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»Mladi! Da ste pripravljeni:
meča ne dajte nikoli iz desnice,
naše pravice nikoli iz zenice!
Vranec naj zoblje osedlan,
da se kot strela zaprašite
in prevalite lažnike kamnite,
ko se ukreše - vaš dan.
Bratje stražarji - pozdravljeni!«
Rudolf Maister Vojanov,
NAŠI MEJNIKI

V obdobju od druge do tretje številke Maistrovega
glasu v letu 2019 se je dogodilo več dogodkov:
• Proslava ob dnevu državnosti
• 85 let od smrti Rudolfa Maistra
• 100 let od priključitve Prekmurja matični
domovini – proslava v Beltincih
• Slavnostna prireditev ob mednarodnem
dnevu miru na Cerju
• Proslava ob dnevu vrnitve Primorske
k matični domovini v Ajdovščini
ter še veliko drugih dogodkov, od katerih so
nekateri zapisani v tej številki Maistrovega glasu.
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Slovenci živimo na srednjeevropskem prostoru, na
katerem so se in se križajo mnogi interesi in vplivi,
tako gospodarski kot politični ter civilizacijski.
Prav na naših tleh so se začenjali ali končevali
mnogi evropski spopadi.
Vse kar je zadevalo Evropo je zadevalo tudi nas.
Marsikaj nas je tudi življenjsko ogrožalo ali zoževalo možnosti razvoja in uveljavitve.
Vendar vse to je premagala želja po avtonom
nosti.
V čem je veličina Rudolfa Maistra in njegovih
borcev? Vemo, da je ob sebi zbral domoljube –
prostovoljce in jih je vodil v spopad za narodnostno mešana ozemlja na severu naše domovine.
Veličina njegovega dejanja je prav v tem, da se
zavedal, kako pomembna je odločnost pri nastajanju nove države ob razpadu avstrijske monarhije. Ni bil samo vojak, bil je vizionar, kakor so bili
pred njim borci s peresom in besedo.
Saj poznamo vizionarstvo v Gregorčičevi pesmi
Soči: … in ti mi boš krvava tekla, kri naša te pojila bo, sovražna te kalila bo! … Ne stiskaj v meje
se bregov, srdita čez branove stopi ter tujce, zemlje
lačne, vtopi na dno razpenjenih valov.
Ali pa Prešernovi verzi iz Uvoda Krsta pri Savici:
… s seboj povabim druge vas junake, vas katerih
rama se ukloniti noče…
In so šli borci za severno mejo pod vodstvom
Antona Lavriča, Frana Malgaja in Rudolfa
Maistra najprej na pogajanja. Ta pogajanja niso
doprinesla k mirnemu razpletu, zato so se navedeni odločili za boj. Sledili so Majniški deklaraciji, enemu najpomembnejših narodno političnih
programov, ki so opredelili zgodovino Slovencev
v 20. Stoletju. Sočasno z boji so potekala mirovna
pogajanja o določitvi severne meje. In zgodil se je
plebiscit na Koroškem in zgodila se je Istra, Trst,
Goriška.
Vrednote, ki jih je živel Rudolf Maister so danes
osnovni gradniki vzpostavljanja aktivnega državljanstva. Vse to pa je potrebno za napredek
in blaginjo slovenskega naroda. Slovenija naša
domovina mora biti domovina za vse, mlade, stare, bolne … Mladim smo dolžni zagotoviti delo,
možnost in dosegljivost ustvariti si dom. Slovenija
potrebuje mlade, ki bodo imeli radi svojo domovino. Ali je res potrebno rušiti to, za kar se je boril
Maister in njegovi borci? Mar je res potrebno, da
kar ni uspelo različnim okupatorjem, si povzročamo sami s svojo zakonodajo, ki meji na neumnost,

neučinkovitost ter norost, onemogoča mlade in
stare, razslojuje slovenski narod. Za to se Maister
in borci za severno mejo zagotovo niso borili.
Kdo so bili borci za severno mejo? Zveza društev
general Maister že nekaj let predvsem s pomočjo
mag. Radovana Pulka pripravlja seznam borcev
za severno slovensko mejo v letih 1918 – 1919.
Viri, iz katerih smo črpali podatke za seznam, so
navedeni v gradivu na spletni strani www.zvezadgm.si. Pri tem smo naleteli na mnoge težave v povezavi z dokumenti, ki jamčijo, da je posameznik
dejansko bil udeleženec bojev. Prejemali smo nove
in nove dokumenti, ki pričajo, da posamezniki
sodijo na seznam, zato smo z objavo odlašali do
danes. Bili pa smo mnenja, da je potrebno seznam v določeni fazi zaključiti in ga predstaviti
javnosti, predvsem zato da jo spodbudimo k pridobivanju še ostalih dokumentov oz. imen borcev,
ki trenutno še niso na našem seznamu.
Prav tako bi bilo zelo težko postaviti ločnico med
borci, ki so se borili pod Maistrovim poveljem
v prevratnem času (Maistrovi borci v ožjem pomenu) in ostalimi borci, ki so se za osvoboditev
severnih krajev našega narodnega ozemlja borili
že pod okriljem Kraljevine SHS. Zato te ločnice
nismo niti postavljali in smo sestavili enoten seznam vseh borcev.
V kolikor je tudi kateri izmed vaših sorodnikov
služil generalu Maistru oz. bil borec za severno
mejo in za to posedujete kakršnekoli dokumente
iz tega obdobja, ki bi to dokazovali, vas naprošamo, da nam jih pošljete po navadni ali elektronski pošti. Le tako bomo v doglednem času uspeli
pripraviti še bolj popoln seznam udeležencev takratnih bojev.
Zavedamo se, da bo to po stotih letih izredno
težka naloga, zato se vam za vaš prispevek že
vnaprej zahvaljujemo.
Letošnja osrednja proslava ob državnem prazniku Dan Rudolfa Maistra bo 22. novembra 2019,
v Murski Soboti, v gledališču Park, ob 18.00. Na
isti dan bo v dopoldanskem času srečanje društev
general Maister in Franjo Malgaj ter potomcev
maistrovih borcev.
V soboto, 23. novembra, pa bo proslava
v Kamniku, kjer bodo podeljena spominska priznanja za zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti in veličine generala Rudolfa Maistra in
njegovih borcev. Več o tem pa v naslednji številki.
Vljudno vabljeni na prireditve.

/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC,
predsednica ZDGM
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/VABILO

Spoštovani,

ki bo v petek,

vljudno vabljeni
na osrednjo slovesnost
ob državnem prazniku
dnevu Rudolfa Maistra,
22. novembra 2019, ob 18. uri
V DVORANI GLEDALIŠČA PARK V MURSKI SOBOTI
(Ulica Štefana Kovača 30, Murska Sobota).

Slavnostni
govornik bo

/MAG. DEJAN ŽIDAN,
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

Pozdravna
govornika bosta

/MAG. LUČKA LAZAREV ŠERBEC,
Predsednica Zveze društev general Maister

/ZORAN HOBLAJ,
Podžupan Mestne občine Murska Sobota

Zaradi snemanja vas prosimo, da sedeže zasedete najmanj 15 minut pred prireditvijo.

Svojo udeležbo prosimo potrdite do 19. novembra na telefon 02 521 43 81.

Člani društev ZDGM svojo udeležbo prijavite predsedniku društva.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Program srečanja

DRUŠTEV GENERAL MAISTER IN FRANJO MALGAJ
TER POTOMCEV MAISTROVIH BORCEV
Veržej, petek, 22. novembra 2019
/NAMEN SREČANJA IN UDELEŽENCI
Srečanje in spoznavanje ter druženje članov društev general Maister
in Franjo Malgaj povezanih v Zvezo društev general Maister s še
živečimi potomci Maistrovih borcev iz celotne Slovenije.
Predvidevamo, da bo udeležencev do 200.
/CILJI
• spoznavanje zgodovinskih značilnosti krajev in območja, kjer se odvija srečanje,
• predstavitev občine in krajev ter ostalih znamenitosti območja,
• druženje članov in spoznavanje s še živečimi potomci
Maistrovih borcev in njihovimi zgodbami,
• evidentiranje podatkov in zgodb potomcev Maistrovih borcev,
• izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks iz delovanja društev
ter ohranjanja domoljubnega in zgodovinskega spomina.
/PREDVIDEN POTEK SREČANJA
09:15 – 10:00
sprejem udeležencev srečanja in prleška dobrodošlica
(pred dvorano kulturnega doma Janez Ferenc, Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej)
10:00 – 10:05
položitev venca pred spominsko ploščo Maistrovih borcev (venec
bodo položili predstavniki občine, ZDGM ter društva DGM Veržej
v sodelovanju s praporščaki društev, vključenih v ZDGM)
10:05 – 10:15
odhod v dvorano kulturnega doma Veržej
10:15 – 10:35
pričetek programa s himno Maistrovih borcev »Slovenec
sem«, kulturni program učencev OŠ Veržej
10:35 – 11:20
otvoritev in predstavitev vsebine srečanja, nagovor župana Občine
Veržej in predsednice ZDGM ter pozdrav predsednika DGM Veržej,
11:20 – 12:00
Predstavitev dejstev o bojih za severne slovenske meje
in delovanju Mustrovih borcev v Prlekiji in tudi širše
(zgodovinsko predavanje prof. Franci Čuš)
12:00 – 13:00
Predstavitev zgodb prisotnih potomcev Maistrovih borcev /moderiran
dogodek z razgovori vodi Stane Kocutar ob pomoči gostov in udeležencev
13:00 – 13:40
Predstavitev publikacije g. Wolfa »Pot v Korovce«
13:40 – 14:15
Prevoz v Terme Banovci1
14:15 – 16:00
Družabni del s kosilom (restavracija Hotel Zeleni gaj, Terme Banovci)
16:00 – 17:00
Prevoz udeležencev v Mursko Soboto na proslavo
ob državnem prazniku Rudolfa Maistra
/ORGANIZATOR
Zveza društev General Maister ob podpori
Občine Veržej in Društva general Maister Veržej

/KONTAKTNI PODATKI:
Zveza društev general Maister,
Rudolf Pfajfar M: 041 686 244;
E-pošta: info.zvezadgm@gmail.com
http://www.zvezadgm.si/
1 Časovnica odhoda praporščakov na generalko v Mursko Soboto in udeležba na kosilu bo sporočena naknadno.
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/NAGOVOR ŽUPANA MURSKE SOBOTE

Osrednja slovesnost ob dnevu
Rudolfa Maistra 2019
/POČAŠČEN SEM zaradi pobude slovenske Zveze društev gene-

Dr. Aleksander Jevšek,
župan Murske Sobote

rala Maistra, da bo letošnja osrednja slovesnost ob dnevu Rudolfa
Maistra potekala prav v našem mestu. Murska Sobota kot srce
Prekmurja je namreč v jubilejnem, prekmurskem letu močno vpeta
v organizacijo številnih dogodkov in aktivnosti, s katerimi obeležujemo 100. obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V deželi na levem bregu
Mure poudarjamo, da to ni zgolj dosežek in praznik Prekmurcev,
temveč celotne Slovenije, praznik vseh Slovencev. Slovesnost ob
dnevu Rudolfa Maistra bo priložnost, da povežemo ta dva ključna
dogodka v zgodovini naše mlade države in se poleg Rudolfa Maistra
in njegovih borcev, med katerimi je bilo tudi veliko Prekmurcev,
s hvaležnostjo in spoštovanjem spomnimo tudi dr. Matije Slaviča
in vseh velikih mož iz obeh bregov Mure, zaslužnih, da ta del narodnostnega ozemlja pripada današnji Sloveniji. Oboje je v njihova junaška dejanja vodila ljubezen do slovenske zemlje, slovenske
besede in kulture, prav tako kot so jim bili skupni odločnost, pokončnost in pogum.
Država nam ni bila podarjena. Izborili smo si jo. Prekmurci, Štajerci,
Korošci, Gorenjci, Dolenjci in Primorci so se ničkolikokrat borili in
tudi prelili kri za domovino. Mnogi so tudi dali največ, kar lahko
človek da – svoje življenje. Prekmurci so postali del matičnega naroda po skoraj tisoč letih ogrske nadvlade. Ves ta čas so ohranjali
in negovali svojo bit. Navedeno dejstvo največ pove o neizmerni
srčnosti, narodni zavesti in karakterju Prekmurcev, ki se niso predali usodi.
V Prekmurju se tega dejstva dobro zavedamo. Zato se vračamo
k našim koreninam ob zavedanju naše zgodovine. Zavedamo se, da
je edini vzdržen in za nas sprejemljiv uspeh le, če je dober in sprejemljiv za vse. Uspeh na škodo drugih za nas preprosto ni uspeh.
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Politiko nesodelovanja smo zamenjali s politiko sodelovanja in
spoštovanja. Politiko, ki je dobra zgolj za določene, smo zamenjali
s politiko, ki jo dobra za vse. To je ključ do uspešnega Prekmurja,
ključ do uspešne Slovenije.
In za takšno enotno in povezano Slovenijo, so se bojevali Maister
in njegovi borci, za takšno Slovenijo so se za diplomatsko mizo
pogajali naši predstavniki na pariški mirovni konferenci.
Zato je še kako pomembno, da njihovo dragoceno dediščino ohranjamo s praznovanji in domoljubnim delovanjem, za kar si še
posebej prizadeva vseh osemindvajset društev Generala Maistra, ki
delujejo v Sloveniji. Naj se na tem mestu zahvalim našemu domačemu Prekmurskemu društvu Generala Maistra, ki je s pobudo za vpis
prekmurskega jezika v register nesnovne kulturne dediščine našemu narodu v jubilejnem prekmurskem letu podarilo neprecenljivo
darilo. Vpis prekmurščine v Register nesnovne kulturne dediščine
pomeni v prvi vrsti, da je prekmurščina naša kulturna dobrina,
izraz naših vrednot in naše identitete, ki jo je prekmurska skupnost
ohranjala in krepila že v času tuje nadvlade. Vpis v Register nesnovne kulturne dediščine pa pomeni tudi zavezo države, lokalnih
skupnosti in vseh registriranih nosilcev, da ustvarjajo pogoje za
ohranitev kulturne in z njo povezane narodne identitete ter s formalnim in neformalnim izobraževanjem mlajših generacij skrbijo
za prenos te dediščine nanje. Zato želim veliko uspeha Zvezi in
Društvom Generala Maistra v Sloveniji, ter vsem ostalim domoljubnim društvom in organizacijam, ki opravljajo to poslanstvo.
Čestitke ob prazniku, obeležimo ga
v Maistrovem, domoljubnem vzdušju!
Dobrodošli na slovesnosti v Murski Soboti!
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/ČRENŠOVCI

Državna proslava

OB 100-LETNICI ZDRUŽITVE
prekmurskih Slovencev
z matičnim narodom
/MILENA KOČEVAR
Foto: Andrejka Crtanec

/SREDI AVGUSTA 2019, NATANČNEJE 17. AVGUSTA, se je

v Prekmurju dogajalo. Že vožnja proti Črenšovcem je napovedovala svečan dogodek. Proti središču kraja so se zgrinjale množice,
predvsem mladih, ki so nosili v rokah slovenske zastave in z njimi
pozdravljali goste s cele Slovenije.
Občina Črenšovci je v sodelovanju s Kulturno-turističnim društvom Črenšovci in Prekmurskim društvom generala Maistra
Črenšovci ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v okviru prireditev pod naslovom PREKMURJE
V SRCU pripravila številne domoljubne prireditve na ravni občine.
Osrednja občinska prireditev v počastitev 100-letnice združitve
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je potekala v soboto,
ob 15.30 pred stavbo Občine Črenšovci. Ob tem se je odvilo polaganje venca predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja pred
spomenikom Jožeta Klekla st., krajši kulturni program, podelitev
priznanj zlatim maturantkam in priznanj za izjemne dosežke na
znanstvenem in glasbenem področju, predstavitev spominskih
8
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kovancev in prijateljsko druženje na dvorišču Občine
Črenšovci.
Zelo izviren in lep program se je končal s pogostitvijo okoliških domačij. A se udeleženci nismo dolgo zadrževali, kajti
pot nas je vodila v Beltince, kjer smo se člani Društva generala Rudolfa Maistra udeležili državne proslave.
Proslavljanje se je pričelo s sveto mašo, nadaljevalo pa z državno proslavo pred beltinškim gradom. Pred proslavo smo
se »maistrovci«, kakor nas kratko poimenujejo v drugih društvih, pozdravili in izmenjali občutenja ob veličastni obletnici
s člani drugih domoljubnih društev, kot so tigrovci.
Ob 20.30 se ja pričela proslava, ki je predstavila zgodbo
o Prekmurju v 21. stoletju in hkrati zgodbo o povezanosti, ker
je bilo Prekmurje od nekdaj večetična, večverska, večjezična
in večkulturna pokrajina. Slovesnosti so se udeležili številni
predstavniki političnega in družbenega življenja, med njimi
predsednik republike Borut Pahor, predsednika državnega
zbora in državnega sveta Dejan Židan ter Alojz Kovšca, pa
tudi prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan, ki
ga je kot domačina izpostavil tudi Šarec.
Slavnostni govornik je bil premier Marjan Šarec. V svojem
nagovoru je navedel podatke o ukrepih vlade pri uresničevanju gospodarskega razvoja in napredovanja celotne
regije. V svojem nagovoru je poleg gospodarskih temeljev
Prekmurja spregovoril tudi o domoljubju. »Naša pravica
je živeti v miru in sožitju, naša sveta dolžnost pa si za
to prizadevati vsak dan. Slovenije ni brez Prekmurja in
Prekmurja ni brez Slovenije,« je med drugim v slavnostnem
nagovoru poudaril Šarec in spomnil na zavedne Slovence
oziroma Prekmurce, zaslužne za priključitev.
»To so bili ljudje, ki jih lahko postavimo ob bok Rudolfu
Maistru in Franju Malgaju ter njunim soborcem. Vsak na
svoj način so se borili, da imamo danes vsaj ta del narodnostnega ozemlja v svoji državi, več ni bilo mogoče. Tudi zaradi nespametne politike, ki je bolj zaupala drugim kot pa
sebi, svojemu narodu in svojim junakom. Politika kimanja
in ponižnosti, izhajajoča iz stoletij življenja pod tujo oblastjo, je zamudila priložnost za večjo uveljavitev slovenskega
naroda. Sicer pa, je danes kaj drugače? Še vedno imamo
politike, ki vidijo v drugih državah samo dobro, v svoji pa
samo slabo. Zakaj? Samo zaradi doseganja svojih ciljev
s pomočjo drugega,« je dejal Šarec.
Spomnil je na številne preizkušnje, ki so v 100 letih zaznamovale Prekmurje, tudi na železno zaveso, ki je ločila Slovence
na slovenski in madžarski strani, na »temno noč«, ki se
je spustila nad oba naroda, in spremembe leta 1989, ki so
Slovencem omogočile živeti v lastni državi, posledično pa
tudi Prekmurju začele odpirati okno v svet. »Seveda ne moremo zavreči zgodovine in reči, da je bilo prej vse slabo,
to bi bilo napačno in nepošteno tako do vseh, ki živijo na
tem območju, kot tudi do zgodovine same. Je pa neizpodbitno dejstvo,« je dejal Šarec, »da imamo šele zdaj, v lastni
državi, možnost ustvarjati zgodovino po svojih željah in
hotenjih. Prekmurje in Slovenija pripadata evropskemu
prostoru, kjer narodi sobivajo in soustvarjajo pot gospodarskega, političnega in kulturnega razvoja, temelječega na
spoštovanju različnosti in iskanju skupnih točk. Evropska
ideja je lepa in po temnih obdobjih zgodovine edina, ki

lahko prepreči ponovno gledanje drug drugega skozi daljnoglede in puškine cevi,« je povedal Šarec in dodal, da vsi
žal ne mislijo tako.
Zato morajo po njegovih besedah v ljudeh prevladovati dobre lastnosti - ljubezen, spoštovanje, občutljivost za stiske dru-

Prihod praporščakov
na prireditev

Slavnostni govornik
predsednik vlade RS

gih in pristno domoljubje. »Domoljub časti svojo domovino,
se vsak dan vpraša, ali je prva in edina v njegovem srcu,
in niti ne pomisli, da bi kadarkoli opustil en sam delček
te ljubezni. Hkrati pa ostro zavrača vsako nespoštovanje
pripadnikov drugih narodov in se zaveda, da tudi drugi
ljubijo svojo domovino na svoj način. Hkrati tudi ve, da vse
vere vodijo k enemu bogu, vsaka na svoj način in vsaka je
v svojem bistvu lepa in bogata. Vse, kar se dogaja slabega
v imenu vere in domoljubja, je zgolj zloraba teh dveh, za
iskrene ljudi, svetih pojmov. Prekmurje je stičišče različnosti in naj nikoli več ne bo podvrženo propadu temeljnih
človeških vrednot,« je poudaril premier.
Proslava se je iztekla s pesmimi Vlada Kreslina in mladinskim
pevskim zborom, ki je udeležence pripravil do stoječih ovacij.
Po proslavi smo okusili prekmurske dobrote, langaše, gibanice in vino domačih vinogradnikov. Ničesar ni zmanjkalo
in bilo je lepo. /MG
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/LJUBLJANA

Spomenik Sinovom Rusije in Sovjetske zveze, ki so padli
na slovenskih tleh med prvo in drugo svetovno vojno

VEČNI OGENJ
/JANKO ŠERTEL
/OB 80-LETNICI ZAČETKA DRUGE SVETOVNE VOJNE so izpred

obzidja Kremlja v Moskvi v Ljubljano pripeljali »večni ogenj«, ki
bo gorel pri spomeniku Sinovom Rusije in Sovjetske zveze, padlim
na slovenskih tleh med prvo in drugo svetovno vojno. Slovesnost
prižiga ognja na Žalah sta vodila veleposlanik Rusije v Sloveniji
Doku Zavgajev in ljubljanski župan Zoran Janković. Na čelu številne ruske delegacije je bil podpredsednik ruske dume Ptr. O.
Tolstoj. Slovenski politični vrh je zastopal predsednik državnega
sveta Alojz Kovšca, ki je ob spomeniku položil venec in imel slavnostni nagovor. Slovestnosti se je udeležila tudi bivša ministrica
Anja Kopač Mrak, ki je veliko doprinesla k postavitvi spomenika
sinovom Rusije in Sovjetske zveze na Žalah. Vence so položile številne vladne in nevladne organizacije. V imenu Ruske delegacije
so prisotne nagovorili podpredsednik ruske dume Ptr. O. Tolstoj,
številni drugi predstavniki Ruske delegacije, veleposlanik Rusije
v Sloveniji Doku Zavgajev in v imenu Ljubljane ljubljanski župan
Zoran Janković. /MG

10
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Večni ogenj, pripeljan
iz Moskve

Svečani prapori domoljubnih organizacij

Položitev venca
Koordinacije
domoljubnih
in veteranskih
organizacij Sovenije

Podpredsednik ruske
dume Ptr. O. Tolstoj
prižgal Večni ogenj

Položitev venca

Bivša ministrica
Anja Kopač Mrak,
veleposlanik Rusije
v Sloveniji Doku
Zavgajev in ljubljanski
župan Zoran Janković

Svečano polaganje
vencev

Delegacija Zveze društev general Maister,
na čelu katere je bila predsednica
mag. Lazarev Šerbec Lučka

Udeleženci svečane
prireditve
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/CERJE

Vseslovensko zborovanje
ZA MIR 2019
/DANI MAUKO, besedilo in foto
http://www.gornjaradgona.zvvs.si

/V SOBOTO, 21. SEPTEMBRA, je pri pomniku braniteljem

slovenske zemlje na Cerju v občini Miren-Kostanjevica potekalo vseslovensko zborovanje za mir 2019. Po prihodu praporščakov Zveze društev general Maister, TIGR Primorske,
ZVVS, ZSČ, ZB za vrednote NOB, ZPVD Sever, Vojnih invalidov Slovenije, ZD Moris pod poveljstvom častnika Andreja
Jurjeviča ob igranju himne članov Orkestra Slovenske policije, je župan Mauricij Humar spomnil, da je v bližini pomnika
nedavno divjal požar, ki je povzročil veliko škodo.« Pri gašenju so sodelovali slovenski in italijanski gasilci in druge enote za reševanje. Takrat smo videli, kaj pomeni prijateljstvo,
tovarištvo, solidarnost, to so vse vrline, ki jih rabimo za mir«,
je poudaril predsedujoči Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, generalmajor dr. Alojz Štajner,
predsednik Zveze slovenskih častnikov in predsedujoči koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije.
Izpostavil je, da si je za mir kot fenomen človeštva, vrednoto
in izziv treba vedno znova prizadevati in opozarjati. To je
tudi eno od pomembnih poslanstev in nalog domoljubnih in
veteranskih organizacij. Povedal je tudi, da je svetovni dan
miru, ki poteka pod okriljem Združenih narodov, usmerjen
v politike, ki svojo nemoč izkoriščajo z uporabo vojaške moči,
v generale, ki v vojnah vidijo priložnosti za povišanje, medalje
in vojaško slavo ter podjetnike, ki vojne izrabljajo za profite.
Zahvalil se je predstavnikom domoljubnih in veteranskih
12
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organizacij in njihovim zastavonošam za prizadevanja pri
opozarjanju za mir ter zaželel, da pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju vedno bolj postaja pomnik miru.
Slavnostna govornica, evropska poslanka Tanja Fajon je poudarila, da so v evropskem parlamentu nedavno glasovali
o resoluciji o pomenu evropskega zgodovinskega spomina.
Svoboda in mir sta dobrini oziroma vrednoti, ki so ju v temelje evropskih držav, tudi naše domovine, vkopali upor, boj in
žrtve. »Mir danes ni samoumeven in zanj se moramo truditi,
mir je veliko več kot samo odsotnost vojne« je še povedala.
V kulturno-umetniškem programu so sodelovali Orkester
slovenske policije s pevko mezzosopranistko Ireno
Yebuah Tiran, dijaki novogoriške umetniške gimnazije, Kulturna sekcija TIGR – Klub mladih ter Moški pevski zbor Anton Klančič iz Mirna, prof. Suzana Černe, ki
je spregovorila o Unescovem projektu Meja ter o akciji Drevo za Cerje, v kateri zbirajo denar za pogozdovanje zemljišča v okolici pomnika, kjer je pustošil požar.
Po odigrani pesmi Pesem o svobodi, ki so jo za orkestrom
v ozadju na zaslonu spremljale fotografije Cerja, smo se zbrani, med njimi tudi člani OZ VVS Gornja Radgona s predsednikom Nikolajem Brusom, praporščakom Matjažem Peršo
in ostalih veteranskih organizacij iz Pomurja, povzpeli v veličasten pomnik od koder je lep razgled tudi na bližnje italijansko morje. /MG

/ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER MARIBOR

Slovesna obeležitev
85. obletnice smrti
generala Rudolfa Maistra
/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC
foto: Igor Napast

/SKROMNA GROBNICA NA POBREŠKEM POKOPALIŠČU ne od-

raža veličine človeka, ki je v njej pokopan skupaj s svojo soprogo in
potomci - Rudolfa Maistra, velikega slovenskega domoljuba, ki je
s svojo odločnostjo in pogumom s svojimi borci za severno mejo
priboril slovenski Maribor. 26. julija 2019 je minilo 85. let od njegove smrti in smo se predstavniki Zveze društev General Maister,
Domovinskega društva General Maister ter Slovenske vojske poklonili ob njegovem grobu. Ohranjanje spomina na Rudolfa Maistra
in borcev za severno mejo je naša kulturna dediščina. /MG
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/UTRINKI

Trgatev
TRSTENJAKOVE TRTE
/PRIREDITEV JE BILA NA TRUBARJEVI 6 V LJUBLJANI. Ob tej

priliki je bil krajši kulturni program s pogostitvijo in izročitev trte
v strokovno upravljanje Biotehnični fakulteti v Ljubljani. Prireditev
je potekala pod pokroviteljstvom Fundacije akademika dr. Antona
Trstenjaka in Društva general Maister Ljubljana. /MG
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/PREGLED DELOVANJA V LETU 2019

Predavanje dr. Marjana Toša smo
pričeli s pesmijo Slovenec sem

Na kmetiji pri Rojsovih so nam
postregli jedi iz lastne predelave

Društvo general Maister
CERKVENJAK
/LORENČIČ ROMAN
predsednik DGMC

VRLINE, KI SO KRASILE GENERALA MAISTRA IN NJEGOVE
BORCE, SO TUDI V DANAŠNJEM ČASU VREDNE POSNEMANJA.
/V DRUŠTVU GENERAL MAISTER CERKVENJAK tudi v letu

2019 nadaljujemo z različnimi aktivnostmi delovanja društva.
V mesecu marcu smo organizirali predavanje zgodovinarja,
raziskovalca, publicista in velikega poznavalca slovensko-goriške zgodovine dr. Marjana Toša o Maistrovih zvestih
slovensko-goriških sodelavcih in podpornikih. Iz našega
območja je bilo 33 Maistrovih vojakov. Naj omenim samo
nekaj največjih domoljubov: dr. Milan Gorišek, notar Fran
Štupica, Radoslav Kopič, duhovnik Jožef Janžekovič, Davorin
Polič, dr. Ožbolt Ilaunig, Ivan Roškar, Jožef Kranvogel, Franc
Kranjc, Franc Breznik, Maks Kavčič, dr. Alojz Kraigher in
Bruno Weixl. Strokovnemu in vsebinsko bogatemu predavanju g. Marjana o časih, ki so odločno vplivali na nadaljnji potek slovenske zgodovine, smo z veseljem prisluhnili.
Vrline, ki so krasile generala Maistra in njegove borce, so
tudi v današnjem času vredne posnemanja.
Slovenskemu generalu, pesniku in borcu za severno slovensko mejo smo 29. marca pri spomeniku v Cerkvenjaku
položili venec.
V občini Cerkvenjak deluje večje število društev. Leta 2010
smo ustanovili Društvo general Maister Cerkvenjak, katerega
namen je ohranjanje spomina na zgodovinsko delo Rudolfa
Maistra in njegovih borcev za severno slovensko mejo s ciljem razvijanja in utrjevanja domoljubja na vseh področjih
družbenega življenja. Društvo deluje na kulturnem, umetniškem, izobraževalnem, znanstvenem in športnem področju.

Namen in ena od prioritet delovanja Društva kmečkih deklet
in žena Cerkvenjak je organizacija družabnih srečanj. Letos
so tradicionalno pripravili srečanje društev v vihtenju kuhalnice, imenovano »vesela kuharija«, na kateri pa nismo smeli manjkati tudi člani Društva general Maister Cerkvenjak.
Enolončnica, ki smo jo pripravili člani našega društva, je
pošla med prvimi, kar pomeni, da je bila dobra. Preizkusila
jo je tudi predsednica Zveze društev general Maister mag.
Lučka Lazarev Šerbec.
V Društvu general Maister Cerkvenjak vsakoletno, sedaj lahko rečemo že tradicionalno, ob občinskem prazniku Občine
Cerkvenjak pripravljamo pohod s simbolnim pomenom po
borcih za severno slovensko mejo, pohod po severni meji
občine Cerkvenjak. Letos smo bili organizatorji že devetega
pohoda. Pot nas je vodila po makadamskih cestah, skozi gozdove in travnike. Člani društva smo poskrbeli, da so si pohodniki na postankih lahko nabrali novih moči za nadaljevanje
poti. Pohodniki smo se tudi ustavili pri Hauzerjevi zbirki
čebelnjakov in muzejskih eksponatov iz zgodovine čebelarstva, kjer nas je prijazni domačin Jože podučil o zgodovini
čebelarstva in razkazal svojo bogato zbirko. Gospa Majda,
ki skupaj z Jožetom skrbi za kmetijo, pa nas je presenetila
z domačimi dobrotami. Zahvalili smo se jima s slovensko
zastavo, ki jo bosta na svoji domačiji izobesila ob državnem
prazniku. Pohod smo zaključili pri spomeniku generala
Maistra v Cerkvenjaku, kjer je bil tudi začetek pohoda. /MG
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/LJUBLJANA

Otvoritev
PREKMURSKEGA TRGA
/DARIO VARGA
V Ljubljani nov Prekmurski trg, ta
se nahaja v križišču Poljanske ceste,
Poljanskega nasipa in Rozmanove ulice.
Prireditev je bila 19. 8. 2019 v Ljubljani.

Častni govornik
Milan Kučan –
prvi predsednik
Predsedstva
Republike Slovenije

Zoran Jankovic –
župan Mestne
občine Ljubljana

Aleksander Jevšek –
župan občine
Murska Sobota

/SPOŠTOVANI predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor;
spoštovani župan Mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič;
spoštovani prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan;
spoštovani župan Murske Sobote, dr. Aleksander Jevšek; spoštovani ugledni gostje, dragi pajdaši s Prekmurja, spoštovane,
spoštovani!

V čast mi je, da sem lahko kot Prekmurec voditelj na današnji prireditvi – otvoritvi PREKMURSKEGA TRGA v Ljubljani, na katerega
bomo Prekmurci še posebej ponosni. Kdo pa je Prekmurec? In
zakaj jaz mislim oziroma bolje rečeno čutim, da sem Prekmurec?
Prekmurec je človek, ki neizmerno spoštuje svoj jezik in svojo kulturo, a je sposoben imeti drugega rajši kot sebe. Je človek, ki ne
samo spoštuje drugačnost, ampak jo išče. Je nemiren duh večnega
popotnika, ki hrepeni po domačem ognjišču. Je admiral presušenega Panonskega morja. Je umetnik življenja. Je mentalno stanje.
Pred mnogimi leti sem se prijateljem, pokojnim pesnikom Milanom
Vincetičem, družil v gostilni v Beltincih.
Bila sva pri drugem metru špricerjev in Vinci je začel z zamolklim
glasom: »Poslušaj, premišlavo san …« Govoril je zelo počasi.
16
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Prapora - Zveza
veteranov vojne
za Slovenijo in
Prekmursko društvo
general Maister
Murska Sobota

Udeleženci svečane prireditve odprtja
Prekmurskega trga v Ljubljani

Udeleženci odprtja Prekmurskega trga

»Premišlavo san … Što je tuo Prekmurec … ka je tou.
Pravijo, ka si Prekmurec duši, v srci, v glevej. Kak si lejko
Prekmurec v glavej … tuo je brez veze. Prekmurec je, kak bi
pravo … vej, pa znaš, ti si Prekmurec … Prekmurec je več
od toga. Ti znaš, ka je lejko Prekmurec nešče, šteri je sploj
nej Prekmurec. Razmiš, on ne vej, ka je Prekmurec – liki
je. Lejko sploj nikdar nej bil v Prekmurji, nikdar nej čiu
za Prekmurje, pa je Prekmurec. Pa san odo po Ljubljani.
Vidin Japonca – Prekmurec, čisti … vidiš ga … šutiš ga
v čuntaj. Zatou je Prekmurec … kak bi pravo … Prekmurec
je Prekmurec, tou je mentalno stanje i gotovo.«
Najini pogovori z Vincijem so se zmeraj končali pri poeziji. Zelo nama je bil všeč Prekmurski pesnik Baša JožefMiroslav, ki je pisal približno pred stotimi leti.

Predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor in škof slovenske
Evangeličanske cerkve Geza Filo

Tam, gde siva Mura teče,
tam, gde njeni valovje,
tam se čuti dobro srce,
tam mi duša merna je.
Tam je moja domovina,
tam stoji moj rojstni dom,
dom, šteroga v ton življenji
pozabo nikdar ne bom.
Tam je cvela moja mladost,
tam je stala zibel mi,
tam me nekdaj dojde starost,
tam me nekdaj dojde starost,
tam želem počivati.

Slovenski kantavtor Vlado
Kreslin s svojo skupino

V jeseni pa se bomo ponovno zbrali na Prekmursem
trgu, ko bo odkritje spomenika. /MG
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/ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER

Polaganje vencev
NA LJUBLJANSKIH ŽALAH

Kostnica žrtev 1. svetovne vojne

Spomenik padlim v vojni za Slovenijo 1991

Spominski park padlih borcev in
talcev na ljubljanskih Žalah

Gramozna jama

V SREDO, 30. OKTOBRA 2019, SO ZZBZVNOBS, ZVVS IN ZPVD
SEVER v okviru KoDVOS-a 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 1991.Pri vseh slovestnostih so sodelovali praporščaki KoDVOS-a in Gardna četa SV. Pri
Kostnici žrtev 1. svetovne vojne je sodelovala skupina trobil orkestra slovenske policije. V spominskem parku borcev in talcev je
bila krajša slovesnost.
Zbrane je nagovoril župan MO Ljubljana, g. Zoran Janković, in
sodelovala sta Policijski orkester in Partizanski pevski zbor.
Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo 91 sta se pridružila ministra za obrambo in za notranje zadeve z delegacijama. Položila sta
venca k spomeniku, nakar je bila kratka slovesnost. Besedo spomina
je spregovoril minister za obrambo, Karl Erjavec.
Praporom KoDVOS-a so se pridružili prapori SV, Policije, MSNZ
v ONZ in MSNZ v TO. /MG
18
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Častni pozdrav

Častna Gardna četa SV

Nosilci venca ZDGM in KoDVOS-a

Nosilci venca KoDVOS-a in ZDGM

Polaganje venca

Skupina trobil orkestra slovenske policije

Policijski orkester

Predstavniki KoDVOS-a in ZDGM
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/POVABILO

Proslava ob državnem
prazniku, dnevu Rudolfa
Maistra, in podelitev
spominskih priznanj
Rudolfa Maistra

Sobota, 23. 11. 2019, ob 18. uri
v Domu kulture Kamnik.
ob 17. uri
SLOVESNO ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA
MAISTROVIM BORCEM NA KAMNIŠKEM
IN POLOŽITEV CVETJA K SPOMENIKU RUDOLFA MAISTRA.
Slavnostni govornik bo nekdanji predsednik
Društva general Maister Kamnik

Ivan Miroslav Sekavčnik.
Trg talcev, Kamnik

ob 18. uri

OSREDNJA SLOVESNOST S PODELITVIJO
SPOMINSKIH PRIZNANJ ZA ZASLUGE PRI
OHRANJANJU SPOMINA NA GENERALA RUDOLFA MAISTRA.
Slavnostna govornica bo predsednica
Zveze društev >GENERAL MAISTER<

mag. Lučka Lazarev Šerbec.
Dom kulture Kamnik

VSTOP PROST!
OBVEZEN PREVZEM BREZPLAČNIH VSTOPNIC.
Kamnik – Maistrovo mesto vas pričakuje.
20
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/AKROSTIH

Radost, mladost ga vrti,
Ujeti se ne pusti,
Dokler ga prava ne dobi.
Očaran od njenih oči,
Ljubezen poezijo rodi,
Fantazijo sprosti.
Mož jeklen na braniku stoji,
Avstrijce čezenj podi,
Iskrivo povelja deli,
Severno mejo drži.
Tedaj in sedaj se ga časti,
Enakega mu danes ni,
Razbil bi tajkunske vezi.
BRUNO JELENKO
Domovinsko društvo generala Maistra Šentilj
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/PREKMURJE

Judovsko pokopališče v Dolgi Vasi

Ob stoletnici priključitve prekmurskih
Slovencev k matičnemu narodu

MULTIKULTURNOST
POKRAJINI OB MURI SO
DAJALI TUDI JUDJE
/DR. MARJAN TOŠ
/PO SREDNJEVEŠKIH IZGONIH IZ SLOVENSKIH DEŽEL Koroške,

Spomenik na
mestu sinagoge
v Murski Soboti
22

Štajerske in Kranjske med letoma 1496 in 1515 so se Judje v sredini
18. stoletja vnovič v večjem številu naseljevali v Prekmurju. Na tem
območju so se tudi ustalili, saj je ugodna geografska lega omogočila
razvoj srednjega trgovskega stanu. V smeri od severa proti jugu je
namreč vodila stara tranzitna trgovska pot in to ozemlje povezovala s sosednjimi pokrajinami, ki so v različnih obdobjih spadale
pod različne države. V prvih desetletjih 18. stoletja, po prenehanju
turške nevarnosti, so nastopili mirnejši časi in v prekmurskih krajih
omogočili razvoj gospodarstva. Judovsko prebivalstvo je bistveno prispevalo k multietnčnosti in multikulturnosti Prekmurja. Še
posebej pomembna je bila njihova vloga na gospodarskem področju. Po prvi svetovni vojni so v valu revolucionarnega vrenja in
nasilja, ki je doseglo tudi Prekmurje, Judje doživeli veliko ropanje
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Obnovljeni
spomenik v
Murski Soboti

premoženja, predvsem trgovin. To roparsko fizično nasilje
k sreči ni terjalo žrtev, je pa nastajala precejšnja materialna
škoda na objektih. Zaradi nasilnega odvzema/kraje je bilo
veliko trgovskega blaga tudi uničenega. K sreči je bilo to nasilje kratkotrajno. Kljub temu se je večje število prekmurskih
Judov izselilo na Madžarsko. Tisti, ki so ostali, pa so bili po
priključitvi Premurja h Kraljevini SHS leta 1919 novi oblasti
lojalni in v veliki večini še naprej povsem nepolitični sloj
prebivalstva.
Po uradnih statističnih podatkih je leta 1921 v Kraljevini SHS
živelo 64.159 Judov, od tega na Slovenskem 860. Slovenski
Judje so bili vplivni v gospodarskih krogih in razpoznavni
tudi po kulturni ustvarjalnosti. Leta 1931 je po podatkih
ljudskega štetja v Kraljevini Jugoslaviji na območju Dravske
banovine živelo skupaj 820 Judov, od tega največ v Murski
Soboti (269) in v Lendavi (207). Večje število Judov je živelo še v Ljubljani (95), v Mariboru (81), na Ptuju (32) in
v Celju (30). Še zanimivejši so podatki za leto 1939, ki pa se
ne ujemajo z dejanskim stanjem. Ob tem je treba poudariti,
da se v primeru statističnih podatkov o judovski skupnosti
v Sloveniji pred drugo svetovno vojno podatki statističnih
uradov in posameznih raziskovalcev zelo razlikujejo. V zadnjem uradnem jugoslovanskem popisu Kraljevine Jugoslavije
je bilo na ozemlju Slovenije (Dravske banovine) leta 1931
popisanih 820 prebivalcev z judovsko vero. Po podatkih
Zveze judovskih občin Jugoslavije so v jugoslovanski Sloveniji
(Dravski banovini) leta 1938 našteli 760 članov judovskih
verskih občin. Na osnovi omenjenih podatkov lahko upravičeno sklepamo, da je v jugoslovanski Sloveniji v 30-ih letih
20. stoletja živelo okoli 800 Judov (v literaturi je omenjena
številka 820).
V času Kraljevine SHS oz. kasnejše Kraljevine Jugoslavije, torej v obdobju med obema svetovnima vojnama v 20. stoletju,
so bili slovenski Judje leta 1921 najprej priključeni zagrebški
verski skupnosti oz. občini, leta 1929 pa izraelski verski občini Murska Sobota. To je bil čas, ko so bili slovenski Judje
vplivni v gospodarskih krogih, saj je imel judovski kapital
močan vpliv v pivovarni Union, v trboveljski Premogokopni
družbi in še kje. Število Judov se je postopoma vidno zmanjševalo, saj jih je na primer v Lendavi pred izbruhom druge
svetovne vojne živelo samo še 143 ali 4,2 % skupnega števila prebivalcev Lendave (mesto se je takrat imenovalo
Dolnja Lendava). V tem obdobju se je zmanjšalo tudi število Judov v Murski Soboti, saj so iz strahu pred pogromi
nad Judi v deželah Hitlerjevega rajha proti koncu 30-ih let
20. stoletja pričeli množično vstopati v Evangeličansko in
Katoliško cerkev in menjavati priimke s »krščanskimi«. Po
aprilskem napadu sil osi na Kraljevino Jugoslavijo leta 1941 je
bila jugoslovanska Slovenija (Dravska banovina) razdeljena
med italijanske in nemške okupatorje. Slednji so za nekaj
dni zasedli tudi Prekmurje, a ga že 16. aprila 1941 prepustili
Madžarom. Z okupacijo se je začelo tudi nacistično preganjanje Judov z vso silovitostjo. Najhuje je bilo na območju
Spodnje Štajerske in Gorenjske, ki sta bili pod nemško okupacijsko upravo. Italijanski okupatorji so zasedli večji del
Dolenjske, Notranjsko in Ljubljano, Madžari pa Prekmurje.
Ti radkalnih ukrepov zoper Jude do leta 1944 niso izvajali.
Odločne in usodne čistke judovskega prebivalstva

v Prekmurju so se začele spomladi 1944, ko so 26. aprila
zbrali največjo skupino prekmurskih Judov v Lendavi in
Murski Soboti in jih odpeljali najprej v Čakovec, od tam pa
v Nagykanizso, od koder so jih ves teden v vagonih vozili do
Auschwitza, kjer je bilo zbirno mesto za največje taborišče
smrti Auschwitz - Birkenau. Konec aprila in v začetku maja
so jih tam že prevzeli nacistični vojaki. Ta prvi in največji transport prekmurskih Judov je štel 367 ljudi. Večina teh
Judov je v Auschwitzu končala življenjsko pot 21. in 22. maja
1944. Drugi, nekoliko manjši val deportacij, je bil še jeseni
1944. Skupaj je bilo po do zdaj zbranih podatkih uničenih 392
Judov iz Prekmurja (a številka še ni dokončna). Auschwitz
jih je preživela le peščica. Zaradi izjemne učinkovitosti množičnih deportacij, ki so se zgodile v predzadnjem letu druge
svetovne vojne, je Slovenija uvrščena med države, ki se »lahko pohvalijo« z neverjetnim uspehom, saj je bilo uničenih
dobrih 90 % Judov (doslej preštetih 587 žrtev holokavsta).
V Prekmurje se je po končani drugi svetovni vojni vrnilo le

Sinagoga Lendava

65 Judov. To so bili le še ostanki nekdanje ekonomsko močne
in družbeno vplivne judovske skupnosti, ki so se postopoma povsem porazgubili. Mnogi so se namreč po letu 1948
odselili v novo nastalo judovsko državo Izrael in tudi v ZDA
(ter nekaj malega celo na Madžarsko), doma so ostali redki.
Lendava je že nekaj let mesto brez Judov, kmalu se bo enako
zgodilo še v Murski Soboti. Po skoraj petih desetletjih pozabe
se zadnja leta prekmurski Judje vendarle vračajo v javni in
zgodovinski spomin in tudi skrb za ostanke njihove dediščine je v obeh lokalnih skupnostih vse večja. Ob praznovanju
stoletnice priključitve Prekmurja k matičnemu narodu so
bili omenjeni kot del nekdanjega prebivalstva, ki je s svojo
kulturo in dejavnostjo pomembno zaznamoval ta prostor.
Brez Judov je nemogoče govoriti o nekdanjem Prekmurju,
saj so veliko pripomogli k njegovemu gospodarskemu in
družbeno-kulturnemu napredku. Bili so tudi izredno mobilni sloj prebivalstva in ohranjali vezi z mnogimi razvitejšimi
evropskimi središči. Multikulturnosti pokrajine so dali trajni
in ustvarjalni pečat, zato je korektno, da se vračajo v javni
in zgodovinski spomin. Desetletja so bili namreč iz njega
povsem izbrisani ali potisnjeni na njegov rob. /MG
/MAISTROV GLAS_2019/3_www.zvezadgm.si

23

/ODPRTJE RAZSTAVE

»Žlahtna resničnost
naslikanega: Portreti
generala Rudolfa Maistra in
nadporočnika Franja Malgaja«
http://intra.mors.si/index.php?id=259&type=0&uid=31533
Fotografije: Carmen Kos | Kabinet načelnice GŠSV | OOJ

/V PETEK, 27. SEPTEMBRA, je v okviru slovesnosti ob zaključku
šolanja generacije na Poveljniško-štabni šoli potekalo odprtje razstave »Žlahtna resničnost naslikanega: Portreti generala Rudolfa
Maistra in nadporočnika Franja Malgaja,« ki predstavlja 27 slik
iz izjemno bogatega opusa slikarja Janeza Krambergerja. Po zapisih
brigadirja Janeza J. Švajncerja so na ogled ene izmed najbolj vernih
upodobitev naših domoljubov. Osrednji govornik na slovesnosti je
bil poveljnik Centra vojaških šol brigadir Milko Petek. Odprtja razstave so se med drugimi udeležili tudi Maistrov vnuk Borut Maister,
predsednica Društva generala Maistra mag. Lučka Lazarev Šerbec
in predstavnik Mestne občine Maribor Igor Jurič.
Avtor razstave major Zvezdan Marković je razstavo zasnoval v tri
večje vsebinske sklope, med katerimi so že takoj na začetku postavljeni na ogled portreti znamenitih portretov generala Rudolfa
Maistra in nadporočnika Franja Malgaja ter blaženega škofa Antona
Martina Slomška. Sledi sklop slik slovenske krajine in se zaključi
s sklopom tihožitij. Na razstavi sta postavljena na ogled tudi portreta slikarja in njegove žene Jožice Kramberger.
Slikarski razvoj Jožeta Krambergerja ne moremo pospremiti z običajnimi besedami, pri njem gre pravzaprav za izjemen pojav v naši
umetnostni sredini, za slikarja, kakršnega danes skoraj ne najdemo
več, podobnega tistim umetnikom, ki so pred stoletji v zgodnji renesansi začeli z velikim zanosom s svojimi deli osvajati predmetni
in figuralni svet, tisti vsakdanji svet, za katerega srednji vek v svojih transcendenčnih težnjah ni imel pravega posluha. Tako kot se
je takratna umetnost začela razvijati z risbo, ki jo je umetnostni
teoretik Ghiberti proglasil za temelj slikarstva in kiparstva, je tudi
Jože Kramberger, neobremenjen s kakršnokoli tradicijo, teorijo ali
šolo, začel z njo odkrivati preproste stvari v svojem okolju. Postal
je pravi snovni naturalist, naslikal je vse kar se mu je zdelo vredno
oblikovanja, pri čemer je risbi kot okostju dodajal meso. Življenjska
pot Jožeta Krambergerja do uveljavljenega in uglednega slikarja je
vredna romana, obenem pa pomeni spodbudo za vse, ki se morajo
z lastnim delom in voljo dokopati do mojstrstva v taki ali drugačni
obliki.
Razstava bo na ogled do druge polovice novembra 2019.

Vljudno vabljeni.
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/DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZA ZASAVJE
LETO 2018 STA ZAZNAMOVALI DVE POMEMBNI OBLETNICI: minilo je 100 let
od konca 1. svetovne vojne, istega leta pa je končal svojo življenjsko pot tudi največji
slovenski pisatelj Ivan Cankar. Zato je bilo to leto razglašeno za Cankarjevo leto. Na to
temo smo na letošnjem zboru članov društva v mesecu marcu nagradili pet prispevkov
učencev in učenk ter njihovih mentoric. Ena od nagrajenih avtoric je tudi učenka
Dominika Zupan iz 9. razreda OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnika, katere prispevek
z naslovom »Pismo Cankarju« nudimo v prebiranje v tej številki Maistrovega glasu.

/EMIL ŠTERN
Predsednik Društva generala Maistra za Zasavje
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/PRVA GIMNAZIJA MARIBOR

DOMOVINA
Živim v hiši, ki ji lahko rečem »dom«.
Domujem z narodom, ki mu lahko rečem »slovenski narod«.
In Slovenija, moja domovina, lahko ti povem: »Zate živim.«
So delali, da so živeli,
preživeli in obstali,
z lastnim potom se pojili,
tujca z naših tal odgnali,
bitke bili, vrage klali;
s strahom niso se poznali,
ust si niso dol držali,
ne pravice svoje zamolčali,
ter zate, domovina,
kolikor bilo moči je – vse so dali.
Povejte vi, če zmorete najti besede, zmožne, da opišejo moč,
voljo, pogum in strast vseh, ki niso po mišje zbežali, ko je šlo za
njihov dom! Za vse, ki so se borili do zadnjega, čuteči dolžnost, da
branijo naš skromni narod.
Poglejte me, svobodnejša od ptice s polja letam po zelenih
travnikih, gričih in dolinah; zavedam se, da sem tu doma. V sebi
ne nosim večnega strahu, ponižanja, sramu. Ne preganja me vest,
da nisem tam, kjer bi morala biti. Ni se mi treba pretvarjati, da
sem nekdo drug, ni mi treba nositi teže kamna, ki bi lahko zdrobil
mojo kulturo. Pa je ni. Ni je! Nisem odrezana od svojih rojakov in
ne odvisna od milosti tujega ljudstva. Sem to, kar sem in kar želim
biti. Ni slajšega, kot reči: »Lahko govorim, mislim, delam, se učim
in predvsem domujem in živim – kot Slovenka.« Lahko, smem in
želim, zato bom!
Toda kljub mojim osebnim radostim …
Otožna je slika upada narodne zavesti, ki se kaže v popuščanju in predajanju. Vsi se igrajo z nami, spet smo miši, cirkuške …
Izkoriščajo nas za zabavo. Jemljejo nam, kradejo, trgajo nas, teptajo
in podcenjujejo. Enkrat hlapci, vedno hlapci … In mi jim to dopuščamo! Kaj smo storili, da bi to preprečili? Ne prav veliko.
Ne žalosten, razočaran je pogled njih, borcev, vseh junakov,
ki smo jim s tem posipali sol na rane, da se obračajo v grobovih;
ker pustimo, skorajda damo, kar so nam oni s krvavimi mukami
priborili. Naša dejanja so nična proti njihovim; oni so tisti, ki si
zaslužijo večno slavo.
Kljub vsemu ni vse tako črno-belo. Malo nas je, a smo močnejši, kot si morda sploh upamo predstavljati. Močnejši od največjih
narodov! Če bomo držali skupaj, z roko v roki stopali naprej, nas nič
ne ustavi! Zavzeti smo, pametni in krepostni. Zakaj si ne bi priznali lastne veličine?! Uporabimo svoje sposobnosti! »Ne pišem, da
učim, marveč da vzbujam tudi Vam misli,« pravi Srečko Kosovel.
Zbudite se, ljudje, in pozdravite svojo domovino!
NIKA GAMSER
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/DOMOVINSKO DRUŠTVO GENERALA RUDOLFA MAISTRA MARIBOR

Vhod na vojaško pokopališče v Gorlicah, na katerem so
pokopani tudi slovenski vojaki. (Foto: Franc Lajnšič)

Strokovna ekskurzija
V GALICIJO
/ZLATKA RASHID,
upokojena novinarka Večera
/VEČ KOT ŠTIRIDESET UDELEŽENCEV strokovne ekskurzi-

je Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor
v Galicijo, med njimi so bili tudi člani Medikohistorične sekcije
SZD, predsednik Društva general Maister Cerkvenjak Roman
Lorenčič in predstavniki drugih veteranskih organizacij, je konec
meseca septembra obiskalo mesto Gorlice na Poljskem. Tam so
se na vojaškem pokopališču poklonili Slovencem, ki so se v prvi
svetovni vojni borili kot avstro-ogrski vojaki. Na fronti v Galiciji
(današnji južna Poljska in zahodna Ukrajina) je padlo približno
dve tretjini slovenskih vojakov, če verjamemo podatku, da je v prvi
svetovni vojni padlo skupaj 35.000 Slovencev. Pred spomenikom,
postavljenim pred dvema letoma, s katerim se je naša država vendarle poklonila spominu svojih, v moriji prve svetovne vojne padlih
prednikov, so zbrani maistrovci pripravili spominsko slovesnost
s kulturnim programom in pred obeležje položili venec ter prižgali
svečo.
Udeleženci strokovne ekskurzije, kakršne pripravlja omenjeno mariborsko domovinsko društvo, so obiskali še Przemyśl, kjer je nekaj
let služboval Rudolf Maister, se pridružili številnim obiskovalcem
zloglasnega koncentracijskega taborišča Auschwitz in si na poti
/MAISTROV GLAS_2019/3_www.zvezadgm.si
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Položitev venca in
spominske sveče pred
spomenikom padlim
slovenskim vojakom;
z leve proti desni:
Ivan Tušek, Aleš Arih,
Roman Lovrenčič,
dr. Elko Borko (Foto:
Franc Lajnšič)

domov ogledali še Košice, drugo največje mesto na Slovaškem.
Predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra
Maribora in organizator društvene strokovne ekskurzije
v Galicijo Aleš Arih je po vrnitvi domov z veseljem odgovoril na nekaj vprašanj.
/Zakaj strokovna ekskurzija v poljsko Galicijo?
»Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor
ima v svojem podnaslovu zapisano Društvo, ki brani slovenski ponos. To vrednoto ugotavljamo in cenimo pri vseh
tistih, ki so v različnih zgodovinskih obdobjih izkazovali
svojo pripadnost slovenskemu narodu, njegovi kulturi in
maternemu jeziku. Med te zagotovo sodi general in pesnik
Rudolf Maister Vojanov. In prav njemu že vrsto let posvečamo posebno pozornost s projektom, ki smo mu dali ime
Po Maistrovih sledeh. Doslej smo obiskali večino krajev, ki
so povezani z njegovim življenjem in službovanjem. Ostala
nam je Galicija, pokrajina v današnji Poljski, ki je bila za
nas maistrovce nepopisan list papirja.«
/Nepopisan list papirja v kakšnem smislu?
»Vse premalo smo vedeli o prvi svetovni vojni in o silovitih
bojih na vzhodni fronti, kjer je bila trdnjava Przemyśl prizorišče najhujših bojev med avstro-ogrsko in nemško armado

Hiša v Przemyślu,
kjer je stanoval
Rudolf Maister pred
prihodom družine.
(Foto: Barbara Arih)
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na eni strani ter močnejšimi in številnejšimi ruskimi silami
na nasprotni strani. V spopadih je padlo tudi veliko slovenskih vojakov. O njih se ni govorilo ne v prvi in ne v drugi
Jugoslaviji. Preprosto so bili izbrisani iz kolektivnega spomina. Bili so pač vojaki premagane avstro-ogrske vojske,
med tem ko so srbski vojaki pripadali zmagoviti antanti. Še
danes ne poznamo vseh imen naših padlih vojakov, zato je
bolečina njihovih sorodnikov še vedno prisotna.«
/Ko omenjate mesto Przemyśl, ne morete mimo
avstro-ogrskega vojaka Maistra?
»Rudolf Maister je živel kar nekaj let (1908 –1913) v Galiciji.
1. novembra 1908 so ga namreč kazensko premestili v oddaljeno mesto Przemyśl, v neposredno bližino današnje
ukrajinske meje. Vojaško obveznost je pričel v domobranskem regimentu št.18. Kmalu je napredoval in postal poveljnik 7. bojne čete, v začetku leta 1912 pa še poveljnik
podčastniške šole. Na manevrih je hudo zbolel na pljučih,
zato so ga poslali na zdravljenje v Dalmacijo in v Egipt. Po
šestmesečnem prisilnem dopustu se zaradi slabega zdravja
ni vrnil v Galicijo. Njegovi nadrejeni so ga 1. novembra
1913 imenovali za poveljnika izpostave Črne vojske v Celju.
Eden izmed namenov naše poti v Galicijo je bila želja,
da odkrijemo hišo, v kateri je Maister v Przemyślu našel

Koncentracijsko
taborišče Auschwitz;
v njem je izgubilo
življenje 2.346
Slovencev. (Foto:
Franc Lajnšič)

začasno prebivališče. Pri tem iskanju smo bili uspešni, saj
smo odkrili 'vojaški blok', v katerem bi naj prebival Maister.
Ni pa nam uspelo odkriti vile, v kateri je stanoval s svojo
družino. To nalogo bomo uresničili prihodnje leto po diplomatski poti in s pomočjo lokalnih oblasti, s katerimi smo
že navezali stike.«
/Govorite o vzhodni fronti in padlih slovenskih
vojakih. Ste našli njihov poslednji dom?
»Avgusta 1914 gredo tudi slovenski vojaki na vzhodno bojišče. Za nas Mariborčane je pomemben odhod treh bataljonov 26. strelskega polka iz meljske vojašnice. Okrog 30.000
slovenskih vojakov so poslali v Galicijo, kjer so naleteli na
številnejšo in bolje oboroženo rusko armado. V silovitih
spopadih je Avstro-Ogrska v dveh mesecih izgubila več kot
sto tisoč vojakov, med njimi je bilo na tisoče Slovencev.
Pokopani so na različnih pokopališčih današnje Poljske in
Ukrajine. Mi smo se odločili, da obiščemo vojaško pokopališče v Gorlicah, v širšem zaledju Krakova. Na majhnem
griču, sredi gozdne tišine in spokojne narave, smo zagledali
dostojno urejeno pokopališče, posejano z masivnimi kamnitimi križi. Ti obeležujejo skupne grobove padlih vojakov,
v katerih so tudi slovenski vojaki. Ob lepo oblikovanem
spominskem obeležju iz pohorskega tonalita, ki ga je leta

2018 odkril predsednik države Borut Pahor, smo položili
lovorjev venec s trobojnico in prižgali svečo spomina in
opomina nam in naslednjim rodovom. Z minuto molka
smo se spomnili tudi sorodnikov umrlih, ki še vedno ne
vedo, kje počivajo njihovi vojaki.«
/Vaš obisk in poklon je bil namenjen tudi žrtvam
holokavsta v drugi svetovni vojni?
»Da, res je. Obiskali smo koncentracijsko taborišče
Auschwitz, poljsko Oświęcim. To je kraj grozote, žalosti,
trpljenja in smrti 1,1–1,6 milijona ljudi. Med njimi je tudi
2.346 Slovencev. Še vedno se lahko zaustavimo ob vhodnem
portalu v taborišče z napisom Arbeit macht frei (Delo osvobaja) in razmišljamo o tistih, ki so vstopali skozi ta vrata
in upali, da se bodo skozi njih še kdaj vrnili na prostost.
Nacistični škorenj jim je to preprečil. Ko smo molče, zgroženi in z bolečino v srcu zapuščali nekdanje taborišče, nam
je v očeh zasijal žarek upanja za našo prihodnost. Proti
vhodu zloglasnega morišča so se zgrinjale kolone šolarjev
različnih starosti in nacionalnosti. Pred nami je bil cvet
mladosti, ki mora tudi ob primeru Auschwitza spoznati
nesmiselnost vojn in grozot, ki jih le-te povzročajo. Šele
takrat bo svet varen za vse, ne glede na njihovo raso, vero
in osebno prepričanje.« /MG

Trdnjava Przemyśl,
kjer so potekali
siloviti boji med
avstro-ogrsko in
rusko vojsko v začetku
prve svetovne vojne.
(Foto: Franc Lajnšič)
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Pevski nastop CSGM

»Maistrovanje«
2019
/JANJA HLEB,
prof. slovenščine
/PO USPEŠNO ZAKLJUČENEM »Maistrovem letu 2018« smo na

pragu novega šolskega leta ter s tem v povezavi z novimi izzivi ter
spoznanji zabeležili »Maistrovanje 2019«. Že drugo leto zapovrstjo
je potekalo na Trgu generala Maistra v Mariboru, s pridihom zgodovine, ki nam jo Maistrov kip oriše s svojo pokončno držo in odločnim gibom. Za letošnji kulturni program so poskrbeli učenci iz
Centra za sluh in govor, ki so prejeli v letu 2018 glasbila, financirana
s strani MOM.
OŠ borcev za severno mejo in projekt »20 za 20« sta se s podpisom
zavezala transparentnemu izboru šol, zavodov ali centrov, ki bodo
obdarjeni v prihodnjih letih. Za leto 2019 je bila tako izbrana OŠ
Gustava Šiliha.
Namen projekta »Maistrovanje« je dvigniti domoljubno zavest
preko glasbe in spodbuditi mlade k ustvarjanju ter prevzemanju
odgovornosti. Pri projektu sodeluje OŠ borcev za severno mejo,
kot koordinator izvedbe kulturnega programa, Marko Soršak Soki,
avtor projekta »20 za 20«, kot strokovni mentor pri uglasbitvi
šole, zavoda ali centra in pri izvedbi programa ter Mestna občina
Maribor, kot financer.
Želja projekta je dvigniti standard glasbenega izobraževanja na
mariborskih šolah in zavodih, učiteljem ustvariti boljše pogoje za
delo pri glasbenem pouku ter ustvariti možnost, da mladi že zelo
zgodaj spoznajo moderna glasbila, ki so del našega vsakdana ter na
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Bobnarski nastop

Daniel Sajko,
Urad za kulturo
in mladino

mag. Lučka Lazarev Šerbec,
ravnateljica OŠ borcev za severno mejo

Marko Soršak Soki,
avtor projekta
»20 za 20«

Povezovalki
programa iz Centra
za sluh in govor

Matjaž Pungartnik,
ravnatelj Centra
za sluh in govor

Recitacije učencev
Centra za sluh
in govor

Milojka Sevšek,
ravnateljica OŠ
Gustava Šiliha

Učenka OŠ borcev
za severno mejo,
Lana Letnik

drugačen način izrazijo svoje razmišljanje o domovini v najširšem
pomenu. Če z »Maistrovanjem« torej prebudimo še domovinsko,
zgodovinsko in kulturno zavest mladih, potem lahko govorimo
o uresničitvi zadanih ciljev.
Projekt se bo nadaljeval v novo šolsko leto in tako se bodo tudi
v prihodnje eni izmed osnovnih šol (zavodov ali centrov) skozi
projekt podarila glasbila. /MG
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/POLENŠAK

Zmagovalna ekipa Slovenjegoriškega društva general Maister Polenšak.
Z desne vodja ekipe Vlado Žgeč, Damijan Dvoršak, Jožef Lenart - poslanec
v državnem zboru, Jože Majcen, Janko Vičar in predsednik Jože Hojnik

10. tradicionalne
DRUŠTVENE IGRE
/MARTINA HORVAT

/NA S SONCEM OBSIJANO NEDELJSKO POPOLDNE, 13. oktobra 2019, je prireditveni

prostor med Turističnim in Gasilsko-kulturnim domom na Polenšaku zaživel
v športnem in družabnem duhu, potekale so namreč 10. tradicionalne društvene igre.
Letos je igre organiziralo Slovenjegoriško društvo General Maister,
sodelovali pa so še: PGD Polenšak, Društvo Oltaimer Polenšak,
DU Polenšak, RK Polenšak, ŠD Polenšak in TD Polenšak.
Ob 10.00 uri so se na prireditvenem prostoru zbrali kolesarji
in se podali na dobrih 25 km dolgo kolesarsko traso.
Igre so se pričele ob 14.00 uri.
Vsako od društev je pripravilo in predstavilo svojo igro, a v njej ni
sodelovalo, bilo je le pravičen razsodnik in opazovalec.
Poglavitni namen iger je druženje med sokrajani, občani in člani različnih društev.
S svojim obiskom sta nas počastila poslanec državnega zbora, sicer član
Slovenjegoriškega društva General Maister, gospod Jože Lenart ter župan občine
Dornava, gospod Janko Merc, ki sta zbranim namenila tudi nekaj besed.
Na koncu je prvo mesto pripadlo organizatorjem Slovenjegoriškemu društvu
General Maister Polenšak, v ekipi katerih je sodeloval tudi g. poslanec, drugo mesto
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Polenšak in tretje mesto Športnemu društvu Polenšak.
Zmagovalno društvo je osvojilo pokal za prvo mesto in prehodni
pokal, drugo- in tretjeuvrščeni ekipi pa pokale.
Ob prireditvenem prostoru so pekli kostanje, poskrbljeno
pa je bilo tudi za topel obrok in dobro kapljico.
Društvene igre na Polenšaku so se po tekmovalnem delu spremenile
v družabno srečanje, ki se je razmahnilo pozno v nedeljski večer.
Ob pogledu na pisano druščino je bilo čutiti, da se imajo obiskovalci lepo in
da so tovrstni dogodki v kraju lepo sprejeti in nadvse dobrodošli. /MG
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Zveza društev
GENERAL MAISTER
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S

2020

srečno

DRUŠTVO GENERAL MAISTER LJUBLJANA | DRUŠTVO GENERAL MAISTER KAMNIK | ZGORNJESAVINJSKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA LJUBNO OB SAVINJI | DOMOVINSKO DRUŠTVO
GENERALA RUDOLFA MAISTRA MARIBOR | PRLEŠKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA LJUTOMER | KOROŠKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO FRANJO MALGAJ RAVNE NA KOROŠKEM |
NOTRANJSKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL MAISTER UNEC | DOMOLJUBNO DRUŠTVO FRANJO MALGAJ ŠENTJUR | DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZASAVJE | SLOVENJEGORIŠKO
DRUŠTVO GENERAL MAISTER POLENŠAK | POHORSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER ZGORNJA LOŽNICA | DRUŠTVO GENERAL MAISTER PTUJ | DOLENJSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER
TREBNJE | DOMOVINSKO DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER ŠENTILJ | DRUŠTVO GENERAL MAISTER CELJE | DRUŠTVO GENERAL MAISTER KRANJ | DRUŠTVO GENERAL MAISTER
CERKVENJAK | PREKMURSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER ČRENŠOVCI | SPODNJE-SAVINJSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER ŽALEC | DRUŠTVO GENERAL MAISTER GROSUPLJE |
DRUŠTVO GENERAL MAISTER DOMŽALE | BELOKRANJSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER METLIKA | PREKMURSKO DRUŠTVO GENERAL MAISTER MURSKA SOBOTA | ŠALEŠKO DRUŠTVO
GENERAL MAISTER VELENJE | TURISTIČNO DRUŠTVO RUDOLF MAISTER-VOJANOV ZAVRH | DRUŠTVO GENERAL MAISTER VERŽEJ | DOMOLJUBNO OBALNO KRAŠKO DRUŠTVO GENERAL
MAISTER PIRAN | DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER ŽIRI
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