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Naj vam novo leto
prinese nove priložnosti,
nove uspehe in
svež zagon!
Prijazne in vesele božične praznike in optimističen
vstop v novo leto 2021 vam želi
/ ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER
s predsednico mag. Lučko Lazarev Šerbec
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OB STOLETNICI
KOROŠKEGA PLEBISCITA
/VLADIMIR OVNIČ

Zadnje stoletje je bilo eno najbolj burnih stoletij v človeški zgodovini.
Doživeli smo dve vojni, ki sta zajeli večji del zemeljske oble, propad
treh velikih tisočletnih imperijev v Evropi, nastanek novih nacionalnih držav in predvsem velik industrijski razvoj. Stoletje je bilo
prelomno tudi za Slovence, ki so tisoč let živeli pod tujo nadoblastjo,
večinsko pod rimsko-nemškim cesarstvom in potem pod žezlom
habsburške monarhije, od leta 1968 dualistično urejene AvstroOgrske, ki je mnogokrat tudi sinonim za opredelitev monarhije tudi
za starejše čase. Večji del slovenskega narodnega telesa je bil po koncu
prve svetovne vojne vključen v državo Slovencev, Hrvatov in Srbov
oziroma od 1.12.1918 v kraljevino SHS. Tudi slovenski del Štajerske
z Mariborom, ki jo je s smelo vojaško akcijo zasedel s svojimi vojaki
general Rudolf Maister. Izven skupne države so po Rapallski pogodbi
ostali tudi Slovenci na Primorskem.
Kljub vojaškemu posredovanju generala Maistra, poročnika Franja
Malgaja in stotnika Alfreda Lavriča ter na koncu srbske vojske
pod poveljstvom generala Krste Smiljanića, ki je zasedla vso južno Koroško s Celovcem, pa ta del slovenskega ozemlja ni pripadel
Kraljevini SHS. Zato so bile »krive« velesile, ki so v Parizu odločile, da je naravna meja med novo nastalo republiko Avstrijo in
Kraljevino SHS na Karavankah. Za južno Koroško, iz katere so bile
izvzete Mežiška dolina, Jezersko in Dravograd, pa so odredile ljudsko
glasovanje. Sporno ozemlje so razdelili na cono A, s Celovcem in
ozemljem severno od njega, pod upravo Avstrije, in cono B južno
od Celovca, v kateri je imela do plebiscita upravo kraljevina SHS.
V primeru zmage SHS v coni A bi se drugi del plebiscita izvedel še
v coni B, ki je obsegala Celovec in jezikovno mešane kraje severno od
Vrbskega jezera, vključno z Gosposvetskim poljem in Krnskim gradom, ki imata tako velik simbolni in zgodovinski pomen za Slovence.
Plebiscit v coni A je bil izveden 10.190 1920. Na plebiscitu je od 22025
oddanih glasov za Avstrijo bilo odločilnih med 10000 in 12000 slovenskih glasov. Za SHS je glasovalo 15279 Korošcev, kar je 40,91 %.
Tu naj navedem primer kraja Galicija, kjer je bilo v času glasovanja
98 % Slovencev, je pa za Avstrijo glasovalo kar 71 % upravičencev.
Odločilni dejavnik za tako glasovanje so bili močna deželna zavest,
gospodarski in geografski vidiki, politična ureditev Avstrije, verska
pripadnost, neustrezno ravnanje srbske vojske z domačini in še kaj.
Izid plebiscita je določil potek severne meje, ki se do danes ni spremenila, kljub temu da so slovenski partizani takoj po koncu druge
svetovne vojne za kratek čas zasedli celotno Celovško kotlino. Izjema
so le Libeliče, obmejna vas blizu Dravograda, ki je bila po dveh letih
protestiranja in sabotaže meje 30. 9. 1922 priključena h kraljevini SHS.
Izgubljeni plebiscit se je v slovenski kolektivni spomin za dolgo časa
vtisnil kot nacionalna tragedija. Tako zelo, da je celo sama beseda plebiscit v slovenskem kolektivnem spominu postala skorajda zloglasna
beseda. Po svoje je šele plebiscit o samostojni Sloveniji iz leta 1990 tej
besedi znova dal pozitiven pomen.
Izguba Koroške je bila za Slovence na simbolni ravni zlasti boleča zato, ker je od nacionalnega prebujanja v 19. stoletju Koroška
veljala za zibelko slovenstva, saj je bila središče Karantanije,

zgodnjesrednjeveške države Alpskih Slovanov, prednikov Slovencev.
Še zdaj je Karantanija del sveta slovenskih simbolov, ki ga vsakodnevno srečujemo. Simbol Karantanije, knežji kamen, je tako tudi
na slovenskem evrskem kovancu za dva centa.
Če Slovenci na koroški plebiscit gledajo kot na nacionalno tragedijo,
pa je plebiscit za nemško govoreče Korošce domovinski praznik, ki
ga bučno in veselo praznujejo vse stranke, ne zgolj desni svobodnjaki.
Še zdaj se avstrijska socialdemokratska stranka (SPÖ) na Koroškem
v volilnih spopadih s svobodnjaki trka po prsih, češ da so bili socialdemokrati jedro enot t. i. koroških brambovcev in da so bili najbolj
zaslužni pri plebiscitni zmagi za enotno Koroško.
Posledice te odločitve pa so sto let po plebiscitu boleče. Če je bilo
okoli leta 1900 na južnem Koroškem približno 100 000 Slovencev,
jih je danes le še dobrih 10 000. Državne obljube iz Saint Germainske
in Državne pogodbe iz leta 1955 Avstrija izpolnjuje delno ali z veliko
zamudo. Zelo dejavne pa so domovini zveste organizacije, katerih
edini cilj je bil asimilacija in germanizacija Slovencev. Na padanje
števila Slovencev je vplivalo tudi brutalno izseljevanje v času nacizma,
predvsem pa ukinjanje obveznega dvojezičnega pouka. Tako je število
prijavljenih k dvojezičnemu pouku v enem samem letu padlo iz 13000
na 1200. Posledica tega je tudi dejstvo, da je pri ljudskem štetju leta
1961 slovenščino kot materni jezik navedlo le še 12000 Korošcev.
K utrjevanju narodnostne manjšine je pripomogla ustanovitev slovenske gimnazije v Celovcu leta 1957, saj so absolventi te gimnazije
danes hrbtenica slovenske narodne skupnosti. Šolska ponudba pa še
izboljšuje, vključno z glasbeno šolo. Položaj Koroških Slovencev se
danes vendarle izboljšuje in posamezniki v avstrijski državi zavzemajo
pomembne položaje. Za krškega škofa je bil lani imenovan Slovenec
Jože Marketz, direktor največjega avstrijskega gledališča (Burgteater)
je Martin Kušej, Handke, katerega mati je bila Slovenka in je 1920
glasovala za SHS, je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, Maja
Haderlap pa je bila slavnostna govornica ob 100-letnici Republike
Avstrije v dunajski operi, slovenski Korošici sta izvoljeni v državni in
deželni zbor. Po dolgih letih boja je prišlo tudi do precejšnjega upeha
na področju dvojezičnih napisov, čeprav boj še ni končan.
Desetega oktobra 2020 je v deželni hiši v Celovcu potekala osrednja
slovesnost ob stoti obletnici plebiscita, ki je minila v znamenju novega
sobivanja in sprave med večino in manjšino. Prvič sta se slovesnosti
udeležila tudi predsednika Avstrije in Slovenije. Predsednik Pahor je
poudaril, da skupno obeležitev še prav posebej utemeljujejo temeljne,
skupne evropske vrednote – mir, sožitje, solidarnost, spoštovanje, povezovanje in sodelovanje. »Skupna slovesnost jih živo osmišlja, zato
je danes Celovec simbolna prestolnica združene Evrope.« Avstrijski
predsednik Alexander Van der Bellen pa se je v svojem govoru koroškim Slovencem tudi v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri
uresničitvi njihovih ustavnih pravic. Predstavniki koroških Slovencev
so pozdravili Van der Bellnovo opravičilo. »Na teh novih osnovah
lahko gradimo naprej, saj je zelo važno, kaj se bo zgodilo po 10. oktobru in proslavah,« je poudaril predsednik Narodnega sveta koroških
Slovencev Valentin Inzko. /MG
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/DRUŠTVO GENERAL MAISTER CERKVENJAK

Desetletje uspešnega dela
/TOMAŽ KŠELA
Foto: Rok Lorenčič

Udeleženci svečane akademije Društva generala Maistra Cerkvenjak so
pozorno prisluhnili predavanju novinarja, urednika in zgodovinarja Staneta
Kocutarja o življenju in delu generala in pesnika Rudolfa Maistra.
/DRUŠTVO GENERALA MAISTRA CERKVENJAK je na

začetku poletja pripravilo svečano akademijo ob 10-letnici
ustanovitve društva, na kateri so se poleg članov društva
zbrali tudi številni ugledni gosti. Med njimi so bili predsednica Zveze društev generala Maistra, mag. Lučka Lazarev
Šerbec; predsednik Domovinskega društva General Rudolf
Maister Maribor, Aleš Arih; podpredsednik Prekmurskega
društva generala Maistra in upokojeni generalmajor
Slovenske vojske, dr. Alojz Štajner; župan občine Cerkvenjak,
Marjan Žmavc; poslanec Franc Breznik; predsednik Zveze
združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe
v Cerkvenjaku, Franc Bratkovič; predsednik Združenja slovenskogoriški forum Cerkvenjak, Tomaž Kšela in drugi.
Udeleženci akademije so najprej zapeli himno Zveze društev
generala Maistra Slovenec sem, nato pa je zbranim o življenju in delu generala in pesnika Rudolfa Maistra ter njegovi
zgodovinski vlogi spregovoril novinar, urednik in zgodovinar
Stane Kocutar.
Po zanimivem in poučnem predavanju je 10-letno delovanje
Društva generala Maistra Cerkvenjak orisal njegov predsednik Roman Lorenčič. Spomnil je, da so društvo ustanovili
na pobudo tedanjega predsednika Zveze društev generala
Maister mag. Milana Lovrenčiča. Ustanovni sestanek, ki je
potekal v avli Kulturnega doma v Cerkvenjaku, je sklical iniciativni odbor s prvo-podpisanima Marjanom in Mirkom
Žmavcem. Udeležil se ga je tudi mag. Milan Lovrenčič, ki je
izrazil zadovoljstvo, da je na ustanovni sestanek prišlo toliko
ljudi. Na ustanovnem sestanku društva so izvolili upravni
in nadzorni odbor. Člani upravnega odbora so na 1. seji za
predsednika društva izvolili Marjana Žmavca, za podpredsednika pa Romana Lorenčiča. Po enem letu predsedovanja je Marjan Žmavc, ki je bil medtem izvoljen za župana,
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zaradi nezdružljivosti funkcij za novega predsednika društva
predlagal Romana Lorenčiča, kar so člani društva soglasno
potrdili.
Po besedah Romana Lorenčiča so si člani društva v prvem
letu delovanja zadali nalogo, da bodo poskrbeli za promocijo
in prepoznavnost društva. Zato so med drugim organizirali
pohod po severni meji občine Cerkvenjak. Leta 2014 je društvu z marljivim delom in prispevki članov društva, donatorjev ter Občine Cerkvenjak uspelo zbrati dovolj sredstev, da
so lahko naročili izdelavo doprsnega kipa generala Rudolfa
Maistra. Postavitev doprsnega kipa in odkritje so svečano
izvedli ob občinskem prazniku Občine Cerkvenjak. Doprsni
kip generala Maistra je izdelal priznani kipar in restavrator
Viktor Gojkovič.
»Doprsni kip generala Maistra smo postavili tudi v spomin
domačinom, ki so sodelovali v bojih za severno slovensko
mejo ter na čas, ko se je kalila ideja slovenstva,« je dejal
Lorenčič.
Leta 2016 je društvo ob pomoči Občine Cerkvenjak organiziralo in izvedlo čiščenje in obnovo spomenika 1. sv. vojne
v Cerkvenjaku. Leta 2017 so bili v društvu zopet zelo aktivni,
saj so doprsni kip generala Rudolfa Maistra, ki je bil izdelan
iz kremenita, nadomestili z bronastim. Osnovni kip pa so
obnovili in podarili Osnovni šoli Cerkvenjak - Vitomarci
ter avlo šole poimenovali po generalu in pesniku Rudolfu
Maistru. V tem letu je društvo organiziralo skupščino Zveze
društev generala Maistra v Cerkvenjaku. Na skupščini so
v Društvu generala Maistra Cerkvenjak s pomočjo članov
društva, donatorjev za žebljičke, Zvezo društev generala
Maistra in Občino Cerkvenjak svečano razvili društveni
prapor.
Člani društva, ki šteje 58 članov, vsako leto v sklopu občinskega

praznika organizirajo tradicionalni pohod s simbolnim imenom »Pohod po severni meji Občine Cerkvenjak«. V spomin na rojstni dan generala Maistra in državni praznik dan
Rudolfa Maistra pa vsako leto 29. marca in 23. novembra
položijo venec k spomeniku Rudolfa Maistra. Poleg tega
organizirajo predavanja, razstave in oglede filmov o prvi
svetovni vojni ter bojih za severno mejo ter s tem krepijo
domoljubje, zlasti med mladimi.

Cerkvenjak, v okviru katerega so sestavili tudi ekipo in sodelovali v kuhanju enolončnice. Julija so se ob 85-letnici smrti
Rudolfa Maistra poklonili spominu nanj ob njegovem grobu
na pobreškem pokopališču v Mariboru. Avgusta so se udeležili državne proslave ob 100. obletnici združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom. V septembru so se udeležili strokovne ekskurzije v Galicijo na Poljsko. Novembra so
sodelovali na srečanju društev generala Maistra Slovenije in

Roman Lorenčič predsednik Društva
generala Maistra Cerkvenjak je podrobno
predstavil 10-letno delovanje društva.

Društvo generala Maistra Cerkvenjak je ob
svojem jubileju podelilo najbolj zaslužnim
članom in podpornikom spominske plakete.

»General Rudolf Maister je bil Slovenec, ki ni samo razmišljal, ampak kot državnik in strateg tudi državotvorno
ukrepal ter na ta način v popolnosti izrazil ljubezen do
domovine. Bil je tudi odličen slovenski pesnik, ljubitelj knjig
in slikar,« je sklenil Roman Lorenčič.
V kulturnem delu programa je dr. Bernard Rajh prebral nekaj
Maistrovih pesmi, ki so udeležencem segle do srca.
Na akademiji so ob 10-letnici delovanja Društva generala
Maistra Cerkvenjak podelili tudi spominske plakete društva
najbolj zaslužnim članom in podpornikom. Zlate plakete so
prejeli Občina Cerkvenjak, Zveza društev general Maistra, OŠ
Cerkvenjak – Vitomarci. Bronaste plakete pa so prejeli: Drago
Ploj, Mirko Žmavc, Janko Babič, Janko Maguša, Stanislav
Žmavc, Primož Čuček, Andrej Kocbek, Marjan Žmavc,
Roman Lorenčič, Ivan Anžel, Franc Breznik in Karl Lah.
Po akademiji so člani društva izvedli še skupščino društva.
O delu društva v letu 2011 je poročal Roman Lorenčič.
Povedal je, da so predstavniki društva sodelovali na skupščini
Zveze društev generala Maistra, na kateri je bila za predsednico izvoljena mag. Lučka Lazarev Šerbec in za generalnega
sekretarja Rudolf Pfajfar.
Sicer pa je društvo lani organiziralo predavanje dr. Marjana
Toša o Maistrovih sodelavcih in podpornikih. Predstavniki
društva so svečano položili venec k spomeniku generala
Maistra ob njegovi obletnici rojstva. Društvo je oddalo tudi
finančno poročilo na AJPES ter se prijavilo na »Javni razpis
za sofinanciranje programov društev v letu 2019«, ki ga je
razpisala Občina Cerkvenjak.
V mesecu aprilu so se udeležili osrednje počastitve Dneva
upora proti okupatorju v Ljutomeru. Junija so organizirali in izvedli 9. tradicionalni pohod po severni meji
Občine Cerkvenjak v sklopu občinskega praznika Občine

potomcev Maistrovih borcev v Veržeju. V Melju so sodelovali pri odkritju spominske plošče na vojašnici 26. strelskega peš polka, kjer je general Maister prevzel 1. novembra
1918 poveljstvo nad mestom Mariborom in celotno Spodnjo
Štajersko. Udeležili so se tudi proslave ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra v Murski Soboti in sodelovali na
Maistrovi prireditvi na Zavrhu. Decembra so sodelovali na
slavnostni seji Upravnega odbora Zveze DGM v Lukovici.
O svojem delovanju so redno poročali v glasilu Zrnje in
Cerkvenjaka in v Maistrovem glasu. Lorenčič se je za vložen trud in čas ter prevožene kilometre še posebej zahvalil
praporščaku Dragu Ploju, ki je sodeloval na vseh prireditvah.
Ob tem je omenil, da društvo nobenemu članu za vložen čas
in prevožene kilometre za potrebe društva ni izplačalo niti
evra, čeprav so nekateri za društvo žrtvovali veliko svojega
časa. Lorenčič je na koncu članom društva še posebej položil
na srce, naj še naprej prenašajo spomin in dediščino bojev za
severno slovensko mejo na mlade generacije.
V razpravi je predsednica Zveze društev generala Maistra,
mag. Lučka Lazarev Šerbec, pohvalila delo Društva generala
Maistra Cerkvenjak in dejala, da zveza potrebuje tako aktivna
društva. V razpravi so se društvu za sodelovanje zahvalili tudi
Aleš Arih, Franc Breznik, dr. Aleš Štajner, Marjan Žmavc,
Franc Bratkovič, Tomaž Kšela in Mirko Žmavc. Vsi so društvu zaželeli, da bi bilo tudi v bodoče tako aktivno in uspešno
kot v minulih desetih letih ali pa še bolj. Po bogati razpravi so
člani društva sprejeli program dela za letošnje leto, čeprav so
se vsi zavedali, da ga bo zaradi epidemije bolezni COVID-19
težko v celoti uresničiti.
Skupščino je sklenil Roman Lorenčič z ugotovitvijo, da se
pozitivna energija, ki izhaja iz delovanja društva, širi, zato se
število članov društva iz leta v leto povečuje. /MG
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/MARIBOR

/SPOMINSKE SLOVESNOSTI SO SE NA POBREŠKEM POKOPALIŠČU udeležili člani in predstavniki mariborskih veteranskih

organizacij, podžupanja MOM Alenka Iskra, predsednica ZDGM
mag. Lučka Lazarev Šerbec ter predstavniki vojske.
V kratkem programu so sodelovali predsednik Domovinskega
društva generala Rudolfa Maistra Maribor Aleš Arih kot slavnostni
govornik, častna straža SV, gledališki igralec Bojan Maroševič in
violinistka Sara Koren.
6
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/GORNJA RADGONA

Polaganje cvetja pri svetilniku miru

Slovesnost pri spomeniku generala R. Maistra

/SLOVENSKA BISTRICA

/IZVRŠEVANJE NALOG V POVEZAVI Z OBLETNICO SMRTI
GENERALA MAISTRA

27.7.2020 je delegacija Pohorskega društva general Maister položila
venec pred doprsnim kipom generala Rudolfa Maistra v vojašnici
v Slovenski Bistrici.
Ob tej priložnosti je Jana Jeglič recitirala črtice iz zbirke Deset črtic
o Rudolfu Maistru avtorja Toneta Partljiča.Venec sta položila predsednik društva, župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, in
poveljnik vojašnice Franci Mogolič.
/BOŽIDAR ZORJAN, predsednik PDGM
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/VERŽEJ

/POLOŽITEV VENCA OB SPOMINSKEM OBELEŽJU DR.
FRANA KOVAČIČA SO OPRAVILI ČLANI DRUŠTVA V VERŽEJU.

Zgodovinar in teolog, Fran Kovačič, je pomembna zgodovinska
osebnost pri priključevanju Prekmurja k matični deželi. Sodeloval
je skupaj z Matijo Slavičem in generalom Rudolfom Maistrom na
pogajanjih na Pariški mirovni Konferenci leta 1919.

/PTUJ

/V SPOMIN NA OBLETNICO SMRTI generala Maistra so člani

društva GM Ptuj ob spomenik položili cvetje.
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/VELENJE

/SPOMIN NA SLOVENSKA VELIKANA

Šaleško društvo »general Maister« Velenje je ob 149. obletnici
rojstva dr. Karla Verstovška (1871-1923), zaslužnega slovenskega
politika in znamenitega Velenjčana, 26. julija organiziralo spominsko slovesnost pri njegovem spomeniku ob Vili Bianca, kjer so ob
strumni prisotnosti prvega praporščaka društva Maksa Arliča pripravili krajši kulturni program, položili cvetje k spomeniku in se tako
poklonili zaslužnemu Slovencu in velenjskemu rojaku. Predsednik
društva Drago Martinšek je orisal Verstovškovo življenjsko pot in
posebej poudaril njegove zasluge pri podpori vojaškim prizadevanjem generala Maistra ob zavarovanju slovenskih nacionalnih meja
po koncu 1. svetovne vojne in njegovim političnim prizadevanjem
za ustanovitev prve slovenske univerze v Ljubljani.
Zgodovinsko naključje je, da je na isti dan, 26. julija (leta 1934),
umrl Rudolf Maister - Vojanov, katerega spomin so člani društva
prav tako obeležili ob poslušanju njegove pesmi Naprej, ki jo je na
slovesnosti recitiral Ivo Stropnik.
Društvo si bo še naprej prizadevalo, da se ohrani spomin na vse
zaslužne može iz slovenske zgodovine.
/Drago Martinšek, predsednik ŠDGMV
/ZAVRH

/TURISTIČNO DRUŠTVO RUDOLF MAISTER - VOJANOV
ZAVRH se je poklonilo obletnici smrti generala Rudolfa Maistra.

Upravni odbor društva je ob kipu položil cvetje in prisluhnil njegovi pesmi Oj, slovenske ve gorice.
/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si
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/ŠENTILJ

/V DRUŠTVU DDGM ŠENTILJ so 24. julija 2020 izvedli

spominsko svečanost ob dnevu smrti generala Rudolfa Maistra.

/ŽIRI

/SPOMINSKI VENEC SO V ŽIREH položili pri spomeniku

Maistrovega padlega vojaka.

10
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/UNEC

POLAGANJE CVETJA
K SPOMENIKU RUDOLFA
MAISTRA NA UNCU
/KARMEN PETRIČ
/NA PREDVEČER 86-LETNICE SMRTI Rudolfa Maistra so se pri

njegovem spomeniku na Uncu zbrali člani Notranjskega domoljubnega društva general Maister, predstavniki PGD Unec, organizacije
SEVER in krajani, da počastijo spomin na rojaka, ki je svojo življenjsko pot sklenil ravno na Uncu. V kulturnem programu so sodelovali
Dragonarji generala Maistra z glasbenimi točkami ter podpredsednik NDDGM Unec David Kavčič kot povezovalec in recitator.
Slavnostni govornik je bil Arne Kozina, ki je povedal naslednje:
»Znameniti slovenski general Rudolf Maister je rad in pogosto
zahajal na zaslužene počitnice na Unec. Na posestvo, ki ga je podedoval po teti Matildi, znani kulturnici in pesnici. Na enem od
teh obiskov ga je zadela kap in za njenimi posledicami je umrl 26.
julija leta 1934.
Pri zadnjem slovesu so mu zasluženo čast izkazali številni njegovi
sonarodnjaki in borci. Na dolgi poti od Rakeka do njegovega poslednjega počivališča v Mariboru so se od njega poslavljali številni
občudovalci. Najbolj množično in slovesno je bilo v »njegovem«,
slovenskem Mariboru. Tam so mu v veži mestnega magistrata pripravili mrtvaški oder in ga z velikimi častmi pokopali 28. julija 1934
na pobreškem pokopališču. Njegov prerani grob je tam še danes.
/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si
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V teh dneh torej mineva že 86 let od Maistrove smrti. V večnost so odšli tudi poslednji njegovi borci in pričevalci tistih
velikih dni. Za njimi ostajajo neizbrisne sledi in časten spomin. Spomin, ki kljubuje času in pozabi. Njihovih junaških
dejanj in dosežkov nočemo pozabiti. Zavedamo se, kaj so
nam naši predniki, domoljubi, zapustili. Njihova zapuščina
vse bolj postaja vrednota, ki mora, oziroma bi morala v zavedanju našega naroda ostati za vedno. Zato je vredna, da jo
varujemo in ohranimo! Jo otmemo pozabi in brezbrižnemu
ravnanju z zgodovinskim spominom! Temu smotru je namenjena tudi današnja svečanost.
Rudolfa Maistra se danes spominjamo s ponosom.
Predstavlja vzor pokončnega slovenskega voditelja, vojskovodje, predanega narodnjaka in kulturnika. Vzor klenega
moža in domoljuba, ki se je brez oklevanja soočil z izzivom
zgodovinskega trenutka. V kritičnem trenutku narodove
zgodovine je bil pravi mož, na pravem mestu! Takrat se ni
vprašal, kaj veleva mu stan. Kajti vedel je: kar more, to mož
je storiti dolžan! In storil je prav to! Postavil se je v bran
neodtujljive pravice vsakega naroda! Pravice do maternega
jezika in prostora pod svobodnim soncem! Za obrambo meja
svoje domovine. Domovine, ki je takrat ni bilo na nobenem
zemljevidu Evrope! Bila pa je, vse od 6. stoletja dalje, poseljena s predniki Slovencev, torej slovenska! To, stoletno
narodnostno mejo Slovencev je general Maister s svojimi
prostovoljci vešče obranil. Njegov neverjetni uspeh so bili
Nemci prisiljeni priznati s podpisom premirja (13. februarja
1919 v Radgoni)!
A žal to ni bilo dovolj! Od takrat so usodo slovenske narodnostne meje, Slovencem krojili bolj ali manj nesposobni
domači politiki. Narodna vlada v Ljubljani je svojemu uspešnemu generalu odvzela vojaške pristojnosti na Koroškem.
Sledila je usodna avstrijska protiofenziva (novembra 1918),
njej pa še neuspešna (nepripravljena!) slovenska ofenziva
(aprila 1919). Žal tudi z znatnimi človeškimi žrtvami! Ko je
slovenska vlada spoznala svojo zmoto, je spet dovolila poseči
v boje generalu Maistru. Uspelo mu je preprečiti napredovanje koroških Nemcev. Nato je (maja 1919) sledila bistveno
bolje pripravljena in organizirana ofenziva pod vodstvom
(SHS) generala Krste Smiljaniča. Tudi v njej se je Maister
odlično izkazal.
Vodil je zmagoviti Labotski odred. V skupnem napadu
s Koroškim odredom so bili nemški osvajalci dokončno
premagani in večina slovenskega narodnega ozemlja na
Koroškem ponovno osvobojena (2. junija 1919)! A kot vemo,
je bilo takrat za slovensko Koroško, žal, že bilo prepozno.
Avstrijci so namreč zanikali podpis sklenjene mirovne pogodbe v Kranju (4. junija 1919), saj jim je uspelo pri predstavnikih antante (podpolkovnik Sherman Miles) izposlovati
zanje ugodnejši koroški plebiscit (12. maja 1919). Politiki (ljubljanski in beograjski!) so se nato Maistru dokončno odrekli.
Po nekaj nesmotrnih premeščanjih so ga prisilno upokojili
leta 1923. Prezrt od politikov in države je ostal, bolj ali manj,
12
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vse do danes!
Vendar nekatera zgodovinska dejstva ostajajo nesporna.
Večji del severne narodnostne meje Slovencev, ki jo je uspešno obranil general Maister, je stala in obstala - tudi po
njem! Postala je severna meja naše domovine! In severna
meja držav, ki so sledile! Po osamosvojitvi, leta 1991, tudi
severna meja naše nove države, Republike Slovenije.
Od Maistrove smrti mineva danes že 86. leto! Veliko vode
je preteklo od takrat in marsikaj se je zgodilo. Tudi veliko
tega, o čemer je sanjal tudi Maister. Slovenci smo dobili nacionalno državo in z njo enkratno priložnost odločati o naši
bodočnosti. Zato smo upravičeno verjeli, da se bodo naša
pričakovanja uresničila: da bomo sami odločali o lastni usodi.
Da bomo gospodar »na svoji zemlji«! A žal je bilo tako le
v znamenitem filmu Franceta Štiglica (1984).
Danes imamo svojo državo – vendar za njeno vodenje nismo
našli in izbrali domoljubov Maistrovega kova. Vodenje države ni bilo doraslo brezvestnim koristolovcem, ki so jo v nekaj
desetletjih dodobra oplenili in zadolžili. Celo huje kot njihovi
socialistični predhodniki proslulo Jugoslavijo! Gospodarstvo
so podredili amerikaniziranim interesom kapitala in kapitalistov iz Evropske unije. Varnost državnih meja so prepustili skromni peščici domačih plačancev in tujcem iz Nata.
Imamo demokracijo (vladavino ljudstva), vladajo pa nam
nekvalificirane, strankarske elite in interesno dogovorjene
vladne koalicije. Imamo pravno državo, v kateri se niti trije
pravniki ne morejo zediniti, kaj je še prav. Imamo ekonomski
sistem, za katerega so nas v šoli učili, da je izkoriščevalski.
Danes to vemo že vsi, premnogi pa le še životarijo na eksistenčnem obrobju! Sedaj se v šoli tega ne učijo več. Tudi ne
o Maistru, o vrednotah in domoljubju! Zelo malo je govora
o spoštovanju in ljubezni do soljudi, strpnosti do drugačnih
… Človekoljubne vrednote (humanost) je zamenjala brezobzirna tekmovalnost, plenjenje naravnega okolja, asocialnost
in pogoltnost. Neoliberalizem!
V nasprotju s prelepo pesmijo naše mladosti je vse težje
»v naši domovini biti mlad«. Še težje ostajati aktiven domoljub! Za mladino so domoljubi čudaki. Ranljiva vrsta, ki
izginja, skupaj z vrstami, ki so jim že uničili okolje. Storiti
kaj usodnega je seveda težko. A lahko ni bilo nikoli! Vendar
bo nekaj potrebno storiti, kajti predolgo že tavamo na mestu. Odločni ukrepi so neizogibni. Tako kot so bili pred sto
leti! Tudi sedanji čas zahteva pravega voditelja! Kar novega,
malega Maistra! Človeka, ki nas bo zedinil in za začetek pripravil vsaj dahniti tisti usodni »NE, tega ne priznavam«…
Tako kot nekoč naš veliki vzornik, general Maister in njegovi
domoljubi! In mnogi za njimi, ki iskreno verjamejo v domoljubna načela in so jih tudi voljni udejanjiti. In nekoč jih
tudi bodo! Zagotovo! Ko nastopi pravi čas! In ta čas mora
nastopiti! Kajti brez iskrenega domoljubja ne bo srečnega
doma, ne ljubljene domovine in tudi ne države, ki smo si jo
želeli in smo je vredni!«
Besede, ob katerih se velja zamisliti … /MG

/MURSKA SOBOTA

(Državni praznik)
Prekmurci, bodimo ponosni
/A. NANA RITUPER RODEŽ, 17. 8. 2020.
https://vestnik.si/clanek/aktualno/prekmurskemu-jeziku-se-lahko-zahvalimo-da-smo-obstali-802234

Foto: Aleš Cipot

Pisatelj
Dušan Šarotar

Bogdan Lemut, Primorec,
ki je prekmurščino vzel za svojo

/SINOČI, NA VEČER PRED DRŽAVNIM PRAZNIKOM pri-

sveta, je veliko več. S pomočjo jezika tvorimo simbole,
zgodbe, ustvarjamo domišljijske svetove in pišemo pesmi,
pravi. »Narejeni smo iz takšne snovi kot je jezik. Z jezikom
se dotikamo oddaljenih zvezd, opisujemo najintimnejše
strahove in ljubezni. V pesniških podobah odmevajo časi
in prostori, ki jih ni več. Človek, ki se je preselil v drugo
okolje, se najtežje naseli v tujem jeziku. Izguba jezika je
pravzaprav izguba domovine.«
Program je večinoma potekal v prekmurščini, na katero moramo biti ponosni, so večkrat poudarili. Vladimir Vlaškalič je
interpretiral literarno delo Štefana Kardoša in poezijo Jožefa
Klekla starejšega, in sicer pesem Naš materni jezik, ki velja
za odo maternemu jeziku, odo prekmurščini. Kako zveni
prekmurščina in kako je čutijo so pokazali Jože Brunec, ki
v prekmurščini tudi piše, Primorec Bogdan Lemut, ki je prekmurščino o vzel za svojo, poznavalka prekmurske zgodovine dr. Klaudija Sedar, profesorica slovenščine Ana Sobočan
in devetošolka Karen Kranjec. Nastopil pa je še trio Večni
problemi, ki ga sestavljajo Dejan Berden, Marjan Farič in
Jana Rošker.
Zbrane sta nagovorila tudi murskosoboški župan Aleksander
Jevšek, ki je povedal, da bo ta prireditev tradicionalna in povabil vse na slavnostno otvoritev spomenika na Prekmurskem
trgu v Ljubljani, ter predsednica Zveze društev generala
Maistra Lučka Lazarev Šerbec, ki je izpostavila pomen tovrstnih prireditev, da se pokaže enotnost in složnost ter da se
mlajšim generacijam predstavi intelektualna moč in pogum
naših prednikov. /MG

ključitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, je bila
pred spomenikom vsem zaslužnim za priključitev v Murski
Soboti letošnja osredja slovesnost. Na prireditvi ob 101. obletnici priključitve je bil v ospredju prekmurski jezik.
Prekmurski jezik smo izpostavili zato, ker se prekmurščini lahko zahvalimo, da smo obstali, in ker nas Prekmurce
najbolj opredeljuje, je povedal Marjan Farič, predsednik
Prekmurskega društva generala Maistra, v katerem so zasnovali program, organizacijo dogodka pa je prevzela Mestna
občina Murska Sobota. Slišali smo tudi, da je za obstoj naroda ključen jezik, in Prekmurci smo to dokazali.
Slavnostni govornik pisatelj Dušan Šarotar je razmišljal o jeziku, morju in zemlji, resnici in ravnici ter o začetkih in koncih. Za iztočnico svojega razmišljanja je vzel misel Alberta
Camusa o obstoju dveh resnic. Pa ne v smislu, da je možnih
več resnic ali da resnica ne obstaja, ampak resnico razume
kot skrivnost, kot tisto, kar je neizrekljivo in k čemur se lahko
približa le poezija.
Ob tem Šarotar pravi, da je ena resnica zgodovina,
to je znanstvena pripoved sveta, drugo pa je
poezija, pesniška resnica. »Če je zgodovina
oblika ohranjenega spomina, je literatura
način spominjanja, pripovedovanja."

Spomin se ohranja tudi v jeziku, ki se prenaša skozi generacije. »Jezik ni le sredstvo komunikacije, orodje za opisovanje
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/ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE

Spominska plošča je nameščena na hiši, ki stoji na
istem mestu, kot je stala Matevževa rojstna hiša v
Račevi št. 1, sedaj pa zaradi spremembe občinskih
meja spada hiša v naselje Lavrovec 16/A.

PADLEMU
BORCU ZA SEVERNO
SLOVENSKO MEJO 1918/19
MATEVŽU JEREBU
/JANEZ JEREB
Predsednik DDGRM Žiri

/NA POBUDO DOMOLJUBNEGA DRUŠTVA general Rudolf

Maister Žiri je Občina Logatec postavila spominsko ploščo padlemu borcu za severno mejo Matevžu Jerebu. Odkritje spominske
plošče je potekalo ob 122. obletnici rojstva Matevža Jereba, 30. avgusta 2020.
Priprave za postavitev spominske plošče prostovoljcu – borcu za
severno slovensko mejo, Matevžu Jerebu, so se pričele že februarja
2020, torej že pred razglasitvijo pandemije COVID-19. Že takrat smo
določili datum odkritja in kljub omejitvam, ki so veljale, to tudi
izpeljali. Prizadevni krajani krajevne skupnosti Vrh Svetih Treh
Kraljev s svojim predsednikom, g. Lukom Jelovčanom, sedanjim
lastnikom hiše, g. Petrom Jesenkom, ter učenci podružnične osnovne šole so vsestransko poskrbeli za izvedbo kulturnega programa
ob prireditvi. Po državni himni je prisotne nagovorila predsednica Zveze društev general Maister Slovenije, mag. Lučka Lazarev
14
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Šerbec, slavnostni govornik ob otvoritvi pa je bil župan občine Logatec, g.
Berto Menard.

kar dva mlina in dve žagi ter kovaški
meh pri sosednji domačiji »Pr Kovač«,
kjer so kovali Starmani in Peternelji.
Po tem potoku poteka sedaj meja med
/KDO JE BIL BOREC ZA SEVERNO
občinama Logatec in Žiri.
SLOVENSKO MEJO 1918/19
Matevž je odraščal v mlinu. Ko je bil
MATEVŽ JEREB?
Matevž pred odhodom na
star 16 let, se je pričela 1. svetovna
Matevž Jereb se je rodil 30. avgusta
tirolsko fronto. Fotografijo hrani
vojna. Že avgusta 1916 je bil mobilizi1898 očetu Pavlu in materi Marjani, ronečakinja Slavka Fakin.
ran in napoten na tirolsko fronto. Po
jeni Jeršič. Marjana je bila Slanovcova
razpadu Avstro-Ogrske se je vrnil doiz Praprotnega brda 8. Oče Pavel in
mov in prav kmalu je narodna vlada
mati Marjana sta se poročila leta 1892. Že čez eno leto se v Ljubljani pričela pozivati fante za vključitev v Slovensko
njima je rodil prvi sin Janez, nato pa do leta 1916 še nasled- legijo, za obrambo slovenske severne meje. V spoznanju, da
njih 12 otrok, enkrat dvojčka, skupno torej 13. Fantov je bilo stara, okrnela monarhistična avstro-ogrska država ne zagokar 10; Janez, Andrej, Matevž, Jakob, Matija, Jožef, Pavel, tavlja slovenskemu narodu pravice do samoodločbe in sloFranc, Kajetan in Alojz in tri dekleta; Marjana, Kristina in venskega jezika ter po vsesplošni želji po združitvi slovanskih
najmlajša, Marija, bolj poznana kot Marička. Otroštva nista narodov, se je Matevž zelo hitro, prostovoljno odločil in se
preživela le dvojček Jožef in predzadnja Kristina, ki sta umrla javil na poziv v vojašnici v Ljubljani, kamor so skupno odšli
že v prvem letu starosti.
z Lovrencem Albrehtom iz Račeve in Antonom Nagodetom
Oče Pavel je v Podlescu, v Račevi št. 1, nadaljeval z mlinarsko iz Vrha svetih Treh Kraljev.
tradicijo v Krajerskem malnu, kot se je najprej po domače Žal se je od tega trenutka dalje za Matevžem izgubila sled.
reklo domačiji, kasneje pa se je domačije prijelo ime »Pr Skoraj zagotovo je bil tako kot njegov sovaščan Lovrenc
Malnarčku«.
Albreht napoten v obrambo strateško pomembnega vhoda
Najprej so imeli samo mlin, po letu 1920 pa tudi žago za v železniški predor v Podrožci, kjer so že od 6. do 14. januarja
razrez hlodovine. Potok, ki teče izpod Lavrovca, je poganjal 1919 potekale hude borbe z Nemci. Vedeti moramo, da so

Predsednica ZDGM Slovenije
ob pozdravnem nagovoru

Slavnostni govornik, župan občine
Logatec, g. Berto Menard
/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si
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Pevski zbor
ob izvajanju Zdravljice

Župan Berto Menard in predsednik
DDGRM Žiri Janez Jereb ob
odkritju spominske plošče

bile prve slovenske vojaške enote v začetku slabo organizirane. Verjetno prostovoljci, ki so prihajali s celotne Gorenjske,
sploh niso bili popisani. Še preden so se lahko vojaško uredili,
so se že pričele borbe. Prva poročila so bila le o številu žrtev,
ne pa tudi o njihovih imenih. Za zapisovanje imen padlih
borcev ni bilo časa. Domnevamo, da je Matevž, tako kot
Žirovec Franc Mlakar, padel v prvih dneh borb v Podrožci,
saj ga razen Albrehta nihče ne omenja v svojih izjavah. Po
seznamu mrtvih borcev za severno mejo so v Podrožci padli
le štirje, za ostale pa je navedeno, da ni imenskih podatkov.
Glede na časopisno poročanje je v Podrožci od začetka borb
6. januarja pa do sklenjenega premirja 6. junija 1919 padlo
najmanj 30 slovenskih vojakov. Tudi ime Franca Mlakarja
v seznamu ni zapisano, čeprav ima v kostnici »Koroški borci«
na Žalah v Ljubljani postavljeno spominsko ploščo. Matevž
pa je vpisan v seznamu žrtev 1. sv. vojne s pripisom »koroški
borec«.
Okoliščine, v katerih se je znašla Malnarčkova družina
v Podlescu, ko je okupacijska nemško-italijanska meja zarezala prav čez Malnarčkovo in Kovačevo domačijo, so povzročile, da so se izgubili dokumenti in pričevanja. Obe hiši sta
bili poleti leta 1941 brez odškodnine porušeni. Malnarčkova
družina je bila razbita. Matevževi bratje in sestra Marjana so
se poročili in odšli po svetu. Oče Pavel je že leta 1924 umrl,
mati Marjana in najmlajša hči Marička pa sta dobili sobo
pri Anžonu v Račevi, kjer je
mati Marjana živela do smrti
leta 1958, hči Marička pa do
leta 1984. Želeli bi, da dobili vsaj ustno izjavo matere
Marjane ali sestre Maričke,
ki sta sigurno poznali podrobnosti Matevževe usode. V zapuščini pa je ostala
Matevževa fotografija, ko se
je fotografiral na Tirolskem
in jo hrani nečakinja Slavka.
Stoprvo leto po Matevževi
smrti in na stoto obletnico

usodnega Koroškega plebiscita, ko je Slovenija izgubila zibelko svojih karantanskih prednikov s knežjim kamnom in
Gospo sveto, smo hrabremu prostovoljcu, borcu za severno
slovensko mejo 1918/1919, izkazali čast in mu postavili spominsko ploščo ter ga s tem za večne čase zapisali v zgodovinski spomin ter njegovo ime iztrgali pozabi.
To je že druga spominska plošča, ki je bila na pobudo
DDGRM Žiri v zadnjih dveh letih postavljena padlima borcema za severno mejo. Prva je bila 11. januarja 2019 odkrita
padlemu borcu Francu Mlakarju iz Žirov.
Imena borcev za severno mejo 1918/19 so bila že skoraj pozabljena. Z vztrajnim zbiranjem podatkov, fotografij in dokumentov v arhivih in na terenu pri sorodnikih smo uspeli
ugotoviti imena 42 Žirovcev – borcev za severno mejo iz
takratnega območja žirovske občine. V letu 2019 in 2020
smo pričeli zbirati podatke o borcih za severno mejo, ki so
bili iz območja sedanje občine Gorenja vas - Poljane. Odkrili
smo jih kar 51.
Za Žirovce že imamo pripravljeno razstavo in to kar 32 razstavnih panojev, na katerih so fotografije in dokumentarno
gradivo, za 51 borcev iz občine Gorenja vas - Poljane pa je
razstava v izdelavi. Njeno otvoritev planiramo ob državnem
prazniku generala Maistra, novembra 2020.
Pri vseh pobudah, ki jih dajemo županom, naletimo na ugoden odziv. Vsi se zavedajo, da je skrajni čas, da s smetišča
zgodovine še izbrskamo
imena hrabrih borcev, tako
prostovoljcev kot prvih slovenskih vojakov, in tudi kasnejših mobilizirancev, ki so
se borili za ohranitev slovenskega etničnega ozemlja. Prizadevali si bomo, da
jih bomo ohranili v trajnem
zgodovinskem spominu, saj
so bili zaradi dveh krvavih
svetovnih morij, prve in druge svetovne vojne potisnjeni
v ozadje. /MG

Matevžev nečak Jakob Jereb in nečakinja
Jožefa Petrovčič ter Matevževi pranečaki.
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/LJUBLJANA

Otvoritev spomenika posvečenega
100. obletnici priključitve Prekmurja

Otvoritev
Prekmurskega trga
/PREKMURJE IN SLOVENIJA LETOS OBELEŽUJETA POMEMBEN ZGODOVINSKI DOGODEK, ki so ga obeležili 17. avgusta 2020.

Ob 101. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom je mesto Ljubljana ob tej priložnosti obeležilo zgodovinski dogodek z otvoritvijo Prekmurskega trga
v križišču Poljanske ceste, Poljanskega nasipa in Rozmanove ulice.
Slavnostni govorec je bil prvi predsednik Republike Slovenije,
gospod Milan Kučan. Prireditev pa je kulturno popestril znani
»Prekmurec« Vlado Kreslin.

Nastopajoči
na slovesnosti
/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si

17

/MG

SPOMINSKA
PRIZNANJA
GENERALA
RUDOLFA MAISTRA
V LETU 2020
/ODBOR ZA PODELJEVANJE SPOMINSKEGA PRIZNANJA
RUDOLFA MAISTRA JE NA SVOJI REDNI PRVI SEJI V LETU 2020
SKLADNO Z DOGOVOROM O PODELJEVANJU SPOMINSKEGA
PRIZNANJA GENERALA RUDOLFA MAISTRA SPREJEL SKLEP

/Spominsko priznanje generala
Rudolfa Maistra v letu 2020 prejmejo:

/OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ
V SLOVENSKIH GORICAH

(predlagatelj Bruno Jelenko)
https://www.ossentilj.si/

za pomemben prispevek k utrjevanju domoljubja
in domovinske pripadnosti ter ohranjanju
spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove
sporočilnosti pri mladem rodu in širše
18
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/PRVA GIMNAZIJA MARIBOR

(predlagatelja Domovinsko društvo generala Rudolfa
Maistra Maribor in Mestna občina Maribor)

https://www.prva-gimnazija.si/assets/public/drive/
documents/vpis/brosura-pgmb-prva-prava.pdf

za 170. let izobraževanja, za negovanje spomina
na generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev
za severno mejo, sodelovanje z Domovinskim
društvom generala Rudolfa Maistra Maribor in
širjenje Maistrovega pomena med mladimi

/DR. MARJAN TOŠ

(predlagatelja Društvo general Maister Cerkvenjak in
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor)

https://www.prlekija-on.net/galerija/7678/ob-dnevu-generalarudolfa-maistra/244794/marjan-tos.html

za njegov dolgoletni prispevek k ohranjanju spomina
na generala Rudolfa Maistra in njegovo sporočilnost

/BOGDAN URBAR – posthumno

(predlagatelj Notranjsko domoljubno društvo general
Maister Unec)

https://www.zares.si/bogdan-urbar/

posthumno za njegovo prizadevno delo na
področju krepitve domoljubja, narodne zavesti
in sporočilnosti generala Rudolfa Maistra

/ČESTITAMO LETOŠNJIM PREJEMNIKOM
MAISTROVIH PRIZNANJ.
Glede na to, da v danih razmerah ni bilo možno določiti
časa in kraja letošnje podelitve spominskih priznanj, bomo
prejemnike o tem s posebnim vabilom obvestili naknadno.
/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si
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/CERJE

MEDNARODNI
DAN MIRU
/Povzeto po
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/mednarodni-dan-miru-cerje-2020.html
Foto: Vid Šibelja

/26. SEPTEMBRA 2020 ob 11. uri je bila v pomniku braniteljem

slovenske zemlje na Cerju vsakoletna slovesnost ob mednarodnem
dnevu miru, ki jo je pripravila Občina Miren -Kostanjevica v sodelovanju z domoljubnimi in veteranskimi organizacijami združenimi
v KoDVOS - Koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij
Slovenije.
Zaradi priporočil NIJZ je slovesnost potekala v ožjem krogu udeleženih v osrednji avli pomnika.
Slovesnost se je začela s postrojem praporščakov članic KoDVOS,
Pozdravni nagovor sta imela Mauricij Humar, župan občine Miren
– Kostanjevica, in Gorazd HUMAR, predsednik Društva TIGR
Primorske, v imenu KoDVOS-a pa je prisotne nagovoril dr. Tomaž
Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever in
predsedujoči KoDVOS v letu 2020. Slavnostni govornik je bil dr.
Vasko SIMONITI, minister za kulturo RS. Prebrana je bila poslanica ob dnevu miru generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa.
Ob tej priložnosti je bila odkrita likovna stvaritev Rudija Španzla
»Veter pozabe«, poklon generalu avstro-ogrske vojske Svetozaru
Borojeviću von Bojna za zasluge v vojni na Soški fronti, o kateri je
spregovoril likovni kritik dr. Ferdinand Šerbelj. /MG
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/KAMNIK

Tam pri Celovcu …

/OB 100-LETNICI KOROŠKEGA PLEBISCITA si je bilo mogoče

v Kamniku v rojstni hiši Rudolfa Maistra ogledati razstavo TAM
PRI CELOVCU … Koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi. Na vrtu
ob hiši je bila prvič v Sloveniji uprizorjena enodejanka dr. Izidorja
Cankarja Plebiscit, ki je krstno in hkrati edino uprizoritev doživela
pred natanko 100 leti, 8. septembra 1920, v Logi vasi pri Vrbskem
jezeru. /MG
/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si
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/LJUBLJANA

Veteranski pohod
za mir 2020
/Povzeto po
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/veteranski-pohod-za-mir-2020-v-ljubljani.html
Foto in video: Janez Platiše

/V ponedeljek, 21. septembra, 2020 je v Ljubljani
med 11. in 13. uro potekal Pohod za mir 2020.

Pohod za mir so organizirale veteranske in domoljubne organizacije: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo,
Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza društev in
klubov MORiS. Navedene organizacije so članice Svetovne federacije veteranov, v kateri usklajeno zastopajo interese slovenskih
vojnih veteranov in usklajeno izvajajo skupne aktivnosti federacije.
Pohod za mir je skupna aktivnost vseh članic svetovne federacije
veteranov. Odvija se 21. septembra po enakem scenariju v vseh
prestolnicah držav, katerih veterani so člani svetovne federacije.
Ključni del scenarija je branje poslanice generalnega sekretarja OZN
(poslanico vam bomo poslali takoj, ko jo bomo dobili), minuta
tišine za padle bojevnike v vseh vojnah ob 12. uri, nacionalno mirovno sporočilo. Letos smo zanj zaprosili dr. Danila Türka, bivšega
predsednika Republike Slovenije.
Tema dneva miru 2020 je Skupno oblikovanje miru. Generalni
sekretar OZN Antonio Guterres je podal 100-dnevno odštevanje do sporočila o mednarodnem dnevu miru in ob tem zapisal:
»Praznujte mednarodni dan miru s širjenjem sočutja, prijaznosti
in upanja ob pandemiji COVID-19. Bodite skupaj z OZN proti
poskusom uporabe virusa za spodbujanje diskriminacije ali sovraštva. Pridružite se nam, da bomo lahko skupaj oblikovali mir.«
22

/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si

Udeleženci letošnjega pohoda v Ljubljani so se zbrali
na ploščadi pred Moderno galerijo in se sprehodili po
Cankarjevi, Čopovi, Prešernovem trgu in Stritarjevi ulici
vse do Mestnega trga, kjer se je ob 11.50 uri začela osrednja slovesnost ob letošnjem svetovnem dnevu miru.
Osrednji govornik oziroma glasnik nacionalnega mirovnega sporočila je bil bivši predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk, je opozoril, da pandemija COVID 19 ni
sovražnik v vojaškem smislu, ampak nadloga, ki se je moramo lotiti skupaj, usklajeno in odločno.
Spregovoril je tudi ljubljanski župan Zoran Janković in izrazil pripravljenost mesta Ljubljana po nadaljnji podpori
tovrstnim aktivnostim veteranskih aktivnosti.
Na Mestnem trgu v Ljubljani so prebrali tudi poslanico
ob dnevu miru generalnega sekretarja OZN-a Antonia
Guterresa (v prilogi), sledila je minuta molka za žrtve
vseh vojn na svetu, dogodek pa je sklenil Orkester slovenske policije. Program je povezoval Ambrož Kvartič.

/SPOROČILO GENERALNEGA SEKRETARJA OZN 2020
»Mednarodni dan miru je posvečen spodbujanju
vojskujočih se strani povsod, naj odložijo
orožje in si prizadevajo za harmonijo.
Ker pandemija COVID-19 še naprej pustoši po
svetu, je ta poziv pomembnejši kot kdaj koli prej.
Zato sem marca pozval k globalnemu premirju.
Naš svet se sooča s skupnim sovražnikom:
smrtonosnim virusom, ki povzroča neizmerno
trpljenje, uničuje preživetje, prispeva k
mednarodnim napetostim in zaostruje že
tako strašne mirovne in varnostne izzive.
Letošnji mednarodni dan miru je v središču
pozornosti, njegov moto pa je »Oblikovati mir skupaj«.
V tem duhu in ob naši 75. obletnici Združeni
narodi združujejo ljudi na globalni
pogovor o oblikovanju naše prihodnosti in
vzpostavljanju miru v težavnih časih.
V teh dneh fizičnega oddaljevanja morda
ne bomo mogli stati drug ob drugem. A
vseeno se moramo zavzeti za mir.
In skupaj, vem, da lahko in bomo zgradili bolj
pravičen, trajnosten in nepristranski svet.
António Guterres«
(https://www.un.org/en/observances/international-daypeace/messages)

/ODLOMEK POZDRAVNEGA
NAGOVORA ZORANA JANKOVICA
OB MEDNARODNEM DNEVU MIRU
Ljubljana, 21.9.2020 – Zoran Jankovič, župan
Ljubljane je v pozdravnem nagovoru med drugim
dejal: »Ljubljana je mesto, ki spoštuje različnosti
in je sposobno sprejemati tudi drugačna mnenja
ter ob tem živeti v miru. Rad bi, da bi načelo Človek
je človeku človek ostalo za vedno,« in izrazil željo,
da bi bila Ljubljana zgled vsem mestom po svetu.

/NAGOVOR DANILA TÜRKA
OB MEDNARODNEM DNEVU MIRU
Ljubljana, 21.9.2020 – Bivši predsednik Slovenije
Danilo Türk je na pohodu miru v Ljubljani, ki so
ga ob mednarodnem dnevu miru organizirale
veteranske in domoljubne organizacije dejal, da
si moramo danes bolj kot kdaj koli prej želeti, da
bi se izoblikoval pritisk javnosti. Ta bo pomagal
ne le premagati pandemijo covida-19 ampak tudi
vzpostavljati vzorce sodelovanja v ožji skupnosti
in na svetovni ravni, ki bodo prispevali, da bo
svet našel rešitve za prihodnost. Danes svet
nima kolektivnega vodstva, a po njegovem ga
bo imel hitreje, če bodo ljudje poziv k skupnemu
prizadevanju za mir povedali dovolj glasno.
/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si
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/MALA NEDELJA

Deroči vrelec
slovenskega domoljublja

/ KULTURNO DRUŠTVO ANTON KREMPL MALA NEDELJA

JE S SOORGANIZATORJEMA USTANOVO DR. ANTONA
TRSTENJAKA IN OBČINO LJUTOMER ORGANIZIRALO
ZNANSTVENI SIMPOZIJ, ki je v septembru potekal v Biotermah

Mala Nedelja.
Simpozij so organizirali ob 230-letnici rojstva Antona Krempla in
ob 140-letnici smrti dr. Jakoba Radoslava Razlaga.
Na simpoziju so s svojimi znanstvenimi prispevki sodelovali akad. prof.
dr. Marko Jesenšek, izred. prof. dr. Natalija Ulčnik, red. prof. dr. Mihaela
Koletnik, dr. Nina Ditmajer, dr. Vlasta Stavbar, Gabrijela Kolbič, Alenka
Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, Anton Božič,
ljubiteljski zgodovinar in Franc Čuš, prof. zgodovine.

VABILO
ZNANSTVENI SIMPOZIJ

Deroči vrelec slovenskega domoljublja
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/SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE
/ZLET OB 115. OBLETNICI SOKOLSKE ZVEZE SLOVENIJE
IN 90. OBLETNICI ŠD SOKOL BEŽIGRAD
Letos Sokolska zveza Slovenije (SZS) praznuje 115. obletnico obstoja
in 90. obletnico ustanovitve Športnega društva Sokol Bežigrad.
V ta namen je bilo pripravljenih več aktivnosti, s katerimi so
proslavili jubileja, eden teh je bil »SOKOL ZLET LJUBLJANA 2020«.
Sokolska društva so se predstavila s svojimi društvenimi programi,
izvajala so telovadne, ritmične, akrobatske in podobne vaje.

PO MALGAJEVI POTI
/NAJA JELENKO
/JESENSKI ŠPORTNI DAN je na Gimnaziji Ravne namenjen

pohodom. Posamezni letniki se s spremljevalci odpravijo
v različne smeri. Četrti letniki smo se tako skupaj s profesorji
odpravili po Malgajevi poti. Na tej poti se nam je pridružil
tudi bivši profesor zgodovine na Gimnaziji Ravne, profesor
Vladimir Ovnič.
Naša pot se je začela pred šolo, pot smo nadaljevali proti
železnici in nato skozi železniški podhod, od tam smo takoj
zavili na desno in se odpravili po stopnicah navzgor. Od tu
smo pot nadaljevali po prijetni in ne preveč naporni markirani stezici po gozdu, ki se vije proti Šteharskemu vrhu,
mimo kmetije Lampret, kjer je rojstna hiša španskega borca
Ivana Kokalja – Imreta. Pot nas je nato vodila po cesti do
kmetije Lečnik, kjer smo se desno čez travnik spustili proti
kolovozu. Kratko smo se ustavili še pri Rutnikovi kapelici, ki
jo je zgradil Gregor Lipovnik, leta 1921, v spomin na svojega,
v prvi svetovni vojni padlega, sina. Hojo smo zaključili pri
spomeniku Franja Malgaja.
Med potjo nam je profesor Vladimir Ovnič predstavil borca
za severno mejo, Franja Malgaja. Tako smo izvedeli, da se
je bojeval v prvi svetovni vojni in se proslavil z zavzetjem

italijanske postojanke Monte Zebio. Za svoje dejanje je dobil
visoko avstro-ogrsko odlikovanje ‒ zlato medaljo za hrabrost.
Izvedeli smo tudi, da je po razpadu Avstro-Ogrske v Celju
zbral prostovoljce, s katerimi se je nato odpravil na Koroško.
Povabil ga je rojak Andrej Oset, ki je imel tedaj v najemu
Kumrovo gostilno. Pot nas je vodila tudi mimo te hiše, na
kateri je spominska plošča posvečena domoljubu, gospodarstveniku in predsedniku Narodnega sveta za Mežiško dolino, Andreju Osetu. S svojimi vojaki je osvobodil vse kraje
Mežiške doline in vzpostavil red v tedanjih prevratnih dneh.
V naslednjih mesecih pa osvobodil večji del Koroške južno
od Drave. Verjetno najzanimivejši podatek, ki smo ga izvedeli, pa je bil, da obstaja več različic vzroka njegove smrti.
Najverjetnejša teorija je, da je želel čim bolje videti sovražnike, zato je splezal na drevo pri Tolstem vrhu. Pri plezanju
z drevesa, se mu je ročna bomba zataknila ob vejo in ob tem
eksplodirala.
Športni dan je bil dobro zasnovan, saj je bil poleg rekreacije
tudi zelo poučen. Izvedeli smo veliko stvari o pomembnem
zgodovinskem dogodku in podrobneje spoznali enega izmed
najpomembnejših borcev za našo severno mejo. /MG
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/PRLEŠKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA

Pogovor z
LADISLAVOM LIPIČEM
/mag. JERNEJ JAKELJ,
predsednik PDGM

/TEMELJNO POSLANSTVO VSEH DRUŠTEV, ki delujejo na po-

dročju domoljubja, proučevanja polpretekle zgodovine in aktivnega državljanstva predstavlja predvsem ohranjanje nacionalnega
zgodovinskega spomina. Tako kot vsa druga, tudi Prleško društvo
generala Maistra, velik poudarek namenja ozaveščanju širše, predvsem mlade, javnost o pomembnosti gojenja ustreznega odnosa do
prelomnih dogodkov v slovenski zgodovini.
Ker se v Prleškem društvu generala Maistra zavedamo, da je za
razumevanje sedanjosti ključno predvsem poglobljeno znanje
o preteklih dogodkih smo se odločili, da bomo ob sodelovanju
z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer prihajajočo 30. obletnico
samostojnosti naše države obeležili z mesečnimi obiski tistih posameznikov, ki so neposredno oblikovali slovensko neodvisnost. Kot
prvega smo v goste na omenjeno gimnazijo povabili upokojenega
generalmajorja, veterana vojne za Slovenijo in diplomata gospoda
Ladislava Lipiča.
V zanimivi in vsebinsko bogati razpravi se je z letošnjimi maturanti
pogovarjal o poslanstvu vojnih veteranov, o prelomnih dogodkih
v osamosvojitveni vojni, o delu diplomata, o odnosu do slovenske vojske in o trenutni družbeni klimi. Gospod Lipič je mladim
poslušalcem s preudarnim ter zanimivim pristopom predstavil
zakulisja delovanja vojaškega aparata. Obenem je izpostavil spoznanje, da se iskreno domoljubje ne izkazuje samo v uniformah,
temveč tudi z vsakodnevnim doslednim poštenjem, spoštovanjem
in delavnostjo.
Tovrstna srečanja omogočajo, da mladi bodoči intelektualci
podrobneje spoznajo določene polpretekle dogodke, ki so oblikovali današnjo realnost, in pridobijo znanja ter izkušnje, s katerimi
bodo lažje ustvarjali svet, v katerem želijo živeti. /MG
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/PREDAVANJE PREDSEDNIKA DGRM MARIBOR

Prof. zgodovine in politične vzgoje Richard
Jernej in predavatelj Aleš Arih v razredu

Predsednik DGRM Maribor Aleš Arih in
društveni praporščak Ivan Tušek pred
vojvodskim prestolom na Gosposvetskem polju

v Slovenski gimnaziji v Celovcu
/IVAN TUŠEK, BARBARA ARIH
/PREDAVANJE PREDSEDNIKA DGRM MARIBOR Aleša

Ariha o znamenitem Slovencu Rudolfu Maistru - Vojanovu
v Slovenski gimnaziji v Celovcu 6. oktobra 2020
V luči 100. obletnice koroškega plebiscita je imel predsednik
Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor,
Aleš Arih, 6. oktobra 2020 predavanje o znamenitem
Slovencu Rudolfu Maistru - Vojanovu v Zvezni gimnaziji in
zvezni realni gimnaziji za Slovence oz. Slovenski gimnaziji
v Celovcu. Slovenska gimnazija v Celovcu, ki traja osem let,
je edina avstrijska gimnazija s slovenščino kot učnim jezikom
in je izredno pomembna za obstoj in delovanje slovenske
narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Njegovega
predavanja sva se udeležila tudi društvena tajnica Barbara
Arih in društveni praporščak Ivan Tušek.
V svoji pisarni nas je prijazno sprejela ravnateljica šole, mag.
Zalka Kuchling, ki je bila ves čas naklonjena izvedbi tega
predavanja, saj je menila, da njihovi dijaki generala Rudolfa
Maistra preslabo poznajo. Povedala nam je, da je v izbranem
razredu kar nekaj Slovencev iz Slovenije in drugih Korošcev,
ki jih močno zanima manjšinska politika oz. vprašanje sožitja
na avstrijskem Koroškem. Slovenska gimnazija je bila ustanovljena 9. maja 1957 kot Slovenska zvezna realna gimnazija.
Septembra 1957 je začela delovati s tremi razredi. Od ustanovitve do konca leta 1967 je bil ravnatelj šole – »oče Slovenske
gimnazije« – dr. Joško Tischler. V tem času je Slovenska gimnazija dobila prostor v realni gimnaziji Lerchenfeld v Celovcu,
kjer je pouk do maja 1975 potekal izključno v popoldanskem času. Maja 1975 se je Slovenska gimnazija preselila na
Ebentaler Straße oz. Žrelsko cesto 14. Danes je to Janežičev
trg/Prof. Janezic-Platz 1, poimenovan po znanem koroškem
Slovencu, jezikoslovcu in enem od ustanoviteljev Društva sv.
Mohorja – Mohorjeve družbe Antonu Janežiču. Leta 1999 je
v duhu večkulturnosti in sožitja med sosedi Slovenska gimnazija odprla prvi štirijezični nadregionalni Kugyjev razred

in postala članica mreže UNESCO pridruženih šol. Za svoje delovanje je prejela več evropskih priznanj, leta 2013 ji je
predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, podelil red za
zasluge. Ob 60-letnici Slovenske gimnazije so se slavnostne
šolske akademije v Domu glasbe v Celovcu udeležili številni
častni gostje, med njimi tudi predsednika Slovenije in Avstrije,
Borut Pahor in Alexander Van der Bellen, ter koroški deželni
glavar Peter Kaiser.
Aleš Arih je v sliki in besedi predaval dijakinjam in dijakom
7. b razreda v okviru pouka zgodovine, ki ga v tem razredu sicer izvaja prof. Richard Jernej. G. Arih je najprej prosil
dijake, da dvignejo roke tisti, ki poznajo generala Rudolfa
Maistra. Dvignilo se je manj kot deset rok. Nato je predstavil Maistrovo družino, njegovo pot v kadetnico na Dunaju,
težko slovo od domovine in matere (o tem pričajo Maistrovo
pisma, ki jih je pokazal učencem), napredovanje v vojaški
službi, Maistrove zasluge pri osvoboditvi Spodnje Štajerske
in Maribora, njegovo delovanje na avstrijskem Koroškem
pred plebiscitom in ob njem. Govoril je predvsem o vojaku
in poveljniku, ki je imel pesniško dušo in tudi roko za slikarstvo. Nadarjenost za risanje je uporabil za risanje vojaških
položajev in oblikovanje slovenske meje na Koroškem. Aleš
Arih je omenil tudi Maistrovo bibliografsko in zbirateljsko
žilico za slovenske knjige, saj je imel veliko knjižno zbirko
z nekaj manj kot 6 000 knjižnimi deli, ki je danes del posebnih zbirk Enote za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice
Maribor. Vlada RS je leta 2018 po dolgoletnih prizadevanjih
Univerzitetne knjižnice Maribor in drugih Maistrovo knjižnico razglasila za kulturni spomenik državnega pomena.
Po končanem predavanju smo se odločili obiskati še zibelko slovenstva – vojvodski prestol in cerkev Gospe Svete na
Gosposvetskem polju. Pri nadevanju vojaške uniforme predsednika in praporščaka društva pred vojvodskim prestolom
nas je na mizi pričakala pikapolonica. /MG
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Libeliče
Zgodil se je čudež, 1.oktober 1922 pa je pomenil
dokončno vrnitev v objem domovine. To je bil
praznik Libelič, praznik cele Slovenije.

Libeliče so kmečka vas, ki leži ob robu libeliškega polja pod
Libeliško goro v neposredni bližini slovensko-avstrijske meje. Kraj
se v virih omenja že v začetku 13. stoletja, v 16. stoletju je bilo v vasi
pomembno pristanišče za splave po reki Dravi. V središču vasi so
hiše, ki imajo stavbno zasnovo še iz srednjega veka, na obrobju pa
so zrasle nove hiše. Libeliče so dobile sedež župnije že sredi 12 st.
Cerkev sv. Martina izvira iz začetka 12 stoletja, ob njej pa je lepo
ohranjena kostnica. Leta 1849 so Libeliče postale samostojna občina, v katero so bili vključeni kraji, ki so danes na obeh straneh meje.
Še ob koncu 19. st. so bile Libeliče večinsko slovensko govoreča
občina. Šolo so zgradili leta 1906 in ker se je večina Libeličanov
preživljala s kmetijstvom, so bile družine številne, tako da je pouk
obiskovalo tudi do 150 otrok. Zaradi gospodarskih pritiskov in načrtne germanizacije je pripeljalo do tega, da se je ob popisu leta
1920 za nemški govorni jezik opredelilo 160 prebivalcev. Konec prve
svetovne vojne so Libeličani na pobudo svojega župnika Antona
Vogrinca ustanovili svojo narodno stražo. Kmalu zatem je s svojimi prostovoljci zasedel Libeliče in sosednji Labot Franjo Malgaj.
Po odločitvi mirovne konference so prišle Libeliče pod plebiscitno
cono A. Kljub velikonemškemu pritisku in organizirani plebiscitni propagandi, ki je skoraj po vsej Koroški temeljito »pometla«
s slovensko nacionalno zavestjo, se libeliški kmetje niso uklonili.
Na plebiscitu so imeli volilno pravico 704 prebivalci. Za Kraljevino
SHS jih je glasovalo 378 (57,16 %) za Avstrijo pa 290 (42,84 %).
Z rezultatom plebiscita pa se Libeličani nikakor niso sprijaznili.
Pod vodstvom župnika Antona Vogrinca, učitelja Janka Gačnika
in Janka Kuharja ter šolskega nadzornika Rudolfa Mencina, so začeli z akcijo za priključitev h Kraljevini SHS. Na zahtevo vlade je
razmejitvena komisija, katere član je postal tudi Rudolf Mencin,
še enkrat pregledala rezultate glasovanja in preučila razmere na
spornih področjih. Komisija je na koncu odločila, da se Libeliče
priključijo h Kraljevini SHS, Republika Avstrija pa je dobila v zameno s prebivalci redko poseljeno območje Sentlovrenškega vrha in
Zakamna na drugi strani Drave. 29. septembra 1922 so vas zapustili
nemški orožniki in okoli 150 nemško usmerjenih domačinov. Sem
vkoraka jugoslovanska obmejna straža in pregnani domačini, med
njimi tudi župnik Vogrinec. O tem izjemnem dejanju Libeličanov
je v Zakladih Slovenije zapisal dr. Matjaž Kmecl »Do ganljivosti in
zanosa neponovljiv primer trmastega, upornega, požganiškega
samorastništva, ki ga sam hudič ne ugonobi, so ob plebiscitu bile
Libeliče, danes komajda znana, po krivici odmaknjena, v žep med
državno mejo in Dravo stisnjena vasica zgoraj nad Dravogradom.
Leta 1920 so namreč Libeličani pokazali zgodovini tako zelo in
tako enkratno zobe, da jih sploh ne bi smeli pozabiti; kakor ne
pozabljamo svojih kmečkih uporov in kakor ne bomo pozabili
svojega narodnoosvobodilnega boja« /MG
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/RAVNE NA KOROŠKEM

/OGLED RAZSTAVE BOJI ZA SEVERNO SLOVENSKO
MEJO IN GENERAL RUDOLF MAISTER

Dijaki četrtih letnikov Gimnazije Ravne na Koroškem smo
si v začetku oktobra ogledali razstavo o boju za severno
slovensko mejo ter generalu Rudolfu Maistru. Razstavo je
pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske ob sodelovanju
Koroškega domoljubnega društva Franja Malgaja. Dijaki
smo imeli priložnost, da smo razstavo spoznavali ob
besedah mag. Gregorja Kastelica. Razstava je bila na ogled
v avli Gimnazije Ravne ves teden, tako da smo si jo lahko
še večkrat ogledali sami.
Seznanili smo se z začetkom prve svetovne vojne,
dogajanjem na frontah, na katerih so sodelovali tudi
slovenski fantje, z majniško deklaracijo, vojaško kariero in
pomembnostjo Rudolfa Maistra, z ustanovitvijo države
SHS, prevzemom vojaške oblasti na Štajerskem, z boji
na Koroškem v novembru leta 1918, podučili pa smo se
tudi o Koroškem plebiscitu, na osnovi katerega so določili
mejo med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter
Avstrijo po prvi svetovni vojni. Ogledali smo si lahko
slikovno gradivo, na katerem so bili prikazani dokumenti,
fotografije ter mape tistega časa.
Razstava je bila nadvse zanimiva za nas, Korošice in
Korošce, saj je pripomogla k boljšemu razumevanju naše
lokalne zgodovine in navsezadnje tudi zgodovine, ki je
tesno povezana s Slovenijo in njenim narodom.
/Naja Jelenko

/LJUBLJANA

/SLOVESNA OBELEŽITEV 30. OBLETNICE MSNZ

V športni dvorani Vojašnice Edvarda Peperka
v Ljubljani je potekala slovesnost ob 30. obletnici
oblikovanja Manevrske strukture narodne zaščite
(MSNZ), ki se je je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor in drugi visoki gosti. Slovesnost
sta organizirali Zveza veteranov vojne za Slovenijo
in Zveza policijskih veteranskih društev Sever.
Slavnostni govornik je bil mag. Matej Tonin,
obrambni minister RS.
/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si
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/KOROŠKA

Ob 100. obletnici
koroškega plebiscita
/ALJAŽ VERHOVNIK
/V četrtek, 8. oktobra 2020, se je skupna de-

legacija Zveze združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije (ZZB), Zveze društev »General
Maister« (ZDGM) in zamejske Zveze koroških
partizanov (ZKP) spomnila 100. obletnice koroškega plebiscita. Znano je zgodovinsko dejstvo, da je s plebiscitom velik del Koroške ostal
v Avstriji, na slovenski strani pa sta ostala zgolj
Mežiška dolina in Jezersko.
Predsedniki krovnih organizacij Marijan
Križman (ZZB), Lučka Lazarev Šerbec (ZDGM)
in Milan Wutte (ZKP) so se najprej srečali
v Libeličah, v majhni obmejni vasici na slovenski strani Koroške, kot edini primer teritorija, ki je kljub usodnemu koroškemu plebiscitu pripadel slovenski strani. Delegacija
si je v Libeličah ogledala muzej o koroškem
plebiscitu in se srečala s prebivalci Libelič.
Osrednje simbolično dejanje poklona so
predsedniki izvedli na Dobrijah, v bližini
Raven na Koroškem, pri spomeniku Franju
Malgaju in tovarišem, ki so padli v borbah za
Koroško 1918-1945. Tam so v spremstvu Garde
30
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Slovenske vojske položili skupni venec kot poklon vsem, ki so se borili za Koroško.
Ob tej priložnosti sta delegaciji ZZB in ZKP
ponovno poudarili, kot že v skupni izjavi ob
100. obletnici koroškega plebiscita v začetku
tega tedna, da pravice slovenske manjšine
v Avstriji, kljub navideznemu prijateljstvu med
državama Slovenijo in Avstrijo, še vedno niso
spoštovane. Te določa člen sedem Avstrijske
državne pogodbe, ki bi jo Republika Slovenija
morala notificirati, a je še ni. Zato so ponovno
pozvali slovensko diplomacijo, da to stori.
Znano je zgodovinsko dejstvo, da so edini
upor zoper nacizem na današnjem avstrijskem
Koroškem predstavljali slovenski partizani. Na
ta »račun« so Avstrijci, leta 1955, z določili
Avstrijske državne pogodbe dobili možnost,
da ustvarijo povojno demokratično državo.
Zato Slovenci na Koroškem, ob 100. obletnici
plebiscita, upravičeno pričakujejo spoštovanje
manjšinskih pravic, ki jih je določila ta mednarodna pogodba. /MG

M

Državni praznik,
DAN RUDOLFA MAISTRA
/STE SE KDAJ VPRAŠALI, koliko državnih praznikov

imamo v Republiki Sloveniji. Imamo 21 prazničnih dni
v letu. Prazniki v Republiki Sloveniji so dela prosti dnevi, razen praznikov dan Primoža Trubarja, združitev prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični
domovini, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra.
23. november je dan Rudolfa Maistra, je tretji Slovenec, ki
smo mu državljani posvetili praznični dan. Ko izgovorimo
Maistrovo ime, prikličemo v spomin vrednote, kot so domoljubje, tovarištvo in kultura. General Maister ni bil samo
vojak in bojevnik, bil je tudi pesnik in pisec, ukvarjal se je
s slikarstvom in bil tudi strasten bibliofil, saj je z veliko vnemo
in predvsem z ljubeznijo zbiral slovenske knjige. Njegova
knjižna zbirka je danes v ponos mariborski univerzitetni
knjižnici in je del naše kulturne zakladnice.
Praznik ni povezan niti z rojstvom niti s smrtjo velikega
Slovenca. 23. novembra je Rudolf Maister s svojo vojsko,
4000-imi vojaki 200-imi častniki, razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil. To je bil velik dan za vse Slovence.
Zmaga je bila veličastna, vredna vsakoletnega spomina. A žal
tej zmagi ni sledila druga na koroškem ozemlju. Neodločnost
in sprenevedanje narodne vlade v Ljubljani je terjalo svoj
davek in Celovec je bil za vedno izgubljen in od takrat je
Klagenfurt, Beljak pa Villach. Politika se je zanašala na mirovno konferenco, nazadnje pa je negativna propaganda države
SHS na plebiscitu naredila svoje. Posledice so bile daljnosežne
in poučne. Najbolj žalostno je, da so Maistrovo delovanje
ovirali tisti, ki bi morali odprtih rok sprejeti dejstvo, da je
nekdo sposoben uresničiti narodove sanje o lastnem ozemlju,
kulturi in jeziku. Danes se morda premalo zavedamo, da nam
v preteklosti nič ni bilo poklonjeno. Vse smo si morali izboriti:
ozemlje, jezik, gospodarski položaj … in uspelo nam je. V današnjem času se nam vse zdi samoumevno: da imamo državo,
ustavo, institucije, ki nam omogočajo varnost in razvoj.
Rudolf Maister je bil domoljub. Se kdaj vprašamo, kaj pomeni biti domoljub? Malokdo in malokdaj. Morda ob kakšnem prazniku ali pomembni obletnici. Domoljub dela za
dom, za sodržavljane, za dobrobit skupnosti, v kateri živi
in ustvarja. Domoljubna dejanja so mnogokrat povezana
z nevarnostjo za lastno življenje. Mnogi domoljubi so umrli
v borbi za boljši jutri. Domoljubje ni povezano z denarjem
in bogastvom, domoljubje so dobra dela, iskrenost, pogum,
vizionarstvo. Mnogokrat se domoljubja posameznikov zavemo šele takrat, ko jim preneha biti srce. Šele takrat zazeva
v našem dojemanju stvarnosti praznina in strah, da ne bomo
zmogli brez spoštovane osebe. Spoštovanje so si domoljubi

zaslužili z dejanji, ne z besedami.
Vrnimo se k 23. novembru leta 1918.
1. novembra 1918 je slovenska politika v Ljubljani razglasila slovensko samoodločbo in vstop v državo Slovencev,
Hrvatov in Srbov.
Slovenski oficir Rudolf Maister je to slovensko samoodločbo
zavaroval tako, da je v poveljstvu mariborske garnizije proglasil Maribor in štajersko Podravje za posest novo nastale
države.
»Maribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov
in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko!« Te znamenite in odločne besede generala Rudolfa Maistra odzvanjajo tudi danes, ko se vsi v Sloveniji spominjamo prispevka
Maistra in njegovih borcev.
Zaradi poguma ga je Narodni svet za Štajersko povišal v generala. To je bilo dejanje, povezano z zaupanjem, spoštovanjem in sposobnostjo, ki ga lahko prejme le pogumna
osebnost.
To ozemlje je general s svojimi prostovoljci ubranil pred priključitvijo Avstriji. Bitka za Maribor in Štajersko je potekala
v noči z 22. na 23. november. Morda se današnje generacije sprašujejo, pred kom je general branil Štajersko. Naša
ozemlja so stoletja bila del avstrijske monarhije. In tako se je
v Mariboru in Štajerskem oblikovala močna nemško govoreča skupnost, ki je želela ohraniti svoj gospodarski položaj,
jezik, navade, običaje. Z razpadom monarhije pa so se na
njenem ozemlju oblikovale nacionalne države, ki so zahtevale
suverenost na vseh področjih. Nemško govoreče skupnosti
so hotele ohraniti svojo nadvlado, domačini pa so se hoteli
te nadvlade otresti.
Za to je šlo in za to gre še danes. Domoljubi se bomo vedno
borili za suvereno državo Slovencev. Svobodo in suverenost
bomo ohranili s svojim znanjem, ustvarjalnostjo, poštenjem in pogumom. Domoljubja se ne plačuje, domoljubje
se spoštuje.
V usodnem trenutku za prihodnost Slovencev je imel general
Rudolf Maister jasno vizijo. Tudi danes Slovenija potrebuje
vizijo in predvsem jasne odgovore, s katerimi bomo uspešno
premagali izzive sedanjosti in prihodnosti ob tem pa ohranili
demokracijo ter zavarovali našo socialno in pravno državo.
Vsem skupaj želim, da bi nas spomin na generala Maistra
opogumil ter spodbudil v teh hudih časih ter da bi iz njega
črpali moč, ki jo tako potrebujemo v današnjem času.
Naj živi spomin na generala Rudolfa Maistra!
Naj živi Slovenija!

/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC
/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si
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Državni praznik
DAN
RUDOLFA MAISTRA
2020
/LETOS SMO DRŽAVNI PRAZNIK dan generala Rudolfa Maistra

zaradi znanih razlogov obeležili nekoliko drugače.
Na državni ravni so aktivnosti potekale na dan praznika, in sicer je
predsednica ZDGM mag. Lučka Lazarev Šerbec ob 7.30 gostovala
v oddaji Dobro jutro na prvem programu RTV SLO.
Skupaj z ministrom za obrambo sta položila lovorov venec pred
spomenikom generala Maistra pred zgradbo MORS, skupaj z mestno
občino Ljubljana pa pred spomenikom na Trgu OF v Ljubljani.
Sledil je sprejem v predsedniški palači, kjer je poleg nagovora predsednika republike Boruta Pahorja imela krajši nagovor tudi naša
predsednica. V delegaciji je bil poleg predsednice tudi predsednik
DGM Ljubljana Dušan Vodeb.
V popoldanskem času je predsednica ZDGM sodelovala pri polaganju venca pred Maistrovima spomenikoma v kadetnici in
mestnem parku ter na Maistrovem grobu v Mariboru.
Na dan praznika je bil na spletni strani Mestne občine Maribor
nagovor župana in predsednice ZDGM.
Prav tako je bilo položeno cvetje pred spominskimi obeležji, posvečenimi generalu Maistru in njegovim borcem po številnih krajih
po Sloveniji.
Želimo, da uspešno nadaljujemo našo pot.
/RUDOLF PFAJFAR,
generalni sekretar ZDGM
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/LJUBLJANA, 23. 11. 2020
povzeto po
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/2925C351392C25EEC12586290048E04C?OpenDocument
Foto: Daniel Novakovič/STA

/PREDSEDNIK REPUBLIKE JE OB DNEVU RUDOLFA MAISTRA NAGOVORIL
DRŽAVLJANKE IN DRŽAVLJANE TER PONOVNO POZVAL K SODELOVANJU,
NA KATEREM JE UTEMELJENA SLOVENSKA POLITIKA

Predsednik Pahor je v čestitki ob državnem prazniku besede hvaležnosti namenil vsem, ki
skrbijo za naše zdravje in nam pomagajo v času epidemije, posebej pa je pozdravil vsa majhna in
velika dejanja posameznikov in skupin, ki navdihujejo medsebojno solidarnost in človečnost ter
se vzdržujejo slehernega ravnanja, ki bi ga bilo mogoče razumeti kot nestrpno. »Ocenjujem, da
bi bilo vse še lažje in bolje, če bi tudi državna politika delovala bolj povezovalno in enotno, če
bi bolj držala skupaj. Nisem edini, ki pogreša več simbolnega in stvarnega sodelovanja med
strankami, med vlado in opozicijo, ki bi v najširši javnosti dajala občutek, da nas tudi v teh
časih več povezuje, kot nas deli,« je ponovno opozoril predsednik republike in poudaril, da je
slovenska politika vse od prvih demokratičnih volitev, vključno z plebiscitom in ustanovitvijo
države, in ves čas kasneje gojila tradicijo strankarskih koordinacij, dogovorov in sporazumov.
»Državni prazniki slavijo pripadnost in istovetnost državi, domovini, nam vlivajo občutke
hrabrosti in moči, ponosa in skupne zavzetosti,« je nagovor sklenil predsednik Pahor v želji
in s pozivom, da morajo v takih razmerah prevladati lastnosti in stališča, ki nas povezujejo in
ne tista, ki nas delijo.
Ob tej priložnosti se je predsedniku republike s slavnostnim nagovorom pridružila
mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev general Maister. »Ko izgovorimo Maistrovo ime, pokličemo v spomin vrednote kot so domoljubje, tovarištvo in kultura,« je dejala mag. Lazarev Šerbec in povedala, da je general Maister tretji Slovenec, ki
smo mu državljanke in državljani posvetili praznični dan. »Domoljubje so dobra dela, iskrenost, pogum in vizionarstvo,« je poudarila in vsem zaželela, da bi nas spomin na generala Maistra opogumil ter nam dal navdiha in moči, ki ju potrebujemo v današnjem času.
V počastitev državnega praznika pa je bila, tako kot ob vsakem dnevu odprtih vrat, pred
Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Častna straža je bila
pred palačo postrojena med 9. in 21. uro.
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/KDD FRANJO MALGAJ

Položitev venca pri spomeniku
Franja Malgaja

Poklon pri spominski plošči Andreja Oseta

/OB DRŽAVNEM PRAZNIKU DNEVU RUDOLFA MAISTRA

Delegacija Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj se je
danes na Dobrijah, pri spomeniku Franju Malgaju in tovarišem, ki
so padli v borbah za Koroško 1918 – 1945, z vencem poklonila in
tako počastila državni praznik – dan Rudolfa Maistra.
Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj je vsako leto pripravilo
tudi slovesnost ob državnem prazniku na Ravnah na Koroškem.
Letos so celo potekale aktivne priprave na izvedbo osrednje državne slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra na Ravnah, a te žal ni
mogoče izvesti.
Zato se je delegacija v sestavi predsednika društva Vladimirja
Ovniča, predsednika nadzornega odbora društva Đura Haramije
in tajnika društva Aljaža Verhovnika na dan praznika z vencem
simbolično poklonila in tako poskrbela za ohranjanje spomina na
borce za severno mejo, generala Maistra, zlasti pa Franja Malgaja,
ki je še posebej zaslužen za Koroško.
Ob tem dogodku se je delegacija ustavila tudi pri spominski plošči
za Koroško zaslužnemu Slovencu Andreju Osetu in se poklonila
njegovemu spominu.
/Vladimir Ovnič
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/KRANJ

DRUŠTVO GENERALA
RUDOLFA MAISTRA KRANJ
V LETU 2020
/mag. JANEZ TAVČAR
Predsednik DGRM Kranj

promocijo našega osnovDelovanje DGRM Kranj v lenega poslanstva v smislu
tošnjem letu je bilo v marsičem prelomno. Načrtovane
širjenja domoljubne in draktivnosti, vključno s pražavljanske zavesti v naši,
znovanjem desetega jubileja
premalo urejeni državi.
ustanovitve društva, smo
Tridesetletnica slovenskega
zaradi pandemije COVID-19
plebiscita za samostojno drže na začetku leta omejižavo ter stota obletnica koli na najnujnejše. Žal tudi
roškega plebiscita sta točki
omejenega programa zaradi
in močna argumenta za afirzaostritve varnostnih ukremacijo vsebine domoljubne
pov nismo uspeli uresničiti.
zavesti generala Rudolfa
Zadržali smo izvedbo vseh
Maistra in njegovih borcev
javnih nastopov in prireza severno mejo. Prav leditev, kot je npr. predstavitošnje jubilejno-plebiscitno
tev društvene izdaje knjige
leto, ki je še dodatno zaznamovano s pandemijo, je bil
v lanskem letu, »Stražarji
pravi čas, da bi državljane
Karavank», v MO Kranj in
nekaterih drugih občinah na
Kranj, Maistrov trg, 23. november 2020.
Slovenije spodbudili k višji
Gorenjskem, ki so sodelovaVenec sta položila Matjaž Rakovec, župan
stopnji domoljubne zavesti
le pri izdaji knjige. Izključno
MO Kranj in Janez Tavčar,
in narodne enotnosti. Brez
zaradi varnostno-zdravstvepredsednik Društva GRM Kranj
teh osnovnih državljanskih
nih razmer smo preložili
lastnosti država veliko težje
tudi izvedbo letne skupščine društva.
funkcionira kot svobodna, demokratična in gospodarsko
V društvu nam je še posebej žal, da so letos v večini izpa- uspešna družbena skupnost.
dla srečanja in sodelovanje na meddruštveni ravni, ki jih Morda ni preveč smela trditev, da so prav številna društva GM
običajno organizira Zveza društev GM ali pa tudi sorodna v Sloveniji ter Zveza DGM eno od pomembnih zagotovil, da
vojno-veteranska društva v MO Kranj in na Gorenjskem. bomo s svojimi domoljubnimi usmeritvami po vzoru generala
Ne glede na varnostno-zdravstvene omejitve sta Upravni Maistra, predvsem pri mlajših generacijah spodbudili pozitivin Nadzorni odbor DGRM Kranj skoraj nemoteno delovala. no naravnanost in pripadnost lastni državi. Ta nam namreč
Tekoče smo spremljali in obravnavali nastale razmere in tudi lahko edina zagotovi pravo svobodo in materialno blaginjo.
realizirali nekatere operativne naloge. Tako smo na primer- Menim, da je organizacijska in kadrovska struktura našenejše mesto na Maistrovem trgu v Kranju prestavili doprsni ga društva kakor tudi vseh društev in Zveze društev GM
spomenik Generala Rudolfa Maistra, pregledali in izpopolnili v Sloveniji prav v pogledu intelektualne krepitve državljansmo nepopoln seznam Maistrovih borcev za severno mejo ske in domoljubne zavesti zelo koristna. V vseh pogledih pa
iz nekdanje Občine Kranj, osnovali in odprli smo spletno opravičuje svoj obstoj ter nadaljnjo širitev članstva in idej.
stran društva (dgrm-kranj.si), kar bo predvsem v omejenih
Letošnje leto se nam v programskem in akcijskem pogledu
razmerah, kot so trenutno, omogočilo boljšo informiranost ni izšlo po načrtu. Smo pa čas bolj premišljeno uporabili za
razgovore in snovanje nalog v prihodnje. Očitno je včasih
članstva in javnosti.
Letošnja blokada aktivnosti našega društva zaradi zdravstve- tudi potreben čas za razmislek, kako delovati vnaprej. Tudi
ne epidemije, kakor tudi drugih društev in Zveze društev poznavanje in obvladovanje prave zgodovine in preteklih
GM, prav v letošnjem letu pomeni precejšen hendikep za dejanj dela prihodnost bolj predvidljivo in obvladljivo. /MG
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/RAVNE NA KOROŠKEM

/DRŽAVNI PRAZNIK RAVNE
NA KOROŠKEM

Letošnji državni praznik so v Ravnah
na Koroškem tokrat proslavili drugače,
s samostojnim pohodom po Malgajevi poti
in obiskom spomenika Franja Malgaja ter
z obiskom spominske plošče Andreja Oseta.
V ponedeljek, 23. novembra, so v počastitev
ob 135. obletnici rojstva Andreja Oseta
(1885-1963) na pošti 2390 Ravne na
Koroškem poleg rednih poštnih žigov
ponujali še priložnostni poštni žig Andreja
Oseta, za Koroško pomembnega moža.

/ŽIRI

Člani DDGRM Žiri smo ob državnem
prazniku nameravali v Gorenji vasi postaviti razstavo o raziskanih 51-tih borcih
za severno mejo iz območja te občine.
Postavitev in odprtje razstave smo prestavili za nedoločen čas, dokler zdravstvene razmere ne bodo tega dopuščale.
Državni praznik smo v Žireh obeležili letos
na malo drugačen način. Napisali smo tri
članke, dva za lokalna časopisa (Žirovske
in Podblegoške novice, ki sta mesečnika)
in za Gorenjski glas. V pogled je naslovna stran knjige »Iz mojega poveljevanja
Koroškemu odredu od 21. maja do 22.
junija 1919«. V knjigi je na strani 162 tudi
podatek, da je bilo samo v tej zadnji ofenzivi na strani vojske Kraljevine SHS 52
mrtvih in nad 200 ranjenih. Knjiga je zelo
kakovostna in jo priporočam za branje.
/Janez Jereb, predsednik DDGRM Žiri
38

/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si

OB DNEVU RUDOLFA MAISTRA
Lepo je kraj domač imeti,
ne more nič nam vstran ga vzeti,
se Drava stiha skozenj pelje,
krepi slovensko nam veselje.
A hvalo, čast gre njemu dati,
mu šop poslati, himno brati,
da Maister naš od majstrov sije,
za mejni sever herc mu bije.
Le enemu v roko je seči,
v čast, prav zdaj ob naši sreči.
Lepo s ponosom je znaníti,
na svojo zemljo, v dom stopíti!
Rene Zorman
Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer

Diona Toplak Komaricki
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/PRLEŠKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA

Dan generala
Rudolfa Maistra
/mag. JERNEJ JAKELJ, predsednik PDGM

/PRLEŠKO DRUŠTVO GENERALA MAISTRA vsako leto ob držav-

nem prazniku v čast borcem za severno mejo organizira številne
aktivnosti (predavanja in raziskovalne natečaje) za pomurske srednješolce. V letošnjem letu pa je bilo društvo primorano obeležitev
Dneva Rudolfa Maistra izvesti nekoliko drugače oz. virtualno.
Ob sodelovanju z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer smo posneli intervju z ustanoviteljem in dolgoletnim predsednikom Zveze
društev general Maister mag. Milanom Lovrenčičem.
Pomurskim dijakom pa smo predlagali različne aktivnosti, ki jih
v počastitev državnega praznika lahko izvedejo tudi v času predpisane karantene. Le-ta kot primer dobre prakse objavljamo v celoti:
40
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/DAN GENERALA RUDOLFA MAISTRA

23. novembra praznujemo državni praznik dan generala Rudolfa Maistra. Na ta dan leta 1918 je general Rudolf
Maister v Mariboru s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter razglasil Maribor in Spodnjo Štajersko za
slovensko posest. Kasneje so bile te ozemeljske pridobitve
potrjene na pariški mirovni konferenci. Kot državni praznik
se v Sloveniji praznuje od leta 2005.
Veliko sodelavcev in borcev je prihajalo iz Slovenskih goric, Prlekije in Prekmurja. Posledično je skozi čas bilo postavljenih veliko spominskih obeležij, ki nas spominjajo na
prelomne dogodke ob koncu prve svetovne vojne. Na tem
prostoru delujejo tudi štiri domoljubna društva (Prleško
društvo generala Maistra, Društvo general Maister
Veržej, Prekmursko društvo generala Maistra Črenšovci
in Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota),
ki so vključena v Zvezo društev general Maister.
Ker zaradi razglašene epidemije in varnostnih ukrepov letos
ni možno izvesti spominskih proslav in prireditev, vas nagovarjamo, da vseeno obeležimo praznik na način, s katerim
ne bomo ogrožali tujega ali lastnega zdravja.
I. Svoje domoljubje in odnos do držav ter naših prednikov
izkažite z izobešanjem državne zastave na pročelje vašega
doma.
II. Oglejte si posnetek z ustanoviteljem in dolgoletnim predsednikom Zveze društev general Maister mag. Milanom
Lovrenčičem, ki je dostopen na spletu in ga je Gimnazija
Franca Miklošiča Ljutomer skupaj s Prleškim društvom generala Maistra posnela meseca oktobra.
III. V kolikor bi želeli deliti vaše razmišljanje, misel, fotografijo, pesem, risbo na temo general Rudolf Maister vas vabimo, da jo pošljete na elektronski naslov Prleškega društva
generala Maistra.
IV. Prav tako vas vabimo, da v svojem kraju oz. občini obiščete katero izmed spominskih obeležij, ki so posvečena generalu Maistru, njegovim sodelavcem oz. takratnim dogodkom.
Mogoče pred obeležje položite kakšen cvet ali prižgete svečo.
V nadaljevanju objavljamo seznam spominskih obeležij posvečenih generalu Rudolfu Maistru, njegovim sodelavcem
in borcem ter dogodkom ob koncu prve svetovne vojne
v Prlekiji in Prekmurju.
1. Doprsni kip Rudolfa Maistra na trgu generala Maistra
v Gornji Radgoni.

2. Svetilnik miru pred župnijsko cerkvijo sv. Petra v Gornji
Radgoni.
3. Spominska plošča posvečena sodelavcu generala Rudolfa
Maistra Edvardu Vaupotiču, Trg Videm, Sveti Jurij ob
Ščavnici.
4. Doprsni kip dr. Antona Korošca, vodilnega slovenskega
politika med obema svetovnima vojnama, Trg Videm, Sveti
Jurij ob Ščavnici.
5. Spominska plošča posvečena dr. Antonu Korošcu na njegovi rojstni hiši v Biserjanah, Sveti Jurij ob Ščavnici.
6. Spomenik padlim med prvo in drugo svetovno vojno piramida, Sveti Jurij ob Ščavnici.
7. Doprsni kip udeleženca pariške mirovne konference
v Parizu dr. Matije Slaviča pred župnijsko cerkvijo sv. Križa
v Križevcih pri Ljutomeru.
8. Doprsni kip udeleženca pariške mirovne konference
v Parizu dr. Franc Kovačiča v Veržeju
9. Spominska plošča Maistrovim borcem doma iz Občine
Veržej na pročelju Doma kulture v Veržeju
10. Spomenik generala Rudolfa Maistra v Parku generala
Rudolfa Maistra, Ljutomer
11. Spominska plošča posvečena Maistrovemu borcu Jožefu
Godini na njegovi rojstni hiši na Dolnji Bistrici
12. Doprsni kip Maistrovega borca Jožefa Godine, Park spominov, Črenšovci
13. Spomenik padlim med 1. svetovno vojno, Park spominov,
Črenšovci
14. Doprsni kip narodnega buditelja Jožefa Klekla st. pred
občinsko zgradbo Občine Črenšovci
15. Doprsni kip Maistrovega borca Ivana Jeriča v središču
vasi Dokležovje
16. Spominsko obeležje posvečeno 100. obletnici združitve
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in narodnim
buditeljem pred župnijsko cerkvijo sv. Ladislava v Beltincih
17. Spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja na ulici
Štefana Kovača v Murski Soboti
18. Spomenik žrtvam 1. svetovne vojne, Vrazova ulica,
Ormož
19. Spominsko obeležje posvečeno Rudolfu Maistru in njegovim borcem na Kogu
20. Spomenik generala Rudolfa Maistra pred župnijsko
cerkvijo pri Sv. Tomažu
21. Spomenik generala Rudolfa Maistra na Polenšaku /MG
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Spoštovane članice, spoštovani
člani in drugi simpatizerji
generala Maistra!
/ALEŠ ARIH,
predsednik Društva DGRM
/23. NOVEMBER 2020. Domovinsko društvo generala

Rudolfa Maistra Maribor je 23. novembra 2020 s hvaležnostjo in ponosom na pročelju nekdanje meljske vojašnice
odkrilo spominsko ploščo Maistrovemu sodelavcu in soborcu stotniku Edvardu Vaupotiču, na kateri piše: »Stotniku
Edvardu Vaupotiču (1881–1953), slovenskemu domoljubu in
Maistrovemu borcu, v zahvalo za njegov prispevek v bojih
za narodno osvoboditev Štajerske in Maribora v prevratnem letu 1918.«
23. novembra 1918 je stotnik Edvard Vaupotič odločilno pripomogel k Maistrovi razorožitvi zelene garde. Ta si je skupaj
z nemškim mariborskim občinskim svetom prizadevala, da ob
koncu prve svetovne vojne Maribor ostane v nemških rokah.
Edvard Vaupotič, doma iz Svetega Jurija ob Ščavnici, se je skozi
vsa štiri leta Velike vojne pogumno boril na različnih frontah,
od Galicije, preko Karpatov do znamenitega Doberdoba. Bil
je cenjen častnik avstrijske vojske, večkrat ranjen in odlikovan.
Ob koncu prve svetovne vojne se je pridružil generalu
Maistru in mu 1. novembra 1918 pomagal prevzeti vojaško
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oblast nad Mariborom in vso Spodnjo Štajersko. Ko je nemška oblast v Mariboru 2. novembra 1918 ustanovila mestno
varnostno stražo, imenovano Marburger Schutzwehr oziroma zelena garda, se je Edvard Vaupotič ponovno odzval klicu
generala Rudolfa Maistra. Ta mu je zaupal izdelavo tajnega
načrta, po katerem bi Maister s hitro in nepričakovano akcijo
razorožil in razpustil zeleno gardo in jo z njenimi častniki
pognal iz Maribora. Dobro načrtovana akcija se je začela
v noči od 22. na 23. november 1918 in je trajala borih 47 minut. Takoj za tem je Maister obvestil mariborskega župana
Ivana Schmidererja, da je zelena garda razpuščena in prisiljena v 24 urah zapustiti mesto Maribor.
Edvard Vaupotič je po odlično opravljeni obveščevalni nalogi
prevzel poveljstvo 2. bataljona 45. mariborskega pešpolka
in se z njim utrdil na odseku Špilje in na območju od Lučan
do Radgone.
Ob današnjem državnem prazniku – dnevu Rudolfa Maistra
vam želimo lepo praznovanje in spominjanja na generala,
pesnika in velikega domoljuba Rudolfa Maistra! /MG

/100-LETNICA PODPISA
RAPALSKE POGODBE
12. novembra 2020 je minila
100-letnica podpisa rapalske pogodbe,
ki je odrezala velik del slovenskega
naroda od matične domovine.

Da se spomnimo na ta dogodek, je povzeta vsebina iz časopisa Jutro iz tistega
časa ter hkrati ogorčenje in razočaranje
med Slovenci. Razmere in trpljenje slovenskega naroda pa so še bolj zaostrile po
fašističnem prevzemu Italije leta 1922.
/Rudi Pfajfar
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/MARIBOR

/NOVA SPOMINSKA PLOŠČA PRI MAISTROVI
SPOMINSKI LIPI V PARKU MLADIH V MARIBORU

Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra
Maribor je izpolnilo še eno programsko nalogo za
leto 2020. Prvotno spominsko ploščo pri Maistrovi
spominski lipi v Parku mladih pri Izobraževalnem
centru Piramida Maribor, ki je bila v razpadajočem
stanju, smo nadomestili z novo. Pri tem smo se
držali spomeniškovarstvenih smernic in ohranili
napis v avtentični obliki. Ploščo, ki je bila leta
1918 postavljena v čast generalu Maistru in
osvoboditeljem Maribora, smo nekoliko obnovili
leta 2016. Tukaj poteka vsakoletna predstavitev
nagrajenih domoljubnih pesmi mladih pesnikov.
Pesmi so izbrane v okviru natečaja za najlepšo
domoljubno poezijo, ki ga razpiše OŠ borcev za
severno mejo Maribor in je objavljen v Maistrovem
glasu.
/Aleš Arih, predsednik Domovinskega
društva generala Rudolfa Maistra Maribor

/TRBOVLJE

/UČENCI OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE

so na pobudo Društva generala Maistra iz
Zasavja izrazili lepote svojega domačega
kraja, prijaznost ljudi, ki tu bivajo ali
znamenitosti, ki bi jih želeli pokazati
obiskovalcem naših lepih Revirjev. Tako
so v izložbenem oknu Knjižnice Toneta
Seliškarja Trbovlje pripravili razstavo svojih
likovnih del, s katerimi so sodelovali na
9. nagradnem natečaju in s tem počastili
bližajoči se praznik dan Rudolfa Maistra.
/Radigoj Perger,
Podpredsednik DGMZ
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/ZAGORJE

DAN
Rudolfa Maistra
/23. NOVEMBER JE SLOVENSKI DRŽAVNI PRAZNIK DAN RUDOLFA MAISTRA.

Borec za severno mejo, general Rudolf Maister, s pesniškim imenom Vojanov, sodi med najopaznejše slovenske
osebnosti 20. stoletja.
Kot velik domoljub je premalo znan med mladimi, zato si
Društvo generala Maistra Zasavje prizadeva, da se njegovo ime, zgodovinska vloga in pomen prenesejo na mlade
generacije. Želimo, da mladi razmišljajo o vrednotah,
tradiciji in kulturi lastnega naroda.
/DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZASAVJE vsako leto
razpiše nagradni natečaj za osnovnošolce. Zadnji se je
imenoval Opazovalci: Vodnik - Maister - in jaz, na natečaju pa so sodelovali učenci OŠ NHR Hrastnik, OŠ Ivana
Kavčiča z Izlak in OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.
Avtorji in mentorji najboljših izdelkov natečaja prejmejo
knjižne nagrade.
Izdelki otrok so bili zbrani ter izdani v brošurici.
Naslov natečaja Društva
generala Maistra Zasavje
je bil: Opazovalci:
Vodnik, Maister in jaz,
sodelovali pa so lahko
učenci vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobij.
Tako kot je Valentin
Vodnik opazoval in opisoval lepote Slovenije
v 19. stoletju (leta 1806
je izdal pesniško zbirko Pesme za pokušino,
ki velja za prvo slovensko pesniško zbirko), je
Rudolf Maister (18741934), ne le vojak, temveč tudi pesnik, v Kitici
mojih (izšla leta 1929)
pesniško upodabljal nekatere slovenske pokrajine. V 21. stoletju pa so

se učenci zamislili, kako zaznavajo posebnosti, lepote
svojega domačega okolja.
Društvo generala Maistra za Zasavje je po pregledu vseh
prispevkov odločilo, da prejmejo priznanja in nagrade 9.
likovno-literarnega nagradnega natečaja za osnovne šole
Zasavja z naslovom Opazovalci: Vodnik – Maister – in
jaz naslednje učenke in učenci:
/za literarne prispevke:

Simona Šubaj, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, podružnična šola Dol pri Hrastniku, mentorica Maja Klep,
Zoja Vrtovšek, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, mentorica
Jana Drnovšek in Marko Tomić, OŠ narodnega heroja
Hrastnik, mentorica Tanja Kresnik;
/za likovne izdelke:

Rok Kolar, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, mentorica Jelka
Sladič, Lovro Klemen, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, mentorica Katja Podmenik, Leon Vozelj, OŠ Ivana Kavčiča
Izlake, podružnična
šola Mlinše, mentorica
Andreja Medved.
/V TEH DNEH PA JE
DRUŠTVO GENERALA
MAISTRA ZA ZASAVJE

objavilo že 10. likovno-literarni nagradni natečaj
za osnovne šole Zasavja
z naslovom Slovenskega
naroda sin. Z njim je namen spodbuditi učence
osnovnih šol k razmišljanju o pomenu slovenskih
junakov, torej o spodbujanju narodne zavesti.
Čestitke vsem nagrajencem, zahvala vsem
mentoricam in čestitke
vsem državljanom ob
slovenskem državnem
prazniku.

Zagorje, 19.11.2020
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/KAMNIK

/1. NOVEMBRA sta minister mag. Matej Tonis strani
države in župan občine Kamnik, Matej Slapar, položila
venca pred spomenik Rudolfu Maistru v Kamniku
Foto Klemen Brumec

/ZAVRH

/SPOŠTOVANE ČLANICE, SPOŠTOVANI ČLANI!

Uspelo nam je izdati jubilejni zbornik Obrazi Zavrha, ki ga je uredila dr. Maja Toš. Zbornik sta ga finančno podprla Občina Lenart
in Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor. V njem
so v sliki in besedi predstavljeni vsi tisti, ki so neprekinjeno 35 let
oblikovali Maistrove prireditve na Zavrhu. Načrtovano slovesnost
ob 35. Maistrovih prireditvah na Zavrhu smo morali zaradi epidemije prestaviti za nedoločen čas.
Pomembno vlogo pri nastajanju Maistrovih prireditev je imel
Kulturni forum Maribor. Po njegovi ukinitvi je to vlogo prevzelo
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor. Aktivni
člani društva bodo jubilejni zbornik dobili v dar z željo, da ostanejo
zvesti našemu društvu, ki ohranja Maistrov duh.
V priponki vam pošiljamo naslovnico zbornika in vas lepo
pozdravljamo.
/Aleš Arih, predsednik Društva DGRM
46

/MAISTROV GLAS_2020/6_www.zvezadgm.si

4
8
8
5
3
7
5
2
6
4
8
6

P

5
9
9
6
4
8
6
3
7
5
9
7

T

Č

P

S

N

P

T

S

Č

P

S

N

P

T

S

Č

P

S

N

P

T

S

Č

P

S

Zveza društev
GENERAL MAISTER
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

S

2021

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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FEB 1 2 3 4 5 6
MAR 1 2 3 4 5 6
APR 29 30 31 1 2 3
MAJ 26 27 28 29 30 1
JUN 31 1 2 3 4 5
JUL 28 29 30 1 2 3
AVG 26 27 28 29 30 31
SEP 30 31 1 2 3 4
OKT 27 28 29 30 1 2
NOV 1 2 3 4 5 6
DEC 29 30 1 2 3 4
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