. Za izpeljavo obeh 
sklepov je bilo potrebno doseči še 
ratifikacijo v obeh parlamentih dr-
žav (Beograjski parlament je ratifi-
ciral sporazum v začetku decem-
bra 1919, dunajski šele dobrega 
pol leta pozneje).

V sredini julija 1920 je v Radgono 
prispela medzavezniška komisija 
(predstavniki Anglije, Francije in 
Italije) ter dala ultimativni rok (pol 
ure), da se mora izprazniti Rad-
gona. Jugoslovanska stran je to 
potezo junaško in ponosno odbi-
la, avstrijska stran je že uprizarjala 
manifestacije (mahanje s frankfurt-
skimi zastavicami, vzkliki šolske 
mladine in žensk :”Hvala bogu, 
naša rešitev je blizu !”)8

18. julija 1920 je jugoslovanska 
stran (vojska) zavzela Apače brez 
posebnega problema, odpor je bil 
pri duhovniku, učitelju in manjšem 
številu prebivalstva. Časopis je 
zapisal, da je tako pod Kraljevino 
SHS prišlo okoli 4000 prebivalcev, 
večinoma mešanega slovensko-
-nemškega prebivalstva.9 Popisa iz 

1910 in novi iz 1921 pa sta poka-
zala, da je bilo prebivalstvo v ve-
čini teh krajev izrazito nemško po 
materinem jeziku, tudi čez 70 %.

 V ponedeljek, 26. julija 1920, se 
je jugoslovanska stran umaknila iz 
Radgone. Ob 8. uri zjutraj so za-
prli most čez reko Muro, začela se 
je selitev opreme in inventarja ju-
goslovanske uprave v Gornjo Rad-
gono. Okoli 11. ure se je umaknil 
iz mesta še oddelek strojnic, jugo-
slovanska stran je zasedla mejo ob 
Kučnici. Ob 11,30 uri sta prišla čez 
most mestni poveljnik kapetan Pa-
velič in nadporočnik A. Lah, ki sta 
bila na slovenski strani sprejeta s 
šopki rož in ko je ob 12. uri zazvo-
nilo v cerkvah, se je znašla Radgo-
na v nemških zastavah.

Nastala je dokaj mučna situacija v 
Radgoni, po mestu je vpila in vri-
skala mladina. Ob 16. uri je skoraj-
da prišlo do incidenta na mostu, 
ko so radgonski učitelji privedli 
šolsko mladino, ki je besedno iz-
zivala jugoslovansko stran. Prva 
avstrijska stražnika na mostu sta 
bila Slovenca, eden iz Šmarja pri 
Jelšah in drugi Prekmurec. V Rad-
goni so bučno proslavljali konec 
20 mesečne zasedbe Radgone (1. 
12. 1918 - 26. 7. 1920), jugoslovan-
ska stran je pa pridobila nekdanje 
teritorije Radgone na desnem bre-
gu Mure, ki so spadali k mestu kot 
njeno predmestje (Spodnji Gris, 
Trate, itd.), opekarni Črešnjevci in 
Boreci ter že omenjeno Apaško 
področje.10

 Meja se je postavila na reko Muro, 
nastali so novi problemi na obeh 
straneh meje med Avstrijo in Kra-
ljevino SHS oz. poznejšo Kraljevi-
no Jugoslavijo

7 Ivan Rihtarič,Diplomatsko delovanje jugo-
slovanske delegacije v Parizu ter časopis 
» Murska straža« od aprila 1919 do pod-
pisa St. Germainske mirovne pogodbe 
septembra 1919, Glasilo, št. 1-2, letnik XI 
(2004), str. 60 - 66.8 Murska Straža, št. 1, 
(19.4.1919), str. 1 (v nadaljevanju.: MS)

8 MS, št. 30 (24. 7. 1920), str. 1-2
9 MS,št. 30 (24. 7. 1920), str. 3
10 MS,št. 32 (5. 8. 1920), str. 3

spomini Maistrovih borcev
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Domoljubje nosiš v sebi

T okrat je bil naš gost na okrogli 
mizi v Rdeči dvorani mestnega 

magistrata v Ljubljani starosta sloven-
skega novinarstva Jurij Gustinčič. Do-
govorili smo se, da nam iz njegovega 
razgibanega življenjskega opusa, ko 
je kot novinar in dopisnik prepotoval 
in poročal z vseh kontinentov sveta 
in se srečeval z uglednimi osebnost-
mi in državniki, izpriča njegov odnos 
do doma in domovine. 

Častnega meščana mesta Ljubljane, 
sina revolucionarnih staršev Dragoti-
na Gustinčiča in Anice Lokar, rojen 
30.8.1921 v Trstu, je življenjska pot 
vodila skozi mnoge države in mesta: 
Trst-Idrija-Dunaj-Moskva-Ašhabad-
-Tbilisi-Bukarešpta-Beograd-Lon-
don-Moskva-Beograd-London-Gr-
čija-Turčija-Ciper-Izrael-Praga-New 
York-Beograd-Ljubljana. Družina se 
je leta 1932 preselila v Moskvo. Tam 
je Jurij končal deset razredov skupne 
osnovne in srednje šole in nato vpisal 
študij zgodovine. Že kot študent se 
je zaposlil na Radiu Moskva. 

Domoljubje, kot ga je slikovito opi-
sal, je raslo z njim. Tega se ni moč 
naučiti ali ga komu vcepiti v glavo, 
če ga ne čutiš v sebi. Prav tako je 
težko odnos in pripadnost domovini 
poistovetiti z domoljubjem, ki je bilo 
značilno za čitalniške čase. Vselej je 
nevarnost, da se izrodi v negativni 
smeri z nacionalističnim prizvo-
kom. Spominja se, da je ob selitvi v 
daljno Moskvo v kovček zložil tudi 
knjige Ivana Cankarja, ki so ga ob 
prebiranju močno vezale na dom in 
domovino. Nje mu ni mogel vzeti 
nihče, pa čeprav je pred in med dru-
go svetovno vojno doživljal mnoge 
težke življenjske preizkušnje. Čutil 
je, komu se je potrebno pridružiti 
in svobodo je dočakal v Beogradu. 
Njegova bogata poklicna pot zuna-
nje političnega novinarja se je zače-
la 1951 leta pri beograjski Politiki. 
Devet let je preživel v Londonu, od 

Franc Svetelj

koder je pošiljal zgodbe iz zaseb-
nega življenja britanskih politikov. 
Leta 1968 je v Pragi doživel invazi-
jo sovjetskih sil na Češkoslovaško in 
bil eden izmed desetih jugoslovan-
skih novinarjev, ki so o njej poročali. 
Nato je svoje delo nadaljeval v New 
Yorku, kjer je preživel 13 let, in se po 
vrnitvi v Beograd preselil v Ljubljano 
in zaposlil na RTV Ljubljana. Kljub 
upokojitvi še vedno piše kolumne in 
je izvrsten komentator in poznava-
lec mednarodnih političnih razmer 
s poznavanjem njihovega ozadja 
in načina njihovega reševanja. Kra-
sijo ga pokončnost, jasno izražanje 
stališč brez ovinkarjenja in zaveza-
nost visoki novinarski profesional-

nosti in etiki. Tak je bil Jurij tudi ob 
našem srečanju z njim. Beseda je 
tekla gladko brez kakršnekoli zavo-
re, podprta s konkretnimi dejstvi in 
brez olepševanj.

V več kot enournem pogovoru nam 
je med drugim odkrival in pojasnje-
val dileme, ki so bile ključnega po-
mena ob osamosvojitvi Slovenije 
in pomembne razvojne probleme 
današnjega časa, ki so povezani 
s prihodnostjo Slovenije, Balkana 
in Evropske unije. Pot do lepše in 
stabilne prihodnosti bo še trda in 
zahtevna. Čakajo nas mnoge preiz-
kušnje. Toda vredno se je boriti, ker 
domovina ni dana za večne čase.

iz dela društev in zveze
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Tradicionalne društvene igre na Polenšaku

Razgled skozi okna toplih do-
mov je bil v nedeljo, 20. ok-

tobra 2013, nadvse privlačen.

Jesensko sonce je po kosilu vabi-
lo ljudi na plano, a zunaj je idilo 
rahlo kalil močan in hladen je-
senski veter.

A tudi tokrat to nadebudnih in 
veselih ljudi iz Polenšaka ni zmo-
tilo in ustavilo, znova so stopi-
li skupaj in se v velikem številu 
zbrali ob turističnem domu na 
Polenšaku, kjer so organizatorji 
priredili vsakoletne tradicionalne 
društvene igre.

10 društev se je odzvalo povabi-
lu, med njimi tudi naše Slovenje-
goriško društvo General Maister, 
z gospodom predsednikom Jože-
tom Hojnikom na čelu.

A razlog vsakoletnih iger ni tek-
movanje in boj, srečanje je name-
njeno zabavi, sprostitvi, smehu in 
druženju krajanov, saj le-to ljudje 
v teh časih najbolj potrebujemo.

Tako je bilo tudi letos.

Člani Slovenjegoriškega društva 
so sodelovali s petimi tekmovalci, 
se odlično pomerili v vseh disci-
plinah in na koncu dosegli 4. me-
sto. Za njih je na igrah stiskal pesti 
tudi naš član in predsednik Zveze 
društev General Maister magister 
gospod Milan Lovrenčič.

Vseskozi je bilo čutiti, da so se 
ljudje to nedeljsko popoldne na 
tradicionalnih društvenih igrah 
zelo dobro počutili, bilo je poskr-
bljeno za zabavo, pozitivno ener-
gijo in okrepčilo, ob koncu iger 
pa ni manjkal niti pečen kostanj 
z moštom, kot se za ta čas tudi 
spodobi.

Z gotovostjo lahko trdimo, da se 
bo tradicija društvenih iger na 
Polenšaku še nadaljevala!

Martina Horvat 
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Veterani Občine Štore obiskali grob Franja Malgaja

Na 119. obletnico njegovega 
rojstva, 10. 11. 1894, smo se 

veterani osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo in člani Društva genera-
la Maistra iz Štor na šentjurskem 
pokopališču poklonili v hvaležen 
spomin borcu za severno mejo in 
nadporočniku Franju Malgaju.

Šentjurski rojak Franjo Malgaj je 
človek, ki sem ga v svojem ne-
davno objavljenem članku o šen-
tjurskih velikanih postavil na eno 
najvišjih mest. O njem je bilo že 
ogromno napisanega. Na tem me-
stu vsega tega ne bi imelo smisla 
ponavljati, če kdo, potem prebi-
valci Šentjurja to najbolje vedo. 
Njegova veličina je poleg ostalih 
vrednot domoljubja nedvomno 
v njegovi mirnosti, pridnosti, hra-
brosti, resnosti, izjemni poštenosti, 
tovarištvu in zanesljivosti, kar je za 
častnika še poseben dar.

V svojem življenju sem temelji-
to preštudiral obe svetovni vojni 
in obdobje med njima. Kaj vse je 
pretrpel naš slovenski narod? Tega 
dejstva se ne da izničiti in pozabi-
ti kar tako. Koliko svojega ozemlja 
smo v tem obdobju izgubili in na 
račun velikih sil doživeli veliko kri-
vic. V mislih imam Benečijo, pa 
slovensko Koroško, za katero je 

Srečko Križanec

V mnogih lokalih po Ljubljani, 
pa tudi drugod opažam, da 
vabijo goste oz. kupce samo 
v angleškem jeziku. To razu-
mem tako, da vabijo Angleže 
ali angleško govoreče stranke. 
Vsi ostali, ki pa želimo komu-
nicirati v domačem, torej slo-
venskem jeziku pa smo spre-
gledani ali nezaželeni. Ne bi 

Bojkotiramo lokale, ki nas vabijo v angleščini!

se obregnil ob reklamni praksi lju-
bljanskih gostincev in trgovcev, če 
bi bilo njihovo vabilo v slovenščini 
in angleščini. Da bi pa slovenšči-
no (in s tem slovenske stranke) 
ignorirajo, to preseda vsako mero 
ignorance našega jezika. Končno 
je slovenščina zakonsko oprede-
ljen kot obvezen in uraden jezik v 
naši državi.

Vabim vse državljane, ki jim je 
materin jezik svetinja in spoštuje-
jo pravni red naše države, da ne 
obiskujejo lokalov in trgovin, ki 
poslujejo samo v angleščini. Oni 
nas ne potrebujejo, mi pa zavra-
čamo vse in vsakogar, ki zaničuje 
slovenski jezik, zato jih ignoriraj-
mo, kot oni nas. 

prof. dr. Janko Prunk

prav Franjo Malgaj izkrvavel, da 
ne pozabim na celotno Istro, ki 
ni bila v vsej svoji zgodovini niko-
li Hrvaška in za katero se je tudi 
narodni heroj Franc Rozman Stane 
tako zavzemal. Neizmerna škoda 
in krivice so se v vsej svoji zgodo-
vini dogajale nad našim narodom 
in našo deželo. Zato ne bom nikoli 
oprostil tistim, ki so jo v težkih ča-
sih izdajali, se iz naših borcev nor-
čevali in omalovaževali ter pljuvali 
po naši lastni zgodovini. Nekateri 
žal še danes.
Zgodovina je naša največja uči-

teljica. Domoljubje pa vredno-
ta, ki jo je prav velik Slovenec in 
domoljub Franjo Malgaj najbolje 
poosebljal. Zato ne bom nikoli 
razumel Slovencev, ki pljuvajo in 
blatijo našo vojsko, prav sedaj ko 
je končno naša, slovenska, in ki 
so v preteklosti podpisovali peti-
cijo za njeno ukinitev. V kolikor 
bi ti ljudje, kateri so se v pretežni 
meri podpisovali s svojimi aka-
demskimi naslovi, poznali vsaj 
malo zgodovine in trpljenja Slo-
vencev, takšnih neumnosti niti ne 
bi podpisovali. 

iz dela društev in zveze
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N a slovenskem narodnostnem 
ozemlju srečujemo Jude pred-

vsem od 12. stoletja naprej in to 
vzporedno z nastankom meščan-
skih naselij. Na Ptuju je judovska po-
sest prvič omenjena leta 1286,v Ma-
riboru pa Jude prvič zasledimo med 
letoma 1274 in 1296. Versko, duhov-
no in kulturno središče mariborske 
srednjeveške judovske skupnosti je 
bila sinagoga. Njeni začetki segajo 
v pozno 13. stoletje oz. v zgodnje 
14. stoletje, kar potrjujejo sledovi 
sekundarnih najdb, sicer pa se prvič 
omenja šele leta 1429. Nastanek si-
nagoge je povezan z naseljevanjem 
Judov v mestu ob Dravi. Povsod, 
kjer so se Judje naselili, so si namreč 
zgradili sinagoge. Od gospodar-
skih dejavnosti so se Judje ukvarjali 
predvsem s posojilodajalstvom in 
so imeli pomembno vlogo pri uva-
janju štajerskega denarnega gospo-
darstva. Judje so doma in v javnosti 
živeli po svojih verskih predpisih in 
običajih, samostojno so upravljali 
zadeve svoje skupnosti in si volili 

Judje v Mariboru in sinagoga
(povzetek predavanja za Društvo general Maister) 

Marjan Toš

svoje predstojnike. Judje so bili mo-
bilni sloj prebivalstva in so iskali go-
spodarske priložnosti tudi v bližnjih 
večjih mestih, najbolj v Gradcu. Šta-
jerski Judje so bili med seboj tesno 
povezani, povezani pa so bili tudi z 
Judi na Koroškem in drugod. Sina-
goga v mestu ob Dravi je bila nekaj 
časa celo občasni sedež vrhovnega 
rabinata za Štajersko, Koroško in 
Kranjsko. Kot vrhovni rabin je v Ma-
riboru služboval tudi Israel Isserlein, 
najpomembnejši talmudski učenjak 
dežel Svetega rimskega cesarstva v 
prvi polovici 15. stoletja. 

Kljub temu, da so se Judje kot po-
sebna skupina prebivalstva z lastno 
vero, kulturo, običaji in načinom 
življenja naseljevali po mestih zno-
traj obzidja v posebni četrti, pa to 
ne pomeni, da so živeli izključno 
v svojem getu. To nam dokazuje-
jo primeri iz Velikovca, Ljubljane 
in Maribora. Mariborski primer 
srednjeveške judovske skupnosti 
potrjuje spoznanja, da je večji del 
judovskega prebivalstva res bival v 

omejeni četrti ločeno od večinske-
ga krščanskega prebivalstva, del pa 
tudi izven te četrti. Judje so z večin-
skim prebivalstvom sodelovali zlasti 
na gospodarskem področju in se 
aktivno vključevali v skupne zadeve 
mesta (na primer obramba pred po-
žari, utrjevanje mestnega obzidja). 
Najbolj donosni panogi sta bili tudi 
za mariborske Jude trgovina in de-
narništvo, predvsem posojanje de-
narja za obresti. V drugi polovici 15. 
stoletja se je položaj Judov v Mari-
boru in na Štajerskem začel slabšati 
in mnogi so zaradi bojazni pred iz-
goni že začeli prodajati premože-
nje. Marca 1496 je bil izdan ukaz o 
izgonu Judov iz Štajerske, torej tudi 
iz Maribora. Kot zadnji rok, do kate-
rega so morali zapustiti mesto, je bil 
določen 6. januar 1497. Z njihovim 
odhodom so propadle vse judovske 
ustanove, mesto pa je postalo osiro-
mašeno tako v kulturnem kot pred-
vsem v gospodarskem pogledu.

Sinagoga Maribor

V štajerskih mestih so se Judje poja-
vili v 13. stoletju: na Ptuju je judovska 
posest prvič omenjena leta 1286, 
medtem ko v Mariboru Jude zasle-
dimo med leti 1274 in 1296. Versko, 
duhovno in kulturno središče mari-
borske srednjeveške judovske sku-
pnosti je bila sinagoga. Mariborska 
sinagoga je najstarejše ohranjeno 
judovsko svetišče v Vzhodnih Al-
pah in najpomembnejši ostanek 
judovske dediščine na Slovenskem. 
Nekdanja sinagoga v zdajšnji Žido-
vski ulici 4 je bila preprosta pravo-
kotna stavba, ki je bila obokana v 
prvi četrtini 15. stoletja, še preden 
je postala občasni sedež vrhovne-
ga rabinata za Štajersko, Koroško 
in Kranjsko. Sinagoga je bila vgra-
jena v mestno obzidje, vzhodno 
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od nje je bil vrt z domnevnim po-
kopališčem, ob vodnem izviru pod 
sinagogo pa je stalo še obredno 
kopališče. Strokovnjaki menijo, da 
bi lahko po starosti prve gradbene 
faze začetke njene zidave umestili 
celo v konec 13. stoletja. To jo uvr-
šča med najstarejše ohranjene si-
nagoge v srednji Evropi, kar ji daje 
dodatno veljavo in pomen.

Z izgonom Judov iz Koroške in Šta-
jerske v letih 1496–1497 (zadnji 
rok, do katerega so morali Judje 
zapustiti Maribor je bil 6. janu-
ar 1497) so vse njihove ustanove 
propadle. Sinagogo sta si prido-
bila zakonca Barbara in Bernardin 
Druck(h)er in jo preuredila v kato-
liško cerkev Vseh svetnikov. Po vsej 
verjetnosti se je to zgodilo do leta 
1501. Cerkev so kasneje prizadele 
reforme cesarja Jožefa II.: ob koncu 
18. stoletja so jo izročili vojski, pri-
padajočo mežnarijo pa verskemu 
skladu, ki jo je kmalu prodal. Vojska 
je nekdanjo sinagogo uporabljala 
kot skladišče do leta 1811, nato je 
prešla v meščanske roke. V drugi 
polovici 19. stoletja so bili poruše-
ni gotski oboki, sinagoga pa je bila 
prezidana v dve etaži in spremenje-
na v stanovanjski kompleks.

V začetku osemdesetih let 20. sto-
letja je bilo v njenih spodnjih pro-
storih urejeno likovno razstavišče. 
Kasneje je bila sinagoga zaradi ne-
rešenih lastniških razmerij nekaj let 
zaprta, prenova oziroma rekonstruk-
cija pa se je začela maja 1992. Dela 
so potekala vrsto let in 1. aprila 2001 
je bila obnovljena sinagoga končno 
odprta za javnost kot nov mestni kul-
turno-prireditveni prostor, ki se ga je 
prijelo ime Kulturni center Sinagoga. 
Do leta 2011 je s sinagogo upravljal 
Pokrajinski muzej Maribor, zdaj pa 
v njej deluje samostojni javni zavod 
Center judovske kulturne dediščine 
Sinagoga Maribor, ki ga je ustanovi-
la Mestna občina Maribor. Sinagoga 
Maribor se postopoma uveljavlja kot 
študijsko-dokumentacijsko in razi-
skovalno središče za judovstvo, an-
tisemitizem in holokavst.

Slavko Avsenik postal  
vitez narodnozabavne glasbe

V soboto, 28. septembra 
2013, ravno na dan, ko je 

napisal novo skladbo z naslovom 
» Zakaj na svetu je tolko proble-
mov in težav«, sva ga v njego-
vem rojstnem kraju Begunje na 
Gorenjskem obiskala s »Celjskim 
grofom Hermanom«. Namen 
obiska velikana narodnozabav-
ne glasbe Slavka Avsenika je bil 
poklon njegovi glasbi in 60. oble-
tnici igranja. Vse, kar je gospod 
Slavko Avsenik naredil v svojem 
življenju za to glasbo, je v tem 
članku nemogoče podrobno 
opisati. Muzej Avsenik ljudem 
pričara 60 let Avsenikove glasbe 
in si ga je vsekakor vredno ogle-
dati. Neizmerno sem ponosen, 
da je v tem muzeju prisotno tudi 
moje ime. Takšnega blagoslova 
si nisem v preteklosti nikoli pred-
stavljal. 

Srečko Križanec

Gospod Slavko Avsenik ima 
ogromno priznanj, obisk »Celj-
skega grofa Hermana« v Begu-
njah pa sva izkoristila za sim-
bolno dejanje. Grof Herman 
ga je namreč povzdignil v vite-
ški stan in tako je s tistim dnem 
gospod Slavko Avsenik postal 
VITEZ NARODNOZABAVNE 
GLASBE. Sam pa sem mu ob tej 
priložnosti poklonil kipec, ime-
novan CELJSKI VITEZ, ki je iz-
delan s tehniko ročnega odliva-
nja in po originalu oklepov iz 
časa celjskih grofov, ki je hra-
njen v Ptujskem muzeju. Ta dan 
bom ohranil v tistem delu srca, 
kjer hranim najlepše trenut-
ke svojega življenja. Avseniko-
va glasba pa naj še dolgo boža 
dušo vsem, ki ga imamo radi in 
ga neizmerno spoštujemo. Na-
menjam mu globok poklon.

Srečko Križanec, Slavko Avsenik, Brigita Avsenik in Lenart Horvatič (grof Herman)
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Odgovor na članek v Delu z dne 23. november 2013 pod 
naslovom » Nekoč v Avstrijo po kavo, zdaj za preživetje«!

V časopisu Delo smo lahko 
prebrali članek, ki izraža ža-

lost in zgroženost nad socialno, 
materialno in moralno situacijo 
v Sloveniji, kamor nas je pripeljal 
del politične elite in gospodar-
ske kaste. Položaj, za katerega 
večina delovnih ljudi ni kriva, se 
tako usodno slabša, da jih spra-
vlja v malodušje in obup. Svojo 
eksistenco morajo reševati izven 
naše domovine.

Prav zato je od njih težko priča-
kovati velike izraze domoljubja. 
Kako naj ljudje ljubijo domovino, 
ki so jo nekateri rojaki tako moč-
no zavozili in izropali, da velike-
mu številu ljudi ne more zagoto-
viti osnovnega preživetja. 

Ljudje imajo radi domovino, to 
je širši dom, ker se v njem čutijo 
varne, kar jim omogoča mirnej-
še življenje in prijateljstvo širše-
ga kroga ljudi. Kaj napraviti, da 
bi ljudje kljub takšnemu polo-
žaju še naprej ljubili domovino, 

mag. Milan Lovrenčič, predsednik Zveze društev general Maister 

v kateri so se tako razmahnile kri-
vice in korupcija.

Iz zgodovine poznamo primere 
neusahljive ljubezni do domovine 
pri ljudeh, ki jim je bilo v domovini 
storjeno mnogo gorja in so bili iz 
domovine celo pregnani. Tak naj-
svetlejši primer je Primož Trubar. 
Danes mnogi ljudje, zlasti mladi 
in izobraženi, takšnega idealizma 
in patriotizma ne gojijo, zato se z 
njim tudi ne enačijo.

Poleg vseh kulturnih in izobraže-
valnih poti in akcij za dvig in utrje-
vanje patriotizma, bi bila zelo učin-
kovita pot opozarjanja na socialne 
in pravne krivice, ki se dnevno 
dogajajo ljudem in sankcioniranje 
ljudi, ki takšne krivice povzročajo. 
Ljudje so zelo občutljivi na to in 
zelo cenijo poštenost, dobro po-
slovnost in pravno pravičnost, kot 
tudi učinkovitost.

Zato vam svetujem, da proučujete 
življenjske težave naših ljudi in jih 
tudi objavite. Prav ob državnem 

prazniku generala Maistra 
pa si mi, čuteči domoljubi, 
nismo zaslužili, da nam za-
grenite dan s temami, ki so 
jih pomagali skuhati nekate-
ri neučinkoviti, nesposobni, 
v nekaterih primerih pa tudi 
koruptivni politiki. Neučin-
kovit sistem in katastrofalno 
gospodarsko in socialno sta-
nje, v katerem se nahajamo, je 
prava ocena dosedanje politi-
ke, ki je v večini vedno znova 
izvoljena na pomembna me-
sta za razvoj naše domovine. 
Kakšna je vaša vloga pri tem, 
da mnoge stvari še niso razi-
skane in ljudem predstavljene 
nekoliko drugače, kot to de-
lajo stranke s starimi vzorci, v 
sovraštvu predvsem na račun 
polpretekle zgodovine. Posta-
vite tudi njih na realna tla, ne 
pa da se igrate z domoljubni-
mi čustvi ljudi, ki nam patrio-
tizem in domovina še vedno 
veliko pomeni.

Moja rodna domovina 

Tam, kjer rastejo mogočne družinske korenine,
tam, kjer otroštvo pusti sladke in grenke spomine,
tam, kjer ljubezen do družine nikoli ne mine,
tam je sijaj ene same domovine.

Tam je mir, ki na vrata trka,
tam je materni jezik in kot dan poznana črka.
Tam življenja ni nikoli strah,
tam ni prostora za prah.

Tam je lepota neminljiva
in veselje, ki za grmom se skriva.
Tu je vedno znan materin obraz,
tu v srcu ni nikoli mraz.

Tu si vedno v objemu topline,
na trdnih tleh domovine,
naslonjen na prijateljevo ramo,
da ne zdrsneš v jamo.

Ko ta sijaj obsije tvoje srce, to zažari s posebnim plamenom,
vsakič z drugo barvo in drugim namenom.
Domovina vedno čaka, da jo tvoje žareče srce ogreje,
v domovini zate ni nobene meje,
saj vedno se ti sreča smeje.

Avtorica: Nataša Brunčič, 9. r
OŠ Lenart
Mentor: Leonida Rokavec


