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Pred nami so prvi pomladni dnevi, ki so kot nalašč znamenje 
nečesa novega in svežega. To je nov format glasila Maistrov glas, 

ki se sicer šele oblikuje, a že kaže obrise svoje nove podobe. 
Za nami je izjemno razgibano in pomenljivo leto, ko smo se z vrsto 
aktivnosti spominjali visoke obletnice osvoboditve severnih meja 
Slovenije. Po vsej državi in na različnih nivojih smo obeležili 
spomin na prelomne trenutke slovenske zgodovine in njihove-
ga ključnega akterja izpred 100 let – generala Rudolfa Maistra. 
Kakor doslej, ostaja vizija našega društva nespremenjena; to je 
zagotoviti kontinuiteto ohranjanja tradicije Maistra in njegovih 
borcev, spodbujati in negovati domoljubno zavest mladih ter 
s kulturnimi in z drugimi akcijami seznanjati laično ter strokovno 
javnost s pomembnim dogajanjem na področju Društva. Na skup-
ščini ZDGM, ki je bila 17. 3. 2019 v Voličini, sem prevzela vlogo 
predsednice Zveze društev general Maister in s tem sklenila krog 
nenaključnih naključij, ki me skozi vse življenje vodijo po skupnih 
poteh z velikanom slovenske zgodovine. Kot deklica sem hodila 
po Maistrovi ulici, kot dijakinja zrla na Maistrov trg, kot mlada 
profesorica se zaposlila na šoli, poimenovani po Maistrovih bor-
cih, in postala tudi ravnateljica na isti šoli ter aktivna članica 

Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor. 
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/MINEVA 20 LET od ustanovne listine Domovinskega 
društva General Rudolf Maister. Ustanovljeno je bilo z name-
nom, da ne utone v pozabo domoljubno izročilo velikega sina 
slovenskega naroda. Rudolf Maister je po prvi svetovni vojni 
s sabljo v roki ubranil precejšen del slovenskega narodnega 
ozemlja za Slovenijo, ki se je takrat odločila ločiti od Avstrije.
Takšnega veličastnega zgodovinskega dejanja so zmožni 
samo pokončni in zavedni ljudje. In zaradi česa je njegovo 
dejanje pomembno? Predvsem zaradi dvojega; prvič zaradi 
Maistrovega pogumnega nastopa proti nasprotnikom slo-
venske narodne emancipacije novembra in decembra 1918 
in v naslednjih mesecih leta 1919, in drugič, da je Maribor in 
štajersko Podravje, posledično pa tudi Prekmurje, zagotovil 
za narodno matico.
Takega dejanja je bil zmožen le mož različnih talentov, od 
pesniških in po svojem vojaškem poklicu tudi vojaških. Vse 
to je izžarevala njegova lepa, prav veličastna osebnost, ki 
je očarala ljudi, da so mu sledili. Ta osebnost je gorela za 
slovensko svobodo v zedinjeni Sloveniji in se je izkazovala 
s pogumom v trenutku, ko ga je narod najbolj potreboval. 
To pa je bilo 1. novembra 1918, tri dni po tem, ko je slovenska 
politika na Kongresnem trgu v Ljubljani razglasila slovensko 
samoodločbo in vstop v novo narodno Državo Slovencev, 
Hrvatov in Srbov, ustanovljeno tisti dan v Zagrebu.
Rudolf Maister, slovenski oficir, je to slovensko samoodločbo 
zavaroval tako, da je v poveljstvu mariborske garnizije pro-
glasil Maribor in štajersko Podravje za jugoslovansko posest 
in prevzel nad njima vojaško komando. Za to hrabro dejanje 
ga je Narodni svet za Štajersko imenoval za generala, kar 
je bil poseben izraz ljudske počastitve, ki doleti pogumne 
može samo v prelomnih zgodovinskih trenutkih za njihovo 
zgodovinsko dejanje.
To posest je potem, 22. novembra, s svojimi prostovoljci 
ubranil pred poskusom nemškega dela mariborskega pre-
bivalstva, ki je hotelo Maribor priključiti nemški Republiki 
Avstriji.
To Maistrovo dejanje in zagotovitev etnične slovenske meje 
na Štajerskem in njegovo vojaško prizadevanje za zagoto-
vitev ravno takšne etnične meje na Koroškem so dejanja 

prvovrstnega zgodovinskega pomena za eksistenco jugoslo-
vanske Slovenije in danes samostojne slovenske države, ki bi 
ga morala slovenska država praznovati, kot praznuje največja 
dejanja iz narodnoosvobodilnega boja v drugi svetovni voj-
ni. Če ne bi bilo Maistrovega dejanja novembra 1918 lahko 
z veliko gotovostjo rečemo, da bi bilo slovensko partizanstvo 
v letih 1941-1945 mnogo šibkejše in ne bi imelo kaj osvobajati 
na območju Maribora in Podravja.
Zato mi, slovenski patrioti, večinoma potomci Maistrovih 
borcev, s svojim delovanjem že več kot dvajset let nadome-
ščamo tisto, kar zaradi nezavednosti in lahkomiselnosti zane-
marja slovenska država. Gojimo spomin na generala Maistra 
na različne načine: - tako, da smo organizirani v Zvezo dru-
štev general Maister in mu postavljamo spomenike širom 
po slovenski domovini, organiziramo proslave ob njegovem 
rojstnem dnevu marca in 22. novembra, ob njegovi vojaško-
-obrambni akciji v Mariboru. 22. november smo proglasili 
za državni praznik - dan generala Maistra, - z vsakoletnimi 
svečanostmi po krajevnih društvih, kakor tudi s centralno 
nacionalno proslavo prebujamo narodno zavest o liku in 
dejanjih generala Maistra, ki so vtkana v samo eksistenco 
slovenske države. Veliko si prizadevamo za nastope v jav-
nih občilih (TV, časopisih in spletnih omrežjih), v katerih 
pojasnjujemo pomen dejanja generala Maistra za slovensko 
zgodovino in kaj se iz teh dejanj lahko naučimo za današnji 
dan. Spodbujamo pisanje znanstvenih in publicističnih del 
o generalu in jih v veliki večini tudi financiramo iz lastnih 
sredstev. Prizadevamo si mladi generaciji v šoli z živo besedo 
članov naše zveze pojasniti pomen generala Maistra.
Ozaveščanje mlade generacije s pogovori, razstavami in 
sploh javnim delovanjem je eno pomembnejših, če ne celo 
najpomembnejše delovanje Domovinskega društva generala 
Rudolfa Maistra, saj mladi na poti odraščanja iščejo like iz 
lastne zgodovine, po katerih bi se lahko zgledovali in bi bili 
na njih ponosni.
Tej zadnji dejavnosti bomo v prihodnje namenili še posebno 
pozornost, da ne bo iz njihove zavesti izpadel tako pomem-
ben človek, kot je general Maister, Človek z veliko začetnico, 
branitelj Maribora in slovenskega Podravja za Slovenijo.

Vizija dela 
Zveze društev general Maister 

za leti 2019‑2020

/mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC,
predsednica ZDGM
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/NOVO VODSTVO

Predsednica Zveze mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC 
je 17. 3. 2019 na podlagi poročila kandidacijske komisije in 
v skladu s Sklepom o volitvah za organe in funkcionarje Zveze 
na 14. skupščini Zveze društev general Maister predlagala 
listo kandidatov za podpredsednike, generalnega sekretarja in 

zakladnika Zveze skupščini v izvolitev. 
Predlagani kandidati so bili soglasno potrjeni.

VLADIMIR OVNIČ, 
podpredsednik ZDGM

RUDOLF PFAJFAR, 
generalni sekretar ZDGM

mag. LUČKA LAZAREV ŠERBEC,  
predsednica ZDGM

JOŽEF TIŠLER,  
prvi podpredsednik ZDGM

ANTON BOŽIČ, 
podpredsednik in 
praporščak ZDGM
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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 najkasneje 
do 2. septembra 2019 na tajništvo Zveze društev 

general Maister, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. 
Odbor bo izmed prispelih predlogov izbral največ tri 

prejemnike spominskega priznanja.
 

»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.«

VINKO OREHAR, 
zakladnik ZDGM

MOJCA ŽEVART, 
podpredsednica ZDGM

RAZPIS 
za podelitev 
spominskih 

priznanj 
generala 
Rudolfa 
Maistra 

v letu 2019

/RUDOLF PFAJFAR
generalni sekretar Zveze društev general Maister
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/V ČAST NJEGOVEMU SPOMINU

/29. 3. 2019 smo na Trgu OF pri spomeniku našega velikega domo-
ljuba, pesnika in generala Rudolfa Maistra, obeležili njegov rojstni 
dan. V čast njegovemu spominu so malčki, učenci in dijaki ljubljan-
skih vrtcev, osnovnih in srednjih šol pripravili program. S plesno 
točko so nastopili malčki iz vrtca Jelka. Iz Osnovne šole Miška 
Kranjca in iz Srednje upravne administrativne šole Ljubljana sta 
nastopila pevska zbora.

Položitev venca garde  
v imenu predsednika države RS

Pevski zbor SUAŠ LjubljanaPevski zbor OŠ Miška Kranjca Ljubljana

Obeležitev rojstnega dneva 
RUDOLFA MAISTRA 

/DRUŠTVO GENERAL MAISTER LJUBLJANA
v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Ustanovo dr. Antona Trstenjaka
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/z leve/ 
Predsednik Društva 

generala Maistra 
Ljubljana s povabljenimi

Skupinska fotografija vseh nastopajočih in gostov

Polaganje venca 
predsednika Društva 

general Maister Ljubljana

V imenu predsednika Re-
pub like Slovenije, gospo-
da Boruta Pahorja, je ve-
nec k spomeniku položila 
Gardna enota Slovenske 
vojske, v ime nu Mestne ob-
čine Ljub ljana pa sta venec 
položila podžupan mesta 
Ljubljana, Dejan Crnek, in 
predsednik DGM Ljubljana, 
Dušan Vodeb.
O zgodovinsko pomembno 
opravljenih dejanjih genera-
la Rudolfa Maistra sta spre-
govorila podžupan mesta 
Ljubljana, Dejan Crnek in 
predsednik DGM Ljubljana, 
Dušan Vodeb. 
/ DGM  LJUBLJANA



8 /MAISTROV GLAS_2019/1

/OBELEŽITEV ROJSTNEGA DNE RUDOLFA MAISTRA

/MORDA JE RAVNO  MISEL 
o novem začetku tista, ki 
nam bo v spodbudo, da 
s spoštljivostjo in hvaležno-
stjo negujemo zgodovinsko dejstvo ohranitve meje, ki pa se 
še zdaleč ne konča z geografsko linijo. Kulturno je ta meja 
zasidrana v posameznika kot del njega samega. In se od tod 
razprostira na domove, šole, ustanove, urade … Kjer negu-
jemo, kar nam je bilo dano – svoj jezik. In v zavesti posame-
znika mora ostati spoznanje, ki se je napolnjevalo z gnevom 
preteklih dni, da lahko danes brez jeze, prezira in ogorčenja 
govorimo svoj jezik – in to zaradi tistih, ki so bili v preteklosti 
zmožni vpogleda v našo, drugačno sedanjost. 
 V POVEZAVI S TO GLOBOKO MISLIJO smo 28. 3. 2019 
z zaključno prireditvijo na Osnovni šoli borcev za severno 
mejo obelodanili pretekle dogodke v mestu Maribor, ki so 
se odvijali v sklopu »Maistrovega leta 2018«. Lista povablje-
nih, brez katerih se projekt malodane ne bi mogel uresničiti, 

je vključevala sodelujoče: 
MOM, Domovinsko dru-
štvo generala Rudolfa 
Maistra, Zveze društev 

Generala Maistra, Muzeja NO Maribor, 72. brigado slovenske 
vojske, Umetnostno galerijo Maribor, JSKD, ZKD Maribor, 
Pokrajinski muzej Maribor, Univerzitetno knjižnico Maribor 
in Zavod za turizem Maribor – Pohorje. Končno dejanje smo 
sklenili v šolski knjižnici s kulturnim programom, ki so ga 
predstavili učenci šole borcev za severno mejo. Uvodoma 
so na kratko predstavili vse sklope, ki so na različne načine 
povezovali, ohranjali, spodbujali in kulturno povzdignili lik 
Rudolfa Maistra, ki so ga orisali ne le kot generala, pač pa 
tudi kot pesnika, slikarja, bibliofila … Kulturni dogodek je 
bil prepreden s poezijo izpod Maistrovega peresa, ki se je kot 
rdeča nit navijala okoli 100. obletnice bojev za severno mejo. 
 MED PROJEKTI V OKVIRU »Maistrovega leta 2018« 
gre izpostaviti razstavo z naslovom »Ob Maistrovem letu« 

Zaključna prireditev v šolski knjižnici

Zaključilo se je 
»Maistrovo leto 2018«

»Ne moremo se vrniti v preteklost in 
začeti znova. Lahko pa začnemo zdaj 

in pridemo do novega začetka.«

/JANJA HLEB, prof.,
OŠ borcev za severno mejo Maribor
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- ta je nastala s sodelovanjem med MOM, OŠ borcev za 
severno mejo in Domovinskim društvom Rudolfa Maistra. 
Njena otvoritev v mesecu marcu pa je bila prvi dogodek obe-
leževanja 100. obletnice boja za severno mejo. Sledil ji je kul-
turni program in predavanje o liku generala Rudolfa Maistra, 
ki ga je izvajalo Domovinsko društvo Rudolfa Maistra pod 
vodstvom gospoda Aleša Ariha v sodelovanju z OŠ borcev 
za severno mejo. Omenjena razstava je v letu 2018 od marca 
do decembra potovala po mariborskih ter bližnjih osnovnih 
šolah, s tem pa vrednotila zavest o dogodkih, ki so oblikovali 
osebnost Rudolfa Maistra.
 NA OSNOVNI ŠOLI BORCEV ZA SEVERNO MEJO smo 
med drugim gostili okroglo mizo za povabljene 8- in 9-šolce, 
ki so se preizkusili v poznavanju Rudolfa Maistra kot zgo-
dovinske osebnosti in pomenu njegovih dejanj, o posledicah 
ubranitve meja in teži takratnih dogodkov.
 V JUNIJU JE IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA 
gostil osnovnošolce borcev za severno mejo - mlade poete, 
ki so svojo poezijo predstavili pred spominsko Maistrovo 
lipo v parku mladih. 
Pod okriljem »Maistrovega leta 2018« pa gre omeniti še 
septembrski projekt »Maistrovanje«, katerega pobudnik je 
bila OŠ borcev za severno mejo v navezi z MOM in Markom 
Soršakom – Sokijem. Tokrat so sredstva namenili Centru za 
sluh in govor Maribor, ki se zaradi tega lahko ponaša z novi-
mi glasbili, že prihodnje leto pa bo Center za sluh in govor 
program »Maistrovanje« in zanj namenjena sredstva podal 
naprej, na naslednjo osnovno šolo, in s tem pripomogel, da 
dogajanje postane tradicionalno. 
Na ta dan je pred I. gimnazijo Maribor 72. brigada izvajala 
likovno kolonijo, na kateri so nadobudni likovni ustvarjalci 
OŠ borcev za severno mejo ustvarjali podobe znamenite-
ga Maistrovega kipa. Likovne delavnice, ki s krajšimi pre-
kinitvami potekajo že vse od leta 1995, so tesno povezane 
z Maistrovim življenjem in delom. Navdih delavnic je ge-
neral Maister ter kraji, v katerih je živel in pisal pomemben 

Učenec Brin na klaviaturah

Ravnateljica mag. Lučka Lazarev Šerbec  
in predsednik DDGRM Aleš Arih

del slovenske zgodovine. Letošnja delavnica je bila organi-
zirana pod okriljem Vojašnice generala Maistra v sodelo-
vanju z Mestno občino Maribor. Likovni ustvarjalci iz vrst 
Slovenske vojske, MORS in iz civilnega okolja so na plat-
na prenesli znane mariborske vedute; mesto jedro, parke, 
spomenike … Dela, nastala na likovnih delavnicah, so, ka-
kor vsako leto, razstavljena ob dnevu 72. brigade Slovenske 
vojske ter dnevu MO Maribor, mladi ustvarjalci pa so tako 
imeli izjemno priložnost svoja dela predstaviti ne samo 
v Vojaškem objektu Kadetnice, temveč tudi širše, konec ok-
tobra v Europarku.
To so zgolj nekateri od zabeleženih dogodkov v »Maistrovem 
letu 2018«, ki so jih učenci OŠ borcev za severno mejo s po-
nosom predstavili na zaključni prireditvi v šolski knjižnici, ki 
so jo popestrili s fotografijami učencev, ki so skozi dogodke 
preteklega leta spoznali tisti del naše zgodovine, ki ni samo-
umevno od nekdaj del percepcije, ki se zanaša na resnico, 
ponos in spoštovanje. 
Šele z zanosom, da so uspeli mladim resnicoljubnost, ponos 
in spoštovanje do zgodovinskih dogodkov vcepiti v podza-
vest in da je nov začetek vendarle v njihovih rokah, lahko 
govorimo o uspešno zaključenem »Maistrovem letu 2018«. 
V upanju v tako prihodnost namreč ne gre razumeti brez-
brižnost tega časa, ki se orisuje ali skozi nevednost ali neza-
interesiranost do tega dogodka. Ne s sodbo, temveč s spod-
budo do drugačne prihodnosti je vendarle potrebno javno 
izpostaviti tiste projekte, katerih cilj je kulturno nahraniti 
in spodbuditi ljudi, ki se sicer ne morejo spominjati davno 
preteklih dni. Zato ni dovolj zgolj finančna podpora, saj ta 
nikakor ne odtehta poglavitnega razloga za nastanek projek-
ta. Še v večji meri pa je zaskrbljujoče, da odziv ni presegel 
sten osnovne šole kljub povabilu medijem, za kar se poraja 
vprašanje, ali lahko iščemo odgovor za to v (ne)interesu tis-
tih, katerih glas je javen, prodoren in ima svojo težo. In ker se 
ne moremo vrniti v preteklost, je v naših rokah, da oblikuje-
mo sedanjost. In da »nov začetek«, kot pravi uvodna misel, 
poprime za krmilo uravnotežene posadke. /MG
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/NOTRANJSKA GENERALU MAISTRU

/V PETEK, 29.3. 2019, smo v Kulturnem domu Cerknica orga-
nizirali prireditev Notranjska generalu Maistru – 145-letnica 
rojstva in 85-letnica smrti. Na prireditvi smo počastili generala 
Rudolfa Maistra in njegovo delovanje ob prevzemu vojaške oblasti 
v Mariboru, obenem pa odstrli tančico njegovega civilnega delova-
nja, ki je vse prevečkrat prezrto. Premalokrat namreč opozorimo 
in poudarimo to, da je bil Maister tudi slikar in predvsem pesnik. 
Sprehodili smo se skozi celotno njegovo življenje vse od otroških 
dni, pa preko odhoda v vojaško šolo do dogodkov v Mariboru in 
kasneje njegove smrti. Poudarek prireditve je bil tudi na tem, kako 
smo Notranjci in predvsem Unčani skozi vsa ta leta negovali spo-
min na našega Notranjskega junaka. 
Slavnostni govornik na prireditvi je bil evropski poslanec dr. Igor 
Šoltes, ki je bil naš gost že v preteklosti. V svojem govoru se je 

Slavnostni govornik dr. Igor Šoltes

145-LETNICA ROJSTVA 
in 85‑letnica smrti

/LUKA KOČEVAR
predsednik NDDGM Unec
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osredotočil na Maistrov pogum, ki je pozno jeseni 1918 sprožil 
usodne dogodke na naši severni meji. »Maistrova poteza ni bila 
briljantna vojaška mahinacija. Tudi ne premišljena diplomatska 
nota. Bila je nezavedni krik kolektivne bolečine. Bila je izbruh 
stoletnega hrepenenja. Bila je krč ujetega duha. Bila je iskrena 
in čista kot sleherna norost.« 
Tudi danes bi potrebovali človeka, kot je Rudolf Maister. Odločnega 
in trdnega, ko kliče dolžnost, a tudi jasnih nazorov in spodobnega 
intelektualca, ki ima širok pogled na svet. Ekstremizmi, ki se vzpe-
njajo in politike sosednjih držav, ki pritiskajo na Slovenijo in veli-
kokrat niti ne skrivajo svojih ozemeljskih teženj namreč zahtevajo 
prav takšnega človeka. 
Gostje prireditve so bili tudi poslanka državnega zbora RS Jerca 
Korče, podpredsednik Zveze društev generala Maistra Jože Tišler, 
častna občana občine Cerknica dr. France Arhar in Edo Lenarčič, 
ter predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Miro Mlinar. 
Na prireditvi so sodelovali tudi Dragonarji generala Maistra, ki 
spremljajo naše društvo in vsakič znova pričarajo izjemno vzdušje, 
pevski zbor Cluster in folklorna skupina KD Rak Rakek, recitator 
David Kavčič in povezovalca Maja Malc ter Luka Kočevar. Seveda 
tako uspešno izvedene prireditve ne bi bilo brez organizatorjev 
in idejnih vodij v sestavi Bogdana Urbarja, Karmen Petrič, Majde 
Marc Palčič in Eda Lenarčiča. 
Za izjemno dobro organizirano prireditev se jim lepo zahvalju-
jemo. /MG

Prireditev je potekala 
v Kulturnem 

domu Cerknica
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/KAMNIK

/LETOŠNJI OBČINSKI PRAZNIK ni bil le v znamenju Rudolfa 
Maistra in občinskih nagrajencev, ampak tudi v znamenju visoke 
obletnice mesta Kamnik; to je bilo v pisnih virih prvič omenjeno 
pred sedemsto devetdesetimi leti.
 
 KAMNIK – V PETEK, 29. MARCA, na rojstni dan generala in 
pesnika Rudolfa Maistra - Vojanova (ta dan je občinski praznik že 
od sredine 90. let prejšnjega stoletja), smo v Kamniku praznovali 
občinski praznik in se ob tem spomnili tudi tega, da je bilo mesto 
v pisnih virih prvič omenjeno že pred davnimi sedemsto devetde-
setimi leti.
 
 PODPIS DONATORSKE LISTINE. Slavnostno dogajanje je 
tudi letos potekalo preko celega popoldneva, začelo pa se je s pod-
pisom donatorske listine, saj je generalov vnuk Borut Maister občini 
oziroma Rojstni hiši Rudolfa Mai stra, ki jo upravlja Medobčinski 
muzej Kamnik, podaril okvir diplome, ki jo je prejel Rudolf Maister 
kot častni meščan Kamnika leta 1924 in ga je izrezljal kamniški 
rezbar Ivan Klemen, ter stol s posestva Unec, ki ga je uporabljal 
general. V prostorih občine sta donatorsko listino podpisala direk-
torica Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora Torkar in Borut 
Maister.
Sledil je promenadni nastop Mestne godbe Kamnik na Glavnem 
trgu, med tem pa je župan Matej Slapar skupaj s predsedniki in 
predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij Občine 
Kamnik položil venec v preddverju občinske stavbe.

Sledimo Maistrovemu 
pogumu in domoljubju

/JASNA PALADIN,
Gorenjski glas

Stol s posestva Unec,  
ki ga je uporabljal general Maister
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 MAISTER V KAMNIKU NIKOLI NI BIL POZABLJEN. 
Ob 17. uri se je dogajanje preselilo na Trg talcev, kjer se je 
zbralo veliko občanov in raznih gostov, ki so s svojo prisot-
nostjo potrdili, da se zavedajo Maistrovih dejanj, in z aplav-
zom pozdravili prihod slavnostnega govornika, nekdanjega 
kamniškega župana, zdaj pa predsednika vlade Marjana Šarca, 
ki zelo dobro ve, kaj Rudolf Maister pomeni Kamničanom. 
»Danes se spominjamo občinskega praznika in rojstnega 
dne našega velikega rojaka. Leta 1918 je naredil neprecen-
ljivo dejanje, ki se ga spominjamo še danes. Priključil nam 
je dobršen del Slovenije, da imamo danes svojo državo in 
lahko praznujemo svojo državnost. Rudolf Maister je prvih 
šest let preživel v Kamniku. Nato ga je pot nesla naprej in 
usoda ga je tistega novembra 1918 poklicala v Maribor, ko 
je pokazal svoj pogum ob omizju avstrijskih častnikov, kjer 
bi marsikdo drug sklonil glavo, zapustil prostor in ozemlje 
bi bilo za vedno izgubljeno. Toda, ne. Rudolf Maister je 
ravnal drugače. Vstal je in rekel, da ne priznava teh točk, 
po katerih bi dobršen del Slovenije, severovzhod Slovenije, 
pripadel nemški Avstriji. Takrat se je začela pisati slavna 
zgodovina Slovenije v 20. stoletju,« je dejal, nato pa v nadal-
jevanju poudaril, da je bil v 20. stoletju premnogokrat zam-
olčan. »Toda ne v Kamniku. V Kamniku so takrat velmožje 
imeli pogum. Postavili so mu spomenik in takrat je Kamnik 
na novo zaživel z imenom Rudolfa Maistra. Njegovo ime 
nosijo spomenik, šola in 
ulica. Tudi narodna zav-
est je tukaj doma. Rudolf 
Maister ni pomemben 
samo zaradi leta 1918, 
ampak je pomemben tudi 
zato, ker nas opominja, 
da moramo imeti pogum, 
da moramo imeti domol-
jubje v svojem srcu, pred-
vsem pa, da domoljubje 
ni samo privilegij nekat-
erih, ampak je pravica in 
dolžnost vsakega izmed 
nas. Danes nam včasih 
tega manjka. Včasih nam 

manjka zavedanja, kaj pomeni imeti svojo državo. Kaj pomeni 
državnost in kaj pomeni častiti njene simbole. 
Državne praznike včasih dojemamo samo kot dela proste 
dneve, da jih lahko izkoristimo za izlete, druženje in dru-
ge prostočasne dejavnosti. To je lepo, ampak v prvi vrsti so 
državni prazniki in praznovanje državnosti namenjeni temu, 
da damo poklon tistim, ki so dali premnoga življenja za to, da 
mi danes uživamo v svobodi. Njim smo dolžni spoštovanje. 
Vsako izgubljeno življenje, ki je bilo izgubljeno za to državo, 
za naš narod, si zasluži spoštovanje. In zato vsako leto obe-
ležujemo takšne in drugačne praznike, ki slavijo našo slavno 
zgodovino. Zgodovino moramo vedno jemati takšno, kot je 
bila. S svojimi slabimi in dobrimi platmi. Nobena zgodovina 
ni črno-bela, vsaka zgodovina s seboj nosi mnoge usode in 
mnoge težke stvari, tudi zločine. Ampak danes, v letu 2019, 
smo lahko veseli, da se naša država razvija, da jo imamo in 
da napredujemo. Napredovali pa bomo toliko, kolikor bomo 
držali skupaj in kolikor jo bomo sposobni ceniti.«
Posebno slavnostno noto so dogajanju pri spomeniku dodali 
tudi zastavonoše, Častna enota in trobilni kvintet Slovenske 
vojske, kvartet Policijskega orkestra in recitator Gimnazije in 
srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik Jan Jančar Vrhovnik.
Za razvoj so potrebni vizija, volja in pogum
V Domu kulture Kamnik, ki je bil napolnjen do zadnjega 
kotička (prenos slovesnosti so zato pripravili tudi v pred-

dverju dvorane), je sledi-
la osrednja slovesnost, na 
kateri je občane nagovo-
ril župan Matej Slapar. 
»S številnimi priredit-
vami se Kamničanke in 
Kamničani vsako leto 
poklonimo našemu ve-
likemu rojaku, generalu, 
pesniku, slikarju in bib-
liofilu Rudolfu Maistru. 
Človeku, ki je dokazal, 
da pogumna presoja 
v pravem trenutku do-
biva bitke in ohranja 
ozemlje. Kamničanu, ki 

Polaganje cvetja k spomeniku 
Rudolfa Maistra – Vojanova

Borut Maister podpisuje donatorsko listino
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/Sledimo Maistrovemu pogumu in domoljubju

je s svojo širino, odločnostjo in domovinsko zavestjo pustil 
neizbrisen pečat ne le v zgodovini našega mesta, temveč 
tudi v slovenski zgodovini. Danes lahko rečemo, da Kamnik 
postaja mesto po meri človeka, ki svoje ambicije meri z am-
bicijami svojih ljudi. In kljub kritikam lahko rečemo, da je 
naša občina ohranila občutek za prepoznavanje priložnos-
ti, s katerimi se sooča. Ta občutek se mi zdi ena najpomem-
bnejših odlik posamezne družbe. Ni namreč zadosti znati 
prehajati iz ene v drugo priložnost. Pomembno je priložnost 
zaznati, ko se le-ta šele rojeva, in jo biti pripravljen, ko se 
rodi, izkoristiti v najboljši meri. Priložnosti, ki jih prinaša 
današnji čas, so verjetno težje predvidljive, kot so bile dos-
lej. Kljub temu ostaja vodilo časa, ki sledi, jasno: znanje 
in izvirnost. Verjamem, da bodo možnosti tistega, ki bo 
znal in to znanje posredoval na izviren način, precej večje. 
Naš skupni cilj naj bo ustvarjanje pogojev za enakomeren 
razvoj vseh območij in področij življenja v občini. Naj si 
bo to razvoj gospodarstva in spodbujanje ukrepov, ki bodo 
prispevali h krepitvi kmetijstva, turizma in samooskrbe, 
ali pretehtana opredelitev rabe prostora, dolgoročne rešitve 
odlaganja komunalnih odpadkov, skrb za zmanjšanje obre-
menjevanja voda in kakovostno pitno vodo, izboljšanje cest-
nega in komunalnega omrežja ali priprava pogojev, ki bodo 
mladim, ki so naš potencial, ponujali stimulativne pogoje 
za bivanje v naši občini in hkrati na drugi strani tudi stare-
jšim ustvarili primerne pogoje za bivanje v jeseni življenja. 
Za razvoj so potrebni vizija, volja in pogum. Prepričan sem, 
da je v vseh nas tega dovolj, da to zmoremo in se ne bomo 
ustavljali ob morebitnih ovirah. Koncept vzpostavljanja 
družbenih, političnih in ekonomskih odnosov, ki gradi na 
ločevanju in razlikovanju, se v naglih korakih spreminja. 
Svet postaja globalna vas, kjer je težko biti enak in je težko 
biti drugačen. Zato moramo stremeti k preseganju načr-
tov, znati moramo zagotoviti soglasje in sodelovanje vseh 
upravljavskih struktur pri dolgoročnem razvoju lokalne 
skupnosti. In ponosen sem, da v Kamniku znamo razu-
meti pomembnost konsenza o urejanju ključnih razvojnih 
vprašanj naše občine,« je dejal župan, nato pa pozornost 
prepustil letošnjim občinskim nagrajencem.
 
 POSMRTNO IMENOVALI TUDI ČASTNEGA OB
ČANA. Najprej so podelili priznanja mladim ustvarjalcem 

v okviru natečaja Pomniki mi pripovedujejo, ki ga je pripravil 
koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organ-
izacij občin Kamnik in Komenda. Priznanja so prejeli: Zala 
Plohl, Ela Pestotnik in Maruša Kugler (5. razred Osnovne 
šole Marije Vere pod mentorstvom Irene Zagožen) ter Julija 
Maver (7. razred Osnovne šole Marije Vere, ravno tako 
pod mentorstvom Irene Zagožen) za likovno delo ter David 
Kokalj (4. razred Osnovne šole Toma Brejca pod mentorst-
vom Francija Mestka) in Nejc Jerman (8. razred Osnovne 
šole Marije Vere pod mentorstvom Maje Drolec) za liter-
arno delo.
Posebno priznanje Občine Kamnik je prejel Ivan Miroslav 
Sekavčnik, zdaj že nekdanji predsednik Društva general 
Maister Kamnik, ki je na zadnji skupščini društva vodenje 
predal Jošku Berlecu.
Bronasto priznanje je prejel Dušan Letnar kot zahvalo za 
dolgoletno delo na področju taborništva, športa, kulture in 
dela z mladimi. Srebrni priznanji sta prejela Janez Repanšek 
za prostovoljstvo, saj je dolgoletni gasilec, krvodajalec, član 
sveta krajevne skupnosti, član svetov zavodov in društev, 
član obrtno-podjetniške zbornice in član kulturnega društ-
va, in Justin Klanšek za več kot štiridesetletno prostovoljno 
delo v Krajevni skupnosti Tunjice in širše v občini Kamnik 
ter krvodajalstvo.
Podeljeni sta bili tudi dve zlati priznanji, in sicer Knjižnici 
Franceta Balantiča Kamnik (priznanje je prevzela direk-
torica Breda Podbrežnik Vukmir) za vrhunske uspehe in 
dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Kamnik, 
ter Janez Sedušak za izredno življenjsko delo – petdeset let 
aktivnega in nesebičnega dela na področju športa in human-
itarnosti, zlasti pri varovanju človekovih pravic invalidov za 
njihovo enakopravno vključitev v družbo in izjemen prispe-
vek k prepoznavnosti Medobčinskega društva invalidov 
Kamnik in s tem Kamnika tudi na državni ravni.
Stanislavu Simšiču je Občinski svet Občine Kamnik posmrt-
no podelil naziv častni občan Občine Kamnik za povezoval-
nost, izjemna dela in visoko motiviranost, predanost član-
stvu v Planinskem društvu Kamnik, Društvu upokojencev 
Kamnik in Združenju borcev za vrednote narodnoosvobod-
ilnega boja Kamnik ter postavitvi visokih meril za prihodn-
je generacije njihovih članic in članov. Nagrado je prevzela 
njegova hči Danica Simšič. /MG

Nekdanji predsednik Društva general 
Maister Kamnik Ivan Miroslav Sekavčnik
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/USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA

/V PETEK, 29. MARCA 2019 se je na Trubarjevi 5, v Ljubljani, 
v organizaciji Ustanove dr. Antona Trstenjaka, odvijal rez 

Trstenjakove trte. 
Rez sta opravila člana Društva vinogradnikov Šparonija - 

Tamara Lukman in Viktor Vičar, iz Prlekije. 
Po rezanju je bila pokušina vin iz Ljutomersko-Ormoških goric, 

kjer so se predstavili člani Društva Šparonija. /MG

Podeljevanje cepičev  
Trstenjakove trte

Člana Društva vinogradnikov Šparonija - 
Tamara Lukman in Viktor Vičar

Rez Trstenjakove trte
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/KOROŠKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO

Namestnica direktorja Pošte Slovenije, 
Poslovne enote Maribor, gospa Katarina Potočnik

/KOROŠKO DOMOLJUBNO DRUŠTVO je prvega marca izpeljalo 
redni letni zbor svojega članstva. V kulturnem programu je sodelo-
vala skupina Koroški mix pod vodstvom profesorja Jožeta Praperja. 
Na skupščini smo pregledali delovanje društva v lanskem letu, ki je 
bilo po mnenju članstva zelo uspešno, in sprejeli program dela za 
leto 2019. Osrednja aktivnost društva v letošnjem letu bo dostojna 
obeležitev stoletnice tragične smrti Franja Malgaja in 125-letnica 
njegovega rojstva. 

Spominska znamka 
FRANJA MALGAJA
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Osrednja proslava bo 4. 5. 2019 na Dobrijah 
pri Malgajevem spomeniku. Slavnostni go-
vornik bo predsednik državnega zbora Dejan 
Židan, v kulturnem programu pa bodo so-
delovali orkester slovenske vojske, koroški 
oktet, recitatorji gimnazije Ravne in osnovne 
šole Prežihovega Voranca. Po slovesnosti bo 
sledilo družabno srečanje.
 
/V PETEK, 22. MARCA 2019, je bila v avli ob-
čine Ravne slovesna predstavitev spominske 
kuverte prvega dne in priložnostne znamke 
o Malgaju. Znamko je izdala Pošta Slovenije, 
ki je tako priznala velik pomen Franja Malgaja, 
ne le za mežiško dolino, ampak za celot-
no Slovenijo. Znamko je oblikoval arhitekt 
Borut Bončina, sicer član Koroškega filate-
lističnega društva. Podlaga znamke so verzi 
pesmi Slovenec sem z vrisano severno mejo in 
označenim Tolstim vrhom, krajem Malgajeve 
smrti, zvezdica na znamki pa kaže Hruševe, 
kraj njegovega rojstva. Osrednji motiv znam-
ke so tri Malgajeva odlikovanja: zlata meda-
lja za pogum, ki jo je prejel za drzen napad 
na italijansko utrdbo Monte Zebio leta 1916; 
Karlov bojni križec, ki ga je prejel leta 1917; ter 
Karadžordževa zvezda s štirimi meči za zaslu-
ge na Koroški fronti, s katero je bil odlikovan 
posmrtno, leta 1920.
V kulturnem programu so sodelovali pevci 
prostovoljnega gasilskega društva Ravne in 
recitatorji osnovne šole Prežihovega Voranca. 
O liku Franja Malgaja, njegovi vlogi in pome-
nu so spregovorili predsednik Koroškega do-
moljubnega društva Franjo Malgaj, Vladimir 
Ovnič, župan občine Ravne dr. Tomaž Rožen, 
avtor znamke Borut Bončina in namestni-
ca direktorja Poslovne enote Maribor Pošte 
Slovenije gospa Katarina Potočnik.
Filatelistično društvo Koroške je ob tem do-
godku pripravilo priložnostno razstavo o ple-
biscitnem času na Koroškem v letih 1918-1920. 
Avtor razstave, gospod Marjan Mekač, se 
skozi filatelistične celote, pisma, dopisnice, 
odrezke in znamke, sprehodi po zgodovini in 
nam približa čas, ko so nam Malgaj in tovariši 
izborili Mežiško dolino in prostor v današnji 
domovini. Poleg razstave so bili izdani še pri-
ložnostna kuverta, razglednica in žig, ki se ga 
je dalo dobiti na pošti Ravne na Koroškem. 
S to prireditvijo smo začeli s slovesnostmi ob 
100-letnici smrti in 125-letnici Rojstva Franja 
Malgaja, ki jih bomo zaključili s proslavo na 
dan Rudolfa Maistra. /MG

Otroci OŠ Prežihovega Voranca, 
Ravne na Koroškem in gostje

Predsednik Koroškega domoljubnega 
društva Franjo Malgaj Vladimir Ovnič

Spominska znamka Franja Malgaja in 
priložnostna kuverta z žigom
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/DR. ALEKSANDRA GAČIĆ,  DR. GREGOR JENUŠ

Politični oče slovenske univerze 
dr. KAREL VERSTOVŠEK 

med boji za severno mejo in 
slovensko univerzo
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/BITKE Z MLINI NA VETER

/SLOVENCI DANES na dogodke »prevratne dobe« ob kon-
cu velike vojne gledamo s ponosom. Z razglasitvijo Države 
Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918 smo dočaka-
li želeno osamosvojitev izpod habsburške oblasti in odprli 
novo poglavje narodne in nacionalne zgodovine. A Slovenci 
so bili v novonastali jugoslovanski državi soočeni s številnimi 
odprtimi vprašanji. Mednje sodi vprašanje meja novonastale 
države. Zaradi geostrateškega položaja je slovensko ozemlje 
zbujalo apetite Italije na zahodni in Avstrije na severni meji. 
Drugo vprašanje je bilo povezano z uresničitvijo slovenskega 
sna po ustanovitvi lastne univerze, ki bi omogočila, da bi se 
slovenski jezik, kultura in znanost povzdignili na višjo raven. 
A zapletlo se je tudi pri tem vprašanju. Že zelo kmalu se je 
namreč pokazal razdruževalni potencial parcialnih interesov 
znotraj slovenske in jugoslovanske politike, ki so diktirali tudi 
nadaljnja desetletja sobivanja v novi jugoslovanski državi. 
Kot protagonist slovenske prevratne dobe se je v zgodovino 
vpisal dr. Karel Verstovšek. Posredno je sodeloval pri bojih 
za severno slovensko mejo, neposredno pa bil odgovoren za 
ustanovitev slovenske univerze. Bil je prvak Vseslovenske 
ljudske stranke, postavljen ob bok velikemu dr. Antonu 
Korošcu, hkrati pa izvoljen za deželnega in državnozbor-
nega poslanca. Septembra 1918 mu je bilo zaupano vodenje 
Narodnega sveta za Štajersko, kjer se je njegova pot prek-
rižala z majorjem Rudolfom Maistrom – Vojanovim, ki ga 
je nagovarjal k odločnim akcijam na Spodnjem Štajerskem 
in Koroškem. 
Potem ko je Maister 1. novembra odrekel zvestobo avstrij-
skim vojaškim oblastem in Maribor razglasil za jugoslo-
vansko posest, ga je Verstovšek, kljub kritikam iz Ljubljane, 
povzdignil v naziv generala. Z razorožitvijo nemške Zelene 
garde, 23. novembra 1918, in podpisom pogodbe s polkovni-
kom graške vojne komande Rudolfom Passyjem v Mariboru 
je zlomil moralo nemško-avstrijskih čet. Pogodba bi lahko 
predstavljala izhodišče demarkacijske črte med novonasta-
lima državama. Poudarek je na lahko. Slovenska politika je 
namreč izpustila zgodovinsko priložnost, da bi zasedla na-
rodnostno mejo na Spodnjem Štajerskem in na Koroškem 
prodrla vse do Celovca. Narodna vlada v Ljubljani ni podprla 
Maistrovih načrtov. Svoje upe glede rešitve odprtih vprašanj 
severne meje je polagala na pariško mirovno konferenco, na 
kateri pa Slovenci nismo bili enakovreden partner, marveč 
le eden od pre-mnogih kmetov na diplomatski šahovnici 
velesil. 
Slovenska neenotnost se je kazala tudi pri preoblikovanju 
šolstva in ustanavljanju prve slovenske univerze. Za slednjo 
je Verstovšek kot poverjenik za uk in bogočastje pri Narodni 
vladi SHS v Ljubljani dejal: »Če takoj ne začnemo, je nikoli 
ne bomo imeli!«
Na prvi pogled se zdi, da Slovenci v lastni državi ne bi smeli 

imeti težav z ustanovitvijo univerze. Politika in stroka sta 
ustanovitev univerze prelagali, čemur je Verstovšek naspro-
toval in zahteval takojšnjo akcijo. Okoli sebe je zbral skupino 
intelektualcev, ki se je lotila zahtevnega dela na trnovi poti. 
Pred propadom Avstro-Ogrske je bila na Slovenskem obli-
kovana Vseučiliška komisija. Negotova situacija je pod 
vprašaj postavljala nadaljnji študij slovenskih študentov in 
negotovo prihodnost slovenskih učiteljev. Čeprav je pomoč 
ponudila zagrebška univerza, pogajanja niso obrodila sadov. 
Verstovšek je kljub prigovarjanju, da je ustanovitev univerze 
nujna, pri ljubljanski narodni vladi naletel na gluha ušesa. 
Politiki namreč niso verjeli, da bo Primorska ostala v itali-
janskih okupacijskih rokah, zato so upali na univerzo v Trstu. 
Ob tem je Vseučiliška komisija pritiskala, da bi priprava fa-
kultet terjala vsaj tri do štiri leta časa, zaradi česar naj bi 
v Ljubljani ustanavljali le tehnično visoko šolo. A Verstovšku 
se je to zdelo predolgo obdobje. Deležen je bil številnih kritik 
liberalnega tabora, a hkrati tudi podpore nekaterih političnih 
kolegov. S predsednikom ljubljanske narodne vlade Jankom 
Brejcem je 22. februarja odpotoval v Beograd po dovoljenje 
za ustanovitev visokega šolstva v Ljubljani. Nova vlada je 
z ministrom za prosveto Ljubomirjem Davidovićem odobrila 
1.400.000 kron. A ko sta prišla domov, si je Jugoslovanska 
vlada premislila. 
Vendar Verstovšek ni obupal in komisija je nadaljevala z de-
lom. Pod njegovim vodstvom so organizirali tehniške viso-
košolske tečaje – 19. maja so ti stekli s petdesetimi slušatelji. 
Tečaj je odprl Verstovšek in požel potrditev in odobritev 
regenta Aleksandra Karađorđevića ter ministra Davidovića, 
ki sta se Verstovšku zahvalila za trud. 
Na poziv parlamentarnih krogov je Vseučiliška komisija iz-
delala proračune posameznih fakultet, predsednik komisije 
Danilo Majaron pa je odpotoval v Beograd in podatke pred-
ložil beograjskim vladnim krogom. 30. junija je bil sprejet 
zakonski predlog glede ustanovitve ljubljanske univerze 
in 17. julija je Verstovšek prejel ministrovo brzojavko, da je 
Narodno predstavništvo v Beogradu sprejelo zakon o univer-
zi v Ljubljani. 15. septembra je Verstovšek Vseučiliški komisiji 
posredoval prepise dekretov regenta Aleksandra in prosvet-
nega ministrstva o imenovanju prvih 18 profesorjev, ki naj bi 
poučevali na prvi slovenski univerzi. 
Prva slovenska univerza je po vladnem februarskem odloku 
imela filozofsko, pravno, tehniško, teološko in nepopolno 
medicinsko fakulteto v prostorih zgradbe nekdanjega kranj-
skega deželnega zbora. S tem je slovensko šolstvo postalo 
celosten šolski sistem od vrtcev do univerze. Čeprav je bila 
pozneje Verstovškova vloga nekoliko potisnjena v ozadje, so 
mu sodobniki priznali vlogo in zaslugo predvsem na politič-
nem področju. Karel Hinterlechner je Verstovška imenoval 
za »političnega očeta« slovenske univerze. /MG



20 /MAISTROV GLAS_2019/1

/OBČINA ŽIRI

/KDO VSE SO BILI MAISTROVI BORCI? To vprašanje sem 
si zastavljal že dalj časa. Vedeli smo za nekatere Žirovce, za 
katere se je govorilo: »Ta je bil pa Maistrov borec!« Koliko 
pa je bilo vseh Žirovcev, ki so se bojevali na severni meji in 
kdo so to bili? 
Ker z dr. Alojzem Demšarjem in Nejkom Podobnikom že 
dalj časa raziskujemo žirovsko zgodovino oz. preteklost, 
smo skupaj pričeli z izdelavo seznama, saj v sto letih tega 
v Žireh še ni naredil nihče. Pričakoval sem, da bomo morda 
»našli« kakšnih 10 borcev za severno mejo, vendar pa nam 
je do septembra lanskega leta uspelo na seznam uvrstiti kar 
33 Maistrovih borcev in to že lani objaviti v daljšem članku 
v Žirovskem občasniku. Za vse borce nam je uspelo dobiti 
tudi fotografije. Pri zbiranju fotografij smo naleteli tudi na 
nekaj zelo dragocenih, takih, ki so nastale v času borb za 
severno mejo. 
Skratka, 100 let so bili ti borci zamolčani ali sploh nismo ve-
deli zanje, čeprav so bili, četudi le za kratek čas, prvi slovenski 
vojaki. Mogoče je bil pred 2. svetovno vojno tak seznam že 
izdelan, vendar je bil zaradi bojazni pred nemškim mašče-
vanjem uničen.
Leta 1967 so posamezni borci urejali status borca za severno 
mejo, ne vsi, nekateri se za to niso odločili, saj je bilo denarno 
nadomestilo le simbolično. Tega statusa pa niso mogli urejati 

tisti, ki so že pred letom 1967 umrli.
Poudarjam, da iskanje borcev za severno mejo še ni končano, 
kajti še potem, ko je bil članek že oddan v tisk, sem uspel 
razkriti še najmanj tri imena Maistrovih borcev. Prepričan 
pa sem, da je teh še več.
Pri zbiranju imen sem naletel na mladega fanta Franca 
Mlakarja, ki je bil rojen 11. 1. 1900. Njegovo ime je bilo vpi-
sano v seznamu padlih v 1. svetovni vojni. Vpisan pa je tudi 
na spomeniku padlih v 1. svetovni vojni, ki je bil v Žireh 
postavljen leta 1938, z datumom smrti 13. 1. 1919. Zakaj so 
Franca Mlakarja vpisali med padle avstroogrske vojake, saj 
je bil Franc vendar Maistrov borec -prostovoljec, ki se je 
boril za slovenske interese, ne pa za interese stare Avstro-
Ogrske države? Odločili smo se, da to napako odpravimo, 
da Francu na rojstni hiši postavimo spominsko ploščo z na-
pisom, da je padel kot Maistrov borec. Maja 2018 smo po-
budniki (Mlakar, Podobnik, Demšar, Jereb) izročili županu 
občine Žiri, mag. Janezu Žaklju, predlog, da Žirovci Mlakarju 
postavimo spominsko ploščo.
Franc je bil kot 18-letni fant spomladi 1918 mobiliziran 
v Avstro-Ogrsko vojsko. Po začetnem usposabljanju so nje-
govo enoto napotili v Romunijo, kjer pa je oktobra dočakal 
konec vojne. Vračanje v Slovenijo je trajalo kar nekaj časa. 
Med vračanjem je naletel na zapuščenega vojaškega konja, 

Odkritje spominske plošče 
Maistrovemu borcu 

FRANCU MLAKARJU 
 

IN OTVORITEV RAZSTAVE PRIPRAVLJENE V ČAST 33 BORCEM  ŽIROVCEM,  
KI SO SODELOVALI V BORBAH ZA SEVERNO MEJO

/JANEZ JEREB,
predsednik DDGRM
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tako da je v Žiri prijahal 
na konju.
Proti koncu leta 1918 sta 
pričela časopisa Slovenec 
in Slovenski narod obja-
vljati pozive Slovencem, 
da naj se javijo v zaščito 
meje na Koroškem, saj so 
si tam Nemci popolnoma 
podredili deželno oblast 
in se pričeli tudi vojaško 
organizirati. Franc se je 
na začetku leta 1919 pro-
stovoljno javil kot borec za severno mejo. Ne razpolagamo 
s točnim podatkom, verjetno pa se je proti Jesenicam odpe-
ljal iz Ljubljane, kajti on in še 7 Žirovcev so odšli v pomoč 
pri zavarovanju vhoda železniškega predora v Podrožco. 
Obstajala je nevarnost, da bodo Nemci preko predora prišli 
v dolino Save. Poveljujoči v Podrožci je bil Maistrov častnik 
- stotnik Miroslav Martinčič.
V dneh med 7. in 14. 1. 1919 so potekali hudi boji za strateško 
pomemben vhod v železniški predor v Podrožci. In takrat je 
bil Franc ranjen, zadela ga je krogla iz ostrostrelčeve puške. 
Soborci so ranjenega Franca odnesli v železniški predor, na 
vlak, s katerim je bil odpeljan v vojno bolnico v Ljubljano. 
Domače so obvestili, da Franc ranjen leži v bolnišnici. Ko so 
domači prispeli v Ljubljano, so jim tam povedali, da je Franc 
umrl v bolnišnici 13. 1. 1919 in da so ga pokopali na vojaškem 
pokopališču na Žalah.
Leta 1939 so na tem delu pokopališča, po načrtih arhitekta 
Eda Ravnikarja, postavili »Kostnico«. V notranjosti kostnice 
je na steni marmornata plošča z napisom »Koroški borci«. 
Okrog te plošče pa je še 16 manjših plošč z napisi imen tistih 
borcev za severno mejo, ki so umrli v bolnišnici v Ljubljani. 
Med njimi je tudi ime 
Franca Mlakarja.
Dan pred odkritjem spo-
minske plošče na rojstni 
hiši Franca Mlakarja 
v Žireh je delegacija polo-
žila venec k plošči z nje-
govim imenom v kostnici. 
Po sto letih je bil Anton 
Mlakar (nečak Franca 
Mlakarja) prvi sorodnik, 
ki je stal ob plošči z napi-
som v grobnici.
Ko smo zbirali gradivo za 
Žirovski občasnik, smo 
dobili kar precej pisnega 
in slikovnega gradiva. Iz 
vsega prispelega gradiva 

je akademski slikar Stane 
Kosmač zasnoval panoje 
za razstavo. Nastalo je 
20 panojev, na katerih so 
prikazani in opisani vsi 
znani Žirovci – borci za 
severno mejo. Razstava 
bo do 3. 2. 2019 postavlje-
na v Muzeju v Žireh. 
Ogled je možen v času, 
ko je odprta knjižnica.
Na rojstni hiši Franca 
Mlakarja v Tabru (v ne-

posredni bližini Muzeja) je postavljena spominska plošča 
z napisom: »Tu se je 11. januarja 1900 rodil Franc Mlakar. 
Umrl je 13. januarja 1919 kot prostovoljec v bojih za sloven-
sko severno mejo. Občina Žiri, januar 2019.« 
Ploščo Francu Mlakarju je odkril župan Občine Žiri, mag. 
Janez Žakelj, 11. januarja 2019, ob 119-letnici njegove-
ga rojstva. Odkritje je potekalo z vojaškimi častmi. Takoj 
po odkritju spominske plošče je bila odprta tudi razstava 
o Maistrovih borcih. Pri obeh dejanjih je potekal tudi kul-
turni program, ki ga je pripravila učiteljica OŠ Žiri, gospa 
Petra Novak. Program so odlično izpeljali učenci OŠ Žiri in 
moški pevski zbor Alpine Žiri.
Odkritja spominske plošče se je udeležilo lepo števi-
lo Žirovcev, ki so si z zanimanjem ogledali tudi razstavo. 
Prireditve se je udeležil tudi podpredsednik Zveze društev 
»General Maister Slovenije«, g. Vitko Roš in predsednik 
Društva generala Rudolfa Maistra Kranj, g. Janez Tavčar. 
V zvezo društev »General Maister Slovenije« je vključenih 
27 društev, ki delujejo v celotni državi.
Tudi Žirovci smo 8. januarja 2019 ustanovili Domoljubno 
društvo General Rudolf Maister Žiri. Namen društva je zbi-

ranje podatkov o borcih 
za severno mejo - tistih, 
katerih imen še do sedaj 
nismo ugotovili; pa ne 
samo Žirovcih, temveč 
tudi ostalih po Poljanski 
dolini. Društvo si hkrati 
prizadeva za ohranja-
nje spomina na zgodo-
vinsko delo in domoljub-
no sporočilnost generala 
Rudolfa Maistra in nje-
govih borcev za severno 
mejo, s ciljem, da se raz-
vija in utrjuje domoljubje 
na vseh področjih druž-
benega življenja. /MG

Županov nagovor

Odkritje spominske plošče
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Vojaški letalci zaznamovali 
100-letnico slovenskega 

vojaškega letalstva

/14.1.2019/ Ob 100-letnici slovenskega vojaškega letalstva je v pe-
tek, 11. januarja, na predvečer praznika vojaških letalcev, v Viteški 
dvorani Gradu Brežice potekala osrednja slovesnost v spomin na 
prvi bojni polet pilotov ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919. 
Uvodoma je zbrane nagovoril in orisal razvojno pot slovenskega 
vojaškega letalstva poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik 
Bojan Brecelj.
Slovesnosti so se poleg predsednika Republike Slovenije in vrhov-
nega poveljnika obrambnih sil Boruta Pahorja udeležili tudi dr-
žavni sekretar na Ministrstvu za obrambo dr. Klemen Grošelj, na-
mestnik načelnice Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert 
Glavaš, člani Odbora za obrambo Državnega zbora, poslanci 
Državnega zbora, župani domicilnih občin Brežice, Krško, Sevnica 
in Kostanjevica na Krki ter predstavniki lokalnih skupnosti. Ob 
tej priložnosti je zbrane pozdravil tudi župan občine Brežice Ivan 
Molan.
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/100-LETNICA SLOVENSKEGA VOJAŠKEGA LETALSTVA

Osrednji govornik na slovesnosti je bil predsednik Republike 
Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, ki 
je vojaškim letalcem ob prazniku čestital in poudaril pomen 
rodu letalstva, katerega korenine segajo v leto 1919. »Sto let 
po začetku razvoja slovenskega vojaškega letalstva moramo 
zbrati vse izkušnje, znanje, modrost in odkritost teh stotih 
let, da ugotovimo, kateri ukrepi glede našega oboroževanja 
in pripravljenosti so neizogibni, prepotrebni, elementar-
ni, da se bodo ljudje, ki jim odgovarjamo, počutili varno. 
Slovenski človek si lahko, če država odpove, marsikaj uredi 
sam, razen ene stvari, in to je varnost,« je vrhovni poveljnik 
obrambnih sil Borut Pahor povedal na slovesnosti.
Slovenska vojska je ob 100-letnici slovenskega vojaškega 
letalstva bogatejša za štiri mlade operativne pilote, ki so us-
pešno končali usposabljanje v Letalski šoli Slovenske vojske 
in bodo prevzeli naloge v operativnih letalskih enotah. Ob 
tej priložnosti je poveljnik 15. polka vojaškega letalstva no-
vim pilotom čestital in podelil letalski znak Letalska krilca. 
Na slovesnosti so podelili priznanja vojaškega letalstva or-
ganizacijam, pomembnim za obrambni sistem Republike 
Slovenije, ter tistim, ki so s prispevkom s svojih delovnih 
področij prispevali k razvoju, modernizaciji in delovanju le-
talstva Slovenske vojske od njegovega nastajanja do danes. 
Priznanja 15. polka vojaškega letalstva ob 100-letnici sloven-
skega vojaškega letalstva so prejeli Občina Brežice, Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Direktorat za 
logistiko Ministrstva za obrambo, Kontrola zračnega pro-
meta Slovenije na letališču Cerklje ob Krki, Javna agencija 
za civilno letalstvo Republike Slovenije ter mag. Tomaž F. 
Koželj dr. med., Drago Bunčič, polkovnik Robert Šipec in 
polkovnik v pokoju Gabrijel Možina.
Prireditev, ki jo je povezovala Jasmina Spahalić, sta kulturno 
obarvala Slovenski oktet in kvintet trobil Orkestra Slovenske 
vojske. Po slovesnosti so si navzoči lahko ogledali razstavo, ki 
podaja jasen pregled razvoja vojaškega letalstva ter pomena 
njegove 100-letnice, in sicer pod tremi naslovi: Na krilih zgo-
dovine, Ljubljanska letalska stotnija ter Letala in helikopterji 
Slovenske vojske.
Pripadniki letalskih enot Slovenske vojske svoj dan praznuje-
jo v spomin na prvi bojni polet, ko sta pilota Vilko Peternelj 
in Franc Zupančič, pripadnika ljubljanske letalske stotnije, 
12. januarja 1919 poletela na izvidniški polet na Koroško.
Začetki slovenskega vojaškega letalstva sicer segajo v leto 
1918, ko sta bili 14. in 15. decembra ustanovljeni ljubljanska 
in mariborska letalska stotnija. V obeh stotnijah, ki sta bili 
pod okriljem Maistrovih enot, so leteli slovenski piloti iz 
avstro-ogrskega vojaškega letalstva.
Mariborska letalska stotnija je svoje prve polete opravila 
v okviru proslave ob osvoboditvi Maribora 15. decembra 

1918. Slovenski vojaški letalci so se bojevali tako v prvi kot 
drugi svetovni vojni, sicer kot pripadniki drugih vojska. V no-
vejši zgodovini je najpomembnejši mejnik 28. junij 1991, ko 
sta pilota major Jože Kalan in letalski tehnik praporščak 
Bogomir Šuštar s helikopterjem Gazela prebežala iz ma-
riborske vojašnice v vrste Teritorialne obrambe Republike 
Slovenije.
Danes je vojaško letalstvo sestavni del 15. polka vojaškega 
letalstva. Polk sestavlja šest enot, in sicer 151. helikopterska 
eskadrilja, 152. letalska eskadrilja, 153. letalsko-tehnična eska-
drilja, Letalska šola, 107. letalska baza ter 16. center za nad-
zor in kontrolo zračnega prostora. Enote polka bazirajo na 
letališču v Cerkljah ob Krki in vojaškem delu letališča Jožeta 
Pučnika na Brniku. /MG

Vir: Slovenska vojska

/Mnogi ne vedo, da je general 
Maister v svojih akcijah uporabljal 
tudi vojaško letalstvo.

Enota je štela osem letal, štiri dvosede tipa 
Veliki Brandenburg in štiri dvosede Uci. 
To so bila letala, ki so jih Maistrovi borci, 
ko so prevzeli oblast v Mariboru, našli 
na železniški postaji, ko so razstavljena 
čakala na transport proti vzhodu ali 
severu. Sestavili so jih na pomožnem 
letališču na Teznu in ta letala so nato 
bojno delovala na Koroškem, drugod pa so 
izvajala izvidniške polete in trosila letake.

/Prvi polet Maistrovih letalcev z letalom 
hansa-brandenburg C.I. 14. decembra 
1918 (poročnik Emil Grizold sedi na kolesu, 
podčastnik Ludvik Jureš v sredini)
(foto: Ajdič/Jerin Letalstvo in Slovenci 2)
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/ŠTUPIČEVA VILA, ZAVRH

Izpred Štupičeve vile

Obnovljena Štupičeva vila 
in muzejska zbirka 

»Maister po Maistru«
/DARJA ORNIK

V ZAVRHU, nasproti Maistrovega razglednega stolpa, se nahaja 
podeželska vila, zgrajena leta 1923, poimenovana po nekdanjem 
lastniku Franu Štupici. K hiši je bil v letih 1947/48 prizidan kultur-
ni dom. Vila je pomembna zaradi tega, ker jo je obiskoval Rudolf 
Maister – Vojanov (1874–1934), general, borec za severno slovensko 
mejo, pesnik, ljubitelj knjig in domoljub. V Zavrh je rad zahajal 
k svojemu prijatelju, lenarškemu notarju Franu Štupici. Med vino-
gradi, v Slovenskih goricah, se je počutil prijetno, saj je tukaj napisal 
nekaj svojih pesmi, ki so danes ponarodele. 
Občina Lenart je leta 2016 kupila vilo, jo obnovila, tako da je njen 
videz tak, kot je bil v času, ko je bil lastnik notar Štupica in je tam 
oddih preživljal Maister. Urejeni sta bili fasada in notranjost, zame-
njano stavbno pohištvo, obnovljeni podi, tlakovane so bile zunanje 
površine, urejen dostop do vile, odstranjen je bil del prizidka. 
Vrednost obnove Štupičeve vile in ureditve muzejske zbirke »Maister 
po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu« znaša več kot pol mi-
lijona EUR, od tega je okoli 200.000 EUR zagotovljenih iz projek-
ta DETOX, v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija – 
Hrvaška, preostala sredstva so iz proračuna Občine Lenart.
Občina Lenart je v vili uredila novo muzejsko postavitev, poime-
novano »Maister po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu«. 
Zasnovo razstave so pripravili prof. Aleš Arih, dr. Marjan Toš, dr. 
Maja Toš in prof. Igor Zemljič, prostorsko jo je zasnoval in prip-
ravil načrt opreme Matjaž Bolčina, grafično jo je oblikovala Sara 
Badovinac.
V letu 2018 smo se spominjali številnih prelomnih zgodovinskih 
dogodkov, med drugim 100. obletnice konca prve svetovne vojne 
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Doprsni kip generala Rudolfa 
Majstra na Štupičevi vili

Razstava Rudolfa 
Majstra na Zavrhu

Majstrove poezije  
iz leta 1904

Pozdravne besede predsednice 
TDGRM – Vojanov Zavrh 

Barbare Klemenšak

Dobrodošlica predsednika DDGRM Maribor  
Aleša Ariha

ter 100. obletnice razpada Habsburške monarhije. Prav v no-
vembrskih dneh lanskega leta je minilo 100 let od obrambe 
slovenske severne meje na Štajerskem, za katero je zaslu-
žen general Rudolf Maister (1874–1934) s svojimi vojaki in 
sodelavci.
Življenjska pot generala Maistra je povezana tudi z Zavrhom, 
ki ga je general v času po svoji upokojitvi rad obiskoval. 
V Štupičevi vili, kjer je na Zavrhu prebival, smo v jubilejnem 
letu 2018 uredili stalno muzejsko postavitev in jo poimeno-
vali »Maister po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu«. 
Gre za predstavitev življenja in delovanja Rudolfa Maistra, 
njegovih sodobnikov in sodelavcev ter prikaz širših druž-
beno-političnih razmer v 19. in začetku 20. stoletja, ki so 
odločilno vplivale oziroma privedle do strateških odločitev 
Maistra in Slovencev v letu 1918/19.
Posebno mesto v spominskem obeležju je namenjeno času 
»po Maistru«, spoštovanju in »čaščenju« njegove osebnosti 
in vojaških zaslug. Pri tem smo izpostavili prav dogajanje 
v Zavrhu, kjer se že več kot 30 let odvijajo spominske priredi-
tve, posvečene Maistru. Hkrati je Zavrh edini kraj v Sloveniji, 
kjer se je negoval spomin na prvega slovenskega generala 
skozi celotno obdobje po drugi svetovni vojni, torej tudi v ča-
sih, ko tovrstno javno spominjanje ni bilo popularno, kaj šele 
zaželeno. Prav zato smo se v pričujoči postavitvi spomnili na 
številne zaslužne domačine in lokalna društva, ki so negovale 
oziroma še zmeraj negujejo spomin na Maistra.
Muzejska postavitev »Maister po Maistru« je sodobno, 

multimedijsko zasnovana. V obliki časovnice je prikazano 
zgodovinsko dogajanje v Evropi, Habsburški monarhiji in 
slovenskih deželah v obdobju 1811 do 1991. Bistveni del raz-
stave je posvečen generalu Maistru Vojanovu in bojem za 
severno mejo. Sprehodimo se lahko po življenjski poti gene-
rala Maistra in spoznamo njegovo mladost, družino, njego-
vo vojaško poklicno pot. Spoznamo Maistra kot umetnika, 
ljubitelja knjig in pesnika. Posebno poglavje je namenjeno 
njegovim soborcem, sodelavcem in bivanju v Zavrhu.
Razstava je sodobno oblikovana, z veliko fotografijami. 
Posebna zanimivost so mizice, ki se odprejo kot knjige in 
ponujajo fotografije in informacije o zgodovinskih obdob-
jih, dogodkih in osebnostih. V kulturnem domu so na ogled 
trije videoposnetki, ki prikazujejo Maistrov govor v vojašnici 
23. novembra 1918, ob prevzemu oblasti v Mariboru, prizor 
mobilizacije borcev in Maistrov pogovor z završko Katrco. 
Videoposnetke so pripravili Mišel Vugrinec, Sandi Kolarič 
in Bojan Maroševič.
Otvoritev obnovljene vile in muzejske zbirke »Maister po 
Maistru« je bila v okviru Maistrovih prireditev, 24. novembra 
lani. Dogodek je bil odmeven in se ga je udeležilo veliko ljudi.
Hiša spominjanja na Zavrhu v prenovljeni Štupičevi vili je 
prostor, kjer se srečujeta nekoč in danes, kjer se spoznava 
lokalno in regionalno zgodovino, kjer se ohranja spomin in 
hkrati snuje prihodnost. Naj nam vsem služi kot prostor za 
raziskovanja, individualna razmišljanja, razpravljanja, sreče-
vanja in morebiti tudi nova spoznanja. /MG
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/OBALNO KRAŠKEGO DRUŠTVO GENERAL MAISTER

/22.3.2019 SMO SE V STRUNJANU udeležili spominske 
svečanosti ob tragičnih dogodkih, ki so se zgodili davnega leta 

1921 na dan 19. marca.
Pod večer tistega dne je peljal vlak po ozkotirni železnici iz 
Poreča proti Trstu in v njem so se peljali tudi fašisti, opiti ne 
samo z alkoholom, temveč tudi z nevarno idejo večvrednosti. 
Brez vzroka so streljali na skupino otrok, ki se je brezskrbno 
igrala ob progi. Krogle iz njihovih pušk so zadele nič hude-
ga sluteče otroke ob progi. Ubita sta bila Renato Brajko in 
Domenico Bartole, dva otroka sta ostala trajna invalida in nekaj 
jih je bilo lažje ranjenih. Takšni in podobni zločini so se v naših 
krajih na Primorskem dogajali vse do septembra leta 1943, ko 

je kapitulirala fašistična Italija.
V imenu Domoljubnega Obalno Kraškega društva General 
Maister sva ob spominsko obeležje položila venec člana Tatjana 

Jež in Dušan Jež, podpredsednik društva. /MG

Spominska svečanost 
v Strunjanu
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/ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

/ZVEZA DRUŠTEV GENERAL MAISTER je 25. 3. 2019 ob 25. obletnici 
Zveze policijskih veteranskih društev Sever prejela spominsko 
plaketo. Plaketo je generalnemu sekretarju ZDGM Rudolfu Pfajfarju 

podelil predsednik Zveze Sever, dr. Tomaž Čas. /MG

Spominska plaketa

Predsednik Zveze Sever, dr. Tomaž Čas in 
generalni sekretar ZDGM, Rudolf Pfajfar

Podelitev spominskih plaket
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