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Prireditve v čast generalu Maistru v mesecu novembru
V tem mesecu bomo s številnimi prireditvami in proslavami
naših društev, ki so vključeni v zvezo, obeležili državni praznik
»dan generala Rudolfa Maistra«, zato vas že sedaj vabimo, da
se jih udeležite v različnih krajih po Sloveniji. Naj omenim samo
nekatere, in sicer:
• OSREDNJA PROSLAVA OB DRŽAVNEM PRAZNIKU bo v soboto, 21. novembra 2015, ob 18. uri v Celjskem domu v Celju; slovesnost bo s slavnostnim govorom obeležil minister za gospodarstvo g. Zdravko Počivalšek.
• Proslava ob državnem prazniku dnevu generala Maistra v Kamniku bo v ponedeljek, 23. novembra 2015, ob 18. uri v Kulturnem
domu v Kamniku. Ob tej priložnosti bodo podeljena tudi spominska priznanja generala Rudolfa Maistra.
• Proslava ob državnem prazniku dnevu generala Maistra v Ravnah
na Koroškem bo v ponedeljek, 23. novembra 2015, ob 17. uri v športni dvorani Prežihov Voranc na Ravnah. Slovesnost bo s slavnostnim govorom obeležila ministrica za obrambo ga. Andreja Katič.
• Spominska slovesnost MO Maribor ob dnevu generala Maistra
bo 23. novembra 2015 ob 17. uri v Kazinski dvorani SNG Maribor.
• Proslava ob državnem prazniku dnevu generala Maistra v Zagorju ob Savi bo v četrtek, 19. novembra 2015, ob 18. uri v Delavskem
domu v Zagorju ob Savi.
• Proslava ob državnem prazniku dnevu generala Maistra na Uncu
bo v petek, 20. novembra 2015, ob 18. uri v Maistrovi sobi v Gasilnem domu na Uncu.
• Proslava ob državnem prazniku dnevu generala Maistra na Dornavi bo v sredo 25. novembra 2015 ob 11 uri v kulturni dvorani
občine Dornava;
• V zvezi z obeležitvijo državnega praznika dneva generala Maistra
bo v nedeljo, 22. novembra 2015, ob 14. uri na njegovi rojstni hiši
v Radovici pri Metliki slovesno odkritje spominske plošče Maistrovemu soborcu Jošku Slobodniku.

VLJUDNO VABLJENI!
Predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič

Uvodnik

Bližamo se proslavi državnega praznika
ob dnevu generala Rudolfa Maistra.
Predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič
Praznovanje tega praznika je za nas
zelo pomembno, saj je to priložnost,
da pokažemo naš odnos do vrednot
in dela generala Maistra in njegovih
borcev.
Osrednjo proslavo ob dnevu generala Maistra bomo letos organizirali
skupaj z Društvom general Maister
Celje in mestno občino Celje 21. novembra ob 18. uri v Celjskem domu
v Celju. Kulturni program pripravlja
1. gimnazija Celje skupaj z glasbeno
šolo Celje. Sicer pa bodo proslave
tudi v Kamniku, Mariboru, Ravnah
na Koroškem, Uncu in Zagorju. Tudi
na ta način društva z veliko truda
izkazujejo svoje plemenito poslanstvo in opozarjajo na sporočilnost
dogodkov iz obdobja Maistrovega
delovanja.
Ob praznovanju v Celju smo izdali
tretjo letošnjo številko glasila Maistrov glas, v kateri bo posebna pozornost namenjena gostiteljem iz
Celja. Organizirali smo tudi televizijski in radijski prenos.
Skladno z razpisom je Odbor za
podeljevanje spominskih priznanj
generala Maistra opravil izbor in
odločil, da priznanja prejmejo 1. gimnazija iz Celja na predlog DGM
Celje, Vojašnica generala Rudolfa
Maistra Maribor na predlog DGRM
Maribor in Bruno Jelenko na predlog
domovinskega DGR Šentilj. Podelitev priznanj bo, tako kot že vrsto
let doslej, v Kamniku. Naša prizadevanja in želja so, da bi priznanja
izmenično podeljevali v Kamniku in
Mariboru; upamo, da se bo slednje
s podpisom tripartitnega dogovora
uresničilo v naslednjem letu.
Da bi proslave in naša prezentacija v
javnosti tudi z nastopi naših praporščakov delovale čimbolj slovesno in
dostojanstveno, smo se lotili oblikovanja slavnostnih oblačil za vse praporščake društev in Zveze.
Pripravljamo tudi vse potrebno za izdajo knjige o Franju Malgaju, piše jo

prof. ddr. Igor Grdina, ki je prav tako
kot Franjo Malgaj Šentjurčan. Pri tem
je posebno aktivno društvo z Raven
na Koroškem, ki nosi Malgajevo ime.
Pričakujemo aktivno sodelovanje,
predvsem na finančnem področju, z
občinama na Ravnah in v Šentjurju,
ki sta že izrazili pripravljenost. Knjiga
bo izšla predvidoma maja 2016, ko
se bomo spomnili Malgajeve tragične smrti.
V Zvezi se vse leto zelo aktivno
ukvarjamo s pobudo, da bi pristopili k notifikaciji avstrijske državne
pogodbe. Zvezo pri teh naporih zastopa prof. dr. Ivan Kristan, ki je zelo
prizadeven in dejaven. Zbral je veliko podpisov podpore pomembnih
ustanov in posameznikov, obiskal je
predsednika vlade RS in zunanjega
ministra vlade RS, žal pa naša pobuda še ni bila uslišana. Člani društev
generala Maistra in Franja Malgaja
smo zaskrbljeni, ker »de jure« z Avstrijo nimamo veljavne državne pogodbe in jo zaradi neodločnosti in
bojazni možnih zamer še vedno nismo pripravljeni podpisati.
Pri našem mednarodnem sodelovanju moramo izpostaviti sodelovanje
s Srbijo. Skupaj z Vukovo zadužbino,
ki deluje v Ljubljani , smo si prizadevali za postavitev spomenika Mihajlu
Pupinu na Bledu. Poznamo ga kot
velikega izumitelja, manj pa kot domoljuba, ki je posredoval na pariški
konferenci leta 1919 in s tem dosegel,
da je zgornja Gorenjska skupaj z Bledom, Bohinjem, Jesenicami in našim
Triglavom pripadla takratni Jugoslaviji, čeprav so jo že določili Italiji. O
tem smo v glasilu Maistrov glas že
pisali. Zapisati pa moramo, da razen
občine Bled nobena druga gorenjska
občina ni hotela sodelovati pri postavitvi. Zato je bila naprošena Srbija, ki
je Bledu poklonila kopijo kipa, ki stoji
v Pupinovem rojstnem kraju Idvoru
v Srbiji. Občina Bled je zagotovila
prostor in postavitev ter organizirala slovesnost ob odprtju, katere sta

se poleg drugih visokih državnikov
udeležila tudi predsednika Srbije in
Slovenije, za kar smo se posebej zahvalili županu Bleda Janezu Fajfarju.
Žal smo se v teh dneh morali posloviti od našega vidnega člana, soustvarjalca prve slovenske ustave in prvega
predsednika slovenskega parlamenta ter predanega domoljuba prof. dr.
Franceta Bučarja,pred dvema mesecema pa tudi od vrhunskega znanstvenika in umetnika Mitja Šipka; oba
sta bila Maistrova nagrajenca.
Bliža se novo leto 2016, zato bo
treba preveriti, ali smo uresničili
vse načrtovane naloge ter z veliko
pozornostjo načrtovati nove. Večji
del nalog bo treba pripraviti že v
decembru, ko bo predvidoma objavljen razpis ministrstva za obrambo.
Tako kot vsako leto bomo vse te naloge združili na skupščinah društev
in zveze, ki so predvidene v marcu
2016, ko bomo v Metliki s proslavami obeležili tudi rojstni dan generala Rudolfa Maistra. Pri načrtovanju
prihodnjega delovanja dela društev
moramo biti zlasti pozorni na boljše sodelovanje z mladimi. Prihodnje
leto bomo praznovali 20. obletnico
našega delovanja. V tem času smo
v naše vrste sprejeli premalo mladih,
članstvo se stara, zato ga je treba
nujno pomladiti. Zelo me bo veselilo, če bomo ob poročanju o delu
v letu 2016 lahko ugotovili, da smo
svoje članstvo vidno okrepili z mladimi in tako dali nov polet naši domoljubni dejavnosti.
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V spomin

V spomin dr. Francetu Bučarju
Aleks Štakul

B

ilo je 12. decembra 2012, ko
se je odzval našemu povabilu
k sodelovanju na okrogli mizi, ki
jo v prostorih rdeče dvorane ljubljanskega magistrata pripravlja
Društvo general Maister Ljubljana. Povod za srečanje je bil izid
njegove knjige Temelji naše državnosti.
Na Mestnem trgu so se zbirali
demonstranti s transparenti. Bil je
čas množičnih protestov po slovenskih mestih in njihovih zahtev
po zamenjavi oblasti.
Pridružil se nam je s tisto njegovo
značilno držo: pokončen, živahnega pogleda, rahlo nasmejan
in poln izvirnih domislic. V sproščenem pogovoru sem ga na začetku izzval: »Ljudje so na ulicah.
Priče smo njihovemu protestu. Izgubili so samozaupanje in vero v
državo. Ali smo po tolikih letih po
osamosvojitvi sposobni za lastno
državnost?«
Odgovor je imel na dlani. Ustanovitev lastne države nismo podprli
z domišljenimi predstavami, kako
živeti v novi samostojni državi.
Dejansko razpolaga z državo tisti,
ki si je uspel zagotoviti potrebno
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premoč v družbi. Nova oblast je
lahko spremenila metode svojega dela in jih je tudi morala. Ni
pa se odrekla vlogi, ki jo je imela
partija: da ima v vsem zadnjo in
edino besedo oblast sama. Tako
se je nekdanja monokracija partije spremenila v politokracijo več
političnih strank, ki pa vse delajo
enako, če pridejo do krmila državne oblasti. Politični prostor obvladujejo stranke, tako fizično kot
idejno. Stranke s potrebno politično večino v parlamentu v bistvu
vladajo enako kot nekoč partija.
Nobena tranzicijska vlada se ni
lotila temeljnega problema resnične tranzicije, prehoda v demokracijo, ohranile so se bistvene
značilnosti komunistične ureditve: vsa družbena moč je v rokah
vladajoče elite, ničesar v rokah
navadnih državljanov, vsaka odločitev je vezana na odobritev političnega vrha. Merilo za politično
opredeljevanje je ideološka pripadnost. Temu je podrejeno vse
drugo. Državljan ne zaupa državi
in njeni iskrenosti, ko ta od njega
zahteva žrtve in odpovedi. Soočeni smo s temeljnim protislovjem naše družbe, z avtoritarno

državo v demokratični preobleki.
Z veliko zaskrbljenostjo se je dotaknil tudi naše prihodnosti, saj
po njegovem mnenju kot narod
še nismo dozoreli za samostojno
državo in do nje nimamo pravega
odnosa. Nimamo prave predstave o tem, kaj smo, kaj hočemo in
kaj bi radi. Državotvorne lastnosti niso le pridnost, uslužnost in
delavnost, ampak tudi pogum,
pripravljenost na tveganje, prevzemanje odgovornosti in predanost etiki. Predvsem pa ne vemo,
kakšna bo naša skupna evropska
prihodnost. Združena Evropa je
absolutno potrebna, a ne takšna
kot je danes, ko v njej zaznavamo
jugoslovanski sindrom.
Omajala se je vera v državo kot
najvišjo institucijo, ki zagotavlja
vsem enake možnosti in zaščito
osebnega dostojanstva. Nekaterim omogoča izjemno hitro bogatenje, mnogim revščino in odrinjenost na družbeno obrobje.
Priča smo boju za obvladovanje
države, kjer se je razvila nova ideologija špekulativnega kapitala. S
špekulacijo lahko obogatiš prek
noči. Z delom se ne da obogateti.
Tudi vprašanju domoljubja se nismo izognili, saj je bil dr. France Bučar med prvimi, ki je na slovesnosti
v Kamniku prejel spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra.
V Sloveniji še tavamo. V domoljubju nimamo tradicije, ker nismo
imeli svoje države. Zato naše domoljubje nima državotvornih korenin in je pretežno domačijsko, z
veliko primesjo čustvenosti.
Takšen je bil naš dr. France Bučar:
velik domoljub, iskriv sogovornik,
demokrat, pogumen, srčen, velik
izobraženec in politik z jasno mislijo in pogledom v prihodnost,
predvsem pa neposreden, prijazen in topel človek.
Bilo je to naše zadnje srečanje.

V spomin

Mihajlo Pupin – Idvorski
Odkritje spomenika na Bledu
Anton Božič

V

petek, 9. oktobra. letos, so na
Bledu slovesno odkrili spomenik velikemu znanstveniku,
izumitelju, častnemu občanu občine Bled in domoljubu Mihajlu
Pupinu. Govorniki na slovesnosti
so bili slovenski predsednik Borut Pahor, srbski predsednik Tomislav Nikolić ter blejski župan
Janez Fajfar.
Po pozdravnem nagovoru blejskega župana Janeza Fajfarja je
spregovoril srbski predsednik Tomislav Nikolić. V govoru je poudaril, da sta srbski in slovenski
narod že v preteklosti veliko sodelovala in pri tem spomnil na Jerneja Kopitarja in Vuka Karadžića.
Zlasti pomembna pa je izjemna
vloga Mihajla Pupina. Po končani 1. svetovni vojni je na mirovni
konferenci v Parizu s svojo vztrajnostjo, diplomatsko spretnostjo in
s spoštovanjem, ki ga je užival v
mednarodni skupnosti, dosegel,
da so Bled, bohinjski kot, Triglav in
velik del Julijcev ostali na slovenski strani. V nadaljevanju je orisal
bogato Pupinovo življenjsko pot
od pastirja v rodnem Idvorju do
znanstvenika in humanista svetovnega slovesa. Srbski predsednik je
poudaril, da nam je Pupin pokazal, kako bi morali vsi nesebično
sodelovati med seboj. Na koncu
je predsednik Nikolić še dejal:
»Pupin nam še danes daje lekcijo
iz nesebičnosti, požrtvovalnosti,
domoljubja in spoznanja, da so
širši interesi nad osebnimi. Zato je
njegova znanstvena podoba, ki jo
letos proslavlja Planet, komaj delček njegove velikanske humanosti,
na kar smo zelo ponosni.«
Predsednik Pahor je v nagovoru
dejal, da verjame v sožitje in sodelovanje med narodoma in da
je dolžnost politikov, da te viš-

je ideale negujemo še naprej. V
preteklosti je bilo nekaj motenj
v sodelovanju, zato je pred kratkim obisk Boruta Pahorja v Srbiji
in zdajšnji obisk srbskega predsednika v Sloveniji temelj za nadaljnje sodelovanje in mirno prihodnost obeh narodov. Na koncu je
poudaril, da si moramo za slednje
vsi prizadevati in se zgledovati po
vzornikih iz preteklosti.
V nagovoru na koncu proslave je
predsednik ZDGM mag. Milan
Lovrenčič dejal, da si šteje v veliko čast, da je pri odkritju spomenika na povabilo Žike Andrejića
pred dvema letoma sodelovala
tudi ZDGM. Da pa je prišlo do
postavitve spomenika, je zaslužen predvsem prejšnji predsednik
Planinske zveze Slovenija, velik
gornik in domoljub g. Franci Ekar,
ki se je zavedal, kakšen je pomen
Mihajla Pupina za Bled in Slovenijo. Pomagala je tudi občina Bled.
Mag. Lovrenčič se je iskreno zahvalil g. Franciju Ekarju in Srbom,
ki so nam poklonili ta spomenik.
Na koncu se je srbska skupnost
v Sloveniji g. Ekarju s priznanjem
zahvalila za njegovo nesebično
sodelovanje pri odkritju spomenika Mihajlu Pupinu.ž

Spomenik je delo kiparja Aleksandra Zarina. Enak stoji v Pupinovem
rojstnem kraju Idvor v Banatu.

Pripis iz Pupinove avtobiografije Od pastirja do izumitelja
Pupin je odšel iz Banata, ker
so ga hoteli Madžari, ki so tedaj vladali deželi, pomadžariti;
odšel je iz Prage, ker mu je bilo
tedanje tamkajšnje avstrijsko
germanstvo zoprno, in dejal
je, da bo odšel tudi iz nekega ameriškega kraja, če tam
pričakujejo, da se bo odpove-

dal svojemu narodu in postal
Američan:
»Moja mati, moja domača vas,
moj srbski jezik in narod, ki ga
govori, so moje srbstvo, in prej
bi lahko od mene pričakovali,
da neham dihati, kot da bi opustil svoje srbstvo.«
To je pravo domoljubje!

5

V spomin

Mihajlo Pupin – Idvorski (1854 - 1935)
kratek življenjepis - povzetek
Anton Božič

M

ihajlo Pupin se je rodil v
vasi Idvor v Banatu, ki je
tedaj spadal pod Avstro-Ogrsko. Bil je sin nepismenih staršev, ki so mu kljub temu omogočili šolanje, najprej v Idvoru
v srbski veroizpovedni osnovni
šoli, nato na nemški osnovni šoli
v Perlezu in nato v Pančevu, najprej v meščanski šoli in potem
na realki. Leta 1872 je nadaljeval
šolanje v Pragi. Ker pa mu je nenadoma umrl oče, se je znašel
v hudih finančnih težavah. Da bi
rešil svoje eksistenčne težave, se
je marca 1874 odločil, da odide
v Ameriko. Pupin je bil velik patriot. Svojemu priimku je dodal
Idvorski, da bi pokazal na privrženost svojemu rodnemu kraju.
Kot dvajsetletnik se je znašel v
New Yorku in začel delati kot
fizični delavec v neki tovarni čokolade, ob delu pa se je
učil angleško in se jeseni leta
1879 uspel vpisati na kolidž Columbia v New Yorku. Takoj se je

izkazal kot odličen učenec in je bil
zato oproščen plačevanja šolnine,
kar je bilo zanj zelo pomembno.
Na koncu prvega letnika je prejel
celo dve denarni nagradi za znanje grščine in matematike. Pomagal si je tudi z inštruiranjem slabših
študentov in s fizičnim delom. Leta
1883 je diplomiral na prvi akademski stopnji in dobil naziv »Bachelor
of Arts«, poleg tega pa še štipendijo za študij matematike in fizike v Cambridgeu v Združenem kraljestvu med letoma 1883 in 1885.
V letih 1885 do 1889 je v Berlinu študiral področje fizike in kemije ter doktoriral na temo Osmotski
pritisk in njegova povezava s prosto
energijo .
Od leta 1892 je na kolidžu Columbia kot profesor poučeval predmet matematična fizika. Tu se je
srečal s teorijo elektrotehnike, ki
ga je prevzela, zato se je povsem
posvetil proučevanju elektromagnetnih pojavov. Ob študiju teh

pojavov je odkril električno resonančni nihajni krog, kar je
kasneje vodilo v odkritje visokofrekvenčnih električnih valov in
izum radia.
Pupin je bil član Francoske akademije znanosti, Srbske kraljevske akademije, predsednik Newyorške akademije znanosti in
častni član 18 univerz v ZDA,
Kraljevini Jugoslaviji, Češkoslovaški in Franciji, dobil je veliko
visokih odlikovanj.
Po njem se imenuje manjši krater na Luni. Skromno so se mu
oddolžili tudi, ki so ga 20. septembra 1921 razglasili za častnega občana Občine Bled.

Vinko Gobec (1934–2015) –
zaznamoval Kamnik kot Maistrovo mesto
Franc Svetelj

N

emogoče je v nekaj stavkih zaobjeti bogato in pestro življenjsko pot človeka kot je Vinko Gobec,
ki je lani v začetku avgusta praznoval že osem desetletij, od tega kar
pol stoletja delovnih let. Zagnan kot
je bil, si je s svojo veliko življenjsko
energijo, saj je svoj delovni začetek
namenil rudarstvu, utiral ne vedno
rožnato življenjsko pot. Celjan, rojen 2. avgusta 1934 v Svetini, ki ga je
pot leta 1954 kot rudarskega tehnika
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zanesla v kamniški rudnik kaolina v
Črni, je na svoji poti prestal marsikatero izkušnjo. Sam je rekel, da je bil,
kjer koli je deloval, vedno jasen, konkreten in odločen, ob tem pa nikoli
ni v ospredje postavljal svoj interes,
pač pa interes širše družbe, zavedajoč se svojih delavskih korenin in zaupanja ljudi, s katerimi je sodeloval.
Takšen je bil tudi kot neumorni predsednik občinske skupščine občine
Kamnik (od l. 1967 do 1974), med

tem je po diplomi na nekdanji Visoki šoli za politične vede in novinarstvo, danes FDV, postal politolog.
V začetku sedemdesetih let se med
drugim ni ustrašil s samoprispevkom
asfaltirati sicer državne Tuhinjske ceste, ki je utrla pot gospodarskemu
razvoju Tuhinjske doline.
Pot ga je kot poslanca Zvezne skupščine Jugoslavije zanesla celo v Beograd, nato do mesta direktorja Stola
in kasneje na Gospodarsko zborni-
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co Slovenije.
Znana so tudi njegova uspešna prizadevanja za ohranitev kamniške železniške proge, ki ji je konec šestdesetih let grozilo rušenje. Predolg bi bil
seznam razvojnih uspehov kamniške
občine, ki so sloneli na najmočnejših
stebrih naše industrije, kot je Vinko
pogosto poudarjal: na Stolu, Titanu,
KIK-u, Svilanitu, Svitu in drugih.
Vsekakor ne moremo mimo njegove pomembne vloge na področju
informiranja kamniških občanov, saj
je leta 1962 s sodelavci, med njimi
sem bil kot urednik tudi sam, ustanovil občinsko glasilo Kamniški občan in ga v začetku tudi urejal. Izhaja že neprekinjeno 53 let.
V politiko ni vstopil zaradi borbe za
oblast, pač pa jo je smatral kot zelo
odgovorno, ustvarjalno dejavnost v
korist državljanov. V časih, ki so bili
za upokojence dokaj nemirni, je od
leta 1995 do 2007, torej dvanajst
let, uspešno vodil Zvezo društev
upokojencev Slovenije, društveno
organizacijo upokojencev z več kot

200.000 člani in se zavzemal za izboljšanje položaja upokojencev.
Veliko zaslug pa ima tudi za postavitev spomenika kamniškemu rojaku,
generalu in pesniku Rudolfu Maistru
– Vojanovu; spomenik je bil prvi v
Sloveniji. Vinko je zavzeto in neumorno vodil odbor za postavitev spomenika, ki smo ga ob udeležbi približno
600 borcev –prostovoljcev za našo
severno mejo odkrili na sončno nedeljo 25. oktobra 1970. Impozanten
spomenik tega velikega Slovenca,
delo kiparja Antona Sigulina, je Vinku Gobcu, takratnemu predsedniku
občinske skupščine, izročil v čuvanje predsednik častnega odbora za
postavitev spomenika Franc Leskošek Luka, ki je bil tudi Maistrov borec. Usoda je hotela, da se je 45 let
pozneje, v ponedeljek, 26. oktobra
2015, Vinko Gobec poslovil od nas.
Ob 25-letnici kamniške gimnazije jo
je občinska skupščina po vodstvom
Vinka Gobca 24. aprila 1971 poimenovala v Gimnazijo Rudolfa Maistra.
Kljub njegovi dobronamernosti in želji

za napredkom pa je včasih zaradi svoje prodorne in pogosto tudi kritične
misli, saj svojih besed ni znal zavijati
v celofan, naletel tudi na nerazumevanje pri posameznikih. Zato je bilo
marsikdaj težko doseči soglasje za podelitev kakšnega priznanja. Pa vendar,
največje priznanje je vsekakor dejstvo,
da se je občina Kamnik v šestdesetih
in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uspešno razvijala kot industrijsko in
sploh gospodarsko ena najmočnejših
slovenskih občin; tudi v jugoslovanskem merilu je bila tedaj po narodnem
dohodku na prebivalca med dvajsetimi najbolj uspešnimi občinami.
Občinski svet občine Kamnik se je
nekdanjem »županu« Vinku Gobcu
zahvalil na žalni seji, na kateri je o
Gobčevih zaslugah za razvoj Kamnika spregovoril sedanji župan
Marjan Šarec, ki nadaljuje prizadevanja za ohranitev Maistrovega izročila v njegovem rojstnem mestu.
Vinko Gobec je bil član Društva general Maister Kamnik od njegove
ustanovitve leta 2003.

Predlog za spominsko priznanje generala
Rudolfa Maistra – 1. gimnazija Celje
Uroš Arnuš, predsednik Društva generala Maistra Celje

D

ruštvo generala Maistra
Celje predlaga I. gimnazijo v Celju in njenega ravnatelja
dr. Antona Šepetavca za prejem
spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra za zasluge
na področju širjenja in buditve
narodne zavesti, s tem pa tudi
ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove
sporočilnosti.
Obrazložitev:
Na I. gimnaziji v Celju je bilo
na pobudo dr. Antona Šepetavca 14. 3. 2009 ustanovljeno
Društvo generala Maistra Celje.
Plod domoljubnega delovanja
in sporočilnosti, ki jo podpira

1. gimnazija, je tudi postavitev
spominske plošče leta 2010 na
pročelju gimnazije v spomin in
v čast generalu Maistru, ki je v
letih 1913/1914 na tej šoli vodil
literarno društvo Kondor, izdajali pa so tudi glasilo Savinja. To
je prvo tovrstno obeležje v MO
Celje.
I. gimnazija v Celju bo letos
soorganizator osrednje državne proslave v spomin generalu
Maistru in bo v celoti odgovorna za pripravo kulturnega programa.
Velik del članov našega društva
prihaja iz vrst profesorjev I. Gimnazije v Celju, ki na različne

načine širijo in spodbujajo narodno zavest med dijaki.
V kratkem namerava gimnazija
na požarne stopnice izobesiti
trajna panoja v velikosti cca 15
X 4 metre s podobama generala Maistra in Kajuha, ki predstavljata osrednji osebnosti I. gimnazije v Celju.
V dolgoročnem planu pa je tudi
postavitev in odkritje spomenika generalu Maistru v MO Celje.
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Predlog za podelitev spominskega priznanja
generala Rudolfa Maistra v letu 2015
Renata Močnik, upravni odbor Domovinskega društva generala Maistra Šentilj

S

kladno z Razpisom za podelitev
spominskih priznanj generala
Rudolfa Maistra v letu 2015 upravni
odbor Domovinskega društva generala Maistra Šentilj predlaga, da
priznanje prejme gospod Bruno Jelenko, predsednik upravnega odbora Domovinskega društva generala
Maistra Šentilj.
Bruno Jelenko, rojen 28. 3. 1944 v
Ceršaku, s svojim delom pomembno prispeva k utrjevanju domoljubja
in domovinske pripadnosti ter ohranjanju spomina na generala Rudolfa
Maistra in njegove sporočilnosti.
Začetek njegovega domoljubnega
delovanja sega v leto 1968, ko je
v KUD Mejnik Šentilj ob 50-letnici
bojev za severno mejo sodeloval
pri pripravi recitala Maistrove poezije. Leta 1970 je kot predmetni učitelj v Osnovni šoli Šentilj prispeval
k ponovnemu imenovanju šole po
generalu Rudolfu Maistru; po njem
je šola že nosila ime od leta 1937
do leta 1941.
Ob 60-letnici bojev za severno
mejo je kot predstavnik Osnovne
šole Rudolfa Maistra sodeloval pri
organizaciji mestne proslave in postavitve spomenika Rudolfa Maistra
pred šentiljsko šolo. Leta 1981 je bil
imenovan za ravnatelja Osnovne
šole Rudolfa Maistra v Šentilju, ob
70-letnici bojev za severno mejo
pa je kot predstavnik občine Maribor-Pesnica sodeloval pri postavitvi
spomenika slovenskemu generalu
in pesniku Rudolfu Maistru v Mariboru. Leta 1992 je na prošnjo Zveze
Maistrovih borcev Maribor prispeval
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k vrnitvi spomenika Rudolfa Maistra
izpred šentiljske šole v njegov domicil v mestni občini Maribor, šola
pa je takrat v zameno prejela odlitek
njegovega doprsnega kipa in odlitek
njegove medalje z ukazom.
Občina Šentilj je ob 80-letnici bojev za severno mejo na njegovo
pobudo postavila spominska obeležja šentiljskim narodnjakom, ki so
pred prvo svetovno vojno in letih
1918-1919 branili severno mejo, po
njegovem predlogu pa je občina
posvetila tudi imena ulic v Šentilju
bojem za severno mejo in slovensko državo. V kraju so sedaj: Slovenska ulica, Maistrova ulica, Sokolska ulica, Ulica Matije Kelemine,
Thalerjeva ulica in Pot upora.
Bruno Jelenko je avtor grba, zastave in praznika občine Šentilj, ki ga
praznujejo 27. marca na dan rojstva
generala Rudolfa Maistra, in avtor
posvetila na spomeniku borcem za
slovensko državo, ki ga je občina postavila leta 1996.
Bruno Jelenko se je upokojil kot
ravnatelj Osnovne šole Rudolfa Maistra. V šolski pouk je vključeval domoljubne vsebine krajevne zgodovine, s posebnim poudarkom na bojih
za severno mejo ter delu in liku generala in umetnika Rudolfa Maistra.
Ob negovanju krajevne domoljubne zgodovine je razvijal partnerstvo
s šolami onstran državne meje: leta
1990 je bil soustanovitelj Društva
avstrijsko-slovenskega/slovensko-avstrijskega prijateljstva.
Bruno Jelenko je bil leta 2009 pobudnik in soustanovitelj Domovinskega
društva generala Maistra Šentilj. Društvo si je za temeljno nalogo zadalo
obujanje in ohranjanje spomina na
narodne bojevnike za severno mejo

do leta 1919, na zgodovinsko delo
Rudolfa Maistra in njegovih borcev
za severno mejo, narodnoosvobodilni boj 1941-1945 in osamosvojitveno
vojno l. 1991 s ciljem, da se razvija in
utrjuje domoljubje na vseh področjih
družbenega življenja.
Ob 90-letnici bojev za severno mejo
je Bruno Jelenko kot prvo predstavitev društva v sodelovanju z mag.
Vlasto Stavbar pripravil razstavo
»Šentilj 1918-1919«, ob 100-letnici
postavitve Slovenskega doma pa
je postavil razstavo »Slovenski dom
1910«. Leta 2011 je občina postavila spominsko obeležje rojaku Franju
Žebotu - narodnjaku in članu Narodnega sveta za Štajersko. Društvo je
bilo uspešni gostitelj letne skupščine
Zveze društev general Maister.
Bruno Jelenko si ob vodenju Domovinskega društva generala Maistra
Šentilj prizadeva za utrjevanje domoljubja z objavljanjem prispevkov
o krajevni zgodovini v občinskem
glasilu in drugih medijih, z vodenjem spominskih pohodov, s pripravo tematskih razstav in z delom z
mladimi. Prizadeva si za natis kronik
Antona Šeška, ki ohranjajo krajevni
zgodovinski spomin, in za postavitev krajevnega muzeja bojev za severno mejo in slovensko državo.
Občina Šentilj s podporo domoljubni dejavnosti Domovinskega društva
Rudolfa Maistra Šentilj ohranja in
neguje vrednote njenega zgodovinskega spomina.
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Predlog za podelitev spominskega priznanja
zveze društev generala Maistra
vojašnici generala Maistra v Mariboru
dr. Aleksandra Berberih-Slana, predsednica Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra
Lučka Lazarev Šerbec, Ravnateljica OŠ Borcev za severno mejo

D

omovinsko društvo generala
Rudolfa Maistra zgledno sodeluje z vojašnico generala Maistra na različnih področjih, od organizacij prireditev, spominskega
pohoda in programov za odrasle
in mladino. Vojašnica generala
Maistra razen tega sodeluje tudi z
drugimi zavodi in društvi v Mariboru, ki si prizadevajo za ohranitev spomina na generala Maistra
in ohranjanje vrednot.
OŠ borcev za severno mejo nosi
ime po borcih generala Maistra v
spomin na zgodovinske dogodke
po 1. sv. vojni. Zagotovo je vojašnica generala Maistra v Mariboru
prva ustanova, s katero se je spletlo dolgotrajno vzajemno sodelovanje, ki je obrodilo raznotere
sadove. Tako lahko z gotovostjo
trdimo, da gre za obojestransko
poznavanje dela in vrednost, ki jo
obe ustanovi privzgajata in živita.
Izjemno tesno je naše sodelovanje z 72. brigado, ki nas vsako leto
povabi in vplete v svoj koncept
ohranjanja kulturne dediščine,
domoljubja in slovenstva nasploh.
Novembra 2009 nam je 72. brigada Slovenske vojske podelila
Zahvalno listino za prispevek na
področju vzgajanja domoljubja in
ohranjanja zgodovinskega spomina, kar priča, da natančno poznajo delo naše šole in naš projekt
Rudolf Maister. Da nas vojašnica
podpira v našem delovanju, potrjuje dejstvo, da so stalni gostje na
naših prireditvah v čast generalu
Maistru in ohranjanju kulturne dediščine, za kar naša šola že od leta
2009 nosi laskav naslov Kulturna
šola, hkrati pa smo s strani Zveze
kulturnih društev Slovenije – Dru-

štva za razvoj in varovanje GEOSS-a, prejeli tudi odlikovanje, na
katerega smo še posebej ponosni
– odličnost v varovanju kulturne
dediščine. Del tega uspeha lahko
zagotovo pripišemo tudi večletnemu plodovitemu sodelovanju
z vojašnico generala Maistra.
V vojašnici generala Maistra dokazujejo, da imajo izjemen smisel
in posluh za razmišljanje mladih,
ki so lahko kljub mladostniški naivnosti, in včasih prav zaradi te,
naši dobri učitelji – neobremenjeni s preteklostjo, prihodnostjo
in sedanjostjo – pa kljub vsemu s
svojim lastnim pogledom na dogodke, o katerih se učijo ali jih v
današnjem času še s svojo prvinskostjo spremljajo in doživljajo.
Tako so nas med drugim novembra 2013 povabili k literarnemu
natečaju na temo domoljubja,
kjer so lahko naši učenci izrazili svojo predstavo o tem, kaj vse
zajema pojem domoljubje in kako
ga povezujejo z domovino, v kateri so doma.
Vsakoletna in tradicionalna pa so
naša prepletanja v pripravi kulturnega programa ne le ob obeležitvi Maistrovega dne, pač pa tudi
vseh nacionalnih praznikov. Da
so tudi vojaki in vojska, kakor je
bil sam general Maister, ljubitelji
umetnosti in lepe besede, pričajo
vabila 72. brigade, ki nas vsakoletno povabi, da s čustveno noto,
izbrano besedo in glasbo pospremimo vojake na misijo. Ene izmed
teh se je udeležil tudi tedanji, zdaj
bivši, predsednik Republike Slovenije, gospod Danilo Türk.
Ker je ohranitev severne slovenske meje povezana z vojaško ak-

cijo, je prav tudi, da naši učenci
dobijo vpogled v delovanje vojašnice, vojaškega življenja ter razmišljanja in ob tem spoznajo delovanje slovenske vojske.
Interdisciplinarno in vseživljenjsko sodelovanje z vojašnico tako
ostaja projekt, v katerega se vsakič
znova navdušeno vključujemo,
sodelujemo, predvsem pa drug
drugemu prisluhnemo. Vojašnica
generala Maistra nam je tako nesebično priskočila na pomoč pri
organizaciji vseslovenskega krosa Šport mladih, ki se je dve leti
zapored (2014, 2015) odvijal pod
našim vodstvom v njihovi neposredni bližini, na Poljanah. Vojaki
so pomagali pri sami organizaciji,
s postavitvijo šotorov, predvsem
pa z moralno podporo mladim tekačem, saj so tekli kros z njimi. V
letu 2015 je bila motivacija toliko
višja, saj so se prireditve in krosa
udeležili tudi vrhunski slovenski
športniki, zaposleni v Slovenski
vojski.
Prav tako so nas prijazno povabili
medse, da smo se lahko v okviru
projekta SKK preko Šole za ravnatelje z učenci udeležili dneva odprtih vrat in sodelovali v vodenih
aktivnostih.
Vse zgoraj navedeno dokazuje,
da skupaj žanjemo sadove vzajemnega spoštovanja in učenja, kar
je zagotovo izjemnega pomena
za zavedanje domoljubja, ki je v
današnjih časih na trenutke na trhlih tleh.
Zaradi vsega navedenega predlagamo, da vojašnica generala Maistra prejme spominsko priznanje
Zveze društev generala Maistra.
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Celje je mesto z mnogo obrazi

C

elje je s 50.000 prebivalci
tretje največje mesto v Sloveniji. Leži ob sotočju rek Savinje
in Voglajne v Spodnji Savinjski
dolini in je pomembno gospodarsko, izobraževalno, kulturno
in zdravstveno središče Savinjske
regije. Močno prežeto z veličastno zgodovino, ko so tudi živeli
grofje Celjski, je mesto danes ponosno na svoje kulturne ustvarjalce, vrhunske športnike, sejemsko
dogajanje, podjetja s tradicijo,
nadarjene mlade, urejene zelene
površine in okoljske investicije.
Je polno presenečenj in izzivov.
Ravno prav veliko, da lahko ponudi veliko in dovolj majhno, da daje
vtis prisrčnosti in domačnosti.
Celje je evropsko mesto - odprto
in razvojno naravnano. Zelo dobro izkorišča svoj potencial in učinkovito pridobiva evropska sredstva
ter vodi evropske projekte.
Obnova starega mestnega jedra,
izgradnja Bežigrajske ceste, celovita prenova Knežjega dvorca,
Turistično območje Šmartinsko
jezero - ureditev tematskih poti
okoli jezera so celjski projekti, ki
so bili lani uvrščeni med največje
'evroprojekte' v Sloveniji.
Celje ponuja investicijske priložnosti. V zadnjih letih je naredilo velik napredek na številnih

Celjski grad 1686
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področjih in je odprto za investitorje. Priložnosti ponuja med
drugim na idiličnem Šmartinskem jezeru, v očarljivem starem
mestnem jedru in v tehnološkem
parku Tehnopolis.
Celje – sejemsko mesto
V Celju je vsako leto Mednarodni
sejem obrti in podjetnosti (letos
že 46.), ki je največji poslovno-sejemski dogodek v regiji. Predstavlja najbolj celovito ponudbo
malih in srednje velikih podjetij
in vsako leto privabi okoli 1500
razstavljavcev.
Celje je knežje mesto. Ponosno
je na svojo zgodovino in jo ceni,
saj se zavedamo, da uspešni sedanjost in prihodnost lahko gradi
le tisti, ki se zaveda temeljev, ki
so nam jih zgradili predniki. Na
veličastno obdobje Celjskih grofov nas spominjata Stari grad Celje in Knežji dvorec, ki sta veduti
knežjega mesta.
Celje – zeleno mesto
Celje je pravi zeleni biser ob Savinji. Le nekaj korakov iz mesta
je Mestni park, ki je priljubljena
sprehajalna točka Celjanov in
obiskovalcev. Ponosni smo tudi
na Mestni gozd, ki je bil v letu
2011 uvrščen med pet evropskih
primerov dobre prakse, letos pa

smo pridobili novo gozdno otroško igrišče, učne poti, trimsko
stezo in največjo drevesno hišo v
Sloveniji.
Celje je tudi mesto kulture. V
Celju je sedem muzejev in galerij.
Slovensko ljudsko gledališče Celje
ima dolgoletno tradicijo in je prepoznavno predvsem po vsakoletnem festivalu Dnevi komedije.
Vse leto je kulturno dogajanje v
mestu zelo bogato, priljubljene in
vsebinsko bogate so tudi prireditve
v sklopu festivala Poletje v Celju.
Celje – športno mesto
Celje je mesto s športnim srcem,
šport pa dejavnost, ki v veliki meri
prispeva k promociji Celja doma
in v tujini. Športni ambasadorji so
ponos našega knežjega mesta.
V preteklih letih smo zgradili in
obnovili vrsto sodobnih športnih
objektov in tako smo na področju športne infrastrukture med
vodilnimi občinami v Sloveniji.
Celjski športniki dosegajo vrhunske rezultate v različnih športnih
panogah. Letos je celjska judoistka Tina Trstenjak osvojila prvo
zlato medaljo za Slovenijo na
svetovnem prvenstvu v judu.

Muzej novejše zgodovine Celje
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Celje – mesto, v katerem radi živimo

C

elje je mesto z velikim srcem. Ponosno je na svojo zgodovino, kulturo, naravo, na svoje športnike in na očarljivo, prenovljeno staro
mestno jedro.
Celje je gostoljubno mesto.
Dobrodošli!
Sprehod po Celju je lepo začeti pri Almi Karlin na Krekovem
trgu. Pogumna Celjanka je bila
popotnica, pisateljica, pesnica in
zbirateljica. Po Prešernovi ulici
pridemo do znamenite celjske
zvezde in antičnega vodnjaka ter
naprej do rimske ceste. V Muzeju
novejše zgodovine je moč raziskati staro mestno ulico obrtnikov
ter na Trgu celjskih knezov pozdraviti Josipa Pelikana. Vselej se
mu prijazno nasmejte v fotografski aparat. Pelikan je v Celju preživel večino ustvarjalnega življenja,
v njegovem steklenem ateljeju
v neposredni bližini čudovitega
Krekovega trga pa lahko tudi danes pozirate za unikaten portret
ali družinsko fotografijo.
Ob Trgu celjskih knezov se nam
odpre pogled na veličasten, prenovljen Knežji dvor, ki skriva
prave zaklade. Celeia, mesto
pod mestom, je doslej največja predstavitev ostankov rimske
Celeie »in situ«. Navdušuje tudi
razstava o rodbini Celjskih grofov. Na sprehodu ob reki Savinji
si v toplejših mesecih Celjani radi
privoščijo kavo v senci dreves na
Mestni plaži ali z otroki uživajo
pri Osrednji knjižnici v kavarni
Miško Knjižko. Od tam se odpre
pogled na čudoviti Stari grad, ponos Celja in nekdanje domovanje

Knežji dvorec

knežje rodbine …
Željni narave uživajo na Celjski
koči, ki ponuja čudovite pohodniške poti. Pravo dogodivščino in
preizkus spretnosti ponuja adrenalinski park, lahko se spustite po
bob cart stezi ali si sposodite kolesa in preizkusite gorske kolesarske
poti.
S kolesom je iz mesta lahko dostopno tudi Šmartinsko jezero,
ki je s svojo okolico pravi balzam
za dušo. Po jezeru se lahko peljete s pedolinom, supom ali ladjico
ter obiščete Brkatega soma, kotiček za druženje v gozdičku ob jezeru, kjer bodo uživali tudi otroci.
Ponos Celja je tudi Mestni gozd.
V letošnjem letu je bilo obstoječe omrežje gozdnih sprehajalnih
poti obogateno z novo rekreacijsko, izobraževalno in doživljajsko opremo. Ta vključuje gozdno
otroško igrišče, nove gozdne
učne poti, trimsko stezo z desetimi telovadnimi napravami, manjši
prireditveni oder in več deset novih klopi za počitek. Glavna pridobitev pa bo zagotovo drevesna
hiša, ki je zasnovana kot manjši informativni in izobraževalni center
mestnega gozda za šolske skupine in druge obiskovalce gozda.
Mesto ob Savinji je kraj za nepozabna doživetja.

Alma Karlin
na Krekovem trgu

Josip Pelikan na
Trgu celjskih knezov

Gledališče Celje

Muzej novejše zgodovine Celje
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Maistrovi v Ljubljani
Angelca Škripec

L

eta 1890 se je Rudolf nastanil
v Ljubljani, na Židovski stezi 6.
Mati Franca je v času popisa prebivalcev 10. 2. 1897 z Rudolfom stanovala na Poljanski cesti 23/2.
Rudolf je bil 1. novembra 1895 je
imenovan za poročnika. Medtem
je v Ljubljani obiskoval jezdarsko
šolo za pehotne častnike.
14. 3. 1905 se je Rudolf Maister kot
cesarsko- kraljevi nadporočnik v
deželni brambi poročil z Mary (Marico) Stergar, rojeno 15. 1. 1885 v
Cerkovski vasi 52 v Logatcu. Poročni obred je bil v Ljubljani, v Frančiškanski cerkvi (Prešernov trg 4).

Zvezal ju je pater Hugolin Sattner,
župnik in skladatelj. Njuni poročni
priči sta bila Lorenc Sebenikar, posestnik (Rudolfov oskrbnik) in Jožef
Mankoč, posestnik in trgovec (Maryjin stric). Rudolf je takrat živel na
Cesti sv. Petra 97.
Mary, hči dr. Stanislava Stergerja, cesarsko-kraljevega deželnega
sanitetnega nadzornika, je takrat
stanovala v Šiški, Spodnja Šiška 91,
danes Celovška cesta. V zakonu sta
se jima rodila dva otroka: Hrvoj (2.
12. 1905 v Ljubljani) in Borut (12. 6.
1908 v Ljubljani).
Družina je živela Na Cesti sv. Petra
97 (danes Trubarjeva cesta).

Mirko Roš

Korotan
Izteka se že peto desetletje,
odkar okusil bajno sem prelest
dežele onkraj Karavank,
omamno njeno cvetno mladoletje.

Čez Peco in Obir se pogovarjam
z vami, kot da prišel sem med vas.
Saj čutim vaših src, želja utrip,
ko svojo vam ljubezen vso podarjam.

Gozdovi, gore, jezera, poljane,
vasice bele širom naokrog.
Še danes v njih rojaki nam žive,
ki njih beseda me v dno duše gane.

Kdo nosi krivdo, da ugaša plamen
iz davnih časov? Jezik mili vaš
nekoč kosezom bil je v ponos,
branik slovenstva, njegov mejni kamen!

Kako ste blizu! Toda krute meje
teko v grebenih strmih sten,
kar za svobodo zlato vašo boj
nam hrabrih src nič več ne greje.

Nedavno še vojvodski prestol stari
vam čuval je domove krog in krog
prav tja do Trušenj in visokih Djekš.
Zdaj v teh domovih tujec gospodari!

A spet in znova spet v to deželo
me hrepenenja polna vodi pot.
Le v duhu hodim tjakaj na obisk,
pri tem pa težka skrb mi guba čelo.

S teboj, o Korotan, zdaj nosim bolečino,
ki trpka spremlja me na vseh poteh.
In vem: zamrla bo šele takrat,
ko z mano legla v grobno bo temino.

Mirko Roš je to pesem spesnil leta 1968. Kot dijak celjske I. gimnazije se je v maju 1919
prostovoljno pridružil Celjski legiji, katere naloga je bila zadržati prodiranje avstrijskih
čet na Koroškem, štela pa je 89 mož.
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General Maister pri Zemljičevih
Iz časopisa Pomurski vestnik 2004

M

arsikdo je že od daleč uzrl
znamenito rumeno vilo, ki
stoji na vzpetinici nad Ljutomerom. Naj takoj dodam, da v njej
stanuje dvoje družin, z zakoncema Zemljič, Ljerko in Miranom,
pa sem se srečal zaradi njunega
zgodovinskega dokumenta, ki je
sicer zasebna last, priča pa o prelomnem letu 1919, ko je prleške
in prekmurske kraje obiskovala
francoska razmejitvena komisija.
Izsledki te komisije so v mnogočem pripomogli, da smo dandanes priključeni k matici Sloveniji.
»Ko sva bila na slovesni akademiji ob priključitvi Prekmurja k
matici slovenski v Murski Soboti, sem se spomnila, da še danes
hranim dragocen dokument iz
tistih prelomnih časov,« je začela
gospa Ljerka Zemljič. »Gre pravzaprav za dve strani iz taščinega
dnevnika, bolje rečeno iz nekakšne knjige vtisov, na kateri so
podpisi članov francoske komisije, generala Maistra ter nekaterih ljutomerskih veljakov.«
»Člani te komisije so se zbrali
prav v tej vili, ki je bila v lasti
mojega očeta Frica in matere
Irme,« mi je potrdil mož Miran.
»Starejši
Ljutomerčani
se
ga še spominjajo, prav tako
tudi njegove hiše v današnji
Prešernovi ulici. Moj oče je bil
namreč velik narodnjak, bil pa je
tudi trgovec z vinom in cenjen
vinogradnik. Morda so se prav
zato zbrali v tej vili, saj je od tod
prav lep razgled na Lendavo,
Ljutomer in tudi Soboto. Ta vila
je zelo znamenita. V njej so
se zbirali organizatorji prvega
slovenskega tabora, v vili sta bili
čitalnica in beseda, njen prvi
lastnik pa je bil župnik Kovačič.
Vilo je kasneje kupil Fričev
(očetov) stric Mathias Zemljič,

Zakonca Zemljič pred znamenito vilo

ki je bil velik narodnjak, njegova
slika pa visi celo v ljubljanski
univerzitetni knjižnici. Aha, pa še
to: stric Mathias je hišo poklonil
nečaku Fricu, zato je zdaj naša.«
»V taščino knjigo so se najbrž
podpisali vsi, ki so bili tistega 14.
aprila 1919 v tej vili. Naj povem,
da je bila večina ljutomerskih veljakov takrat za Jugoslavijo, zato
so tudi želeli prepričati francosko komisijo, naj jih priključijo.«
Poleg podpisov dveh Francozov,
ki ju je težko razvozlati, sta pa
poleg podpisov dodala še: »V
prisrčni simpatiji in bratstvu« ter
»Zivio la Yougo-slavie«, je treba
omeniti poklon generala Maistra,
ki je zapisal: »Bog živi gostoljubno jugoslovansko hišo Zemljičevo.« Ob njem pa še podpis kap.
Mulačka (?) in majorja Sabottyja.
»Kot sem že povedala, so se
tukaj zbrali vsi, ki so v Ljutomeru
kaj veljali,« je nadaljevala
gospa Ljerka. »In to so: advokat
dr. Stanjko in njegova žena
Tinika, prvi slovenski »filmar«
dr. Karel Grosman in njegova
žena Matilda, trgovec Matiček
Sršen, dekan Ozmec in takratni
župnik ter kasnejši dekan
Lovrec, tovarnar Viktor Kukovec
(prejšnji lastnik Mlekoprometa),
Pavla Sedlaček (sestra Irme
Zemljič, mati znane soboške
ginekologinje), posestnik Jožko

Portret gospe Irme Zemljič

Rajh z Mote, Fran Repič, brat
gospe Zemljič, Anton Misja in
Otmar Meglič, verjetno oba iz
Križevec …«
»Pa še nekaj pripišite,« je dodal
gospod Miran. »Prosim namreč
vse, ki bi po podpisih koga spoznali, in tiste, ki jih nismo navedli, naj se oglasijo.«
Dokument zakoncev Zemljič je,
čeprav za koga morda le popisan
list, brez dvoma zelo dragocen.
To, da sta ga ohranila, priča tudi
marsikaj o njiju: da imata posluh
za zgodovino in za vse, kar je
duhovnega; zato pa sta tudi obdana s knjigami, ki so dandanes,
žal, marsikomu zgolj v napoto.

Podpisi članov francoske komisije ter zelo jasen poklon generala Maistra: Bog živi gostoljubno jugoslovansko hišo Zemljičevo

13

Maister in njegovi borci

Prostovoljci – borci za severno mejo
Časopis Primorje leta 1978
Šterman

Stanko Ferjančič je ostal
z ženo na kmetiji. Otroci
so šli v mesto za boljši kos
kruha.

Anton Čermelj dobro skriva svoja leta.

M

inilo je že dolgih 60 let, odkar
so se mnogi zavedni Slovenci
prostovoljno javili, da bodo branili
severno mejo. Nekateri od njih so
imeli za seboj že po štiri leta vojne,
saj se je pravkar končalo do takrat
največje klanje v zgodovini človeštva. Kdo so borci, ki so v tistih nemirnih časih vedeli, kaj je njihova
dolžnost?
Na proslavo upokojencev Primorja,
ki je bila v Ajdovščini, so bili vabljeni borci – prostovoljci iz ajdovske
občine. Eden od njih je Anton Čermelj, naš upokojenec iz Vipavskega
Križa. Mobiliziran je bil maja 1915.
leta v avstrijsko vojsko. Pravi, da so
na naboru zdravniki vse potrdili,
tudi slepe in gluhe. Bil je v Rusiji, na
soški fronti, v planinah na Tirolskem
in pred koncem 1. svetovne vojne v
Radgoni, kjer je sodeloval pri neuspešnem vojaškem uporu. Pozneje
je bil na fronti v Furlaniji. Po razpadu avstrijske vojske se je v Ljubljani
pridružil Maistrovim borcem in, zanimivo, Radgona je bila spet ena od
njegovih vmesnih postaj.
Tone je kljub 81 letom še vedno krepak: obrezuje trte, pleza po strehi
in opravlja vsa druga dela. V Planini
sva obiskala Janeza Trbižana. Našla
sva ga v kuhinji na divanu. Čermelj
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Janez Trbižan: Prosili so
me, če ostanem pri tej hiši
dva meseca, minilo pa je
že 20 let.

Jože Cotič

ga je podražil, češ, menda ja nisi bolan. Janez je hitro skočil pokonci in
dejal: »Kje pa, kako bom bolan, saj
imam šele 80 let.«
Trbižan se je vračal z ruske fronte,
ko je v Ljubljani zvedel, da se zbirajo prostovoljci za obrambo slovenskih mej na Koroškem in Štajerskem. Skupaj z dvema bratrancema,
ki sta pobegnila zaradi italijanske
zasedbe Primorske, so se prijavili pod orožje. V Dravogradu jih je
sprejel Rudolf Maister. Borili so se
v Velikovcu, Grebinju, Slovenskem
Šmihelu, Vetrinju in drugod. Pred
referendumom jeseni 1919. leta so
se morali umakniti prek Karavank.
Leta 1924 je šel delat v Avstrijo, kjer
se je 1930. tudi poročil. Med drugo
svetovno vojno je bil povezan z OF
na Koroškem. Večkrat je uspel partizanom poslati kakšen material. Najbolj zaželena pošiljka je gotovo bila
takrat, ko jim je dostavil 40 kg soli. Z
družino živi danes na Planini, v hiši
bratranca Janeza Marca, s katerim
je bil skupaj v borbah za Koroško.
Vso bratrančevo družino so Nemci
decembra 1944 postavili pred hišo,
jih postrelili, zvlekli v vežo in odšli.
Devetletni sin Jože je ostal živ. Izvlekel se je izpod trupel in zbežal k sosedovim. Sedaj živi v Ljubljani.

Maks Rudolf

Stanko Ferjančič iz Sanabora je
šel komaj s 17 leti na rusko fronto.
Razpad Avstro-ogrske je dočakal v
Odesi. Oficirji so hoteli, da bi branili grofije pred boljševiki, vendar
so se temu uprli. Med Maistrove
borce se je zapisal v Ormožu, ko je
potoval domov. Pravi, da se je boril z veseljem, še rajši pa bi se boril
proti Italijanom za osvoboditev Primorske. Med drugo svetovno vojno je pomagal partizanom, nekaj
časa pa je bil interniran v taborišču
v Italiji.
Jože Cotič iz Vipave je bil pri prostovoljcih topničar. Še dobro se spominja, da so v Dravogradu šele s topovi
zlomili odpor Avstrijcev in jih odpeljali v ujetništvo v Maribor. Po končanih bojih je šel domov na Primorsko, kjer so ga Italijani najprej zaprli,
potem pa se je moral več let, kot vsi,
ki so služili avstrijsko vojsko, javljati
vsak teden na karabinjerski postaji.

Franc Cerovšek iz Vrhpolj se spominja, da je bil v Podkorenu njegov
poveljnik Karel Šefman. Bil je tudi v
Črni in Velikovcu. Na proslavo ga
ni bilo, ker je odpotoval na daljšo
pot. 18. novembra se je udeležil
srečanja Maistrovih borcev v Mariboru. Kljub 79 letom opravlja na
kmetiji še vsa, tudi najtežja dela.

Maister in njegovi borci
Maks Rudolf s Cola je letnik 1901,
zato ga pod Avstrijo še niso mobilizirali. Kmalu po prihodu Italijanov
je pobegnil v Jugoslavijo in se pridružil borcem za Koroško. Pravi,
da ni bilo fronte, pač pa so bili bolj
napadi posameznih enot. Bil je v
Podrožci, Lešah, Podgori, Šentjakobu in drugje. Prebivalci so bili
zelo veseli njihovega prihoda. Ko
so se morali po doseženih sporazumih vrniti nazaj prek Karavank,
pa so mnogi jokali.
Torej, kdo so Maistrovi borci? Po
tisoč letih prvi slovenski vojaki, ki
so se borili za slovensko stvar.

Franca Celovška sem našel pri takšnem delu,
da mu nihče ne bi prisodil 79 let.

Aktivni državljan je tudi domoljub
Dr. Klemen Grošelj

V

slovenski družbi in še bolj v politiki se pogosto uporabljajo besede aktivni državljan, domoljub, domoljubje, državotvornost in še veliko
drugih. Soočeni smo s poplavo teh
besed, pri čemer pa se ne moremo
izogniti občutku, da gre za dnevnopolitične puhlice brez prave vsebine,
predvsem pa za uporabo teh besed
brez potrebnega razumevanja. Uporaba besed aktivni državljan in domoljub se zdi še zlasti v politiki posebej dvoumna, saj si glede na pomen
obeh besede politika ne želi niti aktivnih niti domoljubnih državljanov.
Menim, da je vsak aktivni državljan
v bistvu tudi domoljub in obrnjeno;
kdor je aktiven državljan v smislu, da
mu ni vseeno za dogajanje v državi
in družbi, v kateri živi, dela in ustvarja. Še zlasti pa se aktivni državljan ne
prepušča toku dnevnega dogajanja,
ampak si želi v to dogajanje poseči
in ga soustvarjati. Tega pa ne počne
nujno skozi ustaljene kanale političnega delovanja oziroma skozi članstvo in aktivnosti političnih strank,
ampak skozi širok in barvit nabor
civilnodružbenih gibanj, društev in
skupin, katerim je mar za državo in
družbo, v kateri živijo. Nekdo, ki mu
ne bi bilo mar za lastno domovino,
tega zanesljivo ne bi počel.

Tovrstnega aktivnega državljanstva
manjka, kar je glede na genezo slovenske državnosti svojevrsten paradoks. Današnjo slovensko družbo,
v nasprotju z družbo konec devetdesetih prejšnjega stoletja, zaznamuje neverjetna politična ter širša
družbena apatija. Svetla izjema so
bolj ali manj ad hoc humanitarna,
človekoljubna in okoljska gibanja,
ki se oblikujejo zaradi neznosnega
bremena aktualnega časa in so bolj
kot odraz želje po spremembah odraz nuje zaradi aktualnih socialnih in
širših družbenih razmer. So dokaz
velikega potenciala in energije v civilni družbi, ki pa se žal ne sprosti
v polju političnega, ampak v drugih
porah družbene realnosti. Nizko raven, predvsem politične aktivnosti,
civilne družbe in manko aktivnega
državljanstva odraža tudi volilna
udeležba in pa malo strankarsko aktivnega dela prebivalstva. Tudi to je
glede na izrazito prevlado strankokracije v političnem procesu sodobne Slovenije svojevrsten paradoks,
ki kaže na majhen obseg mobilizacije družbenih potencialov družbe.
Nujno se postavi vprašanje, zakaj
je temu tako? Slovenski politični
prostor je po osamosvojitvi v celoti

in popolnoma prevzel preplet političnih strank in kapitalskih in drugih
interesnih skupin, ki so na eni strani posrkale civilno družbo, na drugi
strani pa onemogočale njen razvoj
in aktivnost. Posledično je zamrlo
tudi aktivno državljanstvo. To je bila
deloma posledica razvoja političnih
gibanj, ki so iz gibanj civilne družbe
prerasla v politične stranke, deloma pa je bila to posledica občutka,
da smo dosegli vse, kar je bilo mogoče doseči. Torej občutka konca
zgodovine. Zgodila se nam je t. i.
zgodba o uspehu, ki je izpostavljala
posameznika in v ozadje potiskala
skupnost, predvsem pa je celotna
narava političnega sistema poudarjala zasebno in zanemarjala javno,
skupno dobro. V svetu popolne
prevlade zasebnega pač ni prostora
za aktivnega državljana, ki deluje v
širše javno, skupno dobro. Posledično je vsakršno javno ali družbe-
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Domoljubje
no delovanje neizogibno postalo
strankarsko, zaradi česar se je v civilni družbi temelječe na aktivnem
državljanstvu umirilo in v veliki meri
tudi zamrlo. Lahko bi rekli, da smo
iz aktivnih državljanov postali potrošniki in pasivni volivci. Seveda so
pasivni državljani in volivci za obstoječo strankokracijo več kot zaželeni,
saj je vladanje in politično delovanje
v takšnem okolju lažje in predvsem
lagodnejše. In v takšnem lagodnem
stanju nas je leta 2009 zajela gospodarsko-finančna kriza, ki je zatresla
ne samo temelje države, ampak
temeljne ideje, na katerih temelji
slovenska družba. Zrušila se nam je
podoba uspešne države in družbe,
v naš besednjak so se vrnile besede,
kot so pomanjkanje, revščina, brezizhodnost itd. Družbena kriza je še

toliko globlja, saj je brutalno razkrila omejen vpliv političnih strank pri
mobilizaciji družbenih potencialov
za izhod iz krize, kar odraža v pomanjkanju vizije nadaljnjega razvoja
družbe in države. Ta prostor je zavzela družbena apatija in občutek
brezizhodnosti. Izjema so gibanja,
ki so se porajala kot nasprotovanje
politiki varčevanja, a žal, kot se to
pogosto zgodi, svojega sporočila
niso znala ali hotela prevesti v širše
družbeno sporočilo oziroma idejo
kot marsikje v tujini.
Zato tudi naša država ni zmogla
uporabiti in mobilizirati vseh svojih
potencialov, ki bi pospešili in predvsem okrepili pot izhoda iz družbene, politične in ekonomske krize,
v kateri še vedno čepimo. Politika
bo hočeš nočeš morala družbeni

prostor političnega odpreti za nove
ideje, za delovanje državljanov in civilnodružbenih gibanj, saj bo samo
tako odprla pot novim vizijam in idejam prihodnjega razvoja države in
družbe. Z omogočanjem aktivnega
državljanstva bo sprostila tudi človeške potenciale, nujno potrebne za
preseganje aktualne krize, polje političnega pa bo razbremenila absolutnosti strank, čemur smo bili priča
zadnjih dvajset let in več. Brez tega
nujnega in za politiko tveganega koraka ne bomo presegli aktualnega
stanja in bomo obsojeni na sedanji
status quo. Rešitev krize paradoksalno ni izključno v gospodarskem sistemu, kot danes poudarja politika,
ampak v aktivnem državljanstvu, ki
bo želelo in moglo prispevati k napredku države in družbe.

Spremna beseda Zvezi društev general Maister
Uredništvo revije Slovenska vojska
ravijo, da je zgodovina učiteljica življenja, zapisana beseda pa je močnejša od govorjene. Slovenski narod je vrsto
turbulentnih let skozi zgodovino preživel tudi zaradi ljudi, katerih ljubezen do besede, kulture in umetnosti, je danes vidna
v pisani besedi številnih knjig,
poezijah, ter umetnostnih del in
objektih iz obdobja, ko Slovenije kot države, kakršno imamo
danes in o kateri so sanjali mnogi, še ni bilo.
Slovensko ozemlje se je pred
sto leti soočilo z vojno, ki je še
ni pomnil svet. Štiri leta srditih
spopadov, uporaba tehnologij
in orožij, ki so pustila nepredvidljive posledice in milijoni
mrtvih vojakov in civilistov, je
Ivan Cankar poimenoval leta
strahote. Svet, ki so ga ljudje
poznali pred tem, ni obstajal
več. »Grmi, grmi… kakor bi ves
svet znorel. Padajo možje, mla-
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deniči – naši in laški, ranjenci
zdihujejo. Solnce je utonilo v
krvi. Tako krvavordečega neba
in solnca še nisem videl. Kakor
bi se nebo in solnce napilo svete človeške krvi – ker zemlja je
ne more sproti popiti – Človek,
kaj delaš?« so besede Albina
Mlakarja, zapisane 31. oktobra
1915. Danes pričajo zgodbo o
vojni številne sledi, od kostnic,
vojaških pokopališč kot visoko v
gorah vojaški objekti.
Prelomno leto za slovenski narod pa je bilo 1918, ko je še en
izmed velikanov slovenskega
naroda, general Rudolf Maister
– Vojanov 23. novembra s svojimi soborci razorožil zaščitno
stražo mariborskih Nemcev in s
tem preprečil priključitev Maribora k Nemški Avstriji.
Brez njega, velikega človeka,
generala s peresom in čopičem
v roki, generala z izjemnim intelektom in čutom za svoje voja-

ke, bi se danes pisala drugačna
zgodovina. Njegov spomin se
tudi zaradi ljudi, ki so svoje življenje posvetili ohranjanju spomina na tega velikega človeka,
ohranja skozi vsakoletne proslave v Kamniku, njegovem rojstnem mestu in drugih mestih
po državi, prav tako pa v Mariboru njegovo ime ponosno
nosi vojašnica, ki vsako leto na
ta dan s proslavo obeleži njegovo veliko dejanje in živi po njegovih vrednotah.
Bralcem Revije SV bi radi približali zgodbe iz tega obdobja,
zato smo zelo veseli ponujene
roke sodelovanja v nastajanju
vsebin, katera si bomo delili ob
ustvarjanju obeh časopisov.
Bralcem glasila Maistrov glas pa
želimo vesele in lepe praznike,
ki z veliko hitrostjo prihajajo v
naše kraje.
Srečno!

Domoljubje

Slovenci v 1. svetovni vojni
Nataša Oblak, novinarka Revije
»Korajžni fantje mi smo vsi,
če vidi nas sovrag, zbeži,
a mi za njim se zadrvimo,
povsod ga lovimo.
Saj kliče sveti naš vladar,
oh oče naš, predobri car,
za dom nas kliče: »Fantje, v boj!«
glas ta zmir slušamo takoj.
(pesem vojakov iz 87. pešpolka)

K

o je cesar Franc Jožef napovedal vojno takratni Srbiji,
mnogi niso pričakovali, da bodo
sledila štiri leta grozot. »Tujec, ki
bi bil tiste dni prišel v Ljubljano in
bi ne vedel, za kaj gre, bi mislil, da
je mesto zadela nepopisna sreča,« zapiše nekdanji župan mesta
Ljubljane Ivan Hribar. Obdobje,
ki je zaznamovalo slovenski prostor, nam skozi pogovor opiše izr.
prof. dr. Petra Svoljšak, podpredsednica nacionalnega odbora za
obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne in predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa
znanstvenoraziskovalnega centra
SAZU.
Kako se bo država Slovenija
spomnila krute vojne?
Država je ustanovila odbor, saj je
bila prva svetovna vojna pomemben dogodek v zgodovini Slovencev. V ime odbora smo dali
množino, saj gre za stoletnice
prve svetovne vojne. Vsako leto
se bomo spomnili stoletnice tistega leta, ki je z velikimi posledicami vplivalo na življenje Slovencev
in prebivalstva tega ozemlja. Spomin smo načrtno oblikovali zadnjih petindvajset let in ga dopolnili zadnji dve leti. Nadoknaditi
smo morali osemdeset let odmika
od kolektivnega spomina. Začelo
se je s posamezniki in društvi, ki
so zbirali materialni spomin, okoli
katerega so zrasli muzeji. To potrjuje, da je prva svetovna vojna
eden izmed odločilnih dogodkov

v svetovni zgodovini Slovencev
20. stoletja. Pomembno je, da se
Slovenci kot skupnost zavedamo
tega trenutka, se o njem učimo in
začenjamo spoznavati vse odtenke vojne, vse, kar je Slovencem
prinesla in tudi odnesla.
Omenili ste organizacije in
posameznike, ki ohranjajo
spomin na to obdobje. Kako
poteka sodelovanje z odborom?
Lahko rečem, da sem zrasla iz
Goriškega muzeja, saj sem bila
na pol njihova mlada raziskovalka. Med študijem in tudi pozneje
sem sodelovala s Kobariškim muzejem od njegovega nastanka.
Gre za družbo zelo odprtih ljudi
in moje zelo osebno sodelovanje
s tem prostorom je preraslo ter
postalo samodejno tudi ob ustanovitvi odbora. Odbor ni neka
streha nad vsemi organizacijami
in bo obstajal štiri leta, te ustanove pa bodo dlje. Rečem lahko,
da bi težko začeli z dejavnostjo
odbora na taki ravni brez delovanja posameznikov in društev.
Menim, da je za naš prostor kar
dober korak naprej, da se znamo
ob eni temi združiti znanstveniki,
muzealci in civilna družba, ne da
bi se kdo pri tem počutil ogroženega ali v večji prednosti.
Logotip na spletni strani
100letprve.si je napisala Manica Koman leta 1915. Kaj je
bil razlog, da ste se odločili
prav zanj?
Želimo, da spomin resnično ostane večen, poleg tega je del zelo
domiselnega logotipa, ki mu pravim, da je ženski. Dolgo smo iskali logotip odbora in potem se
je Anja Premk domislila tega. Logotip prikazuje odhajajoče kolone vojakov in če ste pozorni, so
za njimi civilisti, ženske, otroci in
starejši. To je tisto, kar je ta voj-

ska puščala za seboj. Dolgo smo
pozabljali na ta del, ki je ostajal
doma in bíl neko drugo vojno.
Prebrala sem zbirko pesmi in našla verz pesnice Manice Koman.
Verz odstopa in zelo poudarja
spomin, ki je nekaj, kar nas spremlja vse življenje. Če se spominjamo, nas lahko včasih ta spomin opomni, da naredimo korak
nazaj, namesto naprej, se ustavimo in razmislimo.
Zakaj ste se odločili, da bo
pri nas letos komemoracija
na ljubljanskih Žalah?
Na življenje Slovencev in prebivalstva tega ozemlja ter tudi
ozemlje samo je vojna vplivala z
velikimi posledicami. Želeli smo,
da država nekako prepozna žrtve prve svetovne vojne, ne le
slovenske in tuje vojake, temveč
tudi civilne žrtve. To se mi zdi pomembno in je spet razlika glede
na neko evropsko prakso, ki se
bo letos spomnila le vojaškega
dela. Pri nas bo komemoracija na
Žalah, ki so tudi spominski park, v
katerem so pokopane žrtve prve
svetovne vojne, letos pa predvsem zato, ker je to čas, ko se je
pred sto leti za slovenski prostor
začela vojna. Prav avgusta in septembra 1914 so slovenski polki
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doživeli hudo katastrofo ter plačali zelo visok krvni davek. Če bi
se pozorno sprehodili po Žalah,
bi videli, da je poleg kostnice v
spomin padlih vojakov spomenik neznanemu vojaku. Naročili
so ga leta 1916 v poveljstvu 17.
pehotnega polka, ki ga imenujemo tudi polk kranjskih Janezov,
in ker je to simbol slovenskega
vojaka, spomenik neznanemu
vojaku ljubkovalno imenujemo
kranjski Janez. Prihodnje leto sledi odprtje Poti miru, projekta, ki
ga vodi Fundacija Poti miru in je
rezultat sodelovanja Slovenije in
Italije. Ljudje, ki delajo v fundaciji, so zelo učinkoviti, skupina je
razmeroma mlada in polna energije, poleg tega ima zelo dobre
zamisli. Idejni vodje tega projekta so Kobaridci, vodilni partner
pa je goriška pokrajina. Dogodek
in pot bosta simbolizirala dobro
medsosedsko sodelovanje ter prizadevanja, da sobivamo v sožitju
in miru. Promovirata prostor, ki je
živel to vojno, in tudi kulturno ter
kulinarično dediščino tega prostora, hkrati pa ohranjata spoštljiv
spomin na dogodke pred sto leti.
Glede na zgodovinske zapise
so fantje z veseljem odhajali
v vojno, saj so pričakovali, da
bodo do božiča doma. Kako
se je začetek vojne spremenil
v eno najhujših vojn preteklega stoletja?
Evropa je pred prvo svetovno
vojno živela v relativnem miru,
čeprav so bili manjši in krajši spopadi z zelo velikimi posledicami.
Balkanski vojni sta bili kratki, vendar sta imeli zelo hude gmotne in
človeške posledice, ki niso trajale
zelo dolgo. V zmago monarhije
so bili prepričani vsi, tudi takrat,
ko se je vojni pridružila Rusija v
podporo Srbiji. Lahko rečem, da
so slutili predvsem po pridružitvi
drugih zavezništev in glede na
geografski razsežnosti vojne ter
dogodkov konec julija 1914, da
ne bo le vojna med Avstro-Ogrsko in Srbijo, da ne bo šlo več za
lokalno maščevalno vojno, tem-
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več za vojno velikih razsežnosti.
Ali lahko opišete, kakšno je
bilo življenje slovenskega vojaka?
Med vojaki, ne le našimi, so se
razvijali prijateljstva, pomoč in
solidarnost. Slovenski vojaki so
bili lačni od prvega dne vojnega
pohoda. Včasih so bila tudi dobra
obdobja, ko so imeli hrano in so
bili siti, vendar pa je v spominih
in pričevanjih skoraj ves čas večja
pozornost posvečena hrani kot
bojevanju. Za naše vojake je bila
značilna tudi skrb za domače. Zavedali so se razlike med tem, kar
so poročali časopisi, in med tem,
kar se jim je dogajalo na fronti.
Vojak Maks Simončič v svojih zapisih pravi: »Kako lahko časopisi
pišejo o velikih zmagah, če pa mi
tukaj krvavimo.« Tudi vera je bila
zatočišče, kamor so se zatekali,
služba vojaških kuratov pa je delovala dobro za vse veroizpovedi
v avstro-ogrski vojski. Domači so
pozivali vojake: »Obrni se k materi božji,« ker je bila njena podoba
najbolj navzoča, kot je nekako v
slovenski tradiciji. Za naše vojake sta bila značilna bojevitost in
žrtvovanje, včasih pa tudi brezglavo žrtvovanje, čeprav so se
spraševali, zakaj morajo na žvižg
v boj.
Pravijo, da je bila to zadnja
viteška vojna. Najdemo namreč lahko vrednote, ki so
bile takrat pomembne, in
tudi med nasprotniki so se
v trenutkih miru vzpostavile
vezi med njimi.
To vojno še vedno imenujemo
zadnja viteška vojna, saj je v nekaterih pogledih človeška narava,
tisto dobro v človeku, zelo prišla na dan. Predvsem takrat, ko
je bilo treba med posameznimi
ofenzivami pobrati mrtve in ranjene, so nasprotnika z belo zastavo spustili v jarke. Odnos do
sočloveka je bil takrat vrednota.
Človeka je treba pokopati in mu
dati zasluženi mir, tiste, ki lahko
še preživijo, pa umakniti in jim
omogočiti, da preživijo, čeprav je

šlo za nasprotnika. Mnoga pravila
so bila kršena že takrat, vendar pa
so bila nekatera spoštovana. Praznovanje božiča je bila pomembna simbolika, saj je tudi družinski
praznik, ne le cerkveni. Ta celica,
družina, je ves čas vlekla nazaj.
Ob prvem božiču na bojišču je
moralo biti razočaranje vojakov
zelo veliko, saj se je takrat vojna
šele dobro začela. Božični mir, s
katerim se srečajo tako na zahodu kot pozneje na soški fronti, je
želja človeka, da ustvari trenutek
miru, ki ga na fronti sicer ni bilo.
Bratenje z nasprotniki so prepovedali poveljujoči, vendar pa so
si takrat, na božični večer, ustvarili trenutek miru in si izmenjali
cigarete.
Kako se je življenje spremenilo po prvi svetovni vojni?
Po vojni prestopimo iz enega državnega okvira, torej Avstro-Ogrske, v Državo SHS in pozneje v
Kraljevino SHS, v povsem drugačen sistem in miselni okvir. Kot
sem nekoč zapisala, postanemo
prvi na vasi, če smo bili pod Avstro-Ogrsko zadnji v mestu. Slovenski del je bil kulturno in gospodarsko zelo razvit, vendar pa
je prebivalstvo spremembe sprejelo in jih živelo. Večji problem se
pojavi pri vračajočih se vojakih z
bojišč in iz ruskega ujetništva. Ti
so prišli v novi sistem, bili so celo
malo sumljivi zaradi ruskih revolucij in označeni kot boljševiki.
Ujetniki, ki so se vrnili domov sredi dvajsetih let, so prišli v povsem
drugačno domače okolje. Zelo
velik preskok je na kulturnem področju, končno pa je slovenščina
dobila domovinsko pravico. Leta
1919 dobimo univerzo, ki so si jo
kulturni in znanstveni krogi zelo
dolgo želeli. Poudarila bi pozitivne stvari. Ko smo šli v drugo
državo, smo pretrgali neko tisočletno gotovost, ki jo je ta prostor
živel, s sistemom, ki ga je poznal,
z neko vladarsko hišo, s katero se
je poistovetil.
Primorska je porušena, zaradi
londonskega pakta se meja
postavi vzhodneje. Kako se
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življenje spremeni tam?
Usoda tega prostora je bila na
neki način določena že med vojno, ozemlje pa je bilo leta 1920 z
rapalsko pogodbo med Italijo in
Kraljevino SHS priključeno Italiji.
To območje je bilo uničeno, vasi
so bile porušene, prav tako mesto
Gorica. Zgodba, ki spremlja ta
prostor, je tudi vračanje 120.000
beguncev, le približno 15.000 se
jih je odločilo ostati v Kraljevini
SHS. Tam se je začelo čiščenje
železja in razstreliva, kar je bilo in
je še nevarno, poleg tega je povzročilo veliko smrti. Ljudje so zaživeli v še težjih okoliščinah pod
italijansko državo, ki je s fašistično politiko izvajala zelo nasilno
raznarodovalno politiko. Vpeljani
so bili italijanska šola, italijanski
jezik in uprava, plačilno sredstvo
je bila lira, uvedli so še poletno
uro ter vožnjo po desni strani. Če
gledamo ta prostor, je bil ves čas
zaznamovan z migracijami. Briške
ženske so prav v času pred vojno
začele prodajati sadje v avstro-ogrskih deželah. To je bilo avgusta 1914 in ko so bili moški mobilizirani, teh žensk ni bilo doma.
Ostali so otroci in starejši. Ko so
se ženske vrnile domov, mož ni
bilo več, ker so bili na fronti. Potem se je leta 1915 začela soška
fronta in ljudje s tega prostora
odidejo v begunstvo, ker je fronta
presekala Goriška brda. Ko so se
možje vrnili na dopust, ni bilo nikogar doma. Ob koncu vojne, ko
so se ženske vrnile iz begunstva,
mož še vedno ni bilo. Končno so
se le združili leta 1918, pa je nastopila kriza in so začeli odhajati,
in sicer ženske v Egipt, moški pa v
Argentino. Ta prostor je živel neverjetne zgodbe.
Kako so se spremenila življenja žensk, otrok in starejših,
ki so ostali doma?
Ko so možje odšli v vojno, so si
ženske prizadevale za vsakdanji
kruh, ko pa se je končala, so to
nadaljevale. Družinska razmerja,
ki so veljala prej, je vojna poruši-

la. Možje so ob prihodu domov
želeli vpeljati nazaj tradicionalen
svet, ki pa ga ni bilo več. Gospodarske razmere so bile slabe,
zato so ženske ostajale zaposlene in razmerja se na mikro ravni
porušijo. Spremembe, ki so jih
živeli, so bile zelo velike tako na
Primorskem kot v osrednji Sloveniji, ne le glede državnega okvira, kar pomeni vživljanje v nove
sisteme, temveč tudi in predvsem na osebni ravni. Spopadali
so se s posledicami vojne, saj je
bilo 35.000 vojnih vdov in skoraj
50.000 vojnih sirot, kar je bilo veliko socialno breme in preživetveno vprašanje.
Soška fronta na Slovenskem
ni prinesla le slabih stvari,
temveč tudi veliko novosti.
Drži. Vojska je sistem in na takem
geografskem ter geološkem prostoru lahko vidiš, kako ta sistem
učinkovito deluje. Imeli so posebno geološko službo, ki je po
podzemnih jamah iskala izvire
čiste vode, tako da še danes lahko vidite delujoči zbiralnik vode
v kaverni pod Sveto goro. V Bohinjski dolini so imeli železnico,
skladišče in bolnišnico, bilo pa
je tudi veliko ljudi. Težko si predstavljamo, kaj tak sistem pomeni.
Pred 12. soško ofenzivo je bilo na
slovenskem prostoru 700.000 ljudi več kot sicer. Od tega je bilo
100.000 vojakov, drugo pa so bili
pripadniki podpornih služb, ki
so bile po celotnem slovenskem
prostoru čim bližje fronti, na tem
prostoru pa so morali preživeti.
Prišlo je do stika s civilnim prebivalstvom, do takih in drugačnih
napetosti, ljubezni in sovraštva.
Takrat so postavili sistem žičnic
in elektrike ter na Krasu zgradili
vodovod, tako da je dobil vodo.
Vojska zelo veliko slabega prinese, kakšna dobra stvar pa ostane.
Prva svetovna vojna je tudi
čas izumov. Ali lahko rečemo, da vojna prinese tudi kaj
dobrega?
Vojna je zelo dvolična, saj prinese veliko slabega, na neki način

pa, da vojna lahko funkcionira,
povzroči tudi zelo velik razvoj v
industriji, predvsem v nekaterih
industrijskih panogah. Škodo,
Fiat, Zastavo in Bosch danes poznamo kot drugačne tovarne, takrat pa so v njih izdelovali orožje.
Paradoks vseh vojn je, da so v njih
delale ženske, katerih moški so
se potem s tem orožjem pobijali. V tem času se je medicina zelo
razvila. Nevrokirurgija, plastična
kirurgija, očesna kirurgija zaradi vojaške slepote, psihologija in
drugo so področja, ki doživijo v
vojni zelo velik napredek. Zaradi
razvoja kemičnega orožja je bilo
treba razviti maske. Spremenijo
se barva in materiali oblek vojakov. Dobimo filter vrečke za čaj
in papirnate robce. Zelo velik je
tudi razvoj v umetnosti, saj v slikarstvu nastanejo nove umetnostne smeri zaradi te groze, ki jo je
bilo treba takrat izčistiti. Ustvarjajo veliki geniji, mnogi umrejo,
književnost se razbohoti, ustvari
se tako imenovana vojna književnost in tudi mi dobimo prvi vojni
roman Doberdob. Vojna je spodbudila pismenost, da so ljudje
lahko ubesedili svoje občutke in
pisali domov s fronte. Mnogi do
takrat neznani ljudje so napisali
svojo prvo knjigo.
Ali lahko rečemo, da nas je
zgodovina kaj naučila?
Besede zgodovina učiteljica življenja bi morali pokopati skupaj
z milijoni umrlih, če se dotaknem
prve svetovne vojne. Vsaka vojna
znova pokaže, da se na preteklih
izkušnjah tudi zaradi hitrih sprememb v svetovni politiki očitno
nismo nič naučili, še manj, da bi
bile dovolj, da bi na njihovi podlagi lahko sprejemali kake boljše
odločitve. Menim, da nas vojna
ni naučila ničesar, tako da pretekle vojne postajajo vedno bolj
tema za zgodovinarje in druge
znanstvenike. Mir, ki so si ga tako
želeli po prvi svetovni vojni, ni.
(MIR NI PRINESEL MIRU??)
Objavljeno v reviji SV
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Predlog za ustanovitev muzeja
slovenskega naroda
Mirko Šterman
Sloveniji imamo na desetine muzejev, ki so strokovno
na visokem nivoju.

V

6. nekaj maket projektiranih
objektov arhitektov Plečnika,
Fabianija

Nobenega muzeja pa ni, ki bi
vsestransko prikazoval zgodovino Slovencev. Poleg dogodkov, arheoloških predmetov in
dokumentov bi morali predstavljati tudi pomembne osebnosti
naše preteklosti. Osnovnošolci
pogosto obiskujejo rojstne hiše
pesnikov in pisateljev, za ustvarjalce na drugih področjih pa
večinoma ne vedo niti učitelji.
Predstavljene vsebine naj delujejo pozitivno na nacionalno
zavest, na večanje samozavesti
in samospoštovanja samih sebe
kot pripadnikov slovenskega naroda in slovenske države. Za primer bom navedel le nekaj konkretnih predlogov iz novejšega
obdobja:

7. faksimile knjig: Trubarjeva
Abecednik in Katekizem, Valvazorjeva Slava Vojvodine
Kranjske, Vegovi Logaritmi,
Prešernove Poezije, Baragova Čipveška slovnica, Potočnikovi Problemi potovanja po
vesolju

1. prikaz fotografiranja na steklo, ki ga je izumil Janez Puhar leta 1842
2. maketa ladijskega vijaka Josefa Ressla
3. maketa letala Edvarda Rusjana, lahko v naravni velikosti
kot na Brniku
4. prikaz krožnic umetnih satelitov, ki jih je že leta 1928 izračunal Herman Potočnik
5. navadno in motorno kolo Janeza Puha
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8. Kot doprsni kipi ali fotografije s primernim spremnim tekstom so lahko predstavljeni
avtorji navedenih del in druge pomembne Slovenke in
Slovenci: Primož Trubar, Jurij
Slatkonja, prvi dunajski škof
in ustanovitelj zbora Kapelskih dečkov, France Prešeren,
Nobelov nagrajenec Friderik
Pregl, baron Andrej Čehovin,

Fran Miklošič, Jožef Stefan,
Rudolf Maister, Leon Štukelj
… Predstavitev posameznih
sklopov bi bila mogoča tudi s
televizijskimi ekrani ali z drugimi načini projekcije. V muzeju naj bi bil omogočen tudi
nakup pomanjšanih kipov in
replik najpomembnejših razstavnih eksponatov. Marsikateri Slovenec bi jih kupil kot
priložnostno darilo ob obisku
prijateljev v tujini in ne le za
lepotni, temveč tudi vsebinski
okras svojega doma.
Pravi pomen bi morali dati tudi
vojni za osamosvojitev leta 1991.
V razmislek ponujam vprašanje
nekega tujca: Kako ste si upali Slovenci spopasti s peto najmočnejšo armado v Evropi, in to
brez vojske, povrhu pa ste celo
zmagali?
Mnogi Slovenci so pogosto preveč kritični do sebe in do naroda
kot celote. Kar je slabega, hitro
posplošujejo, kar je dobrega, pa
jemljejo kot slučajnost. Marsikateri narodi se obnašajo prav nasprotno in radi poveličujejo vse,
kar je njihovega. Zato je prav, da
še zlasti mlade generacije seznanjamo s pomembnimi dogodki
in osebnostmi iz naše bližnje in
daljne preteklosti ter s tem večamo zaupanje v lastne moči, v
svoj narod in domovino.

Domoljubje

Tam smo doma
Pesem našega člana Jožeta Prednika

Tam, kjer še vedno dremlje kralj Matjaž.

Tam, kjer perkmandelc knapom je nagajal.
Tam, kjer so stezice,
ki peljejo v domove preprostih ljudi.
Tam je tekla zibel naše govorice.
Tam nʹmav čez izaro,
nʹmav čez gmajnico,
je naš dom.

To je tam, kjer Mojceji živijo,
kjer pesmi o Katrcah zvenijo.
Tam in samo tam, kjer v peklú, da, v péklu,
žlahtno dehteče solzice cvetijo.

Kjer se z železarskih peči še kadi,
kjer fužinar železo oblikuje,
ga valja, kuje, obdeluje.
Tam je Mežiška dolina.

Tam smo doma, kamor ne pelje avtocesta.
Tam, kjer so prijazna mala mesta.
Tam, kjer lepe stare so vasi,
po hribih posejane domačije,
kjer se za goro Peco sonce skrije.

Tam pod goro, Uršljo goro,
kjer Potolčeni kramoh
garal je za vsakdanji kruh.
Tam, kjer ajda še cveti,
kjer Malgaj je dal življenje
za nas, za lepše dni.

Mesto Ravne.
Tam je Koroška.
Tam smo doma.

Koroška
Pesem našega člana Jožeta Prednika
Koroška je naša slovenska dežela.
To dota je tvoja, zavedaj se, vnuk.
Bil čas je, ko vsa zemlja je v ognju žarela.
Pomni trpljenja, strašnih nje muk.

Zemlje koroške mi smo sinovi.
Braniti te, to naša je čast.
Za večno so strti tujca okovi.
Varovati te, naša sveta si last.

Domoljub jo je branil pred tujo gospodo.
Nikoli ni klonil, mladi Malgaj.
Za rodove slovenske izboril je svobodo.
Zapisan v zgodovino za vekomaj.

Trdno verujemo v lepše življenje.
Da svobodno živel bo mladi rod.
Končati se mora sovraštvo, trpljenje.
V slogi stopimo na svetlejšo pot.
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Kamniški »Maistrovci«
v Mežiški dolini med Peco in Uršljo goro
Počastili smo spomin na Franja Malgaja
Franc Svetelj

L

ansko jesen smo člani Društva
general Maister Kamnik obiskali poti Soške fronte, letos pa smo se
odločili obiskati našo Koroško. Za
koroške meje sta se pred več kot devetdesetimi leti borila naš rojak general Rudolf Maister in nadporočnik
Franjo Malgaj, ki je 6. maja 1919,
star komaj 24 let , padel pri Tolstem
vrhu v Mežiški dolini.
V soboto, 26. septembra 2015, se
je na pot proti Koroški z avtobusom
odpeljalo približno 50 članov društva pod vodstvom predsednika Ivana Sekavčnika, ki je kot koroški rojak, rojen v Prevaljah, pripravil tudi
progam zanimivega izleta. Na začetku potovanja je vsem udeležencem razdelil tudi pisni oris krajev, ki
smo jih kasneje bomo obiskali, med
potjo pa je v avtobusu še dodatno
opozarjal na znamenitosti posameznih krajev. Izleta se je udeležil tudi
č. kanonik Anton Rojc iz Ljubljane,
ki se je kot rojak iz Radomelj pred
kratkim včlanil v DGM Kamnik.
Pot nas je vodila prek Tuhinjske in
Savinjsko- Šaleške doline, mimo Velenja na Koroško proti Slovenj gradcu in naprej po dolini reke Meže do
Raven na Koroškem. Tu smo si pod
strokovnim vodstvom kustosinje

V muzeju Železarne Ravne – F. Svetelj
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najprej ogledali železarski muzej, ki
je postavljen v nekdanji krčilni kovačnici – štauhariji. Tisočletna tradicija železarstva na Slovenskem se je
močno odrazila tudi na Koroškem;
tako se je Železarna Ravne po drugi svetovni vojni razvila v moderno
jeklarno, ki je leta 1986 zaposlovala 7000 delavcev. Na razstavi Mati
fabrika - Železarna Ravne smo na
začetku lahko prebrali tudi zanimiv
zapis izpred 40 let: Biti zvest eni
tovarni, pomeni pognati korenine
v kraju in med ljudmi, se izbrusiti v
stroki do popolnosti ter biti mojster
svojega dela.
Po ogledu muzeja smo se nato skozi Prevalje, mimo Poljane, kjer so
potekali zadnji boji ob koncu druge
svetovne vojne, podali v Mežico, kjer
smo se po kratkem okrepčilu z rudniškim vlakcem zapeljali v Muzej rudnika svinca v podzemlje gore Pece.
V pogorju gore Pece so od srede 17.
stoletja izkoriščali obsežna nahajališča svinčene in cinkove rude. V skoraj štirih stoletjih so izkopali 19 milijonov ton tega naravnega bogastva in
uredili več kot 800 kilometrov rovov.
Med hojo po rudniških rovih smo si
lahko ogledali, v kakšnih razmerah
so rudarji izkopavali svinčeno rudo

od prvih začetkov ročnega vrtanja
v trde stene do uporabe pnevmatičnih orodij. Pri trdem delu v jami
so rudarjem pomagale tudi žene
in otroci. To je bil težek in pogosto
pretresljiv boj za vsakdanji kruh.
Po desetminutni vožnji smo se izpod Pece pripeljali na beli dan in se
nato napotili proti Kotljam, kjer se je
leta 1893 rodil pisatelj Lovro Kuhar
– Prežihov Voranc, avtor Boja na
Požiralniku , Samorastnikov, Solzic
in drugih čudovitih orisov koroške
zemlje in ljudi.
Na hribu nad Kotljami smo se okrepčali z domačim kruhom iz krušne
peči in orehi, ki sta ga iz Tunjic prinesla naš praporščak Janez Vrhovnik in njegova žena, za šilce krepkega domačega »Maistrovca«pa je
poskrbel predsednik Ivan.
Nato smo se na hribu najprej ovekovečili ob Vorančevem spomeniku,
delu nedavno preminulega kiparja
Stojana Batiča, nato smo si z vodičem ogledali Prežihovo bajto, ki so
jo Prežihi kupili leta 1911 in je postala njegov dom od 18. do 29. Leta; tu
je tesaril, oral in sejal. V teh letih je
podoživljal Kotlje, materine pripovedi, dušo si je napolnil z vsem, kar je
pozneje izbruhnilo iz njega. Pri bajti

V spomin na koroškega junaka Franja Malgaja- I. Žvikart
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Pred rudnikom v Mežici – I. Žvikart

si je Voranc nabral zaklade za prihodnji čas, je zapisal Ravenčan dr.
Franc Sušnik. Vsako leto poteka 10.
avgusta v tem poduršuljskem okolju
enkratna prireditev Festival solzic v
spomin na Prežihovega Voranca.
Iz Kotelj smo se spet vrnili proti Dobrijam, kjer smo se ob spomeniku v
bližini Tolstega vrha poklonili spominu Franja Malgaja in borcem za
severno mejo.
Spomenik v spomin Franju Malgaju so postavili že leta 1924. Od leta
2010 stoji spomenik na novi lokaciji
in je dodatno posvečen tudi borcem NOV. Spomenik krasita plošči
z verzi Rudolfa Maistra Vojanova in
Karla Destovnika Kajuha. Pri spomeniku je vsako leto v začetku maja
spominska slovesnost, posvečena
obletnici smrti nadporočnika Malgaja. Med Korošci vlada splošno
prepričanje, da brez Malgaja Mežiška dolina danes ne bi bila del samostojne Slovenije.
Ob pesmi Lipa zelenela je, ki smo
jo skupaj zapeli, smo k spomeniku
položili šopek cvetja in se tako poklonili spominu tega velikega borca
za našo severno mejo.
Po kosilu v Korošici v Otiškem vrhu
smo obiskali še obmejno vas Libeliče, znano po tem, da so se krajani leta 1920 složno uprli nepravični
priključitvi vasi k Avstriji in na lokalnem plebiscitu 1922 soglasno odločili, da želijo živeti v Sloveniji.
Z ogledom cerkve sv. Martina, kostnice na pokopališču in muzeja o
plebiscitni odločitvi v zgradbi župnišča ter muzeja starega kmečkega
orodja smo končali naš obisk dežele

Še pogled prek Drave v Avstrijo …- F. Svetelj

med Peco in Uršljo goro ter se zvečer zadovoljni vrnili domov.
Vsi udeleženci smo bili z organizacijo izleta zelo zadovoljni, za kar si

zaslužijo posebno priznanje predsednik Ivan Sekavčnik, tajnica Helena Križnik in zakladnik Marjan
Gladek.

Ob kostnici v Libeličah – F. Svetelj

Ob spomeniku pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca – I. Žvikart
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Ekskurzija
Koroškega domovinskega društva Franjo Malgaj
Vladimir Ovnič

N

a lepo septembrsko soboto smo se člani Koroškega
domovinskega društva Franjo
Malgaj že desetič odpravili na
eno od ekskurzij, med katerimi
spoznavamo lepote naše čudovite domovine. Letošnja pot nas
je vodila na Štajersko, po robu
Dravinjske doline in v Slovenske
gorice.
Prvi postanek smo imeli v samostanu Žiče v bližini Slovenskih Konjic. Žička kartuzija iz
leta 1165 je edinstven pomnik
zgodovine življenja menihov, ki
so našli v dolini sv. Janeza mir,
spoštljivost in tišino, v kateri so
nemoteno delovali. Na to nas
spominjajo številni rokopisi, ki
so nastali v skriptoriju tega samostana. V preteklosti je bil samostan prepuščen usodi in s tem
neusmiljenemu propadanju. V
zadnjih letih pa so precejšen del
uspeli obnoviti in ga tako ohraniti za kasnejše rodove. Prizadevni
muzejski delavci in domačini se
zelo trudijo obiskovalcem ponuditi kar največ. Lončar prikazuje
izdelavo svojih izdelkov, v okviru
prikaza lekarniškega delovanja
iz okoliške kmetije ponudijo degustacijo svojih napitkov in uporabnost zdravilnih zelišč. V starih
obokanih kleteh pa zorijo konjiške penine.
Pot smo nadaljevali po južnih
obronkih Dravinjskih goric mimo
Poljčan in Majšperka do Ptujske
gore. Najstarejše ime te cerkve
je Neustift (Nova Štifta), kasneje
sta se cerkev in kraj imenovala
Črna gora, od leta 1927 pa Ptujska gora. Cerkev so zgradili Ptujski, najverjetneje po zaobljubi.
Že zelo zgodaj se je za cerkev
uveljavilo ime Mons Gratiarum
(gora milosti), kar dokazuje, da
24

Kartuzija Žiče - obnovljeni vhod

se je cerkev uveljavila kot romarski kraj. Grajena je v slogu gotika
in je triladijska. Notranja oprema
je povečini gotska, čeprav se tudi
Ptujska gora ni mogla izogniti
barokizaciji. Med vso opremo
izstopa relief Marije zavetnice s
plaščem, ki je ena največjih mojstrovin tistega časa. Pod njenim
plaščem je 82 oseb, ustanovitelj
cerkve, donatorji, domnevno
tudi Herman Celjski.
V filmu, ki prikazuje zgodovino
Ptujske gore, v uvodu povedo:
»Ni veliko božjepotnih cerkva v
Evropi, v katerih bi Marija tako na
široko razprostrirala svoj milostni
plašč, hkrati pa kraljevala v tako
veličastnem svetišču, da ga mnogi upravičeno imenujejo visoka
pesem gotike.«
Zaradi svoje veličastnosti in pomena je cerkev leta 2010 dobila
naziv bazilike.

Pogled na Ptujsko goro

Naslednja postaja našega izleta
je bil Ptuj. To je naše najstarejše
neprekinjeno poseljeno mesto.
Zelo pomembno je bilo že v
rimskem času, doživljalo je velike
preizkušnje v času preseljevanja
ljudstev in se začelo znova
krepiti pod okriljem salzburške
škofije. Sprehod po Ptuju smo
začeli v obnovljeni minoritski
cerkvi in se nato sprehodili preko
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Mestnega in Slovenskega trga
do dominikanskega samostana.
Mestne znamenitosti in živa
beseda vodičke so nam pričarale
življenje na Ptuju v rimskem in
še zlasti v srednjeveškem času.
Številne bogate stavbe pričajo
o blagostanju Ptujčanov v
preteklosti.
Že nekoliko utrujeni smo se podali proti Polenšaku, končnemu
cilju naše ekskurzije. Žal je bilo
predvideno srečanje s člani Slovenjegoriškega društva general
Maister nekoliko okrnjeno, saj je
bila večina članov s predsednikom Jožetom Hojnikom na ekskurziji po Primorski. Pa smo se
imeli na Polenšaku vseeno dobro
po zaslugi gospe Zlatke Zevnik,
ki nam je razkazala znamenitosti
kraja in tudi opisala številne dejavnosti krajanov in tudi društva
general Maister. Pri spomeniku
generala Maistra smo se pokloni-

li njegovemu spominu.
Za naše dobro počutje so poskrbeli tudi v gostilni Šeruga, kjer
smo ob dobri hrani lepo preživeli
popoldanske ure. Že ob prihodu
na Polenšak se nam je pridružil
tudi predsednik Zveze društev
general Rudolf Maister, gospod
Milan Lovrenčič, ki nas je popeljal na svojo kmetijo. Tu smo
uživali v ogledu številnih živali, ki
jih Milan goji, si ogledali njegovo zbirko kočij, se sprehodili po
posestvu in poskusili tudi njegov
znameniti orehovec. Ob koncu
smo zapeli našo himno, naš član
Jože Prednik pa je prebral nekaj
svojih domoljubnih pesmi. Dve
od njegovih pesmi lahko preberete tudi v tej številki Maistrovega
glasu.
Čas je kar prehitro minil in polni lepih vtisov smo se vrnili domov, že
na avtobusu pa smo se pogovarjali o ekskurziji za naslednje leto.
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8. Maistrov pohod Maribor - Zavrh
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor
Irena Porekar Kacafura, tajnica DGRM Maribor

»M

aribor razglašam za posest Države Slovencev,
Hrvatov in Srbov in prevzemam v
imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo
Štajersko!«
To so bile besede majorja Rudolfa Maistra (jeseni leta 1918), ki je
kasneje s slovensko vojsko obranil
našo severno mejo. Njemu v čast
in nam v zabavo, sprostitev ter rekreacijo smo v soboto, 24. oktobra
2015, organizirali pohod po Maistrovi poti od Maribora, čez slovenjegoriške vinograde do Zavrha,
kjer so nastajale njegove pesmi.
Pohod je potekal v čudovitem
sončnem vremenu in se končal na
Zavrhu, kjer je bila tudi kratka slovesnost v spomin na pesnika in generala Maistra. Organizatorja sta
bila DGRM in PD Planika Maribor.
Približno 100 pohodnikov se nas
je zbralo pred nekdanjo meljsko
vojašnico na Trgu izgnancev in se
ob 7.30 odpravilo na 20 km dolgo
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pot. Pohodnike sta spremljala dobra volja in vinček vinogradnikov,
mimo katerih je potekala trasa.
Zavrh je slikovito naselje v osrčju gričevnatih Slovenskih goric,
upravno je del Krajevne skupnosti
Voličina in Občine Lenart.
Preteklost kraja je povezana z vinogradniško tradicijo in imenom
generala Rudolfa Maistra. Kraj je
temeljito spremenil podobo, ohranil pa je spomin na velikega Slovenca in domoljuba, ki je v naš kraj
prihajal na oddih. V njegov spomin
smo daljnega leta 1961 poimenovali naše društvo. Leta 1963 smo
postavili Maistrov razgledni stolp,
ga leta 1981 nadomestili z novim
in leta 1986 odprli Maistrovo spominsko sobo.
Ogled spominske sobe je mogoč
po vnaprejšnji najavi vse dni v tednu. Obiskovalci in skupine obiskovalcev, ki želijo vodenje po sobi, se
lahko najavijo po telefonu 041 900
750 (g. Stanko Kranvogel).
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Po čem je domoljubje?
K ustanavljanju društva general Maister
v Murski Soboti
Marjan Farič, Černelavci, Murska Sobota

P

red časom je vzniknila ideja
o ustanovitvi društva, ki bi
ohranjalo in negovalo spomin na
zgodovinsko delo generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev
za severno mejo tudi na območju Murske Sobote.

Uresničitev zamisli, ki se je sprva
zdela lahka naloga, se je sčasoma
izkazala za dokaj zahteven projekt,
odvisen od številnih okoliščin in zunanjih vplivov, na katere v drugačnih
časih sploh ne bi računali. Poizvedba
pri potencialnem članstvu na terenu
se je preobrazila v svojevrstno anketo o patriotizmu, družbi in državi nasploh, njene ugotovitve in zaključki
pa so tako zanimivi, da jih je vredno
predstaviti tudi širši javnosti.
Formirati iniciativni odbor za potrebe ustanavljanja društva ni posebej
težko, tudi potrebnim formalnopravnim kriterijem zadostiti ni prezahtevno, a tovrstno društvo se vendarle
ustanavlja z namenom združevanja
in delovanja čim večjega števila ljudi,
katerih skupni smoter je negovanje
domoljubja, zlasti ohranjanje spomina na Rudolfa Maistra in njegove somišljenike. Domoljubje kot vrednota
naj bi vključevala in povezovala tudi
vse tiste, ki so sodelovali pri nastajanju samostojne Slovenije, predvsem
pa naj bi vzpostavila generacijski
most med starejšo populacijo in mladimi, s čimer bi dosegli uspešno prenašanje znanja, izročil in pozitivnih
vrednot patriotizma na mlajšo generacijo. Po našem mnenju društvo lahko uspešno zaživi le ob zadostnem
dotoku mlajših članov.
Navzlic temu, da delovanje v sorodnih domoljubnih društvih ni ovira,
je ob naših poizvedbah pri potencialnem članstvu interes za vključitev
v nastajajoče društvo pokazalo pre-

senetljivo malo povprašanih. Kljub
izrecnemu izpostavljanju namena
ustanavljanja društva, še zlasti pa
prej omenjenih ciljev, je poizvedba
kaj kmalu pokazala na večinsko zadržanost do vključevanja, ki se zrcali
v splošnem nezaupanju ljudi do organiziranja in delovanja v tovrstnih
povezavah.
Mnogi vprašani so že člani obstoječih organizacij, društev in asociacij,
zato ne čutijo potrebe po vključevanju v društva s sorodnimi programskimi cilji. Domoljubje kot patriotizem oziroma predanost narodu in
slovenski državi mnogi napačno zamenjujejo tudi s predanostjo tej ali
oni politični opciji.
Pri mlajših izražanje patriotizma
ostaja v senci multikulturalizma in
globalizma. Mnogi zaradi pomanjkanja priložnosti v lastni državi tudi ne
čutijo potrebe do izražanja patriotizma, saj se krepi občutek, da je njihova prihodnost v domovini negotova.
Ker domoljubja kot vrednote razen
na deklarativni ravni v praksi očitno
tudi država ne ceni, je posledično
kot pomembni element družbene
in nacionalne kohezije ne prepoznavajo tudi državljani, predvsem
mlajše generacije, kar za prihodnost
države in skupnosti ni dobro. Zgolj
in samo vpeljava predmeta domovinska vzgoja v šole za nadomestitev
tega manka ni dovolj. Vrednote domoljubja je treba ponotranjiti skozi
vsakdanjo prakso, saj ljudi motivira
k vestnemu opravljanju državljanskih
dolžnosti na vseh ravneh.
Pri srednji in starejši generaciji je
bilo opaziti, da je domoljubje vezano na izkušnje posameznika v razmerju do države in njenih institucij.
Gre predvsem za razočaranje nad
njenim delovanjem. Kljub temu, da

so ljudje v preteklosti izkazovali veliko patriotizma skozi osebni prispevek k nastanku slovenske države, k
njenemu napredku in blaginji, država mnogim tega ni priznala, vsaj v
celoti ne. Posledično je zaradi ekonomske krize prišlo do zmanjševanja pravic na vseh ravneh. Ekonomizem, uravnavanje in vrenotenje vseh
družbenih razmerij skozi stroškovno
prizmo ter podrejanje vsega družbenega zgolj in samo ekonomskim
koristim, kar je sčasoma postala slovenska uradna državna doktrina, se
je znašel v neposrednem nasprotju
z vrednotami domoljubja. Domoljubje je danes pri mnogih postala le
vnovčljiva kategorija, valuta, potrebna za dosego želenih političnih ali
ekonomskih ciljev.
Brezobzirno uveljavljanje osebnih
interesov ali posameznih interesov
zgolj in samo ozkih družbenih skupin je za skupnost in občutek povezanosti pogubno. Biti domoljub
le, kolikor to koristi, je napačno,
celo zavržno. Država se ni znala
zoperstaviti takim negativnim pojavom, izkazalo se je celo, da je skozi “ugrabljenost” državnih institucij
s strani nekaterih družbenih skupin
zavestno sodelovala pri razraščanju
negativnih praks in pojavov. Nekateri so izgubili službo zgolj in samo
zaradi izkazovanja lojalnosti državi
in ne posameznim elitam. Vse to ne
ostaja prikrito. Pri občanih povzroča negotovost in razočaranje, zato
je opazen zasuk od lojalnosti do države, od skrbi za blaginjo države in
širše skupnosti, do lojalnosti in k skrbi za blaginjo ožje družine. Politična
polarizacija družbe in ekonomsko
razslojevanje, dve proslavi za en
praznik, katerih skupni imenovalec
je prav izpostavljanje domoljubja, ni
dobra popotnica za prihodnost. Ka-
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tero domoljubje je torej pravo? Vse
to bega ljudi in jih potiska v pasivnost in zgolj skrb za lastno preživetje.
Domoljubje je prepotreben element
vzpostavljanja aktivnega državljanstva, slednje pa je nujno potrebno za
splošni napredek in blaginjo skupnosti, na kar se zlahka pozablja.

Poleg ekonomske krize občutek
negotovosti povečujejo še geopolitične spremembe, predvsem
begunska kriza. Slovenija leži na
tranzitni poti beguncev skozi Balkan v zahodno in severno Evropo. Prav na tej točki se vzpostavlja
vzporednica z Maistrom in njegovo obrambo severnega roba slovenstva, saj mnogi izpostavljajo
skrb za varovanje meja Slovenije,
predvsem južne meje ter obstoja
slovenske nacije nasploh.
Migracije bodo v prihodnosti nepo-

vratno spremenile družbeni ustroj
Evrope in tudi Slovenije. Ali in kako
je Slovenija pripravljena na to, ni
gotovo. Primarna skrb za uravnavanje migrantskih tokov ter za integracijo azilantov v družbo po mnenju
občanov pripada državi in njenim
institucijam, policiji,vojski, šolskemu in socialnemu sistemu ipd. Ker
ljudje sebe dojemajo toliko kot
aktivnega dejavnika, je njihov prispevek omejen le na humanitarni
vidik delovanja, donacije, prispevke, sodelovanje s humanitarnimi
organizcijami ipd. Vsekakor pa je
pri procesih integracije migrantov v
družbo poleg države nujno potrebno sodelovanje društev in organizacij civilne družbe, tako tudi društev
domoljubne programske in vsebinske orientacije.
Kako naprej z ustanavljanjem dru-

štva in kaj nam je storiti? Počakati
na druge čase ali se tej ideji celo
odreči? Po našem mnenju nikakor
ne. Kljub težavam bodo aktivnosti
tekle naprej, morda ne v želeni dinamiki in obsegu, pa vendarle. Prekmurje nima samo dolga do generala Maistra, predvsem ima svoj
dolg do spomina na prleškega rojaka dr. Matijo Slaviča. Po njegovi
zaslugi in prizadevanjih na pariški
mirovni konferenci leta 1919 so se
Prekmurci rešili združili z matičnim
slovenskim narodom, s Slovenijo
oz. takratno SHS.
Poleg Maistra je prav dr. Matija Slavič Prekmurcem pomagal priključitve k slovenskemu narodnemu
ozemlju. Prav to je vsebinski motiv
za ustanovitev društva; prepričani
smo, da nam bo to sčasoma vendarle uspelo.

»Moja domovina – Od zrna do kruha«
Kulturno naravoslovno društvo Naša zemlja
Ana Vehar, predsednica društva Naša zemlja
Spoštovani/-a
ravnatelj/-ica,
spoštovani učitelji!
Leto se preveša v zadnjo četrtino.
Okrog nas že nekaj časa zorijo pridelki slovenskih polj in sadovnjakov, vinogradov, gozdov ter vrtov.
Pred nami je novo šolsko leto z novimi obveznostmi in izzivi. Morda
bo kakšnemu mlademu ustvarjalcu tudi izziv, da s prefinjeno žlahtno slovensko besedo, s paleto
bogatih barv na priložnostnih risbah, z originalnim motivom skozi
fotoaparat zajame bogastvo njiv,
sadovnjakov, domačij, naravnih in
kulturnih znamenitosti Slovenije.
Kulturno naravoslovno društvo
Naša zemlja tudi za šolsko leto
2015/2016 razpisuje literarni, likovni in fotografski natečaj
»Moja domovina – Od zrna do
kruha«
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Natečaj je namenjen učencem od
1. do 9. razreda vseh osnovnih šol
v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu,
dijakom različnih srednjih šol v
Sloveniji ter v zamejstvu. Člani
društva bomo veseli, če se bo za
katerokoli obliko natečaja odločilo
čim več sodelujočih.
I. Literarni natečaj
Literarni natečaj je namenjen
učencem od 2. do 9. razreda
osnovnih šol in dijakom srednjih
šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke
iz posameznega razreda v vezani
ali nevezani besedi. En prispevek
iz vsakega razreda bo nagrajen.
Številni udeleženci dosedanjih
natečajev so dokazali, da mladi

znajo in zmorejo zelo ustvarjalno
in kritično razmišljati o svoji domovini. Vabimo jih tudi na letošnji
natečaj, še bolj se bomo razveselili
novih literarnih ustvarjalcev.
Avtorji naj se v svojih prispevkih
vživijo v pot, ki jo opravi zrno od
trenutka, ko ga sejalčeva roka vrže
v sveže zorano zemljo do rezine
kruha na mizi; v mislih si pričarajte nekoč pomembno delo žanjic
in mlatičev, pa mlinarjev in pekov,
premislite o gospodarjih, ki so z
veseljem odrezali kos kruha popotniku ali ga ob praznikih podarili
revnejšim vaščanom. S kruhom so
vedno ravnali spoštljivo in takšen
odnos moramo ohraniti za rodove
za nami. Motiv kruha je pogost v
ljudskih pregovorih, po različnih
krajih naše domovine ima kruh raznovrstna poimenovanja; v svojih
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pridigah je o njem govoril že Primož Trubar.
Na besedilu morajo biti čitljivo
zapisani ime in priimek avtorja,
naslov šole, razred, ime ter priimek mentorja in občina, v kateri
je šola. Prosimo vas, da prispevke shranite pri sebi v elektronski
obliki za morebitno kasnejše
pošiljanje za pripravo zbornika.
Tehnike izražanja: prosti spisi,
pesmi, eseji, črtice, anekdote.

II. Likovni natečaj
Likovni natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovnih
šol in dijakom srednjih šol. Na
društvu pričakujemo z vsake šole
v naši državi in iz zamejstva največ tri likovne prispevke iz posameznega razreda. En prispevek
iz vsakega razreda bo nagrajen.
Tema za likovne izdelke so žitna
polja, kozolci z žitom, mlini, domačije s krušnimi pečmi, ki jih
najdemo v večini slovenskih krajev; motivi so zastavljeni široko in
v celoti povezani z ožjo ali širšo
domovino.
Učence in dijake želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo
svoj odnos do teme »Od zrna do
kruha«. To lahko storijo v katerikoli likovni tehniki in v poljubni
velikosti. Navdušeni bomo tudi
nad tridimenzionalnimi izdelki.
Prispevki so lahko delo enega avtorja ali skupine.
Na zadnji strani izdelka morajo biti navedeni: ime, priimek in
razred avtorja (avtorjev), naziv
in naslov šole, naslov likovnega
dela, ime in priimek mentorja ter
občina, v kateri je šola. Prosimo
vas, da prispevke pred pošilja-

njem fotografirate in shranite
za morebitno kasnejše pošiljanje za pripravo zbornika.
III. Fotografski natečaj
Fotografski natečaj je namenjen
učencem od 3. do 9. razreda
osnovnih šol in dijakom srednjih
šol. Člani društva pričakujemo z
vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri fotografije iz
posameznega razreda. En prispevek iz vsakega razreda bo nagrajen.
Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki; predstavlja naj utrinke iz ožjega ali širšega dogajanja
na polju, v mlinu, okrog krušnih
peči … Fotografije morajo biti
opremljene z naslednjimi podatki: naslov dela, ime in priimek avtorja, razred, ime šole, natančen
naslov šole ter ime in priimek
mentorja in ime občine šole. Prosimo vas, da poslane prispevke
shranite pri sebi v elektronski
obliki za morebitno kasnejše
pošiljanje za pripravo zbornika.
Različne izdelke ustvarjalcev
bomo razstavili po posameznih
ustanovah v različnih krajih po
Sloveniji.
Prijava na natečaj: vse vrste
prispevkov pošljite skupaj s pri-

javnico na naslov društva Naša
zemlja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana do 30. aprila 2016.
Avtorji prispevkov bodo prejeli priznanja ter vabilo na javno
zaključno prireditev ob dnevu
Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti. Manjše zaključne prireditve bodo tudi v
različnih krajih Slovenije, glede
na število udeleženih šol, junija
2016, v času Trubarjevega tedna.
Vrednotenje prispevkov: vsa
pravočasno prispela literarna,
likovna in fotografska dela bo
pregledala tričlanska strokovna
komisija posameznih področij
razpisanega natečaja. Avtorji in
šole bodo v treh tednih od poteka razpisa obveščeni o rezultatih
natečaja.
V preteklem šolskem letu so se
nagrajeni učenci udeležili vsebinsko bogate in poučne predstave
Primož Trubar in drugi trubadurji
slovenske kulture v Cankarjevem
domu v Ljubljani. Tako nagrajenci kot njihovi mentorji so bili
nad takšnim zaključkom natečaja navdušeni. Enako želimo s podobno predstavo nagraditi udeležence natečaja v šolskem letu
2015/2016.
Tudi v šolskem letu 2015/2016
bomo k organizaciji povabili Koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij – KODVOS.
Morebitne dodatne informacije lahko dobite po telefonu 031
326 317 in na elektronskem naslovu društva: kud@nasazemlja.si.
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Polaganje vencev ob dnevu spomina na mrtve
na ljubljanskih Žalah
Zveza društev general Maister

M

ZZBzvNOBS, ZVVS in
Združenje Sever v okviru
KoDVOS-a so v petek, 30. oktobra 2015, pripravili komemorativne slovesnosti ob dnevu spomina
na mrtve na ljubljanskih Žalah.
Delegacije so položile vence pri
Kostnici žrtev 1. svetovne vojne, v Spominskem parku borcev
in talcev, v Gramozni jami in pri
Spomeniku padlim v vojni za
Slovenijo 91. Poleg veteranskih
organizacij je bila prisotna ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti dr.
Anja Kopač Mrak in župan mesta
Ljubljana Zoran Jankovi.
V spominskem parku padlih
borcev in talcev je bila krajša
slovesnost, ki jo je organizirala
ZZBzvNOBS. Zbrane je nagovo-
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ril župan MO Ljubljana g. Zoran
Janković. Pri vseh slovesnostih
so sodelovali praporščaki članic
KoDVOS-a, Gardna četa SV in
Policijski orkester in skupina trobil orkestra slovenske policije ter
Partizanski pevski zbor.
Pri spomeniku padlim v vojni za
Slovenijo 91 se je slovesnosti pridružila ministrica za obrambo.
Prisotni so bili tudi svojci padlih.
Po polaganju vencev je bila kratka slovesnost, ki sta jo organizirala ZVVS in ZPVDS, spregovorila
pa je tudi ministrica za obrambo Andreja Katič. Pri spomeniku
padlim za Slovenijo 91 so se praporom članic KoDVOS-a pridružili prapori SV, Policije, MSNZ v
ONZ in MSNZ v TO.
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Dan generala Maistra
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