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/ČESTITKA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

30 let 
samostojnosti 

Slovenije
 

Letos obeležujemo 30 let, odkar je Slovenija samostojna in 
neodvisna država, odkar smo kot zedinjen narod stopili 
nasproti številnim izzivom, odkar smo uresničili idejo o 

lastni državi. Kar je veljalo nekoč za nedosegljivo, ne sme 
postati samoumevno, temveč nas mora izražena volja izpred 

30 let popeljati in spremljati tudi v sedanjost; izražena v 
enotnem duhu po boljši, strpnejši in pravičnejši družbi.

Čestitamo ob dnevu državnosti. 
Z veseljem in ponosom se prelomnih dogodkov za 

slovenski narod spominjamo tudi v Maistrovem glasu.



M
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/UVODNIK

amostojna država, v kateri lahko suvere-
no odločamo o svoji usodi, zahteva od 
vsakega posameznika odgovorno ravna-
nje. Posebej to velja za ljudi, ki ohranja-
mo in širimo domoljubje kot vrednoto 

v širši skupnosti. Biti domoljub pomeni, da moraš trdo delati in 
ne smeš zaspati na lovorikah ljudi, ki so z dejanji dokazali svoje 
domoljubje, ko so se v najtežjih trenutkih odločili stopiti na pravo 
pot, pa čeprav zahtevnejšo.
Tako člani Zveze društev general Maister kakor številna njena 
društva skozi vse leto skrbimo, da se lik generala Maistra in liki 
pogumnih Maistrovih borcev ne bi pozabili, da se ne bi pozabila 
njihova junaška dela, in da bodo generacije danes in jutri vedele, 
da svoboda ni nekaj samoumevnega in da so za svobodo ljudje 
bili pripravljeni žrtvovati tudi svoja življenja.
Koliko nam življenje pomeni, smo okusili v preteklem in letoš-
njem letu. Za ceno lastnega zdravja in življenja smo se odpove-
dovali osebnim stikom in jih poskušali nadomestiti s pogovori po 
telefonu in dopisovanji po elektronski pošti. Verjetno pa smo vsi 
najbolj pogrešali stisk roke, to toplino, ki je ne more nadomestiti 
nobena druga komunikacija. 
Čeprav epidemija traja že več kot eno leto, je Zveza društev 
general Maister delovala skorajda nemoteno. Obeleževali smo 
obletnice, dogodke povezane z domoljubjem. Tako smo organi-
zirali v skladu z odloki vlade in priporočili NIJZ seje predsedstva 
ZDGM. 
Sodelovali smo pri naslednjih dogodkih: 
• podelitev spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra 

v Rotovžu v Mariboru,
• položitvi venec k spomeniku generala Rudolfa Maistra 

v Ljubljani.
• na Maistrov rojstni dan smo na Pobrežju v Mariboru položili 

vence na generalov grob,
• v sodelovanju z Muzejem SV Maribor smo pripravili in izdelali 

prenosno razstavo 
• »Boji za severno slovensko mejo in general Rudolf Maister«,
• razstavo smo postavili v Osnovni šoli borcev za severno mejo 

v Maribor, OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje, Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, 
Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje …

• razstava je bila postavljena tudi na športnih igrah ZVVS 
v Slovenski Bistrici,

• na pobudo Slovencev, živečih na Dunaju smo na 
Facebook-u ZDGM objavili razpis za najboljši prispevek 
v spomin dr. Antona Korošca, politika in državnika evrop-
skega formata, čigar 150-letnico rojstva se bomo spominjali 
naslednje leto.

• podpisana je bila pogodba o sofinanciranju dejavnosti ZDGM 
za leto 2021 z Ministrstvom za obrambo RS,

• sodelovali smo na krajši slovesnosti s polaga njem cvetja 
skupaj z občino Braslovče in se spomnili na Maistrovega in 
Malgajevega soborca Srečka Puncerja na njegovem grobu na 
pokopališču v Braslovčah.

• pripravljamo v sodelovanju z občino Braslovče izid knjige 
o Maistrovem borcu Srečku Puncerju,

• skupaj z delegacijo Koroškega domoljubnega društva Franjo 
Malgaj, Občino Ravne na Koroškem se je Zveze društev 
General Maister poklonila spominu legendarnega borca za 
severno mejo Franja Malgaja,

• skupaj z Domoljubnim društvom general Rudolf Maister Žiri 
smo obiskali kostnico žrtev 1. svetovne vojne na ljubljanskih 
Žalah,

• izpeljali smo skupščino ZDGM na korespondenčen način,
• sodelovali smo na slovesnosti ob jubilejni obletnici pekrskih 

dogodkov v Mariboru …
Društvom, ki so opravila številna dela tako s polaganjem vencev 
kakor s tematskimi razpravami, razpisi in pohodi, smo hvaležni, 
da v svojem okolju opozarjajo na delovanje društev in Zveze ne 
samo ob pomembnih obletnicah, temveč tudi ob tistih drobnih 
trenutkih, ki se v državnem prostoru izgubijo, v krajevnem smis-
lu pa nagovarjajo in širijo domoljubje kot vrednoto, kot opomin, 
kot spodbudo, kot moč, ki jo imamo številčno manjši narodi, 
a smo se zaradi ljubezni do domačega praga, domačih ljudi, do-
mačega jezika, domače kulture ohranili kot močna skupnost.
Svobodni smo. 
Samostojni smo. 
Svobodo in samostojnost je potrebno dihati, kakor dihamo 
zrak, potrebno jo je negovati, kakor negujemo dom, ljubezen 
in spoštovanje. 
Svobodo moramo spoštovati, sicer jo bomo izgubili za peščico 
»zlatnikov«. In tega domoljubi ne želimo. Domoljubje ni po-
vezano z denarjem in bogastvom, domoljubje so dobra dela, 
iskrenost, pogum, vizionarstvo. Mnogokrat se domoljubja po-
sameznikov zavemo šele takrat, ko jim preneha biti srce.
Čeprav nam je nevidni virus preprečeval osebna srečanja, naj 
bo naše glasilo v tem času roka, ki nas bo božala ob prebiranju 
naslednjih vrstic in nas zbliževala pri temah, ki so nam ljube 
ali pa kritične do našega delovanja. Domoljubi smo na kritiko 
ponosni, saj nas opominja, da moramo v nove akcije, da mora-
mo poiskati nove načine dela, da se bodo ideje, ki so jih začrtali 
general Maister, Malgaj in drugi borci ohranjale in ne bodo samo 
besede na papirju.

Čestitke bo dnevu državnosti – 
30 let samostojne Slovenije!

S
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/ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER 
 Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

/SKLADNO Z Dogovorom o podeljevanju spominskega priznanja generala 
Rudolfa Maistra z Občino Kamnik in Mestno občino Maribor zbiramo možne 
predloge za priznanje zaslužnim posameznikom in pravnim osebam. Predloge 
z obrazložitvijo posredujte po priporočeni pošti najkasneje do 1. septembra 2021 

na Zvezo društev general Maister, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana. 
 

»Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra se podeljuje posameznikom za 
večletno delo, oziroma za izjemne zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti 

in veličine generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev.
 

Priznanje se lahko podeli osebam, ki so s svojim delom na področju domoljubne 
vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, obrambnih dejavnosti ali na drugih 
področjih javnega delovanja, povezanega z nastankom slovenske države vidno 
pripomogle k ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove 
sporočilnosti. Spominsko priznanje se podeli tudi osebam, ki so s svojim delom 

pomembno prispevale k utrjevanju domoljubja in domovinske pripadnosti.
 

Spominsko priznanje se lahko iz navedenih razlogov podeli tudi pravnim osebam 
in drugim oblikam združenja fizičnih oseb.«

 
Odbor za spominska priznanja generala Rudolfa Maistra bo pri svojem delu 

upošteval naslednje kriterije:
• posamezni predlagatelj lahko v tekočem letu poda samo en predlog 

za podelitev spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra.
• predlagani kandidat mora imeti najmanj 5 let 

delovanja na zahtevanem področju
• Odbor skladno z razpisom določi največ tri prejemnike spominskih priznanj 

general Rudolfa Maistra za tekoče leto. Ob okroglih obletnicah obeleževanja 
mariborskih dogodkov iz leta 1918 je možno izjemoma izbrati tudi do štiri 
prejemnike spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra za tekoče leto. 

• za izjemne dosežke oz. zasluge posameznikov lahko Odbor 
priznanje podeli tudi posthumno. Taka podelitev ne vpliva na 

število podeljenih priznaj, opredeljenega v prejšnji točki.
 

/Generalni sekretar Zveze društev general Maister  
RUDOLF PFAJFAR

Razpis  
ZA PODELITEV 

SPOMINSKIH PRIZNANJ  
generala Rudolfa Maistra 

V LETU 2021
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Pri polaganju vencev in krajši slovesnosti so poleg 
predsednika Domovinskega društva generala Rudolfa 

Maistra Maribor Aleša Ariha in predsednice ZDGM 
mag. Lučke Lazarev Šerbec sodelovali tudi načelnik 
Vojaškega muzeja Slovenske vojske brigadir Ernest 
Anežlj, podžupanja Mestne občine Maribor Alenka 

Iskra ter vojaki 72. brigade Slovenske vojske.

/MARIBOR

Na Maistrov rojstni dan 
smo položili vence 
na generalov grob

Foto: Luka Mitrović in MOM

Položitev venca na grob Generala Maistra 
 

Obeležitev rojstnega dne Rudolfa Maistra na pobreškem pokopališču 
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/MARIBOR

/ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER, Občina Kamnik in Mestna občina 
Maribor vsako leto podeljujejo spominska priznanja generala Rudolfa Maistra za 
večletno delo, oziroma za izjemne zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti 

in veličine generala Rudolfa Maistra ter njegovih borcev.
Priznanja so tokrat tako prejeli: 

• Prva gimnazija Maribor  
(priznanje je prevzel ravnatelj Herman Pušnik), 

• Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slovenskih goricah 
(priznanje je prevzela ravnateljica Mihelca Fajs), 

• Bogdan Urbar  
(priznanje je prevzela soproga Irena Zalar) in

• dr. Marjan Toš.
Iskrene čestitke in hvala vsem prejemnikom priznanj za pomemben prispevek 
k ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra in predvsem širjenje zavedanja 
pomembnosti Maistrovega dela med mladimi. Naj bo spomin na generalov 
pogum, delo in dosežke na različnih področjih polje novih inspiracij za naše 
vsakdanje življenje v vedno bolj zapletenih družbenih odnosih sodobnega sveta.
Podelitev priznanj naj bi sicer potekala 23. novembra, ko obeležujemo dan 
Rudolfa Maistra, vendar zaradi epidemije to ni bilo mogoče. Priznanja so se 
tokrat izjemoma podelila 29. marca, na rojstni dan generala Rudolfa Maistra. /MG

Spominska priznanja 
generala Rudolfa Maistra 

za leto 2020
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/DRUŠTVO GENERAL MAISTER LJUBLJANA je tudi letos 
29. marca v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana slovesno 
obeležilo rojstni dan generala, velikega domoljuba, pesnika 
Rudolfa Maistra. Na Trgu OF v Ljubljani, kjer stoji njegov 
spomenik, so položili vence predsednik republike Slovenije 
Borut Pahor, podžupan mesta Ljubljane Dejan Crnek in 
predsednik Društva General Maister Ljubljana Dušan Vodeb. 
Na slovesnosti so bili navzoči tudi predsednica Zveze društev 
General Maister mag. Lučka Lazarev Šerbec, častni pred-
sednik ZDGM mag. Milan Lovrenčič in generalni sekretar 
ZDGM Rudi Pfajfar.
Zaradi pandemije koronavirusa je bilo število vseh navzočih 
močno omejeno. V čast Maistrovemu spominu tokrat v živo 
tudi niso mogli s svojimi programi nastopiti malčki, učenci, 
dijaki ljubljanskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Prispevki, 
ki jih mlada generacija posveča našemu velikemu domoljubu, 
so bili zaradi tokratnih razmer objavljeni virtualno.
Ob polaganju vencev – ki je nedvomno več kot zgolj proto-
kolarna formalnost –pa je v mislih in srcih seveda potekal 
tudi dialog z našim slovitim generalom. Sporočali smo mu, 

kako živimo danes, kako se počutimo, kako občutimo in do-
življamo svojo državo ob njeni 30. obletnici samostojnosti; 
kako gledamo v prihodnost.
General Maister pa nam je odgovoril s svojo pesmijo:

/NAPREJ
Bratje! V Triglavu ognji gore:
žarki kresovi, krvavi plameni,
kakor silni meči ognjeni,
ki jih sami arhanglji vihte.
Bratje! Naša pomlad gre iz tal,
bistra ko burja, močna ko val:
v naša domovja se je zagnala,
tmo razklala, sonce skovala,
sonce - kralja Matjaža dan.
Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skrešejo trde podkove,
bratje - naprej!

Dragi general, pesnik, domoljub Rudolf Maister, hvala za 
srčno, spodbudno pesem in vzhajajočo misel. /MG

/LJUBLJANA

/MITJA MERŠOL

Slovesni pozdrav 
generalu Maistru
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/KAMNIK

vir: https://www.kamnik.si/novice/Zupan-Matej-Slapar-ob-prazniku-Obcine-Kamnik- 
Z-dvignjeno-glavo-in-pokoncno-drzo-hodimo-naprej-29-03-2021

Polaganje cvetja k spomeniku 
generala Rudolfa Maistra 

in njegovim borcem

Spoštljiv poklon zaslužnemu rojaku in veličini častnega občana po 
različnih poteh našega mesta pričajo mnogi pomniki. Tudi spomenik 

generalu Rudolfu Maistru - Vojanovo in njegovim borcem na Trgu talcev 
je običajno prostor, kjer se še posebej slovesno poklonimo spominu nanj.

Župan Matej Slapar je s podžupanoma Bogdanom Pogačarjem in Aleksandrom Uršičem 
včeraj, 28. marca 2021, k spomeniku položil cvetje. Dogodku so posebno noto dodale 

zastavonoše veteranskih in domoljubnih organizacij Občine Kamnik in Častna enota 
Slovenske vojske, Mestna godba Kamnik pa je poskrbela za glasbeno popestritev.

29. marca 2021 pa je k spomeniku cvetje položil tudi minister za obrambo mag. Matej Tonin. 
 

https://www.kamnik.si/novice/Zupan-Matej-Slapar-ob-prazniku-Obcine-Kamnik-Z-dvignjeno-glavo-in-pokoncno-drzo-hodimo-naprej-29-03-2021
https://www.kamnik.si/novice/Zupan-Matej-Slapar-ob-prazniku-Obcine-Kamnik-Z-dvignjeno-glavo-in-pokoncno-drzo-hodimo-naprej-29-03-2021
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/RAZPIS

Vabljeni, da s svojim prispevkom sodelujete na razpisu za 
nagrado v višini 5.000,00 EUR. Sodeluje lahko vsakdo, ne glede 
na starost in poklic ter državljanstvo. Še neobjavljena besedila 
naj bodo zapisana v tematskem okviru Koroščevega delovanja.

Besedilo v slovenščini naj obsega največ 30.000 znakov 
s presledki in v pisavi Times New Roman, velikost 12. 

Avtor/-ica žiriji z oddanim prispevkom odstopi 
pravico do objave s kratkimi biografskimi podatki.

 
Besedilo pošljite pod geslom „Nagrada A. K.“  

najkasneje do konca leta 2021  
na elektronski naslov: vincenc@rajsp.si

 
O dodelitvi nagrade bo odločala petčlanska žirija, ki vsote ne bo 

delila. Proti njenim sklepom pravni postopek ni dovoljen.

Na pobudo Slovencev, živečih na Dunaju, je izšel razpis 
za najboljši prispevek v spomin dr. Antona Korošca, 

politika in državnika evropskega formata, čigar 
150-letnico rojstva se bomo spominjali naslednje leto. 

Razpis ZA NAJBOLJŠI 
PRISPEVEK v spomin 

DR. ANTONA KOROŠCA,  
politika in državnika 
evropskega formata 

(1872–1940), ob 150-letnici 
njegovega rojstva
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Sofinanciranje dejavnosti 
ZDGM za leto 2021 

Ministrstva za obrambo RS

Podpis pogodbe mag. Lučke Lazarev Šerbec, predsednice 
ZDGM in mag. Matej Tonin, minister za obrambo

/PODPIS POGODBE
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/CERKVENJAK

/NAŠE DRUŠTVO SE JE NA ROJSTNI DAN Rudolfa Maistra pred njegovim 
spomenikom v Cerkvenjaku spoštljivo poklonilo spominu nanj. Manjša delegacija, 
v kateri je bil poleg predsednika društva Romana Lorenčiča tudi cerkvenjaški 
župan Marjan Žmavc, je pod Maistrov spomenik položila venec in velikega 

Slovenca počastila tudi z branjem njegovih pesmi.
V naših mislih je ob tem dogodku ponovno zaživela tudi zgodba slovenske 
preteklosti, ki se je na tem prepišnem ozemlju ves čas oplajala pri evropskem 
dogajanju, ter podoba človeka, ki je vztrajal tudi s svojimi posebnostmi; zlasti 
s svojo jezikovno identiteto in vse bolj izrazitim narodnim samozavedanjem, 
oprtim na naše žlahtne kulturne zmožnosti, po zaslugi katerega smo uspeli doseči 

slovensko državno samostojnost.
Naš zgodovinski razvoj so skozi stoletja pospeševale predvsem pomembnejše 
osebnosti, ki so ga s svojimi idejami in požrtvovalnim delom tudi usmerjale. 
Humanisti so ga plemenitili z vrednotami, naši umetniki so ga svojimi deli 
notranje bogatili, narodni delavci so mu dajali smisel, Maister pa mu je z vojaško 
odločnostjo zagotovil širšo politično, po kateri smo v svojih narodnostnih 

programih že desetletja pred tem hrepeneli.
Poseben pomen ima, po našem prepričanju, Maistrov poseg v nacionalno 
zgodovino za severovzhodni del slovenskega ozemlja, ki je bilo pravzaprav 
izhodišče njegovega delovanja. S svojimi dejanji je tod ob koncu prve svetovne 
vojne zaustavil narodnostna prerivanja v slovenski prid ter vzhodno obrobje 

dokončno približal matičnemu središču Slovencev.
Čeprav njegovih zaslug aktualna politika niti v stari niti v novi Jugoslaviji ni rada 
priznavala, mu ne moremo bit dovolj hvaležni za vse, kar je postoril za slovensko 

prihodnost. /MG

/B. RAJH, Foto: R. Lorenčič

Predsednik društva Roman Lorenčič in župan občine 
Cerkvenjak sta položila pod Maistrovim spomenikom 

venec in s tem počastila velikega Slovenca.

Ohranjamo spomin 
na velikega Slovenca



12 /MAISTROV GLAS_2021/1_www.zvezadgm.si

/ROJSTNI DAN GENERALA RUDOLFA MAISTRA – VOJANOVA, 
29. marec, so že po tradiciji počastili tudi člani Društva generala 
Maistra Ptuj. K njegovemu kipu na ptujski tržnici so položili cvetje. 
Člani društva, ki ohranjajo spomin na zgodovinsko delo slovenskega 
pesnika, generala in njegovih borcev za severno mejo, bodo letos 
v prostorih Gimnazije Ptuj začeli postavljati domovinsko sobo. Prve 
aktivnosti so izvedli že v prejšnjem letu. Gre za stalno postavitev 
kipov, slik, fotografij, knjig in drugih del, ki so povezana z generalom 
Maistrom in njemu podobnih osebnosti iz našega okolja. Stalno 
mesto v njej bo imela tudi plastika generala Rudolfa Maistra, ki 
jo je izdelal akademski kipar Viktor Gojkovič, za nakup katere 
bo društvo tudi zagotovilo sredstva. Pri ureditvi spominske sobe 
društvo računa tudi na sredstva MO Ptuj in Zveze društev generala 
Maistra Slovenije, sponzorjev, donatorjev in drugih društev, ki se 
bodo v projekt vključila. Predvsem so to domoljubne in veteranske 

organizacije.
Pri svojem delu daje Društvo generala Maistra Ptuj velik poudarek 
izobraževanju mladih o pomenu utrjevanja domoljubja in krepitvi 
zavesti o nujnosti ohranjanja spomina na velikane lastnega naroda. 
Sodelujejo z vsemi domoljubnimi in veteranskimi združenji ter se 
udeležujejo njihovih slovesnosti in prireditev. Na skupščini, ki 
so jo zaradi korona ukrepov izvedli dopisno, so se zavzeli tudi za 
pomladitev svojih vrst. Članarina ostaja pri 12 evrih, za mlade člane 

pa je ni. /MG

/PTUJ

S spominske slovesnosti ob rojstnem 
dnevu generala Rudolfa Maistra

Foto: Črtomir Goznik

Uredili bodo 
domovinsko sobo



13/MAISTROV GLAS_2021/1_www.zvezadgm.si

/ŠENTILJ

Rudolf Maister ima za Slovence prav poseben pomen. Še toliko več pomeni učen-
cem in zaposlenim na šoli, ki s ponosom nosi njegovo ime.

Vsako leto se meseca novembra spomnimo dogodkov, ki so vezani na Maistrovo 
življenje in delovanje. Maister je bil med drugim tudi pesnik, bibliofil, borec za 

severno mejo, predvsem pa general. 
Letos smo se zaradi izrednih razmer odločili, da bomo spomin na Rudolfa Maistra 

obeležili nekoliko drugače. 
Športni dan smo povezali z zgodovino. Maister in njegovi borci so morali biti tudi 
dobro telesno pripravljeni, da so lahko kljubovali razmeram na bojišču. Odločili 
smo se, da bomo izvedli pohod, v katerega bomo vključili seznanitev z zgodo-
vinskimi obeležji Šentilja, ki obeležujejo spomin na Rudolfa Maistra in leta boja 
za severno mejo. Pri vsaki izmed točk so posamezni učenci svojim sošolcem 

prebrali sestavek o:
• doprsnem kipu Rudolfa Maistra v jedilnici naše osnovne šole, 

• spomeniku borcem za slovensko državo,
• parku spomina – tri vojne, tri zmage in 

• slovenskem domu.
Pripadniki Slovenske vojske so učencem pokazali, kako izgledajo »poskočni 
Janezi« in »Gušterjev let«. Učenci so telovadili skupaj z vojakoma in tako spoz-

nali del vojaške rutine. 
Pot nas je peljala po Bobekovi trim stezi, ki je fantastična športna pridobitev za 
ves kraj. Rahel vzpon, ki pospeši srčni utrip in vaje na postajah, so krepile naše 
mišice. Bobekova luknja je dala učencem vpogled v življenje krajevnega posebneža 
Bobeka, o katerem zgodba govori, da je nekoč živel v tem gozdu. Marsikateri uče-
nec je znal povedati kakšno anekdoto, ki jo je slišal od dedka ali babice, o njihovih 

izkušnjah s tem možicljem, za katerega nihče ne ve, od kod je prišel.
Ponovno smo dokazali, da smo športna šola, ki razume pomen gibanja za telo 
in duha. Učenci so bili aktivni, razigrani in na koncu tudi prijetno preznojeni 
in utrujeni. Vedno bolj se tudi zavedamo, da se da vsebine lepo medpredmetno 

povezovati. /MG

/SAŠKO ZEMLJIČ

Pohod ob pomnikih bojev 
za severno mejo

Učenci OŠ Rudolfa Maistra Šentilj 
 

Učenci na pohodu 
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Julija Kandolf, 7. L Klara Smrkolj, 4. C Luka Šere, 3. A

/ČEPRAV SE ZDRAVSTVENE RAZMERE V DRUŽBI še niso 
uredile in naše življenje usmerja majhen, neviden virus, se 
Društvo generala Maistra Zasavje z veseljem ozira na pre-
tekle dogodke in snuje plane za delovanje društva vnaprej.
Zaradi konstruktivnega sodelovanja z osnovnimi šolami 
v Zasavju smo uspešno izpeljali že 10. nagradni likovno-li-
terarni natečaj, tokrat z naslovom Slovenskega naroda sin. 
V zgodovini Slovencev je bilo veliko posameznikov, ki so, 
tako kot Rudolf Maister, na svojstven in neminljiv način 
vplivali na družbo. O njih se učimo v šoli, zaradi njih je naše 
življenje lažje, lepše, varnejše. Kljub posebnim razmeram, 
v katerih so delovale šole v tem šolskem letu, se zahvalju-
jemo vsem strokovnim delavcem in vodstvom šol, ki spod-
bujajo kulturno udejstvovanje otrok, skupaj z domoljubnim 
vzgajanjem. 
Nagrajenci letošnjega natečaja so: Julija Kandolf, 7. I, OŠ na-
rodnega heroja Rajka Hrastnik - Log, Klara Smrkolj, 4. C, 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Luka Šere, 3. A, OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje, Sara Branda, 7. A OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Nika 
Martinčič, 6. A OŠ Ivana Skvarče Zagorje in Ema Kumar, 
7. C, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik - Podružnica Dol 
pri Hrastniku.
Ema Kumar, sedmošolka, razmišlja takole: »Ne glede na to, 
da imamo za določene slovenske junake praznik in posledič-
no dela prost dan, jih po mojem mnenju ne cenimo dovolj. 
Verjamem, da se veliko ljudi sploh ne zaveda, zakaj so na 
takšen dan doma. Še dobro, da se o tem veliko pogovarja-
mo v šoli in izvemo še kaj več, saj bi se vsi Slovenci morali 
zavedati, kdo so bili oziroma so naši junaki in zakaj smo na 
določen dan doma. 
Mislim, da imajo junaki iz preteklosti kar velik pomen za 
slovenski narod. Konec koncev praznujemo in obujamo 
spomin nanje vsaj enkrat letno. O njih se učijo tudi tujci, 
ki pridejo v Slovenijo, da bi pri nas živeli. Veliko o njih 
lahko izvemo na internetu in tako spoznamo, zakaj sploh 
so postali junaki. 
Današnji časi so čisto drugačni od preteklih, ni več borb, 
v katerih bi sekali glave in tako postali neustrašni junaki. 
Zdaj je junak na primer tisti, ki daruje kri za tiste, ki to pot-
rebujejo. Danes si junak že samo, če si do drugih prijazen in 
pomagaš tistim, ki pomoč potrebujejo. 
Verjamem, da če ne bi hodili v šolo, bi o slovenskih juna-
kih bolj malo vedeli. Dvomim, da bi se sploh zavedali, kdo 
so v resnici bili in kaj so počeli. Iz sodobnih književnih del 

ne poznam nobenega literarnega junaka, saj so se časi zelo 
spremenili in otroci se dandanes ne zanimajo več za takšne 
stvari. Nekatere bolj zanimajo slavne osebe, spet druge vi-
deoigre. Skoraj nihče več pa se ne osredotoča na literaturo 
in njene junake.«
Po izboru društvene komisije so po trije najboljši izdelki 
objavljeni v spominski brošuri: Društvo generala Maistra 
za Zasavje predstavlja dela učenk in učencev osnovnih šol 
v okviru 10. nagradnega natečaja – Slovenskega naroda sin, 
ki je dosegljiva v fizični obliki na sedežu društva (v Zagorju), 
dostopna pa je tudi na spletni strani društva (http://dgmza-
savje.blogspot.com/). Avtorje izbranih najboljših izdelkov 
bomo pred zaključkom letošnjega šolskega leta nagradili, 
enako tudi njihove mentorice.
In kako naprej? Optimistično. Verjetno se bo moralo vsaj 
nekaj želenih društvenih aktivnosti prestaviti na splet – 
pomembno pa je, da je društvo aktivno, člani povezani in 
osnovna ideja društva, to je širjenje domoljubja med mladi-
mi, sprejeta v širšem lokalnem okolju.
Spomladi načrtujemo gostovanje začasne, mobilne razstave 
General Maister in borci za severno mejo v treh osnovnih 
šolah. V Hrastniku bo na ogled razstava Maistrovi borci 
v Zasavju.
Na začetku poletja načrtujemo postavitev spominske plošče 
Maistrovim borcem iz Zasavja, ki jo bo spremljala krajša 
svečanost v Hrastniku, kjer bo plošča odkrita v okviru ob-
činskega praznika 3. julija. Tradicionalno bomo položili ve-
nec pred spomenik veteranom 1. svetovne vojne v Zagorju. 
Ko bodo epidemiološke razmere dopuščale, se bomo člani 
društva podali v Park vojaške zgodovine v Pivki, da bi s tem 
počastili 30 let samostojne Slovenije.
Upamo, da nas bo s predavanjem razveselil dr. Janko Prunk, 
srečanje z njim pa bo tudi možnost za izmenjavo mnenj in 
idej ter formalno in neformalno druženje članov in simpa-
tizerjev društva. Upamo, da se nam bo septembra mogoče 
pridružiti na Maistrovem večeru v Hrastniku in oktobra na 
domoljubnem predavanju v Zagorju. Še kar nekaj tudi drugih 
zanimivih programskih nalog smo sprejeli v našem letošnjem 
programu. Računamo, da bodo razmere omogočale, da jih 
tudi realiziramo.
Razmišljamo tudi že o naslednjem natečaju za zasavsko mla-
dino, tokrat z naslovom Od slapov do gradov.
Ideje so, načrti so, imamo voljo in znanje, zato z optimiz-
mom zremo v nove, bolj zdrave čase. /MG

/DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZASAVJE 

/RADIGOJ PERGER
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DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZA ZASAVJE 
predstavlja dela učenk in učencev zasavskih osnovnih šol v okviru 

10. NAGRADNEGA NATEČAJA: SLOVENSKEGA NARODA SIN

/NAGRAJENI AVTORJI LIKOVNIH DEL
/JULIJA KANDOLF, 7. L

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik-Log,  
mentorica: Mira Marinko

/KLARA SMRKOLJ, 4. C
OŠ Ivana Kavčiča Izlake, mentorica: Irena Ravnikar Hriberšek

/LUKA ŠERE, 3. A
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, mentorica: Katja Podmenik

/NAGRAJENI AVTORJI LITERARNIH DEL
/SARA BRANDA, 7. A

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, mentorica: Jasna Drnovšek
/NIKA MARTINČIČ, 6. A

OŠ Ivana Skvarče Zagorje, mentorica: Darja Murn
/EMA KUMAR, 7. C

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik-Podružnica 
Dol pri Hrastniku, mentorica: Maja Klep

/ČESTITKE IN ZAHVALA VSEM AVTORJEM IZDELKOV, ki so prispeli na 10. nagradni natečaj Društva generala 
Maistra Zasavje. Hvala njihovim mentorjem in drugim zaposlenim v šolah, ki  so v času trajanja epidemije 
koronavirusa SARS-CoV-2, v specifičnih pogojih izobraževanja in celotnega družbenega življenja,  uspeli 

motivirati učence k likovnem oz. literarnem ustvarjanju in s tem spodbujati domoljubno udejstvovanje otrok.
/RADIGOJ PERGER, DGM za Zasavje

/PRVO PISMO
Nekega dne je mama poklicala Voranca k sebi. Rekla mu je, da 
naj ji pomaga pri pisanju pisma. V njihovi družini je bil Voranc 
tisti, ki je najlepše pisal in v šoli je bil eden izmed boljših učencev.
Njegov oče je služil v vojski, mama pa šolanja ni dokončala, ker 
pri njeni hiši ni bilo dovolj denarja. Vprašal jo je komu bosta 
pisala. Odvrnila mu je, da bratu, ki živi v Celovcu. Vzel je črnilo 
ter list papirja in začel pisati po maminem nareku. Ko pa je bil že 
skoraj pri koncu, pa se je črnilo razlilo čez papir. K sreči pismo ni 
bilo povsem uničeno, a je bil poln prstnih odtisov in velika grda 
packa črnila je močno izstopala. A kljub temu so pismo poslali. 
Mati je želela, da v naslovu napiše Klagenfurt, vendar je Voranc 
ubogal očeta in zapisal naslov v slovenskem jeziku (Celovec).
Prvo pismo pripoveduje o tem, kako sta izobrazba in znanje 
pomembna. V to je verjel tudi Vorančev oče. Ker sam ni bil izo-
bražen, je sinova pri šolanju podpiral, saj ni želel, da bi ju doletela 
ista usoda. Tudi jaz mislim, da je izobrazba zelo pomembna, 
saj kot pravi pregovor »Več kot znaš, več veljaš«. Več kot imaš 
znanja, lažje si ustvariš svoje mnenje, po svoji presoji in ne padeš 
pod vpliv drugih. Tako tudi Voranc in njegov oče nista na slepo 
verjela takratnim oblastem, ampak sta podpirala svoj materni 
jezik, kulturo, dediščino in za vse kar so se borili. Mislim, da bi 
danes potrebovali kakšnega Voranca in Rudolfa Maistra, ki bi 
se tako zavzeto in pogumno borila za slovenski jezik, ozemlje 
in narod. Danes pa je žal tako, da veliko ljudi uporablja vse manj 
slovenskih besed in vse več tujk (npr. omg, kul, flet, sori, plis,…). 
Vse bolj se mi poraja vprašanje, kaj bo z nami čez sto, dvesto, 
tristo let. Ali bo Slovenija za seboj pustila kakšno sled ali bomo 
spet pod vplivom drugih držav? Ali je bil trud, pogum, vojne 
za našo državo zastonj? Danes je povsem drugače kot pred leti, 
nimamo junakov, ki bi se borili za naš obstoj.
Na trboveljskih zidovih že lahko najdemo napis »Zbudite se 
ovce«, saj vse manj ljudi razmišlja s svojo glavo.

Sara Branda, 7. A, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

/FRANCE PREŠEREN

Črni skodrani lasje in modra glava,
ponosna nanj je vsa država.
V Vrbi na Gorenjskem je živel,
tam užival, pisal pesmi in jih pel.
Bil je tretji otrok v družini
in fant edini.
Za pravnika se je izučil,
a pri tem kaj dober ni bil.
Zato odločil se je, da pesnik bo postal,
z njim se strinjam, saj dobro je izbral.
Pisal pesmi je odlične,
predvsem za gospodične mične.
Bil prijazen je gospod,
žepe polne je imel dobrot.
Otroke zelo rad je imel,
jim pomagal pri učenju in fige delil.
Doktor Fig so ga klicali,
in se z njim igrali.
France Prešeren slovenski je junak,
želim, da njegove pesmi rad imel bi prav vsak.

Nika Martinčič, 6. A, 
OŠ Ivana Skvarče Zagorje

/SLOVENSKI JUNAKI
Ne glede na to, da imamo za določene slovenske junake praznik 
in posledično dela prost dan, jih po mojem mnenju ne cenimo 
dovolj. Verjamem, da se veliko ljudi sploh ne zaveda, zakaj so 
na takšen dan doma. Še dobro, da se o tem veliko pogovarjamo 
v šoli in izvemo še kaj več, saj bi se vsi Slovenci morali zavedati, 
kdo so bili oziroma so naši junaki in zakaj smo na določen dan 
doma.
Mislim, da imajo junaki iz preteklosti kar velik pomen za sloven-
ski narod. Konec koncev praznujemo in obujamo spomin nanje 
vsaj enkrat letno. O njih se učijo tudi tujci, ki pridejo v Slovenijo, 
da bi pri nas živeli. Veliko o njih lahko izvemo na internetu in 
tako spoznamo, zakaj sploh so postali junaki.
Današnji časi so čisto drugačni od preteklih, ni več borb, v kate-
rih bi sekali glave in tako postali neustrašni junaki. Zdaj je junak 
na primer tisti, ki daruje kri za tiste, ki to potrebujejo. Danes si 
junak že samo, če si do drugih prijazen in pomagaš tistim, ki 
pomoč potrebujejo.
Verjamem, da če ne bi hodili v šolo, bi o slovenskih junakih bolj 
malo vedeli. Dvomim, da bi se sploh zavedali, kdo so v resnici bili 
in kaj so počeli. Iz sodobnih književnih del ne poznam nobenega 
literarnega junaka, saj so se časi zelo spremenili in otroci se dan-
danes ne zanimajo več za takšne stvari. Nekatere bolj zanimajo 
slavne osebe, spet druge videoigre. Skoraj nihče več pa se ne 
osredotoča na literaturo in njene junake.

Ema Kumar, 7.C, OŠ NHR Hrastnik, Enota Dol pri Hrastniku



16 /MAISTROV GLAS_2021/1_www.zvezadgm.si

/ZAVRH

/ČLANI TURISTIČNEGA DRUŠTVA Rudolf Maister-Vojanov 
Zavrh so v pomladnih dneh pripravili dan odprtih vrat t.i. Hiše 
spominjanja. Le-ta se nahaja v prenovljeni Štupičevi vili v Zavrhu, 
sicer zgrajeni leta 1923. Dan odprtih vrat je k ogledu stalne razstave 
»Maister po Maistru« privabil tri predhodno najavljene skupine in 
domačine, ki jih je po prostorih popeljal Stanko Kranvogel, domačin 
in zelo dober poznavalec Rudolfa Maistra ter dolgoletni vodič po 
razstavah o tem pomembnem generalu in pesniku. Člani društva 
so ob tej priložnosti s kratkim kulturnim programom obeležili še 
obletnico rojstva Rudolfa Maistra (29. marec), ki je večkrat obiskal 
Zavrh ter ga opeval v svojih verzih. Barbara Klemenšak, predsednica 
TD Rudolf Maister-Vojanov Zavrh, pa je prebrala besedilo o Mariji 
Maister, ženi Rudolfa Maistra, ki je veljala za razgledano in resno 

žensko, predsednico Ženskega društva v Mariboru. /MG

/PAPEŽ
Foto: TD Rudolf Maister-Vojanov Zavrh

Dan odprtih vrat 
Hiše spominjanja
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/MINEVA 147 LET, odkar se je na današnji dan (29. 3.) v Kamniku 
rodil Rudolf Maister. Čeprav so trenutne razmere upravičeno 
povsem v znamenju spopada z epidemijo, je prav, da se spomni-
mo moža, po čigar zaslugi smo v Mariboru o(b)stali Slovenci in 
lahko danes svoje dvome ter tudi upe ob korona krizi izražamo 

v slovenščini.
Razstava z naslovom »Za spomin in opomin«, ki so nam jo prija-
zno posodili iz Zveze društev generala Rudolfa Maistra in Slovenske 
vojske, bi bila v drugačnih okoliščinah deležna večje pozornosti in 
poglobljene debate, prav pa je, da tudi na tem mestu s ponosom 
povemo, da jo na šoli gostimo in jo bodo učenci lahko spoznali še 

pred ponovno uvedbo pouka na daljavo.
Razstava prikazuje Rudolfa Maistra kot človeka in kot zgodovinsko 
osebnost, in sicer s poudarkom na pomembnejših dogodkih iz nje-

govega življenja.
Učitelji bomo učence z razstavo seznanili pri učnih urah, na šoli pa 

jo bomo gostili do 6. 4. 2021. /MG

/O. Š. BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR

»Za spomin in opomin«

/URŠKA LUKOVNJAK  | 29. marec 2021
vir: www.os-borcev.si/za-spomin-in-opomin
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/PEKRE

/SLOVESNOST JE IMELA 
ZARADI OKROGLEGA JU-
BILEJA še poseben naboj, 
četudi je zaradi epidemije 
potekala v omejenem krogu 
vabljenih. 
V Izobraževalnem centru 
Pekre so se tudi letos sloves-
no spominjali 23. maja 
1991, ko se je Teritorialna 
obramba ( TO)  skupaj 
z Mariborčani zoperstavila 
prvim agresivnim dejanjem 
Jugoslovanske ljudske ar-
made (JLA) na slovenskih 
tleh, kar je bil uvod vojne za 
Slovenijo. Ker mineva 30. obletnica pekrskih dogodkov je 
imela slovesnost še poseben naboj, četudi je zaradi epidemije 
potekala v omejenem krogu vabljenih predstavnikov vojske 
in policije, veteranskih in domoljubnih organizacij ter borcev 
teritorialne obrambe. Slavnostni govornik je bil predsednik 
države Borut Pahor, zbrane pa sta nagovorila tudi nekdanja 
predstavnica skupščine občine Maribor Magdalena Tovornik 
in mariborski župan Saša Arsenovič. 
Pahor je svoj govor osredinil okoli sodelovanja. »Slovenci 

zmagujemo, če sodelujemo. 
To zmagovalno miselnost 
bomo letos, ob obletni-
ci, pogrešali,« je razmišl-
jal, da je leta 1991 potreba 
po sodelovanju premagala 
skušnjavo po izločevanju, 
kar je prineslo uspeh. Danes 
pa da manjkata iskreni dia-
log, premoščanje razlik in 
oblikovanje skupnih ciljev.
Pekrski dogodki so po 
njegovih besedah bili po-
spešek procesa osamosva-
janja, s katerim je postalo 
popolnoma jasno, da se 

moramo skupno potruditi za odločilni akt ustanovitve 
države, da je z uporom mariborskih ljudi za to izpričana 
ljudska enotnost in da se more politika pripraviti tudi na 
zahtevne scenarije osamosvojitve. »Če smo tedaj, v tis-
tih zares usodnih razmerah znali stopiti skupaj in uspe-
li, potem moramo to kot našo skupno nalogo razumeti 
tudi v sedanjih manj usodnih, a vseeno za naš razvoj zelo 
pomembnih okoliščinah,« je opozoril na izzive okrevanja 
po epidemiji.

/JASMINA CEHNAR
Večer, 22. 5. 2021, foto: Andrej Petelinšek

Pahor ob 30. obletnici 
pekrskih dogodkov: Slovenci 
zmagujemo, če sodelujemo

Slovesnost je takoj za himno 
odprl pohod praproščakov.

Tovornikova se je v govoru spraševala 
tudi, ali je Slovenija to, o čemer 

je sanjala pred 30-imi leti. 

»Ne priznavam nobenih delitev, nobenih 
polarizacij, ker nam kradejo čas,« je 

povedal župan Saša Arsenovič.
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Tovornikova, ki je bila kot predstavnica lokalne oblasti v tistem 
času prisotna pri pogajanjih z JLA, pa je izpostavila modre 
odločitve vodstva učnega centra v Pekrah, teritorialcev, pol-
icistov, civilne zaščite, lokalne in državne oblasti. »A vsaj 
v mojih očeh je pravi zmagovalec pekrskih dogodkov civilno 
prebivalstvo,« je dejala in poudarila to, kar je bilo na letošnji 
slovesnosti večkrat izpostavljeno, »pogum novinarjev, ki so 
nam z besedo, fotografijo in kamero posredovali dogodke 
s tega prizorišča«. Ugotavljala je še, da ljudi na mariborske 
ulice prostovoljno, silovito in brez orožja ni pognala oseb-
na ogroženost temveč »domovinska zavest in domovinsko 
ravnanje«. Spraševala se je tudi, ali je Slovenija to, o čemer je 
sanjala pred 30-imi leti, torej do vseh prijazna država, ki je so-
cialna, ki nagrajuje poštenje in znanje, mladim pa daje zaupanje 
v prihodnost in spoštuje pravni red, nenazadnje pa tudi svoje 
kulturnike. »Prešeren je nekoč vprašal 'veš poet svoj dolg?' Bi 
morali to vprašati državo?« si je (retorično) odgovorila.
»Pekrski dogodki so dokaz, da Mariborčanke in 
Mariborčani znamo stopiti skupaj, ko je to zgodovinsko 
potrebno in pomembno,« pa je povedal župan Arsenovič. 
Po njegovih besedah smo imeli v času osamosvajanja skupno 

vizijo samostojne prihodnosti, za kar smo bili pripravljeni 
dati tudi življenje, danes pa da si želimo ekonomske svobode 
in bivanja v prijaznem in ponosnem Mariboru. »Spomin na 
pekrske dogodke nas navdihuje in nam daje pogum, da laž-
je dosegamo zastavljene cilje. To lahko naredimo le skupaj 
in povezani. Zato ne priznavam nobenih delitev, nobenih 
polarizacij, ker nam kradejo čas, energijo, kreativne misli 
in vero v to, da smo že sedaj dobri, in vero v to, da smo 
lahko jutri povezani najboljši,« je razmišljal. 
Slovesnosti, na kateri je igralec Jure Ivanušič ob glasbeni 
spremljavi zbrane popeljal skozi zgodovino mariborskega 
uporništva, je organizirala Mestna občina Maribor. Sledil ji 
je še tradicionalni pekrski pohod v organizaciji Turističnega 
društva Pekre in partnerjev ter ogled spominske sobe 
v Izobraževalnem centru Pekre, ki jo je v sklopu 30. obletnice 
prenovil Muzej narodne osvoboditve Maribor.
Letos se je prvič zgodilo, da sta bili za obletnico pekrskih 
dogodkov dve ločeni proslavi. Slednja je bila državna pro-
slava v mariborki Kadetnici, na kateri je nastopil Big Band 
Orkestra Slovenske vojske. Slavnostni govorec je bil pred-
sednik vlade Janez Janša. /MG

Letos je bila v Pekrah zaradi omejitev 
precej skromna udeležba.

»Slovenci zmagujemo, če sodelujemo. 
To zmagovalno miselnost bomo letos, 
ob obletnici, pogrešali,« je rrazmišljal 

predsednik države Borut Pahor.

/IGRA ŽIVCEV
V Pekrah se je pred 20 leti odvijala prava drama, ki je 
pretresla Slovenijo in obšla svet. Po plebiscitu Slovenija 
v skladu z osamosvojitveno zavezo slovenskih 
nabornikov ni več pošiljala v JLA, pač pa je sprejela 
odločitev, da formira svoje obrambne sile. Tako je v 
710. učnem centru Teritorialne obrambe začela služiti 
prva generacija slovenskih nabornikov. V tem pa je 
jugovojska našla povod za demonstracijo vojaške sile, 
s katero je v Mariboru skušala poseči v miren proces 
osamosvajanja Slovenije.
Tako so v bližini učnega centra teritorialci 23. maja 
zajeli izvidnika JLA in ju kmalu izpustili, JLA pa je 
objekt kljub temu obkolila in zahtevala izročitev enote, 
ki ju je zajela. S svojimi telesi oziroma živim zidom so 
nato izobraževalni center zavarovali krajani Peker in 
Maribora, na podoben način so obkolili tudi vojašnice 
v Mariboru, s čimer so pripadnikom JLA preprečili, da 
bi svoje enote v Pekrah še okrepili. Medtem je napetost 
pod Pohorjem rasla iz ure v uro. Vladala je neizmerna 
igra živcev, ko na trenutke ni veliko manjkalo, da bi se 
lahko bili zaslišali streli, kdo ve, kako bi se vse skupaj 
končalo. V popoldanskih urah so se nato v občinskih 
prostorih vendarle začela pogajanja za rešitev 
konflikta, a je JLA na pogovor prišla z enoto specialcev. 
Ta je ponoči vdrla v pogajalsko sobo in z grožnjo 
uporabe orožja ugrabila in v vojaški zapor odpeljala 
Vladimirja Miloševiča, poveljnika TO vzhodnoštajerske 
pokrajine. Mariborčani so bili nad aretacijo ogorčeni, 
pred vojašnico, kjer je bil Miloševič zaprt, pa se je 
naslednji dan začela zbirati množica ljudi, ki je hotela 
blokirati nadaljnje premike jugoslovanske vojske. Pri 
tem je eno od vojaških oklepnih vozil zapeljalo med 
ljudi in do smrti povozilo Josefa Šimčika, ki je postal 
prva žrtev vojne za samostojno državo.



20 /MAISTROV GLAS_2021/1_www.zvezadgm.si

/SPOMIN

/PEKRE SO LEP IN MIREN KRAJ pod mogočnim Pohorjem. Na 
mestu, kjer smo 23. maja 1991 obranili 710. Učni center TO, je letos 
potekala slovesnost v počastitev 30. obletnice spomina na Pekrske 
dogodke. 
V učnih centrih TO v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani 
so pripadniki prve generacije 15. maja 1991 pričeli služiti vojaški 
rok. Takratni čas je bil v Jugoslaviji nemiren in zelo napet. Slovenci 
smo se odločili, da bomo imeli svojo državo, za kar pa smo potre-
bovali tudi svojo vojsko. Za usposabljanje novih vojakov je vodstvo 
Republiškega štaba teritorialne obrambe Slovenije (RŠTO) usposo-
bilo lastne kadre. Večina nas je bila s civilne sfere, imeli smo potre-
bno vojaško znanje in izkušnje, predvsem pa veliko volje, srčnosti 
in ljubezni do svojega naroda, ki si je prizadeval za boljši jutri pod 
svobodnim soncem.
V 710. učnem centru v Mariboru je pričelo služiti vojaški rok 
120 nabornikov. Pozivu na služenje vojaškega roka so se odzvali 
vsi, pa čeprav so nekateri že dobili pozive za služenje vojaškega 
roka v takratni JLA. S tem da so se odzvali klicu svoje domovine 
Slovenije, so se seveda izpostavili, saj so jih po takratni zakonodaji 

Obramba  
710. Učnega centra TO v Pekrah 

23. maja 1991
/ERNEST ANŽELJ  - ARMBRUST

30. obletnica obrambe  
710. UC v Pekrah
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lahko kazensko preganjali in poskušali na silo privesti v enote 
JLA. Zakonsko določen vojaški rok je bil v Sloveniji skrajšan 
na sedem mesecev. Usposabljanje in urjenje prvih mirnodob-
nih vojakov je temeljilo na moderni vojaški doktrini in na 
sodobnih didaktičnih principih in metodah ter na spoštovan-
ju osebne integritete in časti. Zagotovljeno je bilo vikanje 
vseh vojakov, vsak inštruktor pa je moral poznati vse svoje 
vojake po imenu. Zagotovljen je bil precej ugoden življen-
jski standard, pri usposabljanju sta bila uporabljana sloven-
sko vojaško izrazoslovje in slovenski bonton, veljati pa so 
pričeli tudi slovenski vojaški čini, položajne oznake in nazivi. 
Pripadniki učnega centra smo bili opremljeni z novimi bojni-
mi uniformami v maskirnih barvah in slovenskimi oznakami. 
Na kapi smo imeli novo kokardo TO RS, (»tribarvnica« 
s stiliziranim Triglavom in prekrižanimi meči je poudarja-
la slovenskost) ki je danes oznaka Slovenske vojske. Na levem 
ramenu uniforme smo nosili znak prve generacije – zlato 
izvezeno številko ena na črni podlagi obrobljeno s slovensko 
»tribarvnico«. Zaradi te oznake so nas drugi pripadniki TO 
poimenovali »ENKARJI«. Od novega orožja smo imeli pro-
tioklepni ročni minomet ARMBRUST in avtomatsko puško 
SAR - 80. 
Pripadniki stalne sestave obeh učnih centrov smo bili pred 
sprejemom prvih vojakov na posebnem usposabljanju 
v Republiškem centru za obrambno usposabljanje (RCOU) 
v Poljčah pri Begunjah. Zraven utrditve vojaško strokovnega 
znanja smo pridobili tudi veliko spoznanj in vzpodbud iz 
slovenske vojaške in vojne zgodovine. Uspelo nam je formi-
rati močne medsebojne vezi, temelječe na prijateljstvu in 
pripadnosti, kar je odločilno vplivalo na našo bojno moralo. 
Armada je v začetku gledala na nas posmehljivo in skep-
tično, saj je v JLA veljalo prepričanje, da morajo Slovencem 
poveljevati in jih voditi bolj bojevniški narodi takratne SFRJ. 
Navkljub navedenemu pa so že od vsega začetka 710. učni 
center nenehno opazovali in poskušali z manjšimi izzivanji. 
Kmalu so spoznali, da naši vojaki izredno hitro napredujejo, 
pa čeprav pod vodstvom slovenskih »amaterjev«. Začele 
so se provokacije, katerih ključna točka je bila ukinitev 
učnih centrov TO, cilj pa prevzem naborniške dokument-
acije in mladih vojakov. V vodstvu armade so ocenili, da 
je v Mariboru nezadovoljstvo zaradi socialnih težav, zato 
naj bi ljudi uspešno obrnili proti slovenskemu vodstvu. 
V Mariborske vojašnice JLA so prihajale okrepitve v obliki 
dodatnih oklepnikov, pripadnikov specialnih enot in vojne 
policije. Kasnejši dogodki so pokazali, da so želeli sprožiti 
incident in zanj pred jugoslovansko in svetovno javnostjo 
obtožiti slovensko TO, nato pa v »osvobodilni« akciji zasesti 
710. UC, nabornike odpeljati na služenje nekam v Jugoslavijo, 
zapleniti naborno dokumentacijo in zajeti pripadnike stalne 
sestave učnega centra. 
22. maja 1991 je JLA od slovenske strani ultimativno zahte-
vala denar, nabornike, naborno dokumentaci jo in ukinitev 
učnih centrov TO. Določen je bil tudi rok - 23. maj 1991. 
Na ta zgodovinski dan, ki ga mesto Maribor praznuje kot 
spominski dan, se je po prepričanju Mariborčanov in branil-
cev 710. učnega centra v Pekrah začela vojna za Slovenijo. To 

je bil dan, ko smo se pripadniki TO RS in JLA prvič odkrito 
merili prek puškinih cevi. Takrat so padle vse maske, konec 
je bilo sprenevedanja, vsem je postalo jasno, da je spopad za 
uveljavitev samostojnosti naše domovine neizogiben. To je 
bil tudi dan, ko so Mariborčani izjemno hrabro goloroki zapi-
rali pot tankom, oklepnim in drugim vozilom JLA v obrambi 
svojega učnega centra TO v Pekrah. 
Tudi danes, po tridesetih letih, me spremlja spomin, ponos in 
hvaležnost na junaštvo naših ljudi; če ne bi bilo njih, tudi tega 
zapisa ne bi bilo, saj me najverjetneje več ne bi bilo med živi-
mi. Če bi ne bilo hrabre in odločne obrambe takratnega 710. 
UC TO in silovite reakcije Mariborčanov, bi zelo verjetno 
slovenska pot v samostojnost in državnost bila mnogo težja. 
Delili bi usodo ostalih narodov nekdanje skupne države, ki 
so si morali svojo samostojnost izboriti ob bistveno večjem 
krvnem davku. Zato bi bilo po mnenju mnogih 23. maj 1991 
v Pekrah in Mariboru bolje poimenovati kot upor in ne kot 
dogodek.
23. maja 1991 ob 7.30 sta do našega stražarja prišla dva civ-
ilista in sporočila, da sta opazila v bližini našega centra ob-
orožene pripadnike JLA. V hitri akciji so pripadniki zaščitne 
enote TO zajeli dva izvidnika JLA, opažene pa so bile še tri 
uniformirane osebe, ki so bežale proti pohorski vzpenjači. 
Oba zajeta pripadnika JLA sta imela opremo za izvidovanje 
in oborožitev. Po pogovoru, ki ga je opravil vodja 710. UC 
major Andrej Kocbek in organ varnosti stotnik Franc Pulko 
se je izkazalo, da gre za oficirja in vojaka iz enote 31. korpusa 
JLA. Ob 8.15 sta bila izpuščena z orožjem in opremo vred. 
Peš sta se napotila v svojo enoto. 
Mislili smo, da bo armada poslej bolj obzirna pri opazovanju 
710. učnega centra. A smo se zmotili. Ob 12.30 smo opazili 
skupino oklepnih vozil, ki se je z veliko hitrostjo približevala 
centru. Naš dežurni častnik je dal signal za obrambo učnega 
centra. Osnovni cilj je bil zavarovati nabornike, zato smo 
jih, kolikor je bilo možno, mirno odpeljali v dvorano centra, 
kjer jim je Đorđe Legen predvajal film. Sami smo se hitro 
oborožili in se razporedili okoli zgradbe 710. UC v obram-
bo. Medtem se je šest oklepnih vozil JLA že postavilo na 
bojne položaje okoli centra, iz kupol pa so mitraljezci pričeli 
spremljati vsak naš premik. Zraven oklepnikov so položaje 
še zasedli pripadniki vojaške policije in pripadniki posebnih 
enot JLA, ki so bili kasneje še posebej provokativni do nas. 
710. Učni center je bil tako popolnoma obkoljen, za povrh pa 
je bilo iz smeri vojaškega poligona v Radvanju slišati grozeče 
hrumenje bližajočih se tankov. Za boljše razumevanje našega 
položaja moram povedati, da je kompleks zgradb, v katerih je 
bil nameščen učni center, grajen kot izobraževalna ustanova 
in kot tak ni bil primeren za uspešno obrambo. Zaradi kapric 
nekaterih žal nismo smeli pripraviti zaklonilnikov, potrebnih 
ovir, niti mrežaste ograje. Namesto nje je bila okoli centra 
nekakšna simbolična ograja iz lesenih polbrun, višine ene-
ga metra. Da bi bila mera polna, je prav tisti dan potekala 
zamenjava zaščitne enote TO. Zaščitno enoto so sestavljali 
pripadniki rezervne sestave TO, ki so bili oboroženi s pehot-
nim orožjem, intervencijski vod iz čete za proti diverzant-
sko delovanje (PDD) in baterija protizračne obrambe (PZO) 
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s štirimi protiletalskimi topovi kalibra 20 mm, položaj topov 
pa ni bil namenjen obrambi proti oklepnikom. Pripadniki 
stalne sestave 710. UC smo razpolagali z 12 avtomatskimi 
puškami M 70 cal. 7,62 mm, imeli smo 17 pištol TT, pet novih 
avtomatskih pušk SAR – 80 cal. 5,65 mm. Od protioklepnega 
orožja smo imeli šest novih lahkih protioklepnih ročnih mi-
nometov »armbrust«, pripadniki zaščitne enote pa še nekaj 
tromblonskih min. 
Pripadniki posebnih in vojaško policijskih enot JLA so bili 
v popolni bojni opremi (avtomatske puške, ostrostrelske 
puške, nekateri so imeli nove maskirne uniforme, ne-
prebojni jopiči, metalci solzivca, čelade z vizirji, zaščitne 
maske, noži itd.) in očitno dobro motivirani. Armada se je 
takrat prvič soočila z našim protioklepnim orožjem »arm-
brust«, kar je verjetno delno omajalo njihovo samozavest. 
Medtem ko smo mi iskali boljše obrambne položaje in se 
premeščali, so nas napadalci videvali zdaj tu, zdaj tam in 
napačno sklepali, da imamo protioklepnega orožja veliko. 
Prav »armbrust« je v obrambi 710. UC odigral eno ključnih 
vlog - napadalce je navdajal s strahom pred neznanim, nam 
branilcem pa je dajal upanje in psihološko oporo. Armada ni 
vedela, da smo branilci slabo opremljeni, saj večinoma nis-
mo imeli zaščitnih mask, čelad, nožev, zavojev prve pomoči, 
sredstev zvez itd. Brezrokavnik, ki je bil uveden kot sestavni 
del slovenske vojaške uniforme, pa so napadalci zmotno im-
eli za zaščitni neprebojni jopič. 
Ob zapornici pred vhodom v učni center sta se soočila vodja 
učnega centra major Andrej Kocbek s sodelavci ter povel-
jujoči oficir podpolkovnik Milan Stevilović s spremstvom. 
Slednji je postavil zahteve, da moramo takoj izpustiti zajeta 
pripadnika JLA in naj jim predamo pripadnika TO, ki sta 
zajela izvidnika. Zahteval je, da jim predamo nabornike, ki 
jih bodo odpeljali v vojašnice JLA za nadaljnje služenje vo-
jaškega roka ter naborno dokumentacijo, ki smo jo hranili 
v centru. Ultimativno je še zahteval, da jim predamo stotnika 
Franca Pulka, ki je bil v 710. UC varnostni organ, pred tem 
pa je delal v kontraobveščevalni službi (KOS) JLA.
Vodja 710. UC major Andrej Kocbek je vse zahteve, razen 
izpustitve obeh pripadnikov JLA, odločno zavrnil in pojasnil, 
da sta bila pripadnika JLA že izpuščena. Poveljujoči oficir 
JLA je bil presenečen, saj ni pričakoval tako odločnega in 
hrabrega nastopa branilcev učnega centra, imel je veliko pre-
moč v bojni tehniki, opremi in moštvu. Vidno se je razburil, 
začel groziti in žugati proti našemu vodstvu. Prav takrat je 
prispel še načelnik KOS-a (kontraobveščevalne službe JLA) 
v mariborskem korpusu, podpolkovnik Ratko Katalina, ki 
je vodil celotno operacijo. Tudi on je bil vidno razburjen, 
ponovno je zahteval nabornike, dokumentacijo in vse, ki 
so sodelovali pri zajetju njegovih izvidnikov. Tudi njegove 
zahteve so bile zavrnjene, zato je napetost narasla do vrelišča. 
Podpolkovnik Katalina je prevzel poveljevanje nad enota-
mi JLA in zelo glasno izdal ukaz svojim enotam: »Na svoja 
mesta, pet minuta do otvaranja vatre!« Zabrneli so motorji 
oklepnih vozil, vojaki, ki so zasedli bojne položaje, pa so na-
polnili oborožitev. Bojna vozila so se še bolj približala ograji 
centra. Katalina je še naprej grozil in besnel, saj so med tem 

na hrib Kogl, ki je bil za hrbtom napadalcev, prispeli pripad-
niki TO pod vodstvom stotnika Gorana Vidriha. 
Katalina je živčno hodil ob zapornicah pred vhodom v UC 
in grozil, da v kolikor ne izpolnimo postavljenih zahtev, bo 
najprej pozval iz centra vse civiliste, nato pa center zravnal 
z zemljo. Zadeva se je malce umirila, ko so pred učni center 
prispeli prvi novinarji in ko je Radio Maribor v eter spustil 
prvo obvestilo o obkoljenem učnem centru, v katerem je 
novinarka Breda Čepe pozvala Mariborčane na pomoč bra-
nilcem 710. učnega centra TO. Kmalu zatem so pred center 
prihrumeli še štirje posebni oklepniki (BOV-i vojaške polici-
je), lahko pa smo slišali tudi hrumenje tankov T-55 iz mari-
borske vojašnice, ki so se po poti iz Radvanja premikali proti 
Pekram. Situacija je postala resna, oklepnik pred vhodom je 
pričel izzivati s pritiskanjem na plin in s pomikanjem naprej 
je grozil, da bo prebil vhodno zapornico. Branilci centra, ki 
smo bili pri vhodu, smo imeli ukaz, da če pride do preboja 
zapornice, začnemo streljati. Pogledal sem svoje tovariše, bili 
so mrki, pri nikomur ni bilo opaziti strahu ali zmede, prej 
odločnost, da ne bomo popustili. S stotnikom Herbertom 
Lešnikom sva se dogovorila, da bo v trenutku preboja streljal 
na vojaškega policista, ki je vztrajno meril vame, jaz pa bom 
z »armbrustom« poskušal uničiti oklepnik pred vhodno 
zapornico. Pripadniki stalne sestave 710. učnega centra se 
nismo slepili, jasno nam je bilo, da nas ima JLA za paravo-
jaško enoto, ki jo lahko popolnoma legalno zatre. Zavedal 
sem se, da je to trenutek resnice in v mislih sem se poslavljal 
od žene in otrok, le kako bodo živeli brez mene, kaj bodo 
rekli ljudje o nas, ali se me bosta morala sina sramovati, jima 
bodo povedali resnico? Pripravil sem avtomatsko puško in 
pištolo za strel, saj sem se odločil, da me živega ne bodo 
dobili, pomaknil sem se naprej ob zid zgradbe in pripravil 
svoj »armbrust«.
Medtem so pred center prispele tudi ekipe novinarjev RTV 
Ljubljana in ORF ter mestno politično vodstvo. Trudili so se, 
da bi umirili situacijo, in da ne bi prišlo do najhujšega. V do-
lini pod učnim centrom ob prvih hišah Peker (Bezjakova 
ulica), smo opazili civilno policijo, ki je zadrževala množico 
civilistov s slovenskimi zastavami; rahel vetrc je nosil njihove 
spodbudne vzklike in pesmi do nas. Danes je težko opisati 
občutke, ki so takrat plapolali skozi nas. Naš položaj je bil 
vse prej kot zavidljiv, toda ta spodbuda naših ljudi, tisto plap-
olanje zastav nas je navdajalo s ponosom, da smo Slovenci 
in da smo se drznili upreti tako mogočnemu nasprotniku. 
Ko so naši vojaki v amfiteatru centra izvedeli, kaj se dogaja, 
so zahtevali orožje v želji, da bi nam pomagali pri obrambi. 
Seveda jim tega vodstvo centra ni odobrilo, saj so bil v uni-
formi šele osem dni. 
Branilci 710. učnega centra takrat še nismo vedeli za ju-
naštva prebivalcev Radvanja, Peker in Limbuša ter ostalih 
Mariborčanov, ki so goloroki preprečili prodor okrepitev JLA 
pred 710. UC v Pekrah. Nismo vedeli za Mariborčane, ki so 
množično prišli pred vojašnice JLA v Mariboru, kjer so pro-
testirali in preprečili nadaljnji izhod enot JLA. Zanimivo je, 
da je 710. UC branila le peščica pripadnikov TO, armada pa je 
navkljub izraziti premoči hotela še dodatne okrepitve. Morda 
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je odgovor v tem, da je vodstvo mariborske JLA spoznalo, da 
so se zmotili, ne le da jim Mariborčani niso stopili ob bok, 
marveč so množično, združeno in zelo odločno nastopili 
zoper enote JLA. 
Pogajanja pred učnim centrom so bila za armado neuspeš-
na, zato so postali vedno bolj nervozni in besni, niso mogli 
razumeti naše odločnosti in poguma, da branimo 710. UC 
kljub njihovi ogromni premoči. Okoli 15.40 je Katalina zavpil, 
da ima sedaj zares vsega dovolj in da bo čez deset minut 
ukazal napad na center. Mati z otroki, ki je živela v centru, 
se je v joku umaknila iz svojega doma. Strelec na oklepniku 
pred vhodom nam je nazorno z nožem kazal, kako bi nam 
rad prerezal vratove, slišali smo žvenket zaklepov orožja in 
psovke na nas račun, kupole oklepnikov so se obračale zdaj 
sem, zdaj tja ter izbirale ustrezen cilj. Živci so bili napeti 
do skrajnosti; če bi takrat počil en sam strel, bi prav gotovo 
prišlo do pokola - in prav to je armada želela. Želela nas je 
uničiti in krivdo za to naprtiti nam. 
V trenutku pred napovedanim napadom sem opazil, kako 
je pripadnik TO - strelec na 
protizračnem topu - brez-
kompromisno še dalje mer-
il v oklepnik JLA, čeprav 
se je zavedal, da v primeru 
spopada, nima nikakršnih 
možnosti za preživetje; na 
ploščadi pod centrom je bil 
namreč popolnoma odkrit, 
vanj pa je zraven dveh ok-
lepnikov merilo vsaj ducat 
vojaških policistov. Kasneje 
sem zvedel, da bi naj v bob-
nu na topu sploh ne imel 
streliva! Zares me zanima, 
kaj je danes s tem junakom. 
Po izteku ultimata ni prišlo 
do spopada. Razlog za to mi 
še do danes ni jasen. Morda jih je odvrnila naša odločnost, 
morda nepredvidljive posledice spopada, morda strah pred 
jezo Mariborčanov, morda pa enostavno ni bilo tako lah-
ko sprožiti prvega strela. Major Kocbek je odšel na poga-
janja v mestno hišo. Pogajanja je s strani TO vodil povel-
jnik Vzhodnoštajerske pokrajine podpolkovnik Vladimir 
Miloševič, s strani JLA pa poveljnik mariborskega korpusa 
general Mičo Delić, za povezavo in potek pogajanj je skrbela 
mestna oblast. Padel je mrak, pripadniki JLA so z reflektorji 
na bojnih vozilih svetili v center, na vseh možnih pristopnih 
poteh pa so postavljali protipehotne mine. JLA je vsake toliko 
časa poskrbela za kakšen izziv. Zbrani ljudje pod centrom 
pa tudi ponoči niso popustili, zakurili so ognje, peli narodne 
pesmi in nas spodbujali. Okoli druge ure zjutraj smo izve-
deli, da si je JLA dovolila prekršiti pravila o pogajanjih, saj 
so iz občinske zgradbe ugrabili poveljnika podpolkovnika 
Vladimirja Miloševiča in zajeli njegovega varnostnika stotni-
ka Milka Ozmeca. Tudi oblegovalci okoli 710 UC so ponovno 
okrepili provokacije in nam dajali vedeti, da smo sedaj na 

vrsti mi.
Nekaj čez tretjo uro zjutraj pa so se enote JLA pričele post-
opoma umikati. Šele ob njihovem teatralnem odhodu smo 
spoznali, koliko jih je bilo. Tako se je končala več kot pet-
najsturna obkolitev in obramba 710. učnega centra TO. 
Zgodovina kasnejših dogodkov je pokazala, da so Pekrski 
dogodki bili generalka za obe strani. Naslednji dan je žal 
padla prva žrtev v boju za samostojnost naše domovine. Ob 
protestiranju pred vojašnico je pod kolesi istega oklepnika, 
ki je izzival pred vhodom v 710. učni center, umrl občan iz 
Miklavža Josef Šimčik. Tako je zver vojne v bivši SFRJ prvo 
žrtev okusila prav v našem mestu pod zelenim Pohorjem.
Že čez nekaj dni je sledil ponoven zaplet. TO je zaplenila in 
odpeljala vozila BOV iz takratne TAM. In armada je spet 
grozila, da bo v primeru, če ji oklepnikov ne vrnejo, zravnala 
Učni center v Pekrah. No vse se je končalo z grožnjami. In 
tako so prvi mirnodobni naborniki prvič v zgodovini naše 
državnosti prisegli svoji domovini v Pekrah in na Igu 02. 
Junija 1991 leta, ob močnih varnostnih ukrepih.

Pripadniki 510. UC Ig in 
710. UC Pekre smo kmalu 
doživeli tudi drugi del vo-
jne za Slovenijo. Vodstvo 
RŠTO se je odločilo, da oba 
centra z naborniki premesti 
na območje Kočevja, saj so 
predvidevali, da bodo mladi 
vojaki tam bolj varni. A uso-
da je hotela drugače. Prav na 
Kočevskem so nas 02. julija 
napadla letala JLA. Napadla 
so naše oskrbovalno vozi-
lo in vozilo naše zaščitne 
enote ter na naše območ-
je odvrgla kasetne bombe. 
Takrat smo prvič v praksi 
preskusili streljati na letalo 

s pehotnim orožjem. Hrup reaktivca je bil oglušujoč, naše 
streljanje nanj pa jalovo. Že naslednji dan so na naše področ-
je, kot povračilni ukrep za napad TO na vojašnico, streljali 
z artilerijo iz vojašnice v Ribnici. Precej granat je eksplodiralo 
tudi v naši bližini, šrapneli so se s srhljivim zvokom zadirali 
v debla dreves. Obnašanje in pogum vojakov je bil občudo-
vanja vreden. Kot pomoč enotam TO smo se premaknili 
proti mejnim prehodom s Hrvaško, a smo kmalu šli znova 
na pot, tokrat smo bili poslani na območje Belih Vod nad 
Šoštanjem. In končno smo se pripadniki 710. učnega centra 
TO 12. julija 1991 leta vrnili »domov« v Pekre. 
Po tridesetih letih je jasno, da če bi ne bilo hrabre in od-
ločne obrambe takratnega 710. UC TO in silovite reakcije 
Mariborčanov, bi JLA dosegla zastavljen cilj. Odločna in us-
pešna obramba učnega centra je dala pozitiven zgled sloven-
ski strani v obrambi komaj rojene državnosti. Današnji čas 
nam prinaša nove izzive in dileme, a morda je spomin na 
tisti čas pred tridesetimi leti danes aktualen predvsem kot 
opomin, kaj vse zmoremo, če smo složni! /MG

Tušek, Anželj in Arih  
v Vojašnici generala Maistra
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/MURSKA SOBOTA

/DRUŠTVA GENERALA MAISTRA IN NJIHOVA ZVEZA združujejo 
vse tiste, ki želijo ohraniti spomin na zgodovinsko delo in domo-
ljubno sporočilnost generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev za 
severno mejo, kot tudi tiste, ki so delovali za nastanek samostojne 
Slovenije in delujejo v domoljubnih društvih v negovanju domo-
ljubja. Ena izmed najpomembnejših in temeljnih nalog je spod-
bujanje in utrjevanje domoljubja pri vseh državljanih, posebno pa 
v Slovenski vojski in profesionalnih organizacijah, katerih primarna 
naloga je obramba domovine. 
Ne gre prezreti, da proces nastajanja samostojne Slovenije v da-
našnjih mejah v »velikem zgodovinskem loku 20. stoletja« zazna-
mujejo prav tri ključna obdobja: Maistrova prizadevanja po prvi 
svetovni vojni, narodnoosvobodilni boj v času druge svetovne voj-
ne, in seveda osamosvojitvena vojna v letu 1991, s katero smo se 
dokončno osamosvojili in katere 30. obletnico praznujemo v teh 
dneh. Prav to praznovanje nam daje priložnost za nekaj (samo)
refleksije o tem, kaj smo kot nacija želeli, kje smo in kam nas vodijo 
naša skupna (evropska) pota v prihodnosti.
Najpomembnejši element vseh treh prelomnih dejanj narodne 
emancipacije in s tem formiranja polne slovenske državnosti je 
prav gotovo domoljubje njegovih akterjev, zavezanost slovenskemu 

Ob 30. obletnici 
samostojnosti 

Republike Slovenije, 
o Maistru in domoljubju 

v današnjem času

/PLATON
»Politik je človek, ki ima posebno strokovno vedenje o tem, kako je treba pravično in 

dobro voditi javne skupne zadeve v polisu v korist celote in vsakega prebivalca.«

Katero od teh lastnosti premorejo slovenski politiki?
Posebne strokovne veščine? 

Pravično in dobro vodenje javnih skupnih zadev? 
V korist celote in vsakega prebivalca?
Kakšna je njihova domovinska zavest?

Odgovori se nam vsakodnevno ponujajo kar sami!

/MARJAN FARIČ, MA, veteran vojne za Slovenijo
Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota
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narodu in njegovi kulturi. Domoljubje kot vrednota vključuje 
in povezuje tudi vse tiste, ki s(m)o sodelovali pri nastajanju 
samostojne Slovenije, predvsem pa naj bi vzpostavilo gene-
racijski most med starejšo generacijo in mladimi, s čimer 
bi dosegli uspešno prenašanje znanja, izročil in pozitivnih 
vrednot patriotizma na prihodnje rodove. 
Domoljubje v temelju, kot ga poosebljajo slovenski domo-
ljubi, predvsem Maister, je poglavitna točka programskih 
usmeritev naših društev in smisel našega delovanja. Osrednje 
vprašanje, ob katerega trčimo pri našem delu, je, kako torej 
Maistrovo dediščino obuditi, jo aktualizirati in jo skozi pra-
kse aktivnega državljanstva prenesti v sodoben čas, torej, 
kakšna naj bo naša domoljubna drža v Maistrovem duhu 
danes.
Če smo Slovenci po prvi svetovni vojni pod Maistrovim vod-
stvom, kasneje v narodnoosvobodilnem boju ter nazadnje 
v vojni za Slovenijo slovenske nacionalne interese ubrani-
li tudi z orožjem, naše domoljubje dandanes - v miru - ne 
more biti izključujoče ali celo sovražno. Naše domoljubje 
tako navznoter kot tudi navzven ne sme deliti na »prave 
in neprave«, na »prvorazredne in drugorazredne«, »naše 
in ne-naše«, ne more in ne sme postati sredstvo, v imenu 
katerega se dovoljuje teptanje človekovih pravic in človeš-
kega dostojanstva. Edino pravilo, ki ga pred nas postavlja 
dediščina Maistrovega domoljubja, je trajna skrb za polno 
udejanjanje slovenskih nacionalnih interesov. Živimo v druž-
bi enakopravnih narodov. Ta enakopravnost, ki smo jo v teku 
zgodovine izborili in uveljavili sami, ni nekaj samoumevnega 
in ne sme biti predmet kakršne koli ali kogaršnje koli trgo-
vine! Razprodaja temeljev slovenstva skozi razgradnjo naci-
onalne, ekonomske, socialne in kulturne kohezije je danes, 
žal, vsakdanji pojav! 
Sodobni čas terja mobilizacijo vseh potencialov slovenske 
družbe, s tem pa aktivni odziv na izzive modernega časa 
z vedno bolj prisotnim usihanjem državljanske zavesti, ki 
vodi v pogubno pomanjkanje zavedanja o naši lastni identi-
teti. Brez tega zavedanja je tudi pot v našo prihodnost zelo 
negotova, saj je določevanje naših ciljev brez izgrajene, na 
domoljubju utemeljene državljanske zavesti, ter njihovo 
uresničevanje skozi naše aktivno udejstvovanje v javnem 
življenju, lahko hudo pomanjkljivo. Slovenska zgodovina 
pozna svetle trenutke, ko smo Slovenci kot državotvoren 
narod znali pokazati svojo zrelost. Prav ta zrelost je skozi 
mejnike zgodovine pripeljala do ustanovitve lastne države. 
Vendar nas je danes samozadostnost, pasivnost, neodzivnost 
in celo brezbrižnost pripeljala v zagatno stopicanje na mestu. 
To daje prostor predvsem tistim, ki jim za splošni interes 
Slovencev in Slovenije ni prav veliko mar in pri katerih be-
seda »domoljubje« vzbuja le pomilovanje, posmeh ali celo 
prezir. Njen pojem postaja sredstvo za manipulacijo »lahko-
vernega in neumnega ljudstva«, zloraba njihovih iskrenih 
domoljubnih čustev pa sredstvo za odvratno povzpetništvo.
Slovenska družba je navznoter vedno bolj razdrobljena, indi-
vidualizirana. Politična polarizacija in ekonomsko razslojeva-
nje so del našega vsakdana. Lojalnost do države, skrb za bla-
ginjo širše skupnosti se zaradi negotovosti in nezaupanja vse 

bolj umika v skrb do ožje družine in do najbližjih. Pogubni 
stranski učinek teh procesov je usihanje državljanske zavesti, 
vendar brez notranje povezanosti, katere osnovni gradnik 
je prav domoljubje, postajamo kot družba ranljivi. To čutijo 
tudi slovenske sosede, katerih paternalizem do naše države 
je vedno bolj očiten, mi pa pri tem ne storimo nič!
Brezobzirno uveljavljanje osebnih ali parcialnih interesov 
ozkih družbenih skupin, boj vseh proti vsem za svoj dobi-
ček je za občutek povezanosti in pripadnosti neki skupnosti 
pogubno. Biti domoljub le na deklarativni ravni, kolikor je 
to prikladno, in le za dosego osebnih koristi, je napačno. 
Domoljubje je danes pri mnogih postala le priročna floskula, 
ki je potrebna za dosego želenih političnih ali ekonomskih 
ciljev. Zloraba domoljubja je prav na tej točki razgalila svoje 
uničujoče posledice: pri državljanih ta pojem že lep čas ne 
vzbuja posebnih pozitivnih čustev, pač pa celo dvom, saj ga je 
koristoljubje prodajalcev slovenskega nacionalnega interesa 
še vedno žejnega pripeljalo čez vodo. Ne gre prezreti dejstva, 
da je danes največji sovražnik slovenskega naroda neznosno 
lažna, potvorjena domačijskost, v imenu in za korist katere 
se danes vsem na očeh razraščajo dobičkarstvo, izključeva-
nje, nestrpnost in celo mržnja. Vendar, pravo domoljubje 
ni ekskluzivna pravica nobene družbene skupine, stranke 
ali socialnega sloja, nobenega zgodovinskega obdobja ali 
zgodovinopisja, domoljubje je vrlina, ki je lastna celotnemu 
narodu. Če ga premore, je zmožno velikih zgodovinskih de-
janj, če ne, utone v povprečje in v pozabo. Tega bi se morali 
ob tem slovesnem trenutku še kako zavedati! 
Tako je domoljubje bržčas razumel tudi Maister in njego-
vi somišljeniki in zato so tudi uspeli v obrambi slovenskih 
narodnih meja! To je tudi vzor, h kateremu se moramo kot 
družba, kot nacija, povezani, znova in znova vračati! Če teh 
vzorov ne bi bilo, bi nam osamosvojitvena prizadevanja pred 
tridesetimi leti gotovo spodletela! Zato je pri vsaki nasled-
nji izbiri naših političnih predstavnikov njihove osebnostne 
kvalitete in predvsem dejanja potrebno presojati tudi s tega 
vidika! A ko vodilni slovenski politiki izjavljajo, da nočejo 
biti moralna avtoriteta te skupnosti, pomeni to istočasno, 
da ne želijo prevzemati nobene moralne odgovornosti! 
Prevzemajo politično odgovornost, ki je prikladna času in 
primerna vsakokratnim razmeram! Zato so naše izbire še 
toliko težje! Kljub temu, da delovanje naših društev in zveze 
nima političnega predznaka, pri spodbujanju domoljubne 
zavesti in aktivne drže državljanov trčimo na pomembna 
politična vprašanja, ki se jih prav zaradi tega, v želji ostati po-
litično nepristranski, zavestno in pogosto plašno izogibamo. 
Naša presoja, utemeljena na osnovni moralni premisi, kaj je 
slovenski nacionalni interes, bi zato v prihodnje morala biti 
pogumnejša, naša društva in zveza pa pomembnejši faktor 
oblikovanja slovenskega javnega mnenja! 
Brez negovanja zgodovinskega spomina in danes prezrtih 
vrednot, ki jih pooseblja Maister, brez medsebojnega zaupa-
nja in spoštovanja do svoje zgodovine in samega sebe, brez 
politike, ki bi temeljila na neoporečni moralni in etični drži, 
ki izhaja iz čistega in nepotvorjenega domoljubja bomo kot 
nacija v prihodnje (pre)živeli veliko težje! /MG
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/MURSKA SOBOTA

/KO PIŠEM TE VRSTICE, se izteka štirinajsti mesec obdobja, zaznamovanega z epidemijo bo-
lezni COVID-19 in pri tem mineva vsaj 10 mesecev od domala popolne zapore družabnega in 
družbenega življenja. Kdo je bil pri tem najbolj prizadet in kje, so vprašanja, na katera bi bilo 
težko odgovoriti soglasno. Kakorkoli, velik del posledic epidemije in tistega kar jo spremlja, je 
vplival tudi na delovanje nevladnih organizacij in društev, katerih dejavnost temelji na druženjih 
in interesnem delu z ljudmi. Upravičeno se nam zastavlja vprašanje, zapisano v naslovu, ali smo 
v naših društvih in njihovih zvezah pravočasno uvideli priložnosti za spremembe, ali smo se 
jih lotili pravočasno, oziroma, ali so bile novosti vsebinsko ustrezne. Na drugi strani pa bi se 
lahko vprašali, ali omejitve niso bile le izgovor za to, da nam ni bilo potrebno iskati novih poti 
in rešitev pri izvajanju zastavljenih nalog, ki so (bile) del stalnega »repertoarja« naših društev 
in zvez. Poleg tega pa še, kar ni zanemarljivo, ali omejitve nekaterih ustavnih pravic v družbi in 
demokratičnih standardov delovanja tudi v društvih in zvezah niso padli pod dopusten prag.
V Prekmurskem društvu general Maister Murska Sobota smo imeli že v letu 2020 v upanju, da 
bo epidemije in njenih omejitev vendarle konec, nato pa v nadomeščanju zamujenega tudi za 
leto 2021 zastavljen pester program aktivnosti. Med njimi so tudi takšne, ki nimajo le notra-
njega društvenega značaja in so povezane z uresničevanjem našega poslanstva. Tri od teh, ki 
se prenašajo iz preteklega leta omenjam v nadaljevanju.
Prva aktivnost je povezana s projektom »Prekmurski jezik in kultura«, ki v društvu poteka 
od leta 2017. Za preteklo leto je bilo predvideno vzdrževanje stikov s porabskimi Slovenci in 
pri tem izvedba strokovne ekskurzije učencev dvojezičnih osnovnih šol iz Porabja k svojim 
prekmurskim vrstnikom. V prvotnem spomladanskem terminu smo aktivnost večkrat preložili 
zaradi zapore, ki jo je uvedla sosednja država, v jesenskem pa smo zaradi zdravstvenih ukre-
pov na obeh straneh bili primorani dogodek odpovedati. Škoda, ker so številne načrtovalne in 
organizacijske aktivnosti bile že izvedene. 
Podobno usodo je doživela načrtovana in že pripravljena ekskurzija z učitelji zgodovine in etike 
v pomurskih osnovnih in srednjih šolah. Predvidena je bilo strokovna domoznanska ekskurzija 
s področja zgodovine, geografije in sociologije. Načrtovana je bila trasa od Potrne pri Radgoni 
na avstrijski strani, preko Šalovcev in Čepincev na slovenski, pa vse do Porabja (Gornji Senik, 
Monošter in Števanovci) na Madžarskem. Zanimanje med profesorji je bilo veliko, prav tako pa 

Omejitve zaradi 
epidemije kot 

priložnost ali izgovor

/DR. ALOJZ ŠTEINER, 
Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota
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razočaranje zaradi odpovedi, oziroma preložitve dogodka. Le upamo lahko, da bo epidemiološka 
situacija v jesenskem roku boljša in da bo oba dogodka letos moč izpeljati v predvideni obliki. 
Tretje, kar želim izpostaviti, so bila načrtovana predavanja o pomembnih obdobjih za Prekmurje 
v letih 1919 – 1920 in vloga generala Maistra pri oblikovanju slovenskih mej po 1. svetovni voj-
ni. Zapiranje učnega procesa v šolah se je pokazalo kot velika ovira. Prehod pouka na daljavo 
tega manka ni mogel nadomestiti. Vendar smo izkoristili tudi nekatere priložnosti, ki jih nudi 
sodobna tehnologija. To smo izkusili, ko smo domoznanski večer, ki smo ga predvideli za dan 
rojstva generala Maistra v marcu 2020 izvedli virtualno, dne 21. oktobra 2020, ob državnem 
prazniku Dnevu suverenosti s predavateljem prof. Francijem Čušem z ljutomerske gimnazije. 
Dogodek smo posneli in objavili na socialnem omrežju društva, ter ga posredovali v vse šole 
s priporočilom, da ga uporabijo pri pedagoškem procesu. 
Dejstvo je, da smo ravno pri predvidenih predavanjih in nastopih v šolah občutili največjo 
nemoč in omejenost. Tu je bilo čutiti največ izgubljenih priložnosti, ko se nismo dovolj hitro 
prilagodili izvajanju programov na daljavo. Šole so namreč začele izkoriščati možnosti virtu-
alnega pouka. Le priložnost, da se vskoči vanj, je bilo treba poiskati in jo izkoristiti. Menim, 
da smo skupaj z državnimi izobraževalnimi oblastmi, šolami in zvezami društev ter v društvih 
samih, prepozno vstopili ali vsaj poskušali stopiti na vlak popestritve virtualnega izobraževanja. 
Potrditev za navedeno smo našli, resda precej pozno, v omenjenem virtualnem predavanju 
profesorja Čuša. Vrata pa so, kot kaže, še vedno bolj kot ne priprta, saj so šole, ki so se tega 
lotile, bolj kot ne izjema.
Zato je v nadaljevanju treba izpostaviti še nekaj posebnosti vključevanja in virtualnega dopol-
njevanja pouka na daljavo s strani domoljubnih in veteranskih organizacij in društev. Najprej je 
tu vprašanje, ali je treba takšne oblike institucionalizirati in pridobiti odobritev tudi na držav-
nem Zavodu za šolstvu, ali pa vse prepustiti avtonomiji šol in iznajdljivosti društev v lokalnem 
okolju. K temu sodi tudi vprašanje, ali navedeno naj rešujejo društva sama, oziroma kakšno 
vlogo bi lahko in morale opraviti tudi zveze domoljubnih in veteranskih organizacij. Aktivnosti 
vključevanja društev in dopolnjevanja programov pouka so navedene tudi v kriterijih in meha-
nizmih sofinanciranja dejavnosti društev. S tem se pojavljajo vprašanja, kako takšne aktivnosti 
dokazovati za priznavanje točkovanja, kako šteti število šol, slušateljev virtualnih predstav in 
kako ob tem uveljavljati sofinanciranje, ko pa tega ni ne v kriterijih in ne v pravilnikih, ki smo 
jih uporabljali doslej.
Vendar je zapisano le eden od izzivov spremembe našega delovanja v društvih in po že zapisani 
prispodobi, »lovljenje virtualnega vlaka«. Ko smo v Prekmurskem društvu general Maister 
poskušali izvesti tozadevne spremembe, je bilo najprej treba rešiti dilemo in ovire, ki smo si 
jih postavljali sami, češ da uvajanje »virtualizacije« delovanja društva ni za nas in tega ne 
zmoremo. Vendar smo z lahkoto prešli na delovanje in sestanke upravnega odbora preko video 
aplikacije Zoom. Težji zalogaj je bila izvedba rednega letnega zbora, kjer je bilo teh izkušenj 
manj. Pa vendar, ko smo načrtovali in pripravljali ta, za vsako društvo in zvezo najpomembnejši 
letni, dogodek, smo k dopisnemu delu letnega zbora vključili tudi javno člansko razpravo preko 
aplikacije Zoom. Predvsem zato, da bi izkoristili možnost demokratične razprave in ohranili 
živ kontakt s članicami in člani, ki je na teh zborih še kako pomemben.
Če bi ob koncu ocenjevali, kako nam je uspela uveljavitev prej omenjene spremembe, potem 
bi moral najprej izpostaviti zadovoljstvo s tem, da smo se tega lotili in vsaj poskusili, ter dosegli 
uvodne spodbudne rezultate. Ob primerjavi z nekaterimi drugimi društvi in zvezami velja zapi-
sati, da so bili vsaj korak pred nami tisti, ki so centralno vzpodbujali in vpeljevali virtualizacijo ob 
približno primerljivi strukturi članstva. To je pomembno, tudi zaradi tega, ker našega članstva 
ni treba podcenjevati, da digitalni preboj pri njih ni možen zaradi starosti. Ker časi epidemije 
očitno niso za nami, bo zamujene priložnosti morda moč bolje izkoristiti v prihodnje.
 Če bi se zgledovali po našem vzorniku, generalu Maistru in njegovem občutku za čas in spre-
membe pred dobrim stoletjem, bi z gotovostjo lahko zapisali, da bi naš general tudi danes bil 
»za«. /MG
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/BRASLOVČE

Na krajši slovesnosti s polaganjem cvetja smo se 
skupaj z občino Braslovče spomnili na Maistrovega 

in Malgajevega soborca Srečka Puncerja na 
njegovem grobu na pokopališču v Braslovčah.
V krajšem nagovoru župana Občine Braslovče 

Tomaža Groharja in predsednic ZDGM mag. 
Lučke Lazarev Šerbec smo tudi širšo javnost 
opozorili na pogumna dejanja tega velikega 
slovenskega domoljuba, ki je za domovino 

žrtvoval življenje v rani mladosti. /MG

Srečko  
Puncer

/VERŽEJ

/V OKVIRU DRUŠTVA GENERAL MAISTER VERŽEJ 
smo v letu 2020 na občino Veržej in na ZDGM 

Slovenije podali pobudo za postavitev spomenika - 
doprsnega kipa - nadporočniku Antonu Ostercu, 

tesnemu sodelavcu generala Rudolfa Maistra. Ob 
prleškem rojaku, stotniku Edvardu Vaupotiču, je bil 

tisti častnik, ki je imel pomembno vlogo v prelomnih 
dogodkih 23. novembra 1918 na mariborski pošti, ko 
je šlo za razorožitev nemške zelene garde. Kasneje je 
prav tako bil dejaven Maistrov sopotnik. Zavedamo 
se, kako pomembno je ohranjanje spomina na naše 

prednike, na katere smo zelo ponosni. Zato smo 
se tudi odločili za projekt postavitve spomenika. 

Občinski svet občine Veržej je na našo pobudo sprejel 
sklep, s katerim soglaša s postavitvijo spomenika, 

postavitev kipa je podprla tudi Zveza Društev general 
Maister Slovenije. Predvidevamo, da bo slavnostna 

prireditev ob odkritju kipa potekala jeseni leta 
2021, ko bodo izvedena vsa predvidena zaključna 

dela. Ob odkritju kipa se bomo seveda zahvalili 
vsem, ki so in bodo pripomogli k postavitvi kipa.

 
/UPRAVNI ODBOR DGM VERŽEJ
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/RAVNE NA KOROŠKEM

/ŽE LETO 2020 JE BILO V VSEH POGLEDIH ne-
kaj posebnega. Zapomnili si ga bomo predvsem 
po nepredvidljivi epidemiji Covid – 19, ki je 
v veliki meri vplivala tudi na delovanje našega 
društva. Vrsto načrtovanih dejavnosti smo 
morali izvesti v popolnoma drugi obliki, ne-
katere pa prestaviti na kasnejši čas. Podobne 
razmere se žal nadaljujejo tudi letos. Prav za-
radi tega je tudi letošnja slovesnost ob 102. 
obletnici smrti poročnika Franja Malgaja 
na Dobrijah potekala drugače, predvsem pa 
brez ciljne publike. Ob pol devetih je majhna 
skupina krenila po Malgajevi poti in se ob 11. 
uri priključila kratki slovesnosti pri Malgajevem 
spomeniku. Ob prisotnosti Garde in kvinteta trobil 
Slovenske vojske smo venec k spomeniku položili predse-
dnik društva, predsednica Zveze društev general Maister, 
Lučka Lazarev Šerbec, in ravenski župan, dr. Tomaž Rožen. 
V izjavah za večino prisotnih koroških medijev je župan 
poudaril, da spomin na Malgaja in njegove borce ne sme 
zbledeti in da je vesel, da je bila kljub epidemiloški situaciji 
izpeljana krajša slovesnost. V prihodnosti pa si želi, da na 
Dobrijah, kjer stoji spomenik, uredijo spominski park domo-
ljubov, s čimer bi se zavedanje o pomembnosti zgodovine še 
okrepilo. Predsednica Zveze društev general Maister Lučka 
Lazarev Šerbec je poudarila, da moramo spomin na Franja 
Malgaja prenašati naprej in se tudi v prihodnosti boriti za 

naše ozemlje in jezik. To ni nekaj samoumevnega, 
danes je lahko tako, jutri pa ga ni. Zgodovina bi 

se lahko v trenutku spremenila, zato si v Zvezi 
društev general Maister prizadevamo, da to 
zavedanje ohranjamo in na to opominjamo. 
To poslanstvo na Koroškem zelo uspešno 
neguje KDD Franjo Malgaj.
Za širšo javnost smo v sodelovanju z lokalno 
televizijo Uršlja pripravili prireditev, ki jo je 
TV Uršlja predvajala v petek, 7.5. 2021 ob 20 

uri. Prav tako so si gledalci lahko prireditev 
ogledali v živo na Facebook profilu društva. 

Za to oddajo smo porabili nekatere posnetke iz 
preteklih slovesnosti, letošnje položitve venca pri 

spomeniku in posnetke, ki smo jih prav za to slove-
snost posneli v studiu TV Uršlja. V petek dopoldne pa sem 
na TV Velenje v oddaji Dobro jutro predstavil delovanje na-
šega društva, sodelovanje z gimnazijo Ravne in predvsem 
osnovnima šolama na Ravnah ter spregovoril o pomenu 
Franja Malgaja in borcev za severno mejo za Koroško in 
širšo Slovenijo.
Upamo, da se bodo razmere uredile in bomo lahko izvedli 
širok program nalog, ki smo si jih zastavili na začetku leta. 
Ena od teh nalog je tudi tradicionalni izlet članov društva 
v kraje, povezane z generalom Maistrom, ki se ga naši člani 
vsako leto zelo radi udeležijo, in že za lani načrtovano osre-
dnjo proslavo ob dnevu Rudolfa Maistra. /MG

/VLADIMIR OVNIČ,
 predsednik Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj

Spominska slovesnost 
ob 102. obletnici smrti 

poročnika Franja Malgaja

Spominska  
slovesnost

Položitev venca  
pri Malgajevem spomeniku
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/KOSTNICA ŽRTEV PRVE 
SVETOVNE VOJNE (tudi ko-
stnica Kranjskih Janezov), ki 
se nahaja na obrobju dela A, 
na Centralnem pokopališču 
na Žalah v Ljubljani, je bila 
leta 1985 razglašena za zgo-
dovinsko kulturni spomenik 
(1). Kostnica je bila zgraje-
na po načrtu Plečnikovega 
učenca Eda Ravnikarja leta 
1939. Arhitekt Edo Ravnikar 
je bil izbran na natečaju in 
je to bilo njegovo prvo večje 
delo.
Kostnico so postavili na delu nekdanjega vojaškega pokopa-
lišča na Žalah, kjer je pokopanih 5258 žrtev prve svetovne 
vojne in drugih žrtev povezanih s to vojno. Tako je bil tu 
pokopan 4701 vojak Avstro-Ogrske vojske (med njimi 35 
oficirjev), 79 srbskih, 342 ruskih in 80 romunskih ujetnikov. 
V kostnici so sarkofagi judenburških upornikov Antona 
Hafnerja, Alojza Roglja, Alojza Štefančiča, Karla Možine 
in Josa Dautovića, ki so bili po uporu ustreljeni 16. maja 
1918 v Judenburgu. Prav tako je v kostnici tudi sarkofag 
preporodovca Ivana Eindlicherja, ki je umrl v graški ječi. 
Posmrtni ostanki judenburških upornikov in preporodovca 
Eindlicherja so bili leta 1923 z velikimi častmi prepeljani iz 
Avstrije v Slovenijo. Vlak s posmrtnimi ostanki so na vseh 
postajah pričakale množice Slovencev. V kostnici so pokopa-
ni tudi posmrtni ostanki šestnajstih borcev za slovensko se-
verno mejo 1918-1919, ki so umrli v vojaški bolnici v Ljubljani. 
Vse te posmrtne ostanke so leta 1939 premestili v posebne 
podzemne komore v na novo zgrajeni kostnici.
Sama zgradba je ena najvišjih objektov na Žalah in je valja-
ste oblike s premerom 14 m. Ima dve osnovni etaži (pritlič-
je in obhodno prvo nadstropje z balkonom, ki se odpira 

proti jedru valja). Pod pri-
tličjem so grobnice z raz-
delki za kosti. Dva nasproti 
stoječa vhoda sta v prvem 
nadstropju, poudarjena sta 
z dostopnima stopnišče-
ma. Na glavnem stopnišču 
stoji kip žalujočega vojaka 
»Kranjskega Janeza« v na-
ravni velikosti. Ta kip je delo 
kiparjev Lojza Dolinarja in 
Svetoslava Peruzzija in je bil 
posvečen žrtvam prve sve-
tovne vojne ter ob izgradnji 
kostnice leta 1939 postavljen 

na sredino podesta glavnega stopnišča (2).
Nad vhodom v kostnico je napis:

»NA SONCU POSTAVILI SMO VAM HRAM,
DA MRTVI BORCI BOSTE BLIŽE NAM.

IN TI POPOTNIK, KI ODPREŠ TA VRATA
OD KODERKOLI SI, TU NAJDEŠ BRATA«

/KOROŠKI BORCI. Ko smo Žirovci leta 2019 pričeli z raz-
iskavo udeležencev borb za slovensko severno mejo, smo 
izvedeli, da je na ljubljanskih Žalah pokopan naš rojak Franc 
Mlakar. Prišli smo do podatka, da je v kostnici na Žalah 
postavljena spominska plošča z njegovim imenom. Z vztra-
janjem, da ob stoletnici njegove smrti delegacija Žirovcev 
k plošči spominske plošče z njegovim imenom položi venec, 
smo uspeli pridobiti dovoljenje Oddelka za kulturo Mestne 
občine Ljubljana in soglasje Ministrstva za delo družino in 
socialne zadeve Republike Slovenije za vstop v notranjost 
kostnice. Doživeli smo veliko presenečenje, na notranji steni 
valjaste kostnice je napis »KOROŠKI BORCI«, okrog njega 
pa vzidanih 16 plošč z imeni borcev za slovensko severno 
mejo 1918-1919, ki so bili kot ranjenci v času borb na severni 
meji prepeljani v vojaško bolnico v Ljubljani, kjer so umrli. 

/ŽIRI

KOSTNICA 
KRANJSKIH JANEZOV

/JANEZ JEREB,  MARTINA HORVAT
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V kostnici so plošče naslednjih koroških borcev:
KEFERLE ŠTEFAN 1899-1919
KOCMUR FRANC 1887-1919
KOŽULJ DUŠAN 1899-1919
OBLAK FRANC 1893-1919

PEČNIK VEKOSLAV 1901-1919
PEČOVNIK JOSIP 1890-1919

PRELC FRANC 1874-1919
DOLJAK ALOJZIJ 1893-1919
BRADULA ALOJZ 1898-1919
 JAPELJ ANTON 1900-1919

 MILENKOVIČ LJUBO + 1919
 MLAKAR FRANC 1900-1919

 NOVAKOVIĆ RADULA 1887-1919
 SKVARČA CIRIL 1898-1919
 SVAŠNIK ALOJZ 1895-1919
 ŠUŠTAR FRANC 1893-1919

Mislim, da bo potrebno še temeljito raziskovati takratno do-
gajanje. Poraja se mi namreč vprašanje, ali so v kostnici poko-
pani vsi ranjenci, ki so umrli v vojaški bolnišnici v Ljubljani. 
Kaj pa če so svojci posmrtne ostanke prepeljali v domače 
kraje in jih pokopali tam? Menim, da bo potrebno pregle-
dati vse sezname vojaške bolnišnice, pa ne samo v Ljubljani. 
Znano mi je, da je bila v takratnem času bolnišnica za ranjene 
borce za severno mejo tudi v Šoštanju, po vsej verjetnosti pa 
tudi v Mariboru.
In zakaj je bil Žirovec Franc 
Mlakar pokopan na Žalah? 
Franc Mlakar se je kot pro-
stovoljec decembra 1918 
priključil borcem za sever-
no mejo. Iz ljubljanske vo-
jašnice so prostovoljce, med 
katerimi je bilo kar sedem 
Žirovcev, z vlakom odpe-
ljali v Podrožco, v obrambo 
strateško zelo pomembnega 
vhoda v železniški predor. 
V dneh od 6. do 13. januarja 
1919 so tam potekale hude 
borbe, kajti Nemci so na 
vsak način hoteli zasesti vhod v predor. V teh borbah je bil 
Franc 6. ali 7. januarja hudo ranjen. Soborci so ga odnesli 
v kritje predora, kjer je bil tudi vlak, ki je borcem dovažal 
hrano in vojaško opremo. Mlakar je bil s tem vlakom odpe-
ljan v vojaško bolnišnico v Ljubljano. Starši Franca Mlakarja 
so dobili iz bolnišnice domov obvestilo, da je sin Franc ra-
njen in da leži v bolnišnici v Ljubljani. Domači so naslednji 
dan odšli v bolnišnico, kjer so izvedeli, da je Franc Mlakar 
umrl in da je že pokopan na vojaškem pokopališču na Žalah. 
Franc Mlakar rojen 11.1.1900 je umrl dva dni po svojem 19-
tem rojstnem dnevu, 13.1.1919. Ob izgradnji kostnice je bilo 
njegovo ime vpisano med 16-timi borci za severno mejo. 
Domači o tem niso bili obveščeni. Ima Franca Mlakarja so 
zapisali v Žireh na spomeniku žrtev prve svetovne vojne, 
ki je bil odkrit leta 1938. Zakaj so tudi njegovo ime zapisali 
med imena 137 žrtev prve svetovne vojne, saj Franc ni umrl 
kot avstro-ogrski vojak temveč kot prostovoljec v borbah za 
slovensko severno mejo, ne vem, saj je bil Franc vendar prvi 

slovenski vojak, ki se je boril in umrl za slovenske interese 
in ne za interese stare avstro-ogrske države. Kako kratek je 
zgodovinski spomin!
Sorodniki so za ploščo z imenom Franca Mlakarja izvedeli 
šele po 100 letih. 
In sedaj še nekaj besed o stanju kostnice. Kostnica je bila 
leta 1939 zgrajena z dobrimi nameni, da se ohrani spomin na 
prvo svetovno vojno in dogajanje takoj po njej. Toda kmalu 
po njenem odprtju je prišlo do druge svetovne vojne in še 
večje morije in pomen izgradnje ter povojni dogodki so jo 
odrinili v pozabo. Zaradi slabega vzdrževanja je bila kostni-
ca pogosto vlažna in v slabem stanju. Leta 2004 so izpelja-
li večja obnovitvena dela, s katerim so preprečili nadaljnje 
razpadanje zgradbe (2). Žal se takrat niso odločili, da bi bila 
kostnica odprta za oglede obiskovalcev. Vse kar se dogaja, 
je polaganje vencev ob obletnicah in pomembnih datumih 
pred kostnico h kipu »Kranjskega Janeza«. Vrata kostnice 
so zaprta, s tem pa je vse, kar je v notranjosti (sarkofagi ju-
denburških upornikov, preporodovca in imena v bolnišnici 
umrlih »KOROŠKIH BORCEV«) in ne nazadnje tudi boga-
ta zgodovinsko-kulturna dediščina, kljub temu da je objekt 
razglašen za zgodovinski kulturni spomenik, podvržena še 
hitrejši pozabi.
Že samo dejstvo, da so v kostnici pokopani uporniki in bor-
ci za severno mejo, kot prvi slovenski vojaki, nalaga nam 

potomcem dolžnost, da 
skrbimo za urejenost ta-
kih zgodovinsko-kulturnih 
spomenikov in ohranjamo 
spomin na naše pogumne 
»brate«. Ali to res delamo? 
Ne! Kostnica je 17 let po ob-
novitvenem posegu v sla-
bem stanju in to v samem 
centru prestolnice Slovenije, 
povrhu tega pa še zaklenjena 
in neprezračena. Vsi učenci 
ljubljanskih šol bi si morali 
kostnico ogledati vsaj enkrat. 
Ali se sramujemo naše zgo-
dovine ali pa smo tako neči-

mrni, da nam je vseeno za našo preteklost. 
Dne 13. maja 2021 sem organiziral ogled notranjosti kostnice. 
Pridobil sem dovoljenja, da nam je uslužbenka Žal odklenila 
vrata. Predsednica ZDGM Slovenije Lučka Lazarev Šerbec 
in generalni sekretar zveze Rudi Pfajfar ter nečak umrlega 
borca za severno mejo Franca Mlakarja, Anton Mlakar, smo 
položili venec pred steno »Koroških borcev«. Žal smo ob 
ogledu notranjosti naleteli na slabo stanje; omet ali zgornji 
oplesk odpada, vidne so številne razpoke, prostor in dra-
goceni lestenec sta zaprašena, celo sarkofag je počen. Ali 
se tako skrbi za razglašen zgodovinsko-kulturni spomenik? 
Tudi naša naloga je, da preprečimo nadaljnje propadanje. 
Pričnimo z iskanjem rešitev, da ohranimo ta spomenik in 
s tem spomin na našo preteklost. /MG

 
1 Odlok o razglasitvi spomenikov revolucionarnega gibanja in narodnoo-
svobodilne vojne za zgodovinske spomenike (Ur. list SRS, št. 31/85-1340)
2 Wikipedija
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