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E-pošta: zvezadgm@siol.net
Naslovi zveze in društev:

NOVOLETNO VOŠČILO
Članicam in članom Društev general
Maister, Društvu Franjo Malgaj,
domoljubom, simpatizerjem,
veteranskim organizacijam
in mladim širom po domovini
želimo srečno, uspešno in zdravo
novo leto 2016.
Uredništvo

Uvodnik

Novo leto 2016 je pred vrati
Predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič
Mladi se veselijo, da bodo leto dni
starejši, mi starejši pa bi bili zadovoljni, če bi bili leto mlajši. Sicer pa leta
niso najpomembnejša. Pomembna
sta zdravje in volja do dela, ki sta
motor delovanja tudi nas, aktivnih
članov DGM in državljanov naše domovine Slovenije.
V prihajajočem letu 2016 se bomo
spomnili zgodovinskega dogodka;
to je 16. junij 1996, ko smo imeli v
Glasbeni šoli Ljubljana Vič-Rudnik
ustanovno skupščino za ustanovitev Društva general Maister Slovenije. Izvolili smo upravni odbor in
Tita Turnška za prvega predsednika,
mene pa za podpredsednika. Ker je
Tit kmalu za tem odšel za veleposlanika na Kitajsko, sem moral prevzeti
predsedovanje, ki pa ga bom moral
zaradi časovne ure počasi predati
nasledniku.
Povod za organiziranje Društva generala Maistra je bila pobuda akademika dr. Trstenjaka, da bi do 80.
obletnice delovanja generala Maistra in njegovih borcev v Ljubljani,
glavnem mestu slovenskega naroda,
postavili spomenik. Na naš predlog
je k postavitvi pristopilo mesto Ljubljana. Imenovan je bil odbor, izveden pa je bil tudi natečaj za izbor
avtorja. Ker pa žal do postavitve ni
prišlo, smo sami kot društvo naročili
kip pri kiparju Boštjanu Putrihu. Ko
je bil kip ulit, je tudi mesto naročilo
izdelavo pri kiparju Jakovu Brdarju.
Tako imamo v Ljubljani dva spomenika generalu Maistru.
Naše društvo se je širilo in ustanovilo podružnice v Kamniku, Mariboru,
na Uncu in v Ljubnem. Leta 2006 je
bilo odločeno, da društva postanejo samostojna pravna telesa, kar
smo tudi storili, in tako delujemo še
danes. V Zvezi pričakujemo nove
članice; trenutno Zveza šteje že 23.
članic. Društva delujejo po svoji iniciativi, Zveza pa delovanje koordinira in posluje z državnimi organi in
organizacijami civilne nabore. Zlasti
pomembno je sodelovanje s Sloven-

sko vojsko, ki na podlagi programa
naše delovanje financira, ter s sorodnimi domoljubnimi in veteranskimi
zvezami, s katerimi delujemo v Koordinaciji domoljubnih veteranskih
organizacij Slovenije.
Z zadovoljstvom se lahko ozremo
na naše delo in dosežke v preteklih
20 letih. Postavili smo številna spominska obeležja, izdali Maistrove
pesmi in ponatis življenjepisa, zgodovinske knjige o Maistrovih borcih,
29. marca organizirali vsakoletno
praznovanje rojstnega dne generala
in 23. novembra državnega praznika
dneva generala Maistra, pripravili
mnogo člankov v časopisih in revijah, nastope na radiu in televiziji, pogovore s članstvom in mladino itn.
Ob izjemno bogatem opusu našega
delovanja si moramo postaviti vprašanje: kako pa naprej?
• Moja prva želja je, da bi delovali
skupaj, se med seboj spoštovali in
si pomagali.
• Še naprej si bomo prizadevali za
ustanovitev novih društev, v obstoječih pa pomladiti članstvo.
• Proučevali bomo zgodovinske
dogodke in osebnosti, ki so pomembno doprinesle k razvoju
našega naroda in države. V tem
smislu bomo pripravili in izdali
biografije Jožka Slobodnika, dr.
Verstovška, dr. Rosine, Vaupotiča,
Cajnhoferja in drugih. Kmalu pa
bo izšla biografija Franja Malgaja.
• Za večjo popularizacijo Maistrovih pesmi bomo razpisali natečaj
za njihovo uglasbitev.
• Pomagali bomo vsem društvom,
da si izdelajo prapor, prav tako
bomo poskrbeli za uniforme praporščakov.
• V javnem nastopanju in v stikih z
mladimi in mediji bomo spodbujali aktivno državljanstvo. Prizadevali si bomo, da se ta lastnost vsakega državljana Slovenije neguje,
spodbuja in udejanja na vseh področjih družbenega življenja. Po-

sebno pozornost bomo posvetili
učnim programom osnovnih in
srednjih šol.
• Negovali bomo spoštljiv odnos
do državnih simbolov – grba, zastave, himne in predsednika republike. Zastavo bomo obesili ob
vsakem državnem ali družinskem
prazniku, ob tem pa skupaj zapeli
državno himno. Spoštovali bomo
funkcijo predsednika republike.
• Negovali bomo samospoštovanje
in ponos, da smo pripadniki slovanskega in slovenskega naroda.
Tudi Slovenci smo dali svoj prispevek k svetovni zakladnici znanja,
zato moramo bolj kot kdajkoli
ceniti Vego, Reslja, Gallusa, Miklošiča, Avsenika ter mnogo drugih, zaradi katerih smo evropsko
prepoznavni.
• Končno se moramo truditi, da
presežemo netolerantnost med
nami in nestrpnost (nespoštovanje) med sosednjimi narodi in
državami. Spoštovati moramo
dostojanstvo vsakega človeka in
naroda, zahtevati pa tudi spoštovanje nas in naše domovine.
Zato s ponosom nadaljujemo naše
poslanstvo. Domovina bo tako lepa
in dobra, kot si jo bomo zgradili
sami. S tem povabilom vam voščim
zdravo in srečno novo leto 2016 ter
uspešno delo naslednjih deset let.
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Dan Rudolfa Maistra

Kamnik, Maistrovo mesto, ob državnem prazniku:

»Rišimo Maistra! Postanimo Maistri!
Mi smo njegovi potomci!«
Janja Zorman Macura, vodja kabineta župana

Dan Rudolfa Maistra obeležujemo v spomin na 23. november 1918, ko je Maister s
svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil, s tem dogodkom pa k
Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške. Državni praznik, posvečen našemu velikemu rojaku, generalu, pesniku
in rodoljubu, Rudolfu Maistru Vojanovu, smo z današnjo slovesnostjo v Domu kulture
Kamnik obeležili tudi v Občini Kamnik. Slavnostni govornik je bil poveljnik 132. gorskega polka Slovenske vojske, polkovnik Robert Klinar. Zbrane pa sta nagovorila tudi
župan Občine Kamnik Marjan Šarec in predsednik Zveze društev GENERAL MAISTER
mag. Milan Lovrenčič.

D

anašnja slovesnost se je pravzaprav začela že s polaganjem vencev v preddverju občinske stavbe in k spomeniku Rudolfa
Maistra na Trgu talcev. Župan
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Marjan Šarec je skupaj s predsednikom Zveze društev GENERAL
MAISTER mag. Milanom Lovrenčičem, predsednikom Društva
general Maister Kamnik Ivanom

Miroslavom Sekavčnikom in drugimi predsedniki veteranskih organizacij Občine Kamnik ob prisotnosti praporščakov izkazal čast
in poklon velikemu človeku.

Dan Rudolfa Maistra

Zdravljici v izvedbi Otroškega
pevskega zbora Glasbene šole
Kamnik je prisluhnilo občinstvo
Doma kulture Kamnik, med njimi
tudi prvi predsednik Republike
Slovenije Milan Kučan, poslanec
Državnega zbora mag. Matej Tonin, poveljnik Enote za protokol
Slovenske vojske podpolkovnik
Marko Hlastec, polkovni podčastnik 132. gorskega polka Iztok
Racman, podžupana Občine Kamnik Igor Žavbi in Matej Slapar,
vnuk generala Maistra Stojan
Maister, predsedniki domoljubnih
in veteranskih organizacij Občine
Kamnik, praporščaki, častni občan
Občine Kamnik Janez Majcenovič
in svetnice ter svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik.
V pozdravnem nagovoru je župan
Marjan Šarec poudaril smisel, namen in pomen spomina na velikega Slovenca, kamniškega rojaka,
zglednega domoljuba, generala in
pesnika Rudolfa Maistra Vojanova. »Rudolf Maister je storil tako
pogumno dejanje, takšno dejanje,
ki je zarezalo v zgodovino Slovenije, kar velik kos ozemlja je bilo
s tem pridobljenega, in zato smo
danes lahko država, kakršna smo.
Predstavljajmo si: če tega ozemlja
ne bi imeli, verjetno ne bi imeli
Primorske in danes kot država ne
bi obstajali. Rudolf Maister je dal
pogum in idejo prihodnjim generacijam, da so se uprle leta 1941 in
leta 1991, ko smo lahko pridobili
svojo državo le s pogumom, voljo
in močjo argumentov. Sama suro-

va sila ne pomeni nič, če zraven ni
argumentov, prav tako pa sami argumenti ne pomenijo nič proti surovi sili. Kombinacija obojega da
tisto, čemur rečemo lastna država
in čemur rečemo nekaj, za kar se
je vredno truditi. Danes smo spet
v prelomnih časih. Maistra pa žal
nimamo. Pa bi ga potrebovali.
Kdaj bomo nehali hlapčevati? Kdaj
bomo nehali razmišljati, kaj bodo
rekli drugi? Do kdaj bomo čakali
na navodila bodisi iz Bruslja ali od
drugod. Nehajmo hlapčevati! Zavedajmo se, da Rudolf Maister, ki
je bil rojen v Kamniku in je tukaj
preživel šest let svojega življenja,
ni bil nikomur hlapec in za vedno
je zapisan v zgodovino Slovenije.
V pravem trenutku je znal udariti
po mizi. V pravem trenutku je vedel, kaj storiti. Danes, v prelomnih
časih, upam, da bomo tudi mi znali storiti tisto, kar moramo, če hočemo obstati kot država.«
Med tistimi, ki ohranjajo in poudarjajo Maistrov duh, ima pomembno
vlogo Zveza društev GENERAL
MAISTER, zato je zbrane nagovoril njen predsednik mag. Milan
Lovrenčič: »Danes imamo čast, da
se zahvalimo tistim osebam in kolektivom, ki so s svojim dosedanjim
aktivnim delovanjem pokazali in
dokazali, da so domoljubi. Tudi v
bodoče nam bodo taki in njim podobni odpirali nove ideje delovanja
za preseganje aktualne krize. Ta ni
samo na gospodarskem področju,
kot danes poudarja politika, ampak
v aktivnem državljanu, ki bo želel in

moral pristopiti k napredku države
in družbe.«
Sledil je slavnostni govor poveljnika 132. gorskega polka Slovenske vojske, polkovnika Roberta
Klinarja: »Danes v tem prelepem
srednjeveškem mestu Kamnik
obeležujemo dan, ki bi moral
predstavljati za Slovence več kot
zgolj državni praznik. To je dan,
ki ga sam kot vojak in državljan
Republike Slovenije nosim v srcu
vse leto in verjamem, da enako čuti tudi sleherni izmed vas,
danes tukaj zbranih. Naj izkoristim to priložnost in naj bo danes tudi dan zahvale vsem, ki so
svoja življenja položili v temelje
današnjega dne, naše domovine
in naše prihodnosti. Tega zgolj
beseda hvala ne bo nikdar opisala v zadostni meri, pa vendarle
– hvala! Pravijo, da »če si človek
razuma, to povej z besedami, če
si človek z dušo, to dokaži z dejanji, če pa si človek s srcem, bodo
o tebi povedali drugi.« General
Rudolf Maister, Slovenec, slovenski vojak, intelektualec in pesnik
je govoril z besedami, dokazal z
dejanji, zaradi teh velikih dejanj
o njem danes govorimo mi in o
njem bodo govorile generacije.«
V nadaljevanju se je polkovnik Klinar dotaknil vrednot, ki jih je moč
prepoznati iz dejanj predanega
posameznika – vojaka, generala z
željo po pravičnosti in svobodi, ki
je takrat verjel, da zna in zmore. Poudaril je, da je bil 23. novembra leta
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Dan Rudolfa Maistra
1918 Rudolf Maister eden izmed
redkih Slovencev, ki je želel, znal
in upal. Ni zgolj razmišljal, temveč
tudi ukrepal. 23. november naj bo
zato tudi dan poguma, odločnosti,
narodne zavesti in predvsem vere v
našo domovino. »Današnji praznik
je in bo ostal zapisan v zgodovino
našega naroda, pravo mesto pa
mu moramo dati mi – vsak posameznik in vsi skupaj s tem, da negujemo spomin nanj. Če ne zaradi
drugih vzgibov, potem preteklosti
dolgujemo, da se vsi skupaj trudimo ohranjati vrednote, da se trudimo krepiti zavest o pripadanju
slovenskemu narodu in krepiti domoljubje. Domoljubja pa ne smemo obravnavati zgolj kot pojem,
saj vem, da brez domoljubja kot
narod ne bomo preživeli. Domoljubje so naše korenine. Domoljubje je naša bogata preteklost pogumnih mož in žena, ki so za naš
narod živeli in dihali, je naša lepa
pokrajina, je tisto, kar nas povezuje in označuje naš narod.«
Izročilo generala Maistra je živo in
aktualno ter vredno posnemanja.
Zato bi generala Rudolfa Maistra
želel izpostaviti tudi kot lik, ki je v
novejši zgodovini, v letih 1990 in
1991, z moralno močjo navdihoval
tudi nas - branitelje Slovenije med
osamosvojitveno vojno. Rudolf Maister je zame osrednja osebnost, ki
je zaznamovala 20. stoletje in simbol patriotizma slovenskega človeka, ki je kljub izredno neugodnim
okoliščinam znal ohraniti slovenski
jezik, svojo identiteto ter si priboriti svoje ozemlje, svojo državo. To je
zavest, kakršno potrebujemo tudi
danes. Temeljna skupna vrednota
te zavesti pa naj bo domoljubje,
vendar ne le kot čutenje, ampak kot
trdna zavest o pripadnosti naši domovini, Republiki Sloveniji. Ob tem
bi se zahvalil tudi vsem veteranskim in domoljubnim organizacijam, ki vlagajo veliko dela in truda v
ohranjanje te pozitivne vrednote.«
In sklenil svoje misli: »Nisem Kamničan, kot je bil vaš soobčan general Rudolf Maister Vojanov, ki je v
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Kamniku preživel šest let svojega
življenja. Domicilno znotraj prostorske razdelitve Ministrstva za
obrambo spada občina Kamnik
pod mojo enoto, 132. gorski polk
Slovenske vojske in v sebi čutim,
da sem ta kraj z vso njegovo bogato zgodovino že vzel za svojega.
V mesecu marcu 1934, nekaj mesecev pred svojo smrtjo, je Kamničanom spoštovani general namenil
besede: »Bog živi moje kamniške
soobčane«! Ko se sprehodim po
Kamniku, vidim, zakaj in zato bi
želel izraziti tudi svoje besede iskrenega ponosa na odnos, ki ga
do svojega rojaka gojita tukajšnja
občina, lokalna skupnost ter mnoge organizacije in društva. 29. marec je od sredine devetdesetih let
občinski praznik občine Kamnik in
nas skupaj z lično urejeno rojstno
hišo opominja na rojstvo tega velikega človeka. Ime našega generala
in vsestranske osebnosti – literata,
pesnika, slikarja, ljubitelja knjig in
organizatorja kulturnega življenja
najdemo tudi v nazivu častni občan občine Kamnik, najdemo ga v
poimenovanju gimnazije, ceste, ki
se zaključi z Maistrovim mostom in
najdemo ga v tradicionalnem pohodu na 660 m visoko Veliko špico
nad Kamnikom. Naj nas generalovo ime znova in znova opomni na
pomen iskrene volje za sodelovanje, složnost in enotnost vedno, ko
gre za našo državo in našo domovino. Zaradi imena Rudolf Maister se
zavedajmo sebe in slovenstvo naj
bo za nas vrednota, ki jo hočemo
v svoji državi razvijati in ohranjati.
Dovolite mi, da ob koncu današnjega nagovora svoje misli navežem tudi na aktualno dogajanje v
Republiki Sloveniji: na migrantsko
krizo, ki se je dotaknila domala
večine slovenskega naroda. Tako
kot leta 1918 tudi današnji čas potrebuje svoje junake. Nismo sicer
ogroženi z vojaško silo, pa vendar
se soočamo z nepredvidljivimi situacijami, v katere nas postavlja
današnji dan. Spoštovani, prepoznajmo junake našega aktualnega
časa. Ti junaki nosijo eno izmed

uniform; bodisi policijsko, vojaško,
gasilsko, uniformo civilne zaščite,
bodisi so prostovoljci. Mnogi med
njimi so preprosti in anonimni ljudje, ki težko, a pošteno preživljajo
družine. Prepoznajmo jih kot ljudi,
ki ne zgolj zaradi potreb službe,
temveč zaradi čuta do domovine
srčno pomagajo domovini v nastali situaciji. Vojaki, policisti, Civilna zaščita, gasilci in prostovoljci dokazujemo, da nam ni vseeno,
kaj se dogaja na naših tleh. Teh
dogodkov ne želim primerjati z velikimi dejanji generala Maistra, pa
vendar je bilo tudi danes potrebno
ponovno stopiti skupaj; dokazali
smo, da to še vedno znamo.

Dnevi naših življenj se delijo na
dvoje. So dnevi, ki odštevajo naše
življenje in so dnevi, ki štejejo.
Eden od dni, ki štejejo, je bil tudi
23. november pred 97 leti, ko je
na severu našega ozemlja v dogajanja odločilno posegel slovenski
general in pesnik Rudolf Maister
Vojanov, katerega delovanje najlažje strnem z naslednjimi besedami, ki jih prepoznam kot izročilo
tega velikega človeka: Včeraj posameznikovo prepričanje in želja,
danes njegova beseda in zanos,
jutri pogumno dejanje. Z malo
tistega zanosa, ki je bil prisoten
leta 1918 in s pozitivno energijo
ter vrednotami stopajmo naprej.
Tako kot nekoč generalu Rudolfu Maistru in njegovim borcem
naj danes nam ne zmanjka hotenja uresničiti svojih želja in sanj.
Srečno, spoštovani zbrani, srečno
Kamnik in srečno naša domovina,
Republika Slovenija!«
Albert Einstein je zapisal: »Ne poskušaj postati uspešen človek,
ampak človek vrednot.« In vrednote, ki iz današnje družbe žal vse bolj
izginjajo, so tiste, ki so vodile današnje dobitnike priznanj. Gre za posameznike, organizacije oziroma
skupnosti, ki ohranjajo, posredujejo in spodbujajo pomen vrednot
dediščine generala Maistra in drugih domoljubov tudi za sedanjost
in prihodnost.

Dan Rudolfa Maistra
Iz rok župana Marjana Šarca in predsednika Zveze društev GENERAL MAISTER mag. Milana Lovrenčiča so priznanja prejeli:

Vojašnica generala Maistra za dolgoletno negovanje poslanstva
Rudolfa Maistra in za vzorno sodelovanje z Domovinskim društvom
generala Rudolfa Maistra Maribor ter šolami s tega območja,

I. gimnazija v Celju za zasluge na področju širjenja in obuditve narodne zavesti, s tem pa tudi ohranjanja spomina na generala Rudolfa
Maistra in njegove sporočilnosti in

Bruno Jelenko za pomemben prispevek k utrjevanju
domoljubja in domovinske pripadnosti ter ohranjanju
spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove sporočilnosti.
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Dan Rudolfa Maistra

Osrednja slovesnost ob državnem prazniku
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Dan Rudolfa Maistra

dnevu Rudolfa Maistra v Celju
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Dan Rudolfa Maistra

Osrednja slovesnost ob državnem prazniku
dnevu Rudolfa Maistra v Celju
Nagovor ministra ob dnevu Rudolfa Maistra

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Pozdrav

General

• Spoštovani predsednik Zveze
društev Generala Maistra,

• Po bitki je lahko biti general, nas
uči znani slovenski pregovor. In
danes smo si zagotovo enotni,
da je bila Maistrova odločitev tedaj prava.

• župan Mestne občine Celje,
• članice in člani društev Generala
Maistra,
• spoštovani vsi prisotni.
• V veliko čast mi je, da vas lahko
danes nagovorim ob državnem
prazniku – Dnevu Rudolfa Maistra.
• Vesel sem, da smo se zbrali v Celju, ki je ne samo pomembno gospodarsko in družbeno središče
Savinjske regije,
• temveč tudi mesto z bogato, lahko rečem, veličastno zgodovino.

Uvod
• Skoraj sto let je minilo, odkar je
general Maister z zgodovinsko
in usodno odločitvijo, prevzel
v Mariboru vojaško oblast in s
svojimi somišljeniki ohranil velik
in pomemben del slovenskega
ozemlja.
• Čudi me, da ta mejnik pogosto
omenjamo tako lahkotno – kot
da je nekaj povsem samoumevnega in vsem nam dodeljenega.
• General Maister pa je svoje odločitve vendarle sprejemal v časih
velikih geopolitičnih sprememb
v Evropi in svetu,
• ko posledice njegovih dejanj
niso bile gotove!
• Te čase zlahka primerjamo z današnjimi, saj se ob soočanju z
družbeno izredno kompleksnimi
dogodki upravičeno sprašujemo,
• kaj ti tektonski premiki pomenijo ne samo za Slovence, temveč
tudi za preostanek Evrope in
sveta.
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• Vendar pa je bila leta 1918 slika
povsem drugačna. Ne samo, da
mnogi Maistrove vizije in njegovih potez niso razumeli in so
vanj dvomili,
• številni so mu tudi odkrito nasprotovali in ga pri njegovih
dejanjih ovirali.
• Brez tako močnega duha, široko razgledanega in zavednega
patriota, ki je postavil tudi svoje
življenje na oltar bodoče domovine ter zmagal (!), pa se bi naša
zgodovina pisala povsem drugače.
• Se bi Slovenci brez generala Maistra uspeli obdržati kot narod?
• Se bi uprli okupatorju v začetku
druge svetovne vojne?
• Bi dočakali čas in priložnost, da
živimo v samostojni državi Sloveniji?
• Bi danes jaz kot minister govoril
v slovenskem jeziku in uporabljal dvojino?
• Heroj brez primere je tedaj udaril po mizi, naredil za mnoge
neljubi korak ter tako postavil
interes naroda na višje mesto
in pred vse ostale posamične in
parcialne interese.

Danes
• Tudi slabo stoletje zatem se najprej vsak zase, potem pa skupaj
kot družba soočamo z globalnim izzivom, ki že mesece glasno trka na vrata Evrope,

• nam nastavlja ogledalo ter ponuja napol izrisan zemljevid z velikim vprašanjem – kako naprej.
• V tem trenutku Vlada RS in posledično tudi posamezna ministrstva sprejemamo ključne, a
hkrati nepriljubljene odločitve o
zavarovanju interesov in ozemlja
Slovenije.
• Te v ospredje postavljajo korist
celotnega slovenskega naroda
in razumljivo je, da se ukrepi, ki
jih vlada sprejema, življenj nekaterih ljudi dotikajo močneje, kot
drugih.
• Tudi sam živim ob meji in tudi
meni se je žica zarezala v dušo,
• a verjamem, da se bodo te odločitve čez čas izkazale za pravilne.
• Trenutno pa delijo slovensko javnost, saj se je opredeliti za to –
kar je prav in kaj ne – resnično
izjemno težko.
• Težko, ker sosed razmišlja drugače.
• Težko, ker naslovnice časopisa

Dan Rudolfa Maistra
nenehno opozarjajo na »kaj pa
če«?
• In nenazadnje težko, ker nas povezuje tudi skupen zgodovinski
spomin.
• A vendarle je delovanje vlade v
teh časih lahko usodnega pomena za Slovenca in Slovenko ter
za nadaljnji razvoj Slovenije kot
samostojne države.
• Verjamem, da bo biti general bistveno lažje po zaključeni bitki.

• Maister je tvegal več, kot je v
življenju tvegal marsikdo med
nami. K temu sta ga gnala iskreno domoljubje in odgovornost
do države.
• Tudi od vas se – danes bolj kot
kadarkoli prej – pričakuje pogumna in kritična drža.
• Slišati želimo vaš glas, a preden
ga povzdignete, resnično preteh-

tajte, kaj boste z njim sporočili.
• Kaj je tisto, kar bo na dolgi rok
koristilo vsem državljanom in državljankam.
• Seveda pa naj bo današnji praznik poleg premisleka posvečen
tudi spominu na zmagoslavje,
• zato lepo praznujte in iskrene
čestitke!
• Hvala.

Zaključek
• Odločnosti Generala Maistra ni
omajalo razmišljanje o tem, kako
bodo njegove poteze vplivale na
njegovo lastno usodo.
• Spomnimo se – prva svetovna
vojna se je končala šele 10 dni
zatem, ko je 1. novembra 1918
stopil pred vojake in mestnega
poveljnika ter izjavil svoje znamenite patriotske besede.
• Mirno bi se takrat našla kakšna
razgreta glava in ga dala aretirati
ter postaviti pred hitro in učinkovito vojaško sodišče.

Celje v znamenju generala Maistra
Komentar o prireditvi
Uroš Arnuš

D

ne 21. novembra 2015 je
bila v Celju nepozabna državna proslava ob dnevu generala Maistra, ki je vsem prisotnim pričarala edinstven večer.
V Celju tovrstne prireditve v
čast generalu še ni bilo, čeprav je mesto povezano z generalom. Rudolf Maister je v
letih 1913/1914 na I. gimnaziji
v Celju vodil literarno društvo
Kondor, izdajali pa so tudi glasilo Savinja. Ni naključje, da
sta celotni kulturni program
prireditve prevzela I. gimnazija
v Celju in Glasbena šola Celje
z izjemnimi dijaki in mentorji,

ki so v uro trajajoči proslavi prikazali svoj mladostni žar in talent.
Izvedba je bila profesionalna in
nagrajena s čustvenimi aplavzi.
Ob izjemno dinamičnem programu, katerega rdeča nit je bila
poezija Karla Destovnika-Kajuha, v kateri sta se prepletala ljubezen in domoljubje ter poezija
edinstvene Mile Kačič, je režiser
proslave Luka Marcen v dogajanje zelo uspešno vpel še orkester
in pevski zbor z interpretacijami
pesmi slovenskih avtorjev pod
vodstvom dirigenta g. Matjaža
Brežnika in zborovodje g. Tomaža Marčiča. Celotno dogajanje

so zaokrožili še praporščaki s
svojim poveljnikom in govorci,
med njimi g. Milan Lovrenčič
(predsednik zveze DGM), g.
Bojan Šrot (župan MOC) in
g. Zdravko Počivalšek (minister za gospodarstvo RS), ki so
vsak na svoj način predstavili
pomen generala Maistra.
Za zgledno prireditev pa so
bili poleg vseh prej navedenih
odgovorni predvsem Mestna
občina Celje, zveza DGM in
Društvo generala Maistra Celje.
Doživeli smo izjemen večer,
zato vsem še enkrat iskrena
hvala.
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Dan Rudolfa Maistra

Intervju s celjskim županom
Pripravil: Tadej Počivavšek, 3. C, I. gimnazija v Celju

V Celju deluje Društvo generala Maistra s predsednikom Urošem Arnušem na čelu, ki ob Maistrovem dnevu
prireja tudi različne prireditve. O njihovem pomenu in
zgodovine za Celje na splošno je Kajuh Press pripravil
intervju s celjskim županom Bojanom Šrotom
Kakšna se vam zdi domoljubnost Slovencev? Ali pada ali
narašča? In kakšna je po vašem mnenju v primerjavi s sosednjimi državami?.
Glede domoljubnosti Slovencev
bi se dalo narediti kaj več. O
tem se pogosteje pogovarjamo
v času praznikov, ko ugotovimo,
da nam ni preveč mar za pomembne državne praznike. Tudi
sam opažam, da so prireditve ob
njih razmeroma slabo obiskane.
Večinoma se jih udeležujejo starejši, pogrešam mlade. Je pa tako
verjetno bilo vedno in je najbrž
podobno tudi v drugih državah.
Zdi se, kot da nam je po teh štiriindvajsetih letih samostojnosti
postalo malo mar za našo lastno
državo. Očitno smo Slovenci
zelo navdušeni nad idejo združene Evrope, a se je v zadnjem
času izkazalo, da tudi tu ni vse
tako, kot je videti, saj lahko nekatera pravila kar čez noč nehajo
veljati.
Eden izmed zelo pomembnih domoljubov je bil general
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Rudolf Maister, ki pa ni bil le
vojak, ampak tudi pesnik, v
Celju je vodil literarni krožek.
Se vam zdi, da je kulturno življenje v Celju danes živahnejše kot takrat?
Od njegovih časov je kulturno
življenje zelo napredovalo. Ne
smemo pozabiti, da ima Celje
kot majhno mesto z le 50.000
prebivalci profesionalno gledališče, izjemno pester je nabor
različnih glasbenih prireditev,
imamo dva muzeja in nekaj galerij. Vse je na dokaj visoki ravni,
tudi tisto, kar rečemo, da sodi v
ljubiteljsko kulturo, je velikokrat
na profesionalnem nivoju. Vsakdo, ki želi obiskati kulturno prireditev v Celju, ima pri nas veliko
možnosti, blizu sta še Ljubljana
in Maribor. Problem pa je, da so
se ljudje morda malce zasedeli
doma pred televizorji in nehali
tako pogosto obiskovati različne
kulturne prireditve.
Kljub pomembnosti generala
Maistra pa je v Celju le eno
spominsko obeležje v njego-

vo čast, in sicer na pročelju I.
gimnazije v Celju. Načrtujete
postavitev še kakšnega?
Za zdaj ne. Zdi se mi, da trenutne razmere niso najbolj naklonjene postavitvi različnih spomenikov, čeprav je to eden od
načinov, da se ohrani trajen spomin na nekoga.
Menite, da se Celjani zavedajo pomena Rudolfa Maistra za
nas in našo državo?
Mislim, da je v zavesti Slovencev
in Celjanov Rudolf Maister kot
velik domoljub, vojak in pesnik,
najbolj pa kot borec za severno
slovensko mejo, saj mu je uspelo
ohraniti velik del slovenskega nacionalnega prostora.
Od Maistrovih dni pa do danes se je podoba Celja zelo
spremenila, delno tudi po vaši
zaslugi. S kakšnimi projekti pa
se ukvarjate trenutno?
Trenutno se ukvarjamo s problemom sestave proračuna za prihodnje leto, saj časi niso najbolj
ugodni. Ukvarjamo se tudi s problemom nadaljnje prenove starega mestnega jedra, predvsem
Muzejskega trga in tretje faze
starega mestnega jedra, načrti za
gradnjo telovadnice k I. osnovni šoli. Poleg tega pa v teh ekonomsko ne najbolj ugodnih časih
poskušamo primerno vzdrževati
tisto, kar smo zgradili v prejšnjih
desetletjih. Zelo se trudimo tudi
pri reševanju socialnih problemov. Mislim, da se lahko odpovemo kakšnemu kvadratnemu
metru asfalta in na račun tega pomagamo ljudem v stiski.

Dan Rudolfa Maistra

Tudi na Ravnah slovesno
ob dnevu generala Rudolfa Maistra
Vladimir Ovnič
vega Voranca, kjer je potekala slovesnost ob dnevu generala Maistra.
Proslavo smo skupaj pripravili: Koroško domoljubno društvo Franjo
Malgaj, občina Ravne na Koroškem
in poveljstvo 72. brigade slovenske vojske. Proslava je bila 23. novembra ob 17. uri v športni dvorani
osnovne šole Prežihovega Voranca
na Ravnah. Prireditev se je začela s
slavnostnim prihodom praporščakov in himno Republike Slovenije, ki
jo je zapela Helena Blagne. V priložnostnih nagovorih sta zgodovinski
pomen in poslanstvo generala Maistra poudarila župan občine Ravne
dr. Rožen in poveljnik 72. brigade
brigadir Franc Koračin. Slavnostna
govornica pa je biloa ministrica za
obrambo Andreja Katič, ki je v svojem govoru izrazila zadovoljstvo, da
je na ta praznični dan na Koroškem,
v slovenski mejni pokrajini, ki je v
naši zgodovini bojevanja za svobodo in suverenost imela pomembno
vlogo in jo vedno tudi hrabro izpeljala. Spomnila se je pomena generala Maistra in Franja Malgaja, pa
tudi aktualnih političnih dogodkov,

ki pestijo Slovenijo v tem času. Čestitala pa je tudi pripadnikom in pripadnicam 72. brigade ob njihovem
prazniku.
Kulturni program je sooblikoval izjemen mladi kitarist Urban Reiter.
Na prireditvi so razglasili in podelili tudi nazive najboljšega vojaka,
podčastnika in častnika 72. brigade
Slovenske vojske ter posebno priznanje. Priznanja je podelil poveljnik 72. brigade Franc Koračin. Priznanja so dobili: poddesetnik Luka
Poklečki, podčastnik Beno Golob
in častnik nadporočnik Dušan Babič. Posebno priznanje- bronasto
plaketo 72. brigade, ki jo je prejela Občina Ravne na Koroškem, so
izročili županu dr. Tomažu Roženu.
Uradni del slovesnosti se je zaključil
s himno Slovenske vojske in odhodom praporščakov. V nadaljevanju
pa smo bili priča čudoviti glasbeni
poslastici, ki jo je pripravil orkester
Slovenske vojske pod vodstvom dirigentke Andreje Šolar. Po koncertu je sledilo v jedilnici osnovne šole
še družabno srečanje.

Foto: Nika Hölcl, fotobeležNica

V

ponedeljek, 23. novembra,
smo na Ravnah slovesno
obeležili Dan Rudolfa Maistra. Že
opoldne so se v športni dvorani na
Prevaljah v malem nogometu preizkusile ekipe slovenske vojske, policije, združenja veteranov in županov
koroških občin. Zmagali so župani,
zadnja je bila ekipa slovenske policije. V odbojki pa so se srečale ekipe
srednješolskega centra Slovenj Gradec, gimnazije Ravne, srednje tehnične šole Ravne in slovenske vojske. Občani in udeleženci proslave
so si v galeriji na gradu lahko ogledali tudi izdelke slikarske kolonije
general Maister 2015, ki je potekala
v vojašnici v Mariboru in slikoviti koroški vasi Strojna nad Ravnami. Razstavljalo je 34 umetnikov. Prav tako
je bila v kulturnem centru na ogled
priložnostna razstava o bojih za severno mejo, ki jo je pripravil muzej
slovenske vojske. Razstavo, ki je bila
odprta še ves naslednji teden so si
ogledali tudi osnovnošolci iz Raven.
Ob petih popoldne pa smo se zbrali
v telovadnici osnovne šole Prežiho-
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Maister in njegovi borci

Odkrili smo spominsko ploščo
Maistrovemu topničarju Jožku Slobodniku
Jože Matekovič, predsednik Belokranjskega društva general Maister

B

elokranjskemu društvu general Maister je med nekaj manj
kot dveletnim delovanjem uspelo
uresničiti prvi pomembnejši cilj.
Na Radovici, ki leži na severovzhodnem delu Metliške občine, smo Maistrovemu topničarju Jožku Slobodniku odkrili
spominsko ploščo. Postavljena je
na pročelje njegove rojstne hiše,
v kateri se je rodil pred 130 leti.
Odkritje spominske plošče je bilo
združeno v program praznovanj
metliškega občinskega praznika
(26. novembra) in dneva Rudolfa
Maistra (23. novembra). Zato smo
se odločili, da bo slovesno odkritje
na predvečer našega državnega
praznika, 22. novembra 2015.
Za postavitev spominske plošče in
slovesno odkritje je poskrbelo naše
društvo ob izdatni finančni pomoči sredstev Zveze društev general
Maister s skupno prijavo na razpis
obrambnega ministrstva in občine
Metlika. Za odlični kulturni program so zaslužni moški pevski zbor
Zveze lovskih družin Bele krajine,
katerega del so kar štirje naši člani in
pa Krajevni skupnosti Radovica ter
njihovim gasilcem in kulturnikom.
Veliko so nam pomagali tudi sorodniki Jožka Slobodnika, zlasti

družina Ivana Slobodnika, sedanjega lastnika Jožkove rojstne hiše.
Radovica je tudi moj rojstni kraj in
postavitev spominske plošče je bila
priložnost za pogostejše stike s sokrajani. Ob druženju z rojaki sem
se znova prepričal, kaj pomeni resnično domoljubje in spoštovanje
lastne preteklosti in lastnih korenin.
Krajani so se, ne glede na morebitne sorodstvene vezi z Jožkom Slobodnikom, z velikim
ponosom in požrtvovalnostjo
vključili v pripravo slovesnosti ob
odkritju spominskega obeležja.
Prisotnost pripadnikov Slovenske
vojske na svečanosti so doživeli kot
potrditev dejstva, da je bil njihov
rojak resnično velik in pomemben
Slovenec.
Mnogi domačini, ki so se udeležili
slovesnosti, so iz ust našega predsednika mag. Milana Lorenčiča
prvič slišali nekaj več o hrabrih dejanjih in veličini njihovega rojaka.
Danes, ko so zgodovinska dejstva
in okoliščine bojev za Maribor in severno mejo dokaj dobro raziskane
in ni nobenega dvoma, da so general Maister in njegovi soborci resnično postavili pomemben temelj, na
katerem stoji naša država in državnost, se ti ljudje sprašujejo, zakaj je

Otvoritveni pozdrav Jožeta Matekoviča, predsednika Belokranjskega
društva general Maister
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bilo treba čakati kar 97 let, da javno
obeležimo in javno povemo, kdo
je bil in kaj pomembnega storil njihov Jožko Slobodnik v tistih časih.
Živimo v času, ko je naša domovina spet na preizkušnji, ko dejansko
ne vemo, ali se je tretja svetovna
vojna že začela in kakšen bo njen
nadaljnji scenarij, ko ne vemo, ali
smo Slovenci še v Evropski uniji
in v Natu ali pa so nas že »izbrisali«. Vse bolj se zavedamo, da se
bo treba spet opreti na lastne sile.
Preteklost nas uči, da smo morali
v krizni situaciji vedno sami poskrbeti zase, kar je mojim sokrajanom
na Radovici popolnoma jasno, saj
jim v hribih ob južni državni meji
ni bilo nikdar nič podarjeno in je
njihov pogled in odnos do oddaljenega centra na las podoben odnosu med Slovenijo in Brusljem.
Nedvomno smo si edini v tem, da
je naša prihodnost spet zelo negotova in ne preveč spodbudna.
Sprašujemo se, ali ni bilo podobno
pred slabimi sto leti. Zagotovo ne
– takrat je bilo veliko, veliko huje.
Spominska plošča Jožku Slobodniku, Maistrovemu soborcu za severno mejo, postavljena na skrajni
južni meji naše mlade države, nosi
sporočilo, da domoljubna dejanja

Slavnostni govornik, mag. Milan Lovrenčič, predsednik Zveze društev
general Maister

Maister in njegovi borci

Pozdravni govor Darka Zevnika, župana Občine Metlika

presegajo fizične in časovne razdalje in da junaška dejanja za domovino, tako kot njihovi akterji, ostajajo

Ivan Slobodnik, sorodnik in sedanji lastnik rojstne hiše Jožka Slobodnika, prevzema slovensko zastavo iz rok metliškega župana in predsednika Zveze DGM.

nesmrtna.
Ob koncu mi dovolite, da se vsem
sodelujočim pri tej akciji iskreno za-

hvalim in jih kar takoj povabim k sodelovanju pri naslednjih podobnih
akcijah našega društva.

Fran Roš

V spomin padlim koroškim borcem leta 1919
Šli ste vi vsi, ki bogata in verna
bila od vas je moja mladost,
ko je še v sanjah vsa neizmerna
pila zvezd najvišjih prostost.

Trd in mrk se za vami oziram
in za vsem mi je težko in žal
in se samemu sebi upiram,
kot bi naprej se v bodočnost bal.

Predno dosegla jasnin je cesto,
tiho je izkrvavela v vas.
S to usodo, temno, zločesto
sam na poti ostal sem jaz.

V dneh, ki so davno umrli z vami,
je ostala ona mladost.
Zdaj se opajam v trpki omami,
svoje družbe mrki gost.

Pisatelj, pesnik, dramatik in pedagog Fran Roš se je rodil leta 1898 v Kranju, njegovo življenje pa je bilo od tretjega leta starosti do njegove smrti leta 1976 povezano s Celjem.
Leta 1913 se je kot gimnazijec skupaj s Franjem Malgajem in Srečkom Puncerjem pridružil
Rudolfu Maistru v literarnem krožku KONDOR. Skupaj z bratom Mirkom se je ob koncu I.
svetovne vojne pridružil Maistrovim borcem za Koroško. Svojim padlim tovarišem je tudi
posvetil gornjo pesem. Med II. svetovno vojno ga je okupator z družino vred izselil v Srbijo, v Čuprijo. Po vojni se je v Celju zavzemal za napredek šolstva in z ljubeznijo vzgajal
mladi rod ter pisal pesmi in povesti. Leta 1955 mu je mesto Celje podelilo naslov častnega
občana.
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Domoljubje

Slovenska vojska uspešno sodeluje
z organizacijami, zvezami in društvi,
pomembnimi za obrambni sistem
Carmen Kos, Slovenska vojska

V

petek, 4. decembra, je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman v Infocentru Triglavska roža na Bledu
podpisal letne načrte sodelovanja med Slovensko vojsko in organizacijami, zvezami ter društvi, pomembnimi za obrambni sistem.
b tej priložnosti je načelnik generalštaba poudaril, da ga veseli, da se vsi zavedamo, da bo obseg
sodelovanja odvisen od objektivnih
razlogov in najpomembnejših nalog
Slovenske vojske, med katerimi še
naprej ostajata izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in sodelovanje
pri reševanju migrantske situacije.
»Slednja zahteva veliko angažiranost
Slovenske vojske, kar je v zadnjem
času vplivalo tudi na še bolj dejavno
opravljanje nalog civilno-vojaškega
sodelovanja. Če bodo razmere še
naprej zahtevale tako obsežno vključevanje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, verjamem, da boste z
razumevanjem sprejeli, če vseh dogovorjenih aktivnosti ne bomo mogli
uresničiti zaradi naše vključenosti v
pomembno nalogo pri zagotavljanju
varnega dela tudi vaših organizacij in
društev,« je še dejal načelnik.
Slovenska vojska bo v prihodnjem
letu sodelovala s petintridesetimi
organizacijami, ki delujejo v javnem interesu in negujejo sorodne
vrednote. Med njimi so Društvo
upokojencev MO, Gasilska zveza
Slovenije, Judo zveza Slovenije, Letalska zveza Slovenije, Zavod MEPI
– Mednarodno priznanje za mlade,
Združenje MORiS, Planinska zveza
Slovenije, Slovenski gorniški klub
Skala, Slovenska potapljaška zveza,
Smučarska zveza Slovenije, Strelska zveza Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Združenje za
vrednote slovenske osamosvojitve,
Zveza društev generala Maistra,
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Zveza policijskih veteranskih društev SEVER, Zveza radioamaterjev
Slovenije, Zveza slovenskih častnikov, Zveza tabornikov Slovenije,
Zveza veteranov vojne za Slovenijo

Podpis letnega načrta

Foto: Carmen Kos

O

in Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Turistična zveza Slovenije,
Plavalna zveza Slovenije, Društvo
maratoncev in pohodnikov Celje,
Jadralna zveza, Kajakaška zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Strelsko društvo
vojni veteran, Športno društvo Katarina, Športno društvo Sonček, Športna unija Slovenije, Športno humanitarno društvo Vztrajaj-Never give up,

Podpisniki letnih načrtov za sodelovanje s Slovensko vojsko v letu 2016

Domoljubje
Društvo za negovanje rodoljubnih
tradicij organizacije »TIGR PRIMORSKE« Tigr, Veslaška zveza Slovenije in
Športno društvo Slovenc.
Znotraj civilno-vojaškega sodelovanja je Slovenska vojska leta 2015
podprla 731 dogodkov in za to namenila skoraj 338.000 evrov. V podporo organizacijam je opravljala
različne prevoze po kopnem, morju
in zraku, posojala materialna sredstva (šotore, mize, klopi, agregate,
ročne radijske postaje, terenske po-

stelje), zagotavljala dopolnilno zdravstveno oskrbo, omogočala uporabo nekaterih zmogljivosti (vadišč,
strelišč in telovadnic) ter z nastopi
popestrila prireditve (častne straže,
Orkester Slovenske vojske). Leta
2016 Slovenska vojska za obdobje
od januarja do oktobra načrtuje 450
dogodkov oziroma 212.000 evrov.
Slovenska vojska s sodelovanjem z
organizacijami, ki jih podpira, neguje civilno-vojaško sodelovanje in
si tako prizadeva vzdrževati dobre

odnose s civilnimi organi oblasti,
organizacijami in društvi ter prebivalstvom na območjih, kjer delujejo
ali bodo delovale enote Slovenske
vojske. Civilno-vojaško sodelovanje
načrtuje in uresničuje na temeljih
vzajemnosti, prednost pa daje sodelovanju z nevladnimi in drugimi
organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe,
športa, usposabljanja in humanitarnosti, ter podpira izvedbo dogodkov nacionalnega pomena.

Aleks Štakul, Skozi čas
Lado Ambrožič

A

leks Štakul je brez dvoma ena
bolj markantnih osebnosti slovenske televizije. V knjigi Skozi čas
na zanimiv način pripoveduje zgodbo svojega življenja in zgodbo svojega dolgotrajnega dela na Televiziji
Slovenija.
Njegova novinarska pot se ni začela
na predhodnici današnje Fakultete
za družbene vede, kjer si je visokošolsko izobrazbo pridobivala večina
drugih novinarjev v tiskanih in elektronskih medijih na Slovenskem,
ampak je, že kot uveljavljen urednik
in komentator, ob delu doštudiral na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svoj
novinarski vzpon je, presenetljivo,
začel kot televizijski snemalec in
dopisnik svoj čas zelo popularnega
televizijskega Obzornika, že v družbi prepoznavnih drugih dopisnikov
in televizijskih legend. Kazalo je,
da ga bo hiša zaposlila kot dopisnika v Zasavju, vendar so tamkajšnji
lokalni politiki na tem mestu hoteli
imeti »svojega« človeka in tako se
Aleks ni preselil v Trbovlje. A še kot
snemalec in reporter se je kaj hitro
srečal s pomembnimi gospodarskimi in političnimi dogajanji in akterji,
zaposlili pa so ga blizu njegove Bistrice, v mariborskem televizijskem
dopisništvu, kjer je preživel morda najprijetnejše obdobje svojega

službovanja. Iz tistega časa je tudi
njegov prvi pomembnejši intervju, s
samozavestnim direktorjem TGA Kidričevo Grünfeldom, ki mu je intervju obljubil, ni pa dovolil snemanja.
Aleksov prijatelj in novinarski kolega
Darko Marin, tedanji dopisnik ljubljanske televizije v Beogradu, mu
je ponudil sodelovanje pri pokrivanju Vojvodine in Kosova, kar je bila
odlična priprava na formalno mesto
beograjskega dopisnika, leta 1973,
ko se je Marin vrnil v Ljubljano. Prek
noči so Aleksa sprejeli še v ZK, kar
je bil pogoj za tako pomembno
funkcijo.
V štirih letih, ki jih je, skupaj s soprogo in sinom preživel v glavnem
mestu, je dodobra spoznal delovanje državnih organov, jugoslovanske
skupščine, njenih zborov in delovnih
teles, spremljal pa je tudi nekaj potovanj predsednika Tita, med drugim
na Kosovo in v Makedonijo. Področje, ki ga je moralo še posebej zanimati, je bilo gospodarstvo, čudaška
jugoslovanska ekonomija, ki je bila
eden glavnih vzrokov za kasnejše
umiranje države na obroke.
Po končanem mandatu se je vrnil
v Ljubljano, kjer se je hitro vključil
v prizadevanja televizijskih ustvarjalcev za kakovosten in atraktiven
program. V tistem času je Televizija

ponudila veliko izjemnih projektov,
kulturnih, informativnih, športnih in
zabavnih, v tistem času je bila z angažmajem Televizije Ljubljana med
drugim ustanovljena koprska televizija in zgrajen Cankarjev dom. Aleks
se je dokazoval tudi kot urednik
notranjepolitičnih in gospodarskih
oddaj in vse bolj kot komentator in
voditelj večjih oddaj, na primer odmevne in priljubljene oddaje Bobu
bob. Tedaj je ljubljanska televizija
začela še s Tednikom, oddajo, ki
še dandanes ostaja na vrhu gledanosti, s turistično oddajo Nagelj in
bodeča neža, začel je delovati teletekst, gledalci pa se radi spominjajo
tudi oddaje Pod lipo itd. Leta 1984
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Maister in njegovi borci
je bil Aleks v številčno močni ekipi
ljubljanske televizije, ki je bila zadolžena za prenose nekaterih panog
na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu, kasneje pa je bil tudi v ekipi,
ki je prenašala smučarske polete ob
50-letnici planiške velikanke. Seveda je hotel videti svet, in ga je tudi
videl: Evropo, Ameriko, kasneje tudi
Kitajsko.
Država se je naposled znašla pred
razpadom. Televizija Slovenije je
odigrala pomembno vlogo pri rojevanju lastne, slovenske države, pri
njenem osamosvajanju. Prvi dan ju-

nijske vojne za Slovenijo je bil Aleks
eden od voditeljev poročil in Dnevnika. Napočil je nov čas, tudi na Televizijo so prišli novi kadri, treba je
bilo zasnovati nove oddaje, Aleksove izkušnje so bile pri tem nenadomestljive. Spet se je lotil vodenja oddaj, med drugim se ga spomnimo
po oddaji Made in Slovenia, z veseljem je pripravljal še oddaji Polnočni
klub in Očetje in sinovi.
Leta 2001 se je poslovil od novinarskega dela in se kot generalni
direktor lotil preurejanja nacionalne radiotelevizije, velike medijske

Karikatura Bine Kos

hiše z več kot dva tisoč zaposlenimi. V njegovem času je bil ustanovljen Multimedijski center, portal
MMC, pa tako imenovani jutranji
program Dobro jutro. Ko je kandidiral še v drugo, je morda z grenkobo spoznal kadrovanje pod taktirko političnih strank, ki si vseskozi
prizadevajo, da bi se polastile javnega zavoda RTVS.
Vse to je opisal v knjigi Skozi čas.
Z njegovo tipično vedrino in brez
zamer. V knjigi nastopa več kot tisoč akterjev, ki jim je s tem postavil
spomenik in jih iztrgal iz pozabe.

Karikatura Bine Kos

Domovina
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Domovina je kraj, kjer se počutim varno,
saj je v njej vedno zabavno.
Vesela sem, da tu ne divjajo vojne,
a imajo policisti in vojaki
za vsak primer jopiče neprebojne.

Naša domovina ima lepo naravo
in tu si vsak lahko privošči zabavo.
Ne maram, da smetimo,
saj s tem lahko kaj hudega naravi storimo.

Če imamo težave,
se lahko obrnem na Tom telefon,
saj si zaslužim
topel in brezskrben dom.

Katarina Zupančič, 7. c
OŠ Sostro

Iz dela društev in zveze

Vojanov in naš čas
Karmen Petrič

V

petek, 20. novembra 2015,
je bila v Maistrovi dvorani na
Uncu prireditev Vojanov in naš
čas, ki jo je organiziralo Notranjsko domoljubno društvo general
Maister z Unca. Na prireditvi, ki
so jo pripravili v počastitev državnega praznika dneva Rudolfa
Maistra, so nastopili Dragonarji,
folklorna skupina podružnične

šole Rudolfa Maistra z Unca, harmonikar Benjamin Škrab in ljudski pevki Tadeja Malc in Maša
Gorjanc. V uvodnem nagovoru
je predsednik NDDGM Unec
Srečko Vrhovnik poudaril pomen
domoljubja med mladimi. Program je povezovala Maja Malc.
Obiskovalci so si v dvorani lahko ogledali razstavo likovnih del,

ki so nastala na natečaju NDDGM Unec na temo Moj dom
včeraj, danes, jutri. Najboljšim
učencem, ki so sodelovali na likovnem in literarnem natečaju,
so podelili knjižne nagrade. Po
prireditvi je delegacija NDDGM
Unec položila cvetje k spomeniku generala Maistra pred gasilskim domom.

Program je povezovala Maja Malc, Dragonarji pa so poskrbeli za
ubrano petje in čudovito kuliso. (Foto: K. Petrič)

Ljudske pesmi sta prepevali Maša Gorjanc in Tadeja Malc. (Foto: A.
Strle)

Prireditev je popestrila otroška folklorna skupina domače podružnične šole. (Foto: K. Petrič)

Delegacija je položila cvetje k spomeniku R. Maistra.
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Likovni in literarni natečaj
Moj dom včeraj, danes, jutri
Karmen Petrič

Včeraj - danes - jutri

DDGM Unec že več let
razpisuje likovni in literarni
natečaj za osnovnošolce notranjskih osnovnih šol. Letošnja tema
je bila Moj dom včeraj, danes, jutri. Prejeli smo 79 likovnih in 53
literarnih del iz petih osnovnih
šol. Komisija je nagradila po tri
najuspešnejša dela v vsaki kategoriji. Nagrade so avtorji prejeli
na prireditvi Vojanov in naš čas,
ki je bila 20. novembra na Uncu,
mentorjem pa smo izročili potrdila o sodelovanju. Na prireditvi
so si prisotni lahko ogledali razstavo vseh na natečaj prispelih
likovnih del.

N

Včeraj – svetlo in veselo.
Danes – vsakdanjih misli delo.
Jutri – neprebrano, celo.
Včeraj se zgodilo je,
danes so posledice,
jutri dan bo negotov.
Ne oziraj se v preteklost,
misli na prihodnost,
živi ta trenutek zbran,
da te razvoja tok ne odnese stran.
Peter Godeša, 9. r.
OŠ Jožeta Krajca Rakek
Mentorica: Irena Pavlič

Zbudil se je mogočni kralj Matjaž
Ko se je kralj Matjaž prebudil,
je bil zelo presenečen. Skušal je
poiskati svoj grad na Gosposvetskem polju.
Najprej se mu je zdelo, da ga
bo zelo hitro našel. Počasi pa je
ugotovil, da se je svet zelo spremenil. Videl je veliko prečudnih
zgradb. Ljudje so se vozil v avtih,
ne v vozovih. Videl je tovarne,
trgovske centre, srečeval je veliko ljudi, ki se jim je mudilo po
opravkih.- Nihče ga ni ogovoril
ali pozdravil. Ljudje so gledali v
tla in ga niso niti opazili. Nekaj
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časa jih je opazoval, potem pa se je
ojunačil in ustavil staro gospo. Vljudno jo je pozdravil in vprašal po
vladarju in o tem, kako ljudje živijo. Starejša gospa se je razveselila,
ker si je nekdo vzel čas zanjo in ji
prisluhnil. Povedala mu je, da so že
zdavnaj minili zlati časi kralja Matjaža. Povedala mu je o stiski mladih ljudi, o brezposelnosti, o tem,
kako težko se preživi z nizko plačo
v tej prelepi Sloveniji, da vladarji
svojega bogastva niso pripravljeni
deliti z ljudstvom. Na koncu se mu
je stara gospa zahvalila, da ji je pri-

sluhnil. Dejala mu je, da denar
ne prinaša sreče. Pomembna sta
zdravje in veselje do življenja.
Kralj Matjaž je ugotovil, da je
prišel čas, da ponovno zavlada
Sloveniji.
Od takrat so se za Slovenijo
znova začeli zlati časi, ki še vedno trajajo.
Borut Čibej, 7. c
OŠ 8 talcev Logatec
Mentorica: Milena Herblan
Gostiša

Iz dela društev in zveze

Moj dom včeraj, danes, jutri

Včeraj - danes - jutri
Nekoč trske smo kurili,
s petrolejkami v temni noči si svetili.
V črni kuhinji smo žgance jedli,
ob večerih s prijatelji za mizo sedli.
Zdaj na stikala tipkamo,
z elektriko se grejemo,
na keramičnih ploščah kuhamo –
za prijatelje časa nimamo.
Čez nekaj let se v prah bo svet
z Zemljo vred zdrobil.
Takrat pa tudi mene več ne bo,
za prijatelji mi bo hudo.
Samo Japelj, 6. r.
OŠ Jožeta Krajca Rakek
Mentorica: Irena Pavlič

Vse lahko kupiš.
Poglej v reklame: zelo tanka televizija, udoben kavč, lepa
kuhinja, moderno pohištvo, … To se nam zdi samoumevno;
o tem sploh ne razmišljamo. Ko se neka stvar poškoduje,
jo lahko zamenjamo, preprosto kupimo novo.
Nečesa pa ne moremo kar zamenjati – svoje domovine in
svojega doma. Dom je tam, kjer je srce, kar pomeni, da
je tvoj dom prav tam, kjer imaš svoje prijatelje, družino in
lepe spomine. Zato ni lahko oditi od doma in se tja nikoli
več vrniti.
Vsak dan k nam prihaja vedno več beguncev. Po svetu je
veliko vojn in vsi ti ljudje so morali zapustiti svoj dom in
svojo domovino. Ob teh dogodkih sem razmišljala, kako bi
bilo, če ne bi imela več svoje sobe. Včasih prav nehvaležno
nergam, kako majhna je moja soba, da mi barva pohištva
ni več všeč in kako lepo bi bilo gledati televizijo s postelje.
Ti ljudje pa so zapustili vse, kar so imeli in kar so poznali.
Mislim, da za kaj takega potrebuješ veliko poguma.
Veliko naših mladih se je moralo preseliti v druge evropske
države, saj v Sloveniji ne dobijo službe. Sliši se zelo preprosto: vzameš nekaj kovčkov, najameš stanovanje, poiščeš
službo in se preseliš v tujo državo. Ampak sploh ni tako.
Kmalu ugotoviš, da tam ne prodajajo slovenske hrane za
vsakim vogalom, praznikov ne praznujejo tako kot doma,
z nikomer se ne moreš pogovarjati v svojem maternem jeziku … Vse to začneš kmalu močno pogrešati.
Nekaj naših znancev se je preselilo v tujino zaradi službe
in sčasoma so si tam ustvarili dom. Najbolj so veseli, kadar
praznike praznujejo z drugimi Slovenci ali pa pri njih diši
po tradicionalni slovenski hrani. Ko se pogovarjamo z njimi, včasih navdušeno povedo, da so v neki trgovini našli
klobase, podobne slovenskim, ali pa da jim na štedilniku
pravkar vre ričet.
Šele kadar zapustimo svojo domovino, se zavemo, kako
pomembne so malenkosti, ki jih ne moreš najti prav nikjer drugje. V svoj dom si vedno želimo prinesti tisto, česar
smo vajeni iz mladosti, pa naj živimo v Moskvi, Amsterdamu, Dublinu ali kje drugje. Tako se počutimo bolj domače,
četudi je naša prava domovina tisoče kilometrov stran.
Vsega se vendarle ne da kupiti.
Zala Jelinčič, 9. r.
OŠ Jožeta Krajca Rakek
Mentorica: Irena Pavlič
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Likovni in literarni natečaj
Moj dom včeraj, danes, jutri

Maistrov večer z dr. Matjažem Kmeclom
Karmen Petrič
novembru se na Uncu
kar vrstijo prireditve v
spomin na generala Rudolfa
Maistra v organizaciji Notranjskega
domoljubnega
društva general Maister. V
soboto, 28. novembra, so
organizirali že enajsti Maistrov večer. Gost večera je

V
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bil akademik dr. Matjaž Kmecl.
V prijetnem pogovoru, ki ga je
povezoval Bogdan Urbar, smo
izvedeli nekaj zanimivosti iz
njegovega bogatega življenja.
Dotaknila sta se mladostnih
let, študija, delovanja v politiki
in na fakulteti. Večer so s kulturnim programom obogatili

Luka Kočevar in Dragonarji.
S svojim obiskom so vse prisotne razveselili tudi Stojan
Maister, vnuk Rudolfa Maistra, župan Marko Rupar ter
podpredsednik Zveze društev general Maister Jožef
Tišler.

Iz dela društev in zveze

23. november
Rudolf Pfajfar, sekretar ZDGM

T

udi letos smo v Ljubljani počastili 23. november, državni
praznik našega pesnika, domoljuba in generala Rudolfa Maistra
Vojanova na Trgu OF in pred poslopjem Ministrstva za obrambo.
Zbrali smo se: delegacija Ministrstva za obrambo, ki jo je vodila

ministrica za obrambo Andreja
Katič, delegacija Mestne občine
Ljubljana s podžupanom Alešem
Čerinom, delegacija ZDGM s
predsednikom mag. Milanom
Lovrenčičem, članice in člani
DGM Ljubljana s predsednikom
Aleksom Štakulom in praporšča-

ki slovenskih veteranskih organizacij, del častne čete slovenske
vojske in trobila slovenske vojske. Zelo prisrčen in zanosen
priložnostni kulturni program so
tokrat pripravili učenci Osnovne
šole Sostro, ki so se odlično odrezali.
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Večer spomina na generala Maistra
Emil Štern
lani Društva generala Maistra
Zasavje smo 19. novembra
2015 počastili spomin na praznik
ob dnevu generala Rudolfa Maistra
in sicer z Večerom spomina na generala Maistra »okroglo mizo o slovenskem narodnostnem vprašanju«
in proslavo, ki je potekala v galeriji
Medija v Zagorju.

Č

ja. Zato v zadnjih letih v številnih
državah potekajo sistematične aktivnosti za preživetje in utrjevanje
patriotizma (v Franciji, Nemčiji, na
Nizozemskem, v Grčiji in drugod).
S sloganom »Domovina – moja dežela« smo se Slovenci konec leta
1980 začeli prizadevati za svojo
državo. In uspeli.

Na začetku smo družno zapeli
našo himno Slovenec sem, nato
pa sta baritonist Rihard Majcen in
harmonikar Jernej Pikel izvedla še
ponarodele Završke fante.

V času gospodarske krize, nebrzdanega pridobitništva nekaterih, tudi
na nepošten način in v škodo ljudstva, preveč zanemarjamo pravi patriotizem, žal tudi pri mladi generaciji. Pri mladih se zanemarja patriotska
vzgoja v šolah vseh stopenj. Zaradi
visoke nezaposlenosti so mladi obupali nad domovino in odhajajo na
tuje. Ali se bodo še vrnili? Država bi
morala takoj poskrbeti za zaposlitev
in primerno plačilo mladih.

Ker so vsa pomembna zgodovinska
dejanja, tako osvoboditev Maribora in zgornje Štajerske kot tudi narodnoosvobodilni boj slovenskega
naroda proti fašizmu in nacizmu in
uspešno narodno prizadevanje za
lastno državo ob koncu osemdesetih let tesno povezana z narodno
zavestjo in patriotizmom, smo z
velikim zanimanjem poslušali prof.
dr. Janka Prunka in podpredsednika ZDGM, ki nam je spregovoril o
slovenski narodni zavesti v različnih zgodovinskih obdobjih.
Tudi danes ostaja patriotizem kot
čustvo civiliziranega človeštva
močno gibalo napredka in razvo-
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V kulturnem delu večera je gledališki igralec SNG Maribor g. Bojan
Maroševič nastopil z odlomkom
iz svoje monodrame o generalu
Maistru. Ogledali smo si tudi razstavo slovenskega slikarja in grafika Avgusta Černigoja ter spominsko sobo zagorskega rojaka,
legendarnega opernega pevca
Ladka Korošca.

Iz dela društev in zveze

V spomin na generala Maistra v Mariboru
Irena Porekar Kacafura, Aleš Arih, Franci Pivec, Aleksandra Berberih Slana

V

drugi polovici leta je bilo Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor (DGRM Maribor) aktivno na različnih področjih.
Organizirali smo 8. Maistrov pohod,
sodelovali pri organizaciji spominskega dneva Mestne občine Maribor
in proslavili 10-letnico ustanovitve
našega društva. Prav tako so naši člani sodelovali na 30. Maistrovih prireditvah na Zavrhu in z Osnovno šolo
borcev za severno mejo Maribor.

8. Maistrov pohod
V soboto, 24. oktobra, smo se odpravili že na 8. Maistrov pohod od
Melja (v tej vojašnici je Maister proglasil Maribor za slovensko mesto)
do Zavrha (tam je nastajala njegova
poezija), ki ga ob DGRM Maribor
vsakič pripravijo še planinci PD Planika, za kulturni program pa poskrbita mariborska JSKD in ZKD. Spet
je bilo več kot100 pohodnikov, ki
so premagali kar zahtevno razdaljo,
saj je pot dolga 20 kilometrov. Vendar, bilo je prelepo jesensko vreme,
korakanje skozivinograde in gozdičke ni enolično, vinogradnik Jože
Protner pa je sredi poti spet pričakal pohodnike s pokušino mladega
»Joannesa«. Posebnost Maistrovega pohoda pa je vedno zaključna
kulturna prireditev na Zavrhu, ki se

je redno udeleži sam general (gledališki igralec Bojan Maroševič), ki
se je v letošnjem govoru utemeljeno razhudil nad ravnanjem s Slovenijo, za katero so njegovi borci prelivali kri. Z domoljubnimi pesmimi je
nastopila vokalna skupina Kresnice.
Nekateri pohodniki so si prislužili
»bronastega Maistra« za opravljenih
pet pohodov, Mariborska literarna
družba pa je poskrbela za knjižne
nagrade. Prihodnje leto bo pohod v
soboto, 22. oktobra, s startom ob 8.
uri v meljski vojašnici.

Spominski dan
Mestne občine Maribor
V Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor je bila
23. novembra slovesnost ob spominskem dnevu Mestne občine Maribor,
ki se je je udeležilo veliko pomembnih osebnosti s področja politike,
vojske in kulture. Tega dne se spominjamo dogodkov leta 1918, ko je general Rudolf Maister osvobodil Maribor. Ob zori 23. novembra je Maister
z bliskovito vojaško akcijo razorožil
mestno varnostno stražo Schutzwehr
in utrdil slovensko oblast v mestu.
Posebno ponosni smo, da je bila
predsednica DGRM Maribor, dr.
Aleksandra Berberih Slana, ena ti-

»General Maister« (igralec Bojan Maroševič) spregovori pohodnikom (Foto: Miha Kacafura)

stih, ki je sodelovala pri pripravi tega
slovesnega dneva, naš častni član
Aleš Arih pa je bil na tej osrednji
prireditvi v spomin na generala Maistra slavnostni govornik. Svoj govor
je končal z naslednjimi besedami:
»Današnji čas nam ponovno ponuja
pomislek o naporih Maistrovih borcev v letih 1918/19. Niti ni tako redka opazka, ki jo izrekajo celo dobro
situirani in izobraženi, češ kaj nam
je bilo treba tega Maistra, danes bi
bili v Avstriji, živeli bi s tamkajšnjim
standardom,z relativno urejeno
politiko in še s čim. S takšnimi pomisleki človek z vsaj minimalnim
poznavanjem zgodovine ne more
polemizirati, saj ti pomisleki v prvi vrsti govorijo o tem, kako nismo uspeli
vzpostaviti temeljnega sistema spoštovanja in vrednot, kako šepav je še
vedno pouk narodne zgodovine in
kakšno je realno stanje vrednot, kot
sta domoljubje in narodni ponos.
Treba bo ustvariti pogoje, da bomo
spet spoštovali svoj dom, da nam
bo izraz domovina šel lažje iz srca
in z jezika ter da bomo jasno vedeli, da obstajajo reči, ki so ne glede
na strankarsko pripadnost in druge
delitve nedotakljive, če želimo kot
narod obstati. Obstaja pa tudi druga možnost – službovati tujcu in

Pohodniki pod »Maistrovim stolpom« na Zavrhu (Foto: Miha Kacafura)
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Slavnostni govornik in častni član DGRM Maribor g. Aleš Arih in dr. Aleksandra Berberih Slana, predsednica DGRM Maribor (Foto: Mediaspeed)

mu prepustiti večji del svoje usode.
Toda ob tem spet stopijo v spomin
generacije prednikov, ki so se v tem
prostoru trdo borile za slovenščino
v šolah in uradih, za lastno gospodarsko moč, lasten denarni zavod,
ker so čutile, da smo kot narod in
posamezniki vsega tega sposobni.
To zavedanje naj nam bo v pomoč
pri zahtevnih nalogah v prihodnosti,
ki jih bomo zmogli ob upoštevanju,
da sta čisto srce, narodni ponos, delavnost in vztrajnost v tem prostoru vedno, tudi na nemogoč način,
premikala gore. Premaknimo še mi
tisto, kar nam stoji ob poti do uresničitve ciljev, med katerimi je najsvetlejši prav Maistrov uspešen, odprt
in prepoznaven Maribor. V njem je
vredno živeti dostojno in ustvarjalno
življenje. To nam bo uspelo z državljanskim pogumom, s spoštljivim
spominom na prednike in z velikim
upanjem za tiste, ki šele prihajajo.«

30. Maistrove prireditve
V kulturnem domu na Zavrhu so 27.
novembra potekale 30. Maistrove
prireditve, ki jih organizirata Občina
Lenart in TD Rudolf Maister Vojanov
Zavrh. Jubilejno slovesnost so začeli
s položitvijo venca h kipu generala
Maistra. Naša ustanovna člana, oba
zgodovinarja, sta na teh prireditvah
tudi predavala. Dr. Marjan Toš je
govoril o Slovenskih goricah v okupirani slovenski Štajerski v obdobju
1941-1945, Aleš Arih pa je predstavil
likovne upodobitve generala Maistra. V kulturnem programu so nastopili Pihalni orkester Mol Lenart, Fantje izpod Vurberka, učenci Glasbene
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Člani DGRM Maribor in nastopajoči (Foto: Uroš Dokl)

šole Lenart in OŠ Voličina.
Častni član DGRM Maribor in pobudnik Maistrovih prireditev na Zavrhu
Aleš Arih je dejal: »Maistrovi borci,
ki so dolga leta navdušeno obiskovali istoimensko spominsko sobo na
Zavrhu, so nekje v »daljavi« hvaležni
vsem, ki že 30 let ohranjamo prireditev, posvečeno njim, predvsem pa
njihovemu ljubljenemu generalu Maistru, kot je to pogosto izrekal Zmago
Porekar, zadnji predsednik Zveze borcev-prostovoljcev za severno mejo.
Zavrh je resnično lahko ponosen na
dolgoletno neprekinjeno slavljenje,
ne samo Maistra in njegovih borcev,
ampak tudi tistih posameznikov in
skupin, ki so ustvarili pogoje, da danes živimo v svoji državi. In prav to je
želel in uresničil general Maister. Zato
menim, da je moralna dolžnost Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh, občine Lenart, Slovenske
vojske in pravih domoljubov, da ohranimo in plemenitimo Maistrov duh na
Zavrhu.«

Muzeja narodne osvoboditve Maribor. Ob prazniku so se nam s kulturnim programom pridružili učenci OŠ
borcev za severno mejo in vokalna
skupina Kresnice, pozdravili pa so
nas tudi predstavniki drugih mariborskih društev, ki skrbijo za spodbujanje domoljubja in ohranjanje spomina na prelomne dogodke v slovenski
zgodovini. Na proslavi je spregovorila tudi podžupanja Mestne občine
Maribor Jekla Černivec.

10-letnica delovanja
Domovinskega društva
generala Rudolfa Maistra

Takšen jubilej je seveda priložnost,
da se zahvalimo tistim članom, ki so
največ prispevali k ohranjanju spomina na polpreteklo zgodovino in
doprinesli k poznavanju zgodovine
bojev za severno mejo ter generala
Rudolfa Maistra. Društvo je s podelitvijo plakete poravnalo »dolg« nekdanjemu predsedniku in ustanovnemu
članu društva Alešu Arihu, ki je uradno častni član že več let, plakete pa
doslej ni prejel. Hkrati smo v družbo
častnih članov sprejeli zgodovinarja
in člana društva Lojzeta Peniča, ki se
vse od svoje mladosti ukvarja s proučevanjem bojev za severno mejo
in delom generala Rudolfa Maistra,
hkrati pa sodeluje pri delu društva.

Letos je tudi jubilejno leto za DGRM
Maribor, saj praznujemo 10 let od
ustanovitve društva. Zahvala gre neumornim posameznikom, ki so društvo ustanovili in še danes aktivno
delujejo v njem, kakor tudi vsem članom, ki so ali še z nami pripravljajo in
kreirajo prireditve v spomin na generala Maistra in njegove borce.
Osrednja slovesnost ob jubileju društva je bila 9. decembra v prostorih

Vsem članom in članicam smo se
za dosedanje aktivno delo, pomoč
in sodelovanje iskreno zahvalili. Še
naprej nas bo vodila misel starega
latinskega pregovora: Ubi concordia, ibi victoria (kjer je sloga, je tudi
moč). Veselimo se prihodnjih projektov našega društva in plodnega
sodelovanja z vsemi, ki skrbijo za to,
da ne pozabimo našega generala
ter spodbujajo domoljubje.
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»Maister po Maistru« –
kako general po skoraj stoletju ostaja med nami
Alenka Fingušt, prof. slovenskega jezika

V

negotovih in nemirnih časih,
kakršne preživljamo, je gojenje
občutka pripadnosti domovini eksistencialnega pomena. Slovenija je
namreč majhna država, ki je v sicer
kratkem času uspela prehoditi dolgo
pot osamosvajanja in integriranja v
gospodarske, družbene, kulturne ter
politične tokove sodobne Evrope,
obenem pa ohraniti lastno narodno
prvobitnost, svojskost in raznovrstnost, kar zlahka spodleti tudi mnogo večjim narodom.
Osnovna šola borcev za severno
mejo je bila ustanovljena pred 35
leti. Že od začetkov so se učitelji
zavedali poslanstva in simbolike, ki
ju predstavlja ime šole, kot tudi odgovorne naloge, da vrednote, ki jih
predstavlja, predajo učencem. Zadnjih 10 let so se dejavnosti, posvečene negovanju spomina na Maistra in njegove borce ter krepitvi
čuta za domoljubje, sistematizirale
in ustvarile neodtujljiv del učnega
okolja ter učnih vsebin, obenem pa
so postale zaščitni znak šole, po katerem ta (p)ostaja znana tudi zunaj
lokalnega okolja.
General Rudolf Maister s svojimi soborci ponuja raznotera izhodišča za
interdisciplinarno preučevanje tako
časa kot osebnosti, ki ju predstavlja.

Ob tem pa je Maister zanimiv tudi
kot pesnik, kot človek širokega duha
in umetniških nagnjenj, ki je s svojimi
dejanji in odločnostjo še danes marsikomu vzornik. Zavest o pomenu
tistega časa šola neguje s številnimi
in z raznolikimi dejavnostmi, in sicer
v vseh razredih. Te dejavnosti v učencih po eni strani spodbujajo in krepijo zanimanje za lastno (narodno)
zgodovino in po drugi posredujejo
sporočilo, da zgodovina z vsemi svojimi dogodki in osebnostmi ni zaprašen pojem, ampak živ organizem, ki
na tak ali drugačen način rezultira v
današnjem času. Učenci ob koncu
šolanja tako ne poznajo le Maistrovega časa, junaštva njegovih odločitev in vrednosti njegovih dejanj ter
dejanj njegovih borcev, ampak se s
ponosom zavedajo Maistrove tradicije ter pomena njenega ohranjanja.
Učitelji ob upoštevanju povezovanja horizontalnih in vertikalnih strokovnih aktivov svoje delo načrtujejo
ter izvajajo tako, da nastaja kontinuum interdisciplinarnih znanj in veščin. Na ta način učenci po celotni
vertikali z različnimi dejavnostmi
uresničujejo različne cilje posameznih predmetov (slovenščine, zgodovine, likovne vzgoje idr.).
Tudi v letošnjem novembru je Ma-

Zmagovalci literarnega natečaja berejo svoje izdelke (Jan Fras, 8. B, Sara
Holjevič, 9. A in Zala Lahovnik, 9. B; Foto: K. Napast)

istrov čas znova oživel. V dneh od
2. do 6. novembra je potekal projektni teden »Maister in mi«. Tako
so nastale ilustracije, uganke, stripi,
razmišljanja, pisma …
Učenci v prvih dveh VIO so izvedli
spominsko uro na temo bojev za severno mejo. Natančneje so si ogledali relief na šolski zgradbi ter se z
učiteljicami o njem pogovorili.
Četrto- in petošolci so se dela lotili
še bolj poglobljeno; obiskali so Maistrov grob, spominska obeležja generala Maistra in borcev za severno
mejo ter brali in ilustrirali črtice o
Maistru. V šestem razredu so brali
tudi Maistrove pesmi in črtice ter jih
ilustrirali.
V zadnjih treh razredih so učenci z
Maistrovim življenjem in delom že
precej dobro seznanjeni. Sedmošolci so si ogledali Maistrovo sobo
v Zavrhu. Osmi in deveti razred se
je projektnega dela lotil v povezavi s knjižnico (literarno ustvarjanje,
ogled Maistrove knjižnice) in zgodovinskim krožkom (ogled kadetnice). Kot zmeraj so nastala tudi izvrstna likovna dela, ki so razstavljena
pod stekli na hodnikih po vsej šoli.
Letošnje ukvarjanje z Maistrom je
zaokrožila že tradicionalna slavnostna prireditev v večnamenski

Pogled na goste in učence (Foto: V. Širec)
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avli šole, ki je bila v četrtek, 26. 11.
2015, ob 10. uri. Na prireditvi, ki se
je začela s slovensko himno, so bili
prisotni prav vsi učenci šole, ki niso le
poslušali, ampak aktivno sooblikovali
program. Slavnostni program so vodili učenci osmih razredov, popestrili so ga tudi z interpretacijo izbranih
Maistrovih pesmi. Ob tej priložnosti
so bili razglašeni in nagrajeni avtorji najboljših literarnih prispevkov na
temo »Maistrovo pismo Mariborčanom«. Letos je literarni natečaj potekal v osmih in devetih razredih, in
sicer tako, da so se učenci vživljali v
Maistra na dveh časovnih relacijah.
Osmošolci so razmišljali o tem, kako
bi Maister nagovoril Mariborčane
danes; kaj bi jim svetoval, na kaj opozoril, kje opogumil. Učenci devetih
razredov pa so se preselili v tisti trenutek zgodovine, ko je general pisal
našo zgodovino. Pisali so pisma, kakor bi jih po njihovem napisal Maister
pred odločilnimi dogodki. Ponosni
in hkrati veseli smo, da je izpod peres učencev nastalo toliko raznoterih
in kakovostnih literarnih izdelkov, ki

pričajo o tem, da so naša prizadevanja in dejavnosti ne samo ustrezna,
ampak tudi zelo aktualna in učencem blizu, saj lahko dojamejo in tudi
ubesedijo čustva domoljubja, skrbi
za domovino, narodne zavesti in ponosa, da živimo v prav tem lepem
mestu. Ob naši prireditvi so bili najboljši trije izdelki literarnega natečaja
nagrajeni s knjižno nagrado, ki jo je
izročila gospa ravnateljica.

skega krožka z njo opravile intervju,
med drugim tudi o Maistrovi Katrci),
g. Aleš Arih (prvi predsednik in častni
član Domovinskega društva generala
Rudolfa Maistra Maribor; nekdanji direktor Ptujskega muzeja), g. Borut Maister (vnuk generala Rudolfa Maistra),
g. Avgust Majerič (upokojeni profesor
in politik), predstavnik 72. brigade Slovenske vojske, g. Vogrinc ter predstavniki Mestne četrti Pobrežje.

Čeprav je prireditev ob spominskem
dnevu generala Rudolfa Maistra šolska, presega okvire šolske proslave, o
čemer pričajo naši izbrani in cenjeni
gostje. Vsako leto po tehtnem premisleku izberemo osrednjega slavnostnega govornika, letos je to vlogo
prijazno sprejela gospa mag. Vera
Bevc, predstojnica OE Zavoda RS
za šolstvo in šport. Ponosni smo, da
smo ob njej gostili še druge eminentne povabljence. Vabilu so se odzvali
ga. dr. Zinka Zorko (slovenska jezikoslovka in članica SAZU, avtorica
več učbenikov in mentorica učiteljev
v zamejstvu; ob spominskem dnevu
generala Maistra so učenke novinar-

V času vse večje narodne, socialne
in kulturne sinergije sta zavest o narodni pripadnosti in skrb za narodno
identiteto vnovič zelo aktualni. Moderna, multikulturna Evropa brez
meja je ne samo cilj, ampak tudi izziv vseh sodobnih družb. Zlasti za
majhne narode, kot smo Slovenci, je
bistvenega pomena poznavanje in
negovanje lastne zgodovine, saj je ta
ključna za razvoj in ohranjanje kulture in narodnosti.
Vse to so izhodišča našega dela v prihodnje, želja učencev po znanju in
tekmovanju pa zagotovilo, da bodo
zastavljeni projekti uspešni.

121. obletnica rojstva Franja Malgaja
Srečko Križanec, predsednik veteranske in častniške organizacije občine Štore

N

a 121. obletnico njegovega rojstva, ki je bila 10. 11.
1894, smo se veterani osamosvojitvene vojne za Slovenijo in
častniške organizacije občine
Štore ter člani Društva generala
Maistra iz Štor, sicer člani DGM
Celje, na šentjurskem pokopališču poklonili spominu borcu za
severno mejo, nadporočniku Fra-
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nju Malgaju. Zelo lep spomenik
v čast Franju Malgaju ponosno
priča o človeku, ki je v bojih za
severno slovensko mejo dal življenje za najvišje vrednote, za
svojo domovino. Njegova veličina je bila poleg domoljubja
nedvomno v njegovi mirnosti,
pridnosti, hrabrosti, resnosti, izjemni poštenosti, tovarištvu in
zanesljivosti, kar je za častnika
še poseben dar. Pisal je pesmi
in jih objavljal v dijaškem glasilu
Savinja. Pisal je zanimive članke
iz bližnje okolice. Zelo zanimiv
je članek z naslovom Svetina nad
Celjem in njena okolica. Takole
je napisal: »Če hočeš občudovati panoramo ali pa se nadihati
svežega zraka, potem se moraš

povzpeti na znano gorsko vasico
Svetino, tudi Svetje imenovano,
ki leži na 683 metrih nadmorske
višine. Kraj je lep, zanimiv pa je
zaradi svoje počrnele cerkve, ki
kraljuje na tej višini, kakor tudi
zaradi drugih in starih spominov
tod okoli«.
Zgodovina je naša največja učiteljica, domoljubje pa vrednota, ki jo
je poosebljal prav veliki Slovenec in
domoljub Franjo Malgaj. Padel je 6.
maja 1919 na Koroškem, 26. oktobra
1919 pa je bil pokopan v rojstnem
Šentjurju; na njegovem veličastnem
pogrebu je bil prisoten tudi general
Rudolf Maister. Franjo Malgaj si je
prislužil visoka odlikovanja: zlato medaljo za pogum, Karlov bojni križec,
posmrtno pa še Karadjordjevo zvezdo z meči 4. stopnje.
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Im memoriam

Matevž (Mitja) Šipek (1926 - 2015)
mag. Irena Oder, direktorica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

I

zteklo se je življenje Mitje Šipka. Korošca, ki so ga rodne korenine od vsepovsod vlekle nazaj.
»Človeka, ki bi lahko bil profesor
učenjak. Tudi pisatelj. Tudi gledališki umetnik. Lahko kmet na očetni
domačiji, dedinji. Postal pa je koroški fužinar,« kot je zapisal dr. Franc
Sušnik. In Mitja Šipek je tudi bil
tako strokovnjak za neporušitvene
preiskave kot gledališki in filmski
igralec, dramaturg, pesnik, pisatelj, publicist, pevovodja. S svojo
širino, načelnostjo in pravičnostjo
je lahko nagovarjal vsakogar. Je
prejemnik številnih priznanj, med
njimi zlate Linhartove in Gallusove
značke, zlate plakete Prežihovega
Voranca, zlate Sušnikove plakete,
Janežičevega priznanja za kulturno delo s Slovenci v zamejski
Koroški, medalje za zasluge za
narod, reda dela z zlatim vencem.
Bil je častni občan občin Ravne na
Koroškem in Prevalje.
Mitja pa je bil tudi aktiven član
Koroškega domoljubnega društva
Franjo Malgaj vse od ustanovitve.
Bil je govornik na naših proslavah,
pomagal je oblikovati kulturni program na državni proslavi ob dnevu Rudolfa Maistra na Ravnah leta
2009. Za vse, kar je naredil za naše
društvo in domovino, je prejel tudi
priznanje Zveze društev general
Maister.
V rojstno vas Šentanel se je vedno
znova vračal in tam skoraj petdeset
let vodil pevski zbor Šentanelski
pavri, zbor, ki ne pozna fluktuacije
in v katerem pevci, ki ne poznajo
not, pojejo izključno koroške narodne samo po posluhu.
Izbira poklica je bila naključna,
pač odraz trenutnih potreb oziroma povabila direktorja železarne
na Ravnah, Gregorja Klančnika.
A njegovo strokovno delo gre

prek fabriškega plota do vodilnega jugoslovanskega strokovnjaka
ultrazvočne kontrole materialov.
Postane reden gost in predavatelj na mednarodnih simpozijih in
priznan svetovalec mnogim svetovnim podjetjem. Po štiridesetih
letih dela v Železarni Ravne svojo
poklicno pot konča kot direktor za
področje kakovosti. Njegov domači laboratorij še leta po upokojitvi ni miroval. Leta 1987 je prejel
nagrado sklada Borisa Kidriča za
izume in izboljšave.
Vojna vihra ga leta 1943 s prisilno
mobilizacijo v »arbeitsdienst« potegne vase, dezertira in septembra
1944 odide v partizane, na teren
dravograjskega okraja in dobi partizansko ime Mitja.
Mnoge darove, ki so mu jih v zibko položile rojenice, je razvijal vse
življenje. To mu je omogočila tudi
njegova družina, njegova žena Janja, kot zapiše, žal, tudi že pokojna
hčerka Špela.
Kdo ne pozna njegovega Svetnečega Gašperja, monodrame po
noveli Pot na klop Prežihovega
Voranca? Krepko več kot tisoč ponovitev. Morda tudi zato, ker mu
je posebnež Gašper pravzaprav

zelo podoben - prvinski, elementaren, brez družbenih okov, z jasno življenjsko filozofijo.
Severjeva nagrada, ki jo je za najboljšo dramsko stvaritev prejel leta
1976, mu je od vseh priznanj pomenila največ.
Tudi oblikovanje drugih karakternih vlog (Čedermaca, Kantorja,
Karničnika) je bilo prepričljivo.
Igral je tudi v filmih Koplji pod brezo, Boj na požiralniku, Svetneči
Gašper, Pasja pot, Splav meduze,
Na svidenje v naslednji vojni …
Spomini na mladost, domačo vas
z domačini so najprej objavljeni
v Koroškem fužinarju, na pobudo
Leopolda Suhodolčana pa dopolnjeni in v celoti zapisani v knjigi
Šentanel, moje življenje. S pomenljivim naslovom Pesem in jeklo je
leta 2007 izšla še publikacija, ki
skuša zajeti vso pestrost njegovega delovanja.
Z drobno pesniško zbirko Oporoka nas nagovarja v trenutku, ko
mora mirovati, ko mu bolnišnični
zidovi umirijo duha in ko je čas za
samorefleksijo.
Doma Pri Brančurniku je bilo vedno živahno. Še posebej, kadar so
ga obiskali mlajši nadarjeni pevci.
Ni znal odreči prošnji. In nastale
so mnoge narečne pesmi, med
njimi »koroška himna« Koroška
pesem. Pa ni zahteval plačila: največje plačilo so bile zahvala, stisk
roke, komentar …
Korošci ga poznamo tudi kot govornika na mnogih prireditvah,
pogrebih … Nemogoče je zaobjeti
vso razvejeno dejavnost in prisotnost Mitje Šipka.
Odšla je legenda Koroške.
Pa še anbart bohvonej za vse, Mitja, kar si dav Korošcem.
»… in vendar ni globlje skrivnosti
kot človek … » (Sofoklej, Antigona)
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Koroški plebiscit v spomin in opomin
Srečko Križanec

D

aljši ko je časovni odmik od
sramotnega koroškega plebiscita in s tem posledično izgube slovenskega ozemlja, težje mi
je pri srcu. Kadar me pot slučajno
zanese po naši prelepi nekdanji
Koroški, prekolnem pariško mirovno konferenco in tiste, ki so
razglasili ta nesrečni plebiscit, ki
se je na veliko žalost izšel v korist
Avstrije. Je bil pošteno izpeljan?
Bog vedi! Ali bo kdaj kdo zahteval revizijo? Pred časom sem kupil knjigo avtorja Milana Škrabca
z naslovom Slovenski pozdrav s
Koroške. Čudovita knjiga, polna
različnih podatkov in opremljena
s prelepimi starimi razglednicami. Pravi balzam za dušo. Kakor
koli, 10. oktober 1920 nam bo
ostal v bolečem spominu. Kljub
prostorski omejenosti naj zapišem samo še eno zanimivost.
Pred časom me je iz Maribora
zaradi mojih časopisnih člankov
poklicala spoštovana gospa z
imenom Tihomila. Povedala mi
je, da ji je dal to ime oče, ki je
bil najožji Maistrov soborec. Ko
je bil znan izid plebiscita, ji je nadel to žalostno ime (tako mi je
namreč povedala). Bolečine in
rane izgube te prelepe pokrajine
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verjetno ne bodo nikoli zaceljene, kaj šele pozabljene. .
Veličina in vloga generala Rudolfa Maistra mi je dobo znana.
Tudi zaradi tega sem se včlanil v
DGM. Pa tudi za to, ker sem veteran vojne za Slovenijo in se imam
se za iskrenega domoljuba.
Na šentjurskem pokopališču se
redno poklonimo tudi velikemu
borcu za severno mejo, nadporočniku Franju Malgaju. Slovenija je oropana zemeljskih površin
na zahodu, severu in jugu. Pred
desetletji je bila tudi na vzhodu;
temu botruje morda naša odlična lega, prelepa narava ali pa
neodločni in nesposobni politiki
tistega časa. Skoraj nerazumljivo
je, kako smo morali Slovenci spoštovati določila pariške mirovne
konference in saintgermainske
mirovne pogodbe iz leta 1919
glede plebiscitnih pogojev na
Koroškem, drugi naši sosedje pa
se na razne konference, listine,
sklepe in arbitraže kratkomalo
požvižgajo.
Oktober me nekako zaznamuje vse življenje. Poleg tega, da
v tem mesecu praznujem dan
svojega rojstva, me 21. oktober spominja še na en nesrečen

plebiscit in izgubo slovenskega
ozemlja. Ta plebiscit se je zgodil
1866. leta na podoben način kot
na Koroškem, in to v Benečiji in
Reziji. Imam Kozlarjev zemljevid
iz leta 1853. Takrat je bila Slovenija znatno večja, kot je danes.
Pa še z enim čudovitim argumentom sem »oborožen«. V lasti
imam dobro ohranjeno nemško
knjigo iz geografije iz leta 1867
z naslovom Illuftrationen konverlations-lerikon. Knjiga, ki bi našim sodnikom na haaškem arbitražnem tribunalu prišla še kako
prav. V mislih imam seveda izgubljeno Istro. Tisto Istro, ki je bila
poseljena s Slovenci in s katero
so barantali Avstrijci, Italijani in
velesile. Nazadnje smo jo izgubili Slovenci, nato pa so tako poceni prišli do nje Hrvati, ki z njo
niso imeli nikoli nič. Ni naključje,
da se je za vrnitev Istre Sloveniji po kapitulaciji Italije 1943 leta
močno zavzemal tudi veliki partizanski komandant Franc Rozman
Stane in leta 1944 zaradi tega
vprašanja odšel v Istro.
Pravimo, da smo majhni, da smo
majhna država. Kakšna zmota.
Veliki smo skoraj toliko kot Izrael.
Drži, da imajo trikrat več prebivalcev kot mi. Ste kdaj slišali, da
se ima Izrael za majhno državo?
Nikoli. Zase trdijo, da so najboljši
vojaki, najboljši v vseh pogledih.
Treba je imeti pogum, samozavest in samospoštovanje. Če se
bomo tega zavedali, tudi drugi
ne bodo barantali z nami.
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Kaj je zame domovina?
Sedim za mizo v jedilnici in z mamo debatiram o domovini. Govori mi, naj pišem s srcem o tem, kje mi je lepo. Pa
ji odgovorim, da mi je lepo in toplo le, ko smo skupaj, ne
glede na to, kje smo. Je torej domovina nekaj podobnega
avtodomu? Jo mar nosiš s seboj in občutiš, ko so ob tebi
tvoji najbližji? Pa me mami spomni na letošnje poletje. Prepustim se spominom in, ja, zdaj vam lahko povem, kaj je
zame domovina.
Letošnji avgust smo z družino preživeli na Škotskem. Prepotovali smo skoraj vso deželo, doživeli in preživeli smo marsikaj. Prvi teden je bilo noro popolno, navdušujoče, nato
pa je navdušenje z vsakim dnem izgubljalo intenzivnost. Po
treh tednih sem že komaj čakala, da odletimo domov. Ob
pristanku me je prevzel nenavaden občutek. Težko ga opišem z besedami, a bila je to silno prijetna toplota okoli srca,
varnost , dom. In z vsakim naslednjim korakom je čustvo
postajalo močnejše. Nasmeh in dobrodošlica carinika, pa
pogled na idrijsko čipko, slovensko zastavo, ljubljanskega
zmajčka in Poezije Franceta Prešerna v izložbi prodajalne
na letališču so stvari, ki so kot kocke gradile spoznanje, da
je to moj dom. Pogled skoz okno avtomobila na kozolec
in Alpe je le še poglobil čustva. Vse to je moj dom, moja
domovina. Kje so njene meje, ne vem, vem pa, da je to tam,
kjer mi toplota preplavlja srce.
Domovine ni mogoče izbrisati ali narisati, niti vsiliti ali kar
dati. Domovina je nekaj, kar z nami raste in zori. Gradi se
v nas veliko let, sestavljena je iz koščkov, ki tvorijo celoto.
Primož Trubar, France Prešeren, neustrašni Rudolf Maister,
babičina potica, žganci, žlikrofi, pa dedijev klopotec, naši
hribi, pesmi, običaji, jezera, morje in gozdovi, predvsem pa
ljudje oblikujemo domovino. Mi smo tisti, ki domovini vdihnemo dušo, s svojimi dejanji in trudom pa soustvarjamo
njeno okolje. Le če bomo potrpežljivi, odgovorni in ozaveščeni, nam bo v domovini lepo.
Dano nam je le eno samo življenje, popravnih izpitov žal ni.
Toliko, kot bomo prispevali, se nam bo kot bumerang tudi
vrnilo. Prijetno sobivanje z ljudmi in ozaveščenost pa bosta
okolje, s pomočjo časa, pretvorila v domovino. Kajti zame
je domovina sinteza krajev in ljudi , ki kot prizma zrcali podobo nas samih.

Lana Trtnik, 7. C
Osnovna šola Sostro
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Aktualno

Odprto pismo predsedniku Republike Slovenije
Zadeva: Proslava ob 25-letnici postroja v Kočevski Reki
Spoštovani g. predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor!
V tem, za slovenski narod zgodovinsko pomembno zaznamovanem obdobju leta, sem prejel vabilo na osrednjo proslavo ob 25-letnici postroja v Kočevski Reki. Vabila sem vesel, a hkrati tudi neizmerno razočaran saj vsebuje sporočilo, ki
ne odraža prepoznane in večkrat znanstveno ter strokovno potrjene zgodovinske resnice. Silno nenavadno je namreč,
da potem, ko smo 23. novembra obeležili dan generala Maistra, našega prvega slovenskega generala, obeležujemo dogodek, v katerem naj bi, vsaj glede na poslano vabilo, prvič zadišalo po slovenski vojski. Kot predsednika Zveze društev
generala Maistra me to vaše sporočilo neizmerno žalosti, saj oba veva, da so bili general Maister in njegovi borci uradna
slovenska vojska, saj jih je za take razglasila tedanja edina legalna oblast na Slovenskem. S tem nikakor ne zmanjšujem
zgodovinskega in državotvornega pomena postroja v Kočevski Reki, a kljub njegovemu zgodovinsko nedvomnemu pomenu, pričakujem od organov oblasti te države višjo raven zavedanja in razumevanja zgodovine nastajanja nam ljube
domovine.
Še posebej pa me žalosti, da se na ta način na eni strani zanika pomen in vloga prvega slovenskega generala in njegovih
borcev, ki so slovenski etnični in kasnejši državni prostor dokončno razmejili v mejah, ki še danes obstajajo in so
pomemben, če že ne ključen temelj slovenske narodne državnosti. Trdim, in to potrjujejo tudi mnogi zgodovinarji, da
brez generala Maistra in njegovih borcev ne bi bilo današnje Slovenije in zelo verjetno tudi ne postroja v Kočevski Reki
jeseni 1990. Ob tem tudi ne morem mimo žalostnega spoznanja, da se s tem poskuša zmanjšati ali celo izničiti pomen in
vlogo slovenskega narodnoosvobodilnega boja, ki je omogočil preživetje slovenskega naroda, ko se je ta v času druge
svetovne vojne soočal z grožnjo uničenja. Ne glede na vse žalostne in tragične zgodbe našega naroda, sta ne samo
osamosvojitvena slovenska vojska leta 1990/91, pač pa tudi slovenska partizanska vojska, kakor tudi boj generala Maistra in njegovih borcev za severno mejo, z velikem osebnim odrekanjem in žrtvami, oblikovala in obranila meje slovenske
države. Ko pa govorimo o zgodovinskih temeljih sodobne slovenske vojske, ne moremo tudi mimo Teritorialne obrambe in slovenske policije oz. nekdanje milice, ki sta skupaj
z Manevrsko strukturo oz. silami s kočevskega postroja
predstavljali obrambne sile, ki so leta 1991 branile in obranile mlado in ranljivo slovensko državo. In vse te zgodovinske vojaške strukture so prispevale k oblikovanju
Slovenske vojske, kakršno poznamo danes.
Ob tem pa ne morem mimo občutka, da je obletnica
prvega postroja v Kočevski Reki, namesto izraza in obletnice enotnosti slovenskega naroda v prelomnih devetdesetih letih, sedaj postala predmet dnevnopolitičnih
delitev in strankarskega merjenja moči.

Zaradi vsega opisanega in predvsem neustreznega
odnosa do prvega slovenskega generala Maistra in
njegovih borcev ter drugih omenjenih zgodovinskih
dejstev, se na vaše povabilo žal ne morem odzvati.

Predsednik Zveze društev general Maister
mag. Milan Lovrenčič l.r
V vednost:
- Zveza društev in klubov MORIS
- Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve
- 1. Brigada Slovenske vojske
- Občina Kočevje
- Članice KODVOS-a
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